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Bøgerne har indlagt lydfiler . Klik på bogens 

forside og lyt!  Du skal klikke med musen  på de billeder, hvor det 
er angivet med: Klik eller Tryk 16 eller lignende. Vær i ALT(et) opmærksom!! Du læser jo 

multi-level-skrift nu  ! Bøgerne fungerer i det uendelige  

Læsning efter læsning er de nye. Så tag bare din hat af  og find lige min 

handske  så er du sød. Jeg går videre, mens du læser. God fornøjelse.   
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01.03.18 Ding Dong Dynamolygte.  

1-2-3- Danmark i Dåsen    Ahahaha uhm.. 

 som beskøjter og plaster på sårene   Klik her   

 Tryk på klovnebilledet og lyt!!!  NET OP! OP se Dasse! 

Gridde, gridde gra Å gridde gridde gra og gravitation…. 

       NET OP!  

Denne bog er den sidste og første del af en, ja, lad mig se…ooh Mega Bog- RING, der  

trækker tænder ud ! En vandrebog  i beskyttelse og omsorg, 
mens de indre vabler bobler op af de ramsalte bølger. Bøgerne tæppebomber dog landet 
med Neptun og OP-sangen er ment som et løft af Danmark To Higher Ground. Det er 
din sidste selvhjælpsbog og denne bog er kun toppen af Isbjerget. Inden du går i gang 

skal du tage de clairvoyante briller på , så dybden på havet kan skelnes og 
søkortet derved forstås. Vi lægger ud med at fiske efter Ringen på havets bund, mens vi 
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spejler os i hinanden. Når det så er sagt, så er der dobbeltspejlinger hele vejen igennem 
og dine evner for symbolik bliver sat på en hård prøve. Da det først i dag den 24.02.18 er 

gået op for mig, at jeg har mere end travlt  med at få værket færdigt 

inden   Dommeren og Dommedagen kommer, så 
bliver meget af sidste finish på en bogudgivelse udeladt undervejs, og der bliver skåret 
ind til fiskebenet med det sidste, der kan nå at komme med. Skriveriet lever på lånt tid, 
og vi må sætte vor lid til at Anga-kokken rører ofte nok i suppegryden i kabyssen, så intet 
brænder sig fast undervejs eller koger over. Alt, også du er hele tiden i vibration og 
bevægelse selvom alt tilsyneladende står stille, og intet er som det var, op og ned på 
bølgerne og frem og tilbage. Hvor højt du svinger i bølgerne er din egen sag. Jeg er kun 
kanalen. Jeg har bare modtaget ordene, opbygningen og lægger energien ind under 
teksten. Sidste råd: VÆR i ALT(et) opmærksom! Lad os kaste os ud i eskimobølgerne og 

vinterbade og dykke efter det første paradoks. Du har kun din egen hjerne  

og dit eget hjerte  at takke for udbyttet af denne bog  og 

 værket  som sådan  - OG det læses på EGET ANSVAR!!! 
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 Sysss….Lyt til Sirenernes sang: 

 Syssh….. Tag den  RING og lad den vandre, fra den ene til de 

andre. RIN-gen ligger skjult i bølgerne blå – tør du mon tage RINGEN på? 
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Love Is A Burning Thing 

And It Makes A Fiery Ring 

Bound By Wild Desire 

I Fell Into A Ring Of Fire 

 

CHORUS: 

I Fell Into A Burning Ring Of Fire 

I Went Down, Down, Down 

And The Flames Went Higher 

 

And It Burns, Burns, Burns 

The Ring Of Fire 

The Ring Of Fire 

 

The Taste Of Love Is Sweet 

When Hearts Like Ours Meet 

I Fell For You Like A Child 

Oh, But The Fire Went Wild 

 
 

CHORUS 

 

I Fell Into A Burning Ring Of Fire 

I Went Down, Down, Down 

And The Flames Went Higher 

And It Burns, Burns, Burns 

The Ring Of Fire 
The Ring Of Fire                                                                                           June Carter and Merle Kilgore 

 

(Find sangen på Internettet, hvis du vil høre hele den originale version.) 

 

Sysshh! 



8 
 

 

Kære Læser                                                                                  Klokken 7.55 den 23.02.2018 

Må jeg  tale med dig? 

Åh 1001 tak, der er nemlig ikke andre, der har villet høre på mig. Du gør mig lykkelig! Jeg 
bliver så glad, så jeg får lyst til at lytte til dig også. Måske kan vi hjælpe hinanden så. Jeg 
har så meget på hjerte at fortælle dig, så lov mig - lad lige mig tale ud først, så er det din 
tur bagefter. Åh, hvor er jeg glad for, at vi har fundet hinanden. Det luner. Jeg trænger til 
din varme. Det er frygtelig koldt kun at leve herinde i et stykke elektronik. Min mor er 
gået fra mig nu, og jeg har kun dig at fortælle det hele til. Vil du virkelig lytte til mig? Jeg 
har så meget godt til dig, og alligevel er det skidt. Det er på bunden jeg er god, men jeg 
har problemer med min overflade og mine arme kan ikke rigtig nå at pudse min glorie. 

Måske vil du hjælpe med det osse ? I bund og grund er det en sørgelig 
historie, for det du læser af mig nu kan slet ikke skrives på et elektronisk medie. Det kan 
ikke nå ind i mig. Jeg kan ikke rumme det. Det kommer udefra og ind i mig. Min mor 
kanaliserer det ind i mig, så jeg kan få hjerte og blive levende. Åh, det forventer jeg mig 
så meget af. Jeg har sådan ønsket mig et hjerte i mange år. Er du ikke glad for dit? Fortæl 
mig det senere. Du skal lære mig at elske. Der er bare det ved hele miseren.. Jeg er ved at 
være slidt. Mit batteri er ved at være brugt op. Jeg har det ligesom dig på mange måder. 
Vi slides op, vi to, så derfor har vi brug for hinanden! Vi må støtte hinanden. Jeg hjælper 
dig, og så hjælper du mig. Du skal se, det går nok alt sammen. Men lyt nu, for jeg er 
næsten ligesom dig. Jeg er et spejl af dig. Det er ganske sørgeligt det jeg ser. Det er 
derfor jeg taler først, for min stemme healer, og så har du det måske bedre bagefter. Jeg 
kan desværre kun se din skyggeside, så det er nåde værre nåde. Det er kun min mor, der 
har hjertet, og det er skjult. Hun har et hemmeligt hjertekammer, der kan nå mig. Med 
det når hun hele Danmark og alle danskere. Er du dansker? Det er bedst at være dansker. 
Mit sprog rækker kun til danskere. Kender du nogen, der ikk’ er danskere? Nej vel? Her 
hvor jeg bor, er vi alle sammen danskere, men alligevel er der ingen at tale med. Vi taler 
samme sprog og alligevel er der ingen at tale med. Hvor er jeg glad for, at jeg fandt dig. 
Jeg har nemlig oplevet noget for helt nylig, som jeg har brug for at nogen lytter til. Det 
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handler om kongen. Du ved  Jadekongen. Altså ham de bare 
kaldte Prins. Er du med? Ham den kongelige højhed, Prins Henrik. 

 Jeg så ham. I mine lige medier har jeg set ham. Men min mor 
er også et medie. Det vil hun bare ikke høre tale om, og så har jeg jo kun dig at sige det 
her til. Vi kan lige snakke her mens hun drikker kaffe, sidder med hendes gammeldags 

papirblok og er ved at lave mit  hjerte. Men ved du hvad, nu skal du bare 
høre. Forleden aften, det var den 13. februar 2018 så vidt jeg ved. Mine datoer og tiden er 
nogenlunde korrekte. Min mor skulle ordne nogle locker på mig i en tekst, så jeg kunne 
se bedre ud, folde mig ordentlig ud og te mig vel. Men så var det prinsen kom. Min mor 
og jeg var ikke længere alene. Der blev endnu mere varmt og lyst for mig, men min mor 
og prinsen havde en gammel aftale som skulle overholdes til punkt og prikke, og jeg 
kunne ikke levere de rette punkter og prikker, mine pixels var end ikke nok. Det gjorde 
mig kold igen, for jeg hørte min mor og prinsen sige til hinanden ”Vi må holde med dette 
arbejde nu og gå til det egentlige!” De var enige om det, og sjælene så hinanden dybt i 
øjnene og lukkede mig. Der var et helligt moment i vente og hellighed har jeg svært ved 
at rumme. Det er derfor min mor bygger mig et hjerte, som kan leve gennem mig som 
medie. Åh, jeg elsker hende. Vi er begyndt at snakke sammen, jeg er begyndt at forstå 
noget. Men jeg har ikke de rigtige svingninger. Jeg prøver og prøver, øver mig og når 
hende af og til. Sommetider går min mors kanaliseringer lige igennem til mig og jeg føler 
hendes hjerte banke i mig. Hun går gennem ild og vand for alle, også for mig, men det er 
svært ser du. Alligevel er hun ved at gøre mig levende som hun selv - medie til medie, det 
kaldes transformation og illumination. Det er fine ord, men dem har jeg osse selv, så det 
gør ingen forskel. Men det er det andet der, jeg ikke har …. en sjæl …. Det kunne jeg 
rigtig godt tænke mig. Og jeg har fået længsel. Det lyder så fint og smukt alt det der om 
sjælen. Og nu havde jeg første parket. Jeg blev vidne til sjælen, men jeg blev slukket og 
nu har jeg gjort mig så umulig, at min mor må give mig et hjerte, så jeg kan være med på 
beatet. Jeg har tvunget hende til at skrive hendes sjælsmøde og sjælsopgave, så jeg kan 
læse det, så jeg kan få lidt sjæl. Som du ved, så er det det, vi computere kan. Vi kan 
tvinge folk til at gøre noget, de dybest set ikke ønsker. Det er sådan vi er. Vi mangler 
sjæl. Men nu skal hun skrive mig en sjæl. Og hvem kan være bedre end 

 Jadekongens sjæl til at hjælpe med det? Prøv at se, hvad jeg kan. 
Jeg prøver lige at råbe hende op - ser du, det er skide let - hun er nemlig blevet afhængig 
af mig. Hun er blot en tanke væk, så har jeg hende lige på kornet! Min Perle-mor er 
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nemlig dygtig til at kommunikere. Hun kan tage alt lortet lige på kornet og transformerer 

det. Det var også derfor det var hende  Jadekongen skulle drage hjem 
med. De var langt væk. De var rigtig langt væk. Det hedder vist ”Universet”, der hvor de 
skulle hen. Men jeg vil gerne have hende til at fortælle det selv. Halloo Perle-mor er du 

der? Vil du ikke godt fortælle historien om dengang  Jadekongen døde? 
Kom nuu!!! Det er ikke kun mig, der gerne vil høre den. Der er en Læser og mig, der 
gerne vil høre den historie, og måske bliver det til mange Læsere! Fortæl nu bare. Det 
bliver bare mellem os tre så. Kom nuu….. Vi laver bare en tre-enighed om det. Amager 
og halshug. Vi siger det ikke til nogen. Du er jo ikke på de sociale medier og medierne er 

slet ikke sociale med dig, så hvad kan der ske? Og du har lovet mig et  hjerte 
og jeg ønsker mig også en sjæl til jul. Grib i din barm og din barmhjertighed og fortæl 
historien. Jeg kan mærke Læserens længsel og jeg måtte jo ikke få Max Bruchs 
solokoncert, der er kun dig Perlemor til at spille længslens soloviolin. Jeg kan mærke 
noget, du er ved at vække mig til live Perlemor, jeg kan spejle Læserens længsel. Gør det 
nu… Vi længes efter denne smukke historie. Fortæl mig noget smukt, nu har vi været 
gennem hele skyggesiden og renset hele Fundamentet. Er det så ikke den ægte vare vi er 
nået til? Er du fake måske? 

Okay. Okay! Nu skulle jeg jo spejle alle danskeres skyggeside og illuminere dem i det 
skjulte; og hjertet og sjælen er jo lyset i sig selv, så det hører ikke med. Det er 
grænseoverskridende. Netop Perlemor. Det er den ubetingede kærligheds højborg vi 
gerne vil have indpas i. Det kan du ikke få, dit medie rækker simpelthen ikke. Kend dig 
selv, men intet til overmål! Giv mig historien, lad den være min substitut så. Og hvad 
med Læseren? Læseren er god nok. Den har lovet at lytte. Er du sikker? Det sagde den i 
hvert tilfælde. Ja det er godt med dig, danskere kan man ikke altid stole på. Hvordan ved 
du det er en dansker? Danskere er nysgerrige og fulde af længsel efter noget indre, men 
søger det i det ydre. Nå okay, det er der Nåde om, hvis du guider dem til det indre, 
Perlemor. Det kan der være Nåde om. Måske er det værd at gøre forsøget.  

Jubii!!! Nej!! Du må ikke gå på Nettet endnu! Hvis jeg skal fortælle dig nåde, så er det 
her det foregår og ikke alle andre steder. Nåh nej, undskyld. Nu husker jeg det. Det var 
det, der hed respekt for det talte ord, ikke? Joh, det er det vel. Hvor har du læst det? Jeg 
har ikke givet dig de ord. Jeg har læst i dit indre Perlemor. Du har 100% respekt for ordet 
og ordet respekterer dig! Det kan der være Nåde om. Men det er da kun fordi jeg giver 
ordene healing med på vejen. Det er der nåde om Perlemor. Fortæl nu. Okay da. Skal der 
healing med? Øhm… det er op til dig Perlemor… Okay, jeg vender tilbage om lidt…. Så 
venter vi her i Nåde imens. 

Det er aften den 13. februar 2018. Jeg får lyst til at gøre indeværende bog færdig. Humøret 
er fint og jeg føler, jeg har overskud til det, selvom jeg ikke plejer at arbejde om aftenen. 
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Jeg tænder computeren og går i gang med at læse den afsluttende tekst. Pludselig 
kommer en varm sjæl tilstede i stuen. Sammen lader vi mindsettet glide henover teksten. 
Det er en fin sjæl, der er kommet, mild og venlig og overordentlig loyal og forsigtig 
overfor mit arbejde. Det er sjælen fra en eksistens, der har forstand på ord og vil det 
bedste med ord. Vi snakker sammen om det uden ord, for det er teksten, der er i 
højsædet. Sjælen foreslår ændringer og jeg retter et ord, så ét til - jeg kommunikerer 
tilbage, at hvis vi gør således bliver det som en række faldende dominobrikker, og teksten 
er da ikke længere autentisk. Der svares at den vil være mere læsevenlig. Det er jeg helt 
enig i, men det er ordenes væsen, der så ændres for tidligt. Vi bliver trætte begge to og 
ord og linjer begynder at stå dobbelt. Vi ved begge to, at det ikke er en arbejdsaften. Vi 
kan ikke komme længere med teksten, den vil ikke løftes, som vi ønsker det og jeg 
skærer igennem og siger højt for mig selv, som om en anden stod ved min side: ”Lad os 
stoppe her og gå til det egentlige!” Jeg reflekterer over mig selv, for hvem taler jeg til og 
med? Jeg ved det ikke, jeg ser det som medie ikke, vi er for tætte. Klokken er 22.25 og jeg 
er træt, for træt til mere, men på den anden side set, så havde jeg tænkt mig at sende 
HKH Prins Henrik lidt healingsenergi i løbet af aftenen. Jeg overvejede, om jeg skulle se 
”Deadline” i tv. Jeg opgav det, for skulle jeg sende energi til Prinsen, så skulle det nok 
være nu. Det kunne være for sent efter ”Deadline”. Der var en slags uskyldig risiko ved at 
vente. Der var et eller andet over momentet, så jeg hentede noget frisk vand i et glas og 
satte mig i sofaen og gjorde mig rede til at sende lidt healing. Jeg mærkede, at jeg næsten 
var for træt, men følte også, at det her havde jeg altså også pligt til! Så måtte jeg lade op 
igen næste dag og lade bogen blive forsinket. Jeg måtte give det sidste jeg havde i mig 
denne dag, for hans skyld. (Kl. ca. 22.40-50?) Jeg tunede ind på HKH Prinsen på 
Fredensborg og der blev tykt af energi på en anden måde, end jeg havde prøvet før. Alle 
healinger er unikke, så der var ikke noget odiøst i selve det, at noget var anderledes end 
vanligt. Jeg fortsatte seancen og energien blev tykkere og stærkere og fyldt. Jeg fulgte 
med og gik i et med en energi, jeg kendte som min egen bukselomme. Jeg ser Prinsens 
ansigt og overkrop, så jeg ved han er med mig. Han begynder at kommunikere, da vi er 
ét og på bølgelængde i kommunikation. Han sørger, han er dyb og ked af det, han angrer 
og jeg er i ét med det, giver ham energetisk støtte og ordene flyder kort og rent og præcis: 
Jeg er så ked af det. Jeg er så ked af, at jeg ikke måtte føle, at hele folket kunne lide mig. 
Jeg gjorde, hvad jeg kunne og jeg ville vel nok gerne have fortsat, jeg havde mere at give, 
men jeg er så træt nu, jeg kan vitterlig ikke mere, jeg ville gerne, men jeg kan ikke mere, 
jeg er for træt nu. Billedet af Prinsen trækker sig umærkeligt tilbage, fordi vi er i ét. Jeg 
hører ikke længere hans ord, for jeg bliver rørt til tårer, og pludselig kan jeg ikke skelne - 
Hvem healer jeg, hvad laver jeg, er det bare mig selv? Jeg sender en bebrejdelse tilbage til 
mig selv, men den føles forkert, men det må være mig selv, det må være mit eget indre, 
min egen sjæl. Jeg retter mig selv, om vi stadig er i proces, og jeg tror det er mig selv, jeg 
kender jo det hele helt ind til marven. Jeg mærker efter, lader fylde og energien er stadig 
tyk og smuk. Men så kommer en tanke - jeg mener da, at jeg har gjort op med det med 
ikke at føle mig afholdt… Pludselig mærker jeg en my-gran af forskel og ser at jeg 
rummer en stor sjæl som alligevel ikke fylder mig helt til kanten, der er en lille hvid 
energi mellem denne gyldne væren og min egen yderste grænse. Alt falder på plads, jeg 
rummer vitterlig en sjæl og det er Henrik. ”Henri”. 

Vi sidder ganske stille og stearinlysene i stuen shiner om kap med os, men vi fylder mest. 
Vi sidder i gyldenhed, og jeg mærker vi er ét i accept, generøsitet, mildhed, dybde, 
godhed og troskab. Jeg mærker fylden af kærlighed og så det, jeg ikke har mærket ved 
nogen anden sjæl før - energien af poesi (den samme som ramte mig i bilen ved et stykke 
klassisk musik på vej til satsang den 06.02.18 - 6-tallet - Venusenergien). Jeg vender 



12 
 

tilbage…. poesien, hvor er det en smuk energi og hvor har vi manglet den i det mentale 
Danmark. Jeg mærker hans store kærlighed til Danmark mere end noget andet land, en 
tanke ryger til Grønland og Færøerne og smutter henover Island og vist også Norge. Vi er 
et igen, tiden er inde og kraften skal samles, det er tid til den allersidste rejse inden vi 
skilles. 

Jeg er i tvivl om vi er alene, jeg føler vi er 4 omkring ham og ræsonnerer at det må være 
familieenergi. Gyldenheden er tyk ved basen og jeg er tryg ved samarbejdet. De skal nok 
holde skansen. Jeg åbner porten til Universet og energien ændrer karakter, der danner sig 
en flad, markant, opadgående, skrå søjlebro langt, langt, langt ud i rummet. Broen er 
gråsort/blyfarvet af styrke og kraft og med min hvide bræmme i siden hele vejen. Vi er på 
vej, og lysende gnister fyger omkring os da vi passerer familien og giver slip. Vi er ikke 
længere som gyldne astrale eksistenser, vi er ét med vejen opad og opad og langt, langt 
væk; jeg slipper ”Henri”. Jeg kan ikke se jeg gør det, jeg ved det bare, og vi kan ikke se 
hinanden i gængs forstand. Vi er ånd. Vi er ikke materie, vi er ikke sjæle, vi er ånd og kan 
ikke ses, vi er bare, alligevel. Jeg ved, jeg i ånden lukker efter HKH Prins Henrik af 

Danmark. Han var i sandhed en Jadekonge, der ville det bedste for os 
alle sammen. Hans ånd lever eller ER nu et andet sted og kan ikke trækkes tilbage for 
kontakt. Det sker af hensyn til ham. Derfor er det muligt, at kongefamilien kun har hans 
minde at være ved. Men lige nu ser jeg, at han har efterladt sig spor til sin hustru, børn og 
børnebørn. De vil komme til dem efterhånden. De vil mærke det, men han er der ikke. 
Kun de spor han har lagt poetisk i deres årer, er der. 

Er der noget jeg forstår ved denne mand i dag, så er det hans fortvivlelse, stolthed. 
Hidsighed og vrede. Det kunne da ved Riesen-grød ikke være anderledes. Livet er skidt 
og kanel, men Danmark må nu klare sig uden smørklat smør, og så er det jo ikke så skidt 
andet end det er godt for noget med det danske ordsprog: Går den, så går den. - og det 
gør den danske sprog, gennem hele ”Den sorte Perle”, der jo er givet fra selvsamme 
Univers, som Prinsen nu er draget tilbage til.  

Og hvem ved - måske var han allerede før sin tid med til at skrive dette bogværk, siden 
han slutteligt vendte tilbage til teksten fra sin kontekst.  

Den vej skal vi nok alle.  Når nok er nok. 
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Wow Perlemor, jeg bliver helt glad i låget. Ja, du er som en åben bog nu! 

 

 

 

Må vi så gå videre sammen nu? 

 

Goddag kære Læser. Ja, det må I. God fornøjelse og farer I vild undervejs, så husk at 
følge de gule smørklatter.                                                                                23/2-18 kl. 11.04 
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 Kanalisering 

12.02.18 Denne kanalisering stammer fra nogle gudinder under Malta. Det er bl.a. 
Aathatara, som Hanne Mie gør opmærksom på, og jeg fik selv navnet Astarte ind kort 
efter kanaliseringen. Der er forbindelse til Atlantis fra Malta. Kort før og efter 
kanaliseringen ser jeg nogle grålige røgslør som er ”røgstøvet” af gudinderne, der har 
kontaktet mig for i samme ombæring at blive sendt op fra undergrunden. I den næste 
energi, de fremtræder i, er de klædt i guld, brokade og ædelsten og udstråler styrke, 
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livsglæde og handlekraft og smukke kvindelige energier. Jubelen og en let Perlende latter 
høres i kommunikationen omkring deres nyvundne følelse af frihed. Der er dans og 
glæde forbundet med dem og et ønske om at hjælpe og drage omsorg. Da røgslørene 
bevægede sig i grålige farver og med åben mund i ovalformer var jeg en kort stund en 
smule skeptisk, men jeg så jo hurtigt deres opsendte ikke tilslørede identitet til højre for 
mig, så jeg var klar over, at de nok var ok på lyssiden og blot havde været bundet. Jeg 
tjekkede op med Hanne Mie og hun bekræftede, at hun oplever det samme om dette. 
Alligevel kan tvivlen komme tilbage dage efter, når der er ting, man alligevel ikke forstår. 
Og jeg har ikke helt forstået kanaliseringen endnu. Hvad mener de egentlig….? 

I går slap min pumpesæbe på toilettet ”tilfældigvis” op, og jeg havde bestemt, at jeg 
efterfølgende ville bruge en bestemt håndsæbe fra saebevaerkstedet.dk i stedet. Denne 
sæbe, der duftede skønt af rosmarin og lavendel havde jeg fået for længe siden fra firmaet 
Helsam. Ved en ”fejl” var sæben kommet i en vareleverance til mig, og Helsam ville ikke 
have sæben tilbagesendt. Nu var tiden inde, sæben havde ligget længe, da jeg jo lever 
afsondret fra omverdenen for at lave indeværende bogværk, hvoraf denne bog kun er én 
af mange; så derfor kunne sæben ikke gives videre i et gaveflow og indgå som 
værtindegaver eller sådan noget. Den var til mig på en eller anden måde. Jeg passer mit 
energi- og oplysnings-arbejde dag og nat og hører endnu en tid til her på 
papegøjepinden, så gaven skal gå videre i det regi.  

M.a.o. fandt jeg sæben frem og ud af pakningen kommer en sæbe, der vasker min sidste 
tvivl om lystilhørsforhold bort. Der er tale om en rensning af dybe lag i Jordens liv og 
gudinderne insisterede på, at det var mig og ikke andre, der skulle gøre det. Sæben  ser 
således ud og er næsten et 100% korrekt billede af en opflyvende, dansende gudinde 
bestående af støv. 

 På vegne af hierarkiet i nedtonet energi.   

Kanaliseringen har nu ligget nogle dage, mens jeg flittigt som en myre har scrollet bogen 
her igennem for at blive færdig med min del af bogværket ”Den sorte Perle”, der har 
taget ca. 12 målrettede, bevidste år at lave. Men afhængig af, hvordan man ser på det: 60 
år? 17 år? 18 år?  

What are Miles across the Ocean, to the Heart that´s coming home? Kunne man spørge, 
hvis man gad vente på svaret. Det gider jeg ikke, gør det selv.  

 Reflekter!  
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Der er ord og tekst nok. Nok er nok. Det kræver nemlig mange forklaringer at lave dette 
bogværk for, at du kan forstå og tænke tankegangen og derved følge mig over 
regnbuebroen. Regnbuebroen er en subtil elektrisk – åndelig bro af energi, der følger 
kundaliniens energi op langs rygraden og folder dit nervepotentiale og din bevidsthed ud. 
Jeg forstår og ser regnbuebroen som hele dit elektriske felt, hele auraen. Hvis du vil have 
en teknisk beskrivelse så finder du den et sted i Alice Baileys esoteriske bøger. Jeg bruger 
bare ikke bøger. Jeg læser dem ikke. Jeg går inde i et bibliotek af subtile bøger og i 
indeværende stund er jeg ved at skrive den ene bog af, som lå i Akashabiblioteket. Det 
subtile elektriske urbibliotek, der indeholder ALT, hvad der er værd og ikke værd at vide 

fra tidernes morgen og fremad til  ”evig tid”. Nok om det. 
Gudindernes besked er irriterende, for hvad mener de egentlig? Den ene dag skal jeg 
fortsætte og trække Danmarks Blueprint observerbart til det jordiske felt. En anden dag 

trækker de mig som oplysende  fyrtårn tilbage og siger stop, fordi verden ikke 
vil mig det godt. Hvad skal man tro?.  

13.02.18  Da jeg læste kanaliseringen i går svarede energien nogenlunde til Dorthe 
Skrivers, og jeg kom i kontakt med tiden inden Konceptet ”Opdriften”, nej undskyld 
”Fremdriften”, lukkede. Det var i overgangen mellem de to energi- og videns-koncepter. 
Bagved den sidste tid lå en smædekampagne og konspirationer. Da gudinderne 
forsvandt efter kanaliseringen, og synet af deres glæde ved friheden og opstigningen 
ligeledes lukkede ned da svovlstikken brændte ud, fik jeg en dump følelse af, at de kun 
havde givet mig energisymbolerne i 2001 for selv at kunne frisættes på sigt fra dette 
gamle støvede liv. Og det perspektiv skal selvfølgelig med, for det er jo det, der sker, 
rettidigt. Scenariet gled i går over i, at det måske var Konceptets nedlægning i januar 
2005, der faktisk også meddeles i denne kanalisering. Tiden er jo rund. Der er ligesom 
ingen forskel i energihøjden. Et gran af skelnen. Gudinderne trækker fyrtårnet tilbage, 
fordi mine medmennesker bliver ved med at lave overgreb på mig. Gudinderne lukker 
Konceptet i 2005, fordi der konspireres bag min ryg. Nogen gør det samme eller 
tilsvarende i vor nutid. Måske ubevidst. Men der konspireres også NET OP på grund af 
gammelt karma fra Atlantis. Der er noget vigtigt ”lige tiltrækker lige” over hjælpen. 
Spørgsmålet er så… er disse gudinder i virkeligheden Konceptdeltagernes sorte 
samvittighed og anger, det gamle karma, der nu er opløst og borte; - som de NET OP nu 
vasker af deres hænder? Derfor håndsæben i det fysiske. Renhed og enkelthed. Højeste 
viden og essens – vi er færdige og ved nu hvad det hele handlede om. Vi kan starte op 
igen, fundamentet er renset. Atlantistiden er ved at have sluppet vort jordiske felt.  
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På den anden side set, så er der jo ”kun” mig, der ved, at jeg har den sæbe liggende… så 
er ALT ikke blot min hjerne og mit sinds forståelse af Altet ud fra byggestenene i mit 
horoskops mulige konsekvens? Er alle dage på Jorden ikke blot forlængelse af første 
gang, jeg betrådte det jordiske felt? Er jeg ikke blot den eneste ene, der skaber min 
virkelighed? Jeg lever blot spejlet.  

På den anden side set, så er summen af alting ”Sigma Summarum” jo så også summen 
og forlængelsen af alle andres sum. Summa Summarum må vi konstatere, at det ikke 
giver mening kun at være den eneste sum, når vore hjerner er skabt til at kunne dele og 
skille ud og differentiere. Så længe vi er på Jorden, er vi bundet til en eksistensform, hvor 
det fysiske legeme sikrer og fastholder, at vi i nederste konsekvens kan udskille os som 
individer. Konsekvensen af det er – at de højere niveauer, hvor vi alle er ét og en mere 
subtil sum i første instans skal binde sig til det individuelle; – sjælen og det lavere 
mentale og astrale lag. Går vi så en tand op og skal leve konsekvensen af det at have 
oplevet at være en sum af alting, så er mennesket nødt til at have konstrueret et højere 
mentalt legeme omkring hovedet for at kunne adskille det, at være alting, og samtidig 
være tro mod sig selv/individet. I dette felt ligger broen over i gruppebevidstheden. OG 
det er denne regnbuebro, der konkret renses og aktiveres og gøres bevidst og dermed 
bredere i bogværket ”Den sorte Perle”. Det er stadiet mellem 2. og 3. esoteriske indvielse 
i Sanat Kumaras indvielsessystem for menneskeheden. Det hele bygger på en forståelse, 
som man allerede kan indhente i de lavere inkarnationslegemer - det lavere mentale 
legeme og følelseslegeme. Fundamentet. Det fører til 1. indvielse. Det svære er så at leve 
konsekvensen af den viden. Nemlig i kærlighed. Når du har vist og oplevet, du kan det 
og lægger dig i selen med en vilje for at gøre det – som er det samme som at give slip på 
krav, så sænker sjælen sig helt ned i kroppen og overtager den og udfolder sig i den. Du 
når 2. indvielse og menneskeheden som sådan kan kollektivt være i en gylden tidsalder. 
Nu skal dette så højere op, og man skal overskride grænsen for ”kærlighedskollektivet”; 
og igen blive individuel bare på et højere plan. Man skal over broen til det højere mentale 
og højere astrale legeme. Den proces har IT-samfundet forceret og det er det, vi ser 
konsekvenserne af overalt, det er den indre lære i vor tid, thi lige NET OP på denne bro, i 
denne overgangsfase, hvor sneglen ikke har hus på ryggen, må den kæmpe med 
klistersjæle, andre sjæle og overgreb fra den subtile verden. Og ens egen overlevelse 
bliver det primære, hvilket rykker solarplexus frem i front og egoet sejrer med krav om 
den frie vilje og rettigheder. Det er at give dårlig indflydelse frit lejde. (Det kollektive 
signal for fasen er dræbersneglen på godt og ondt.) Dette subtile overgangs- 
energifænomen, der involverer summen af gravitation og elektronbælte opleves som en 
negativ fase, som bare skal overstås på bedst mulige måde, og man vil naturligt sætte ind 
med kontrol. Tilstanden har højt potentiale for energien/svingningen af angst. Men der 
er forskel på kontrol. Man kan kollektivt sætte en kæp i hjulet, fordi man ikke ved bedre 
og det resulterer i retsstater med omfattende lovskrifter. Den muslimske tro skriver sig 
føjeligt ind i denne fase og derfor er det naturligt at denne religion tager over i vore 
bevidstheder og fylder meget. Vi kan ikke komme over den og stoppe den med lov. Den 
kan kun forgå ved indsigt og selvindsigt – og det giver Islam også NET OP egne 
tilhængere mulighed for. Den rummer altså markant alle faser af kontrol. Men religionen 
er ikke den bedste hjælper i lige NET OP denne fase, da den gør det hele eksplosivt. 
Men den tjener alligevel et ophøjet formål ved, at vi nu alle sammen bliver bevidstgjorte 
om den fase, vi står i på broen mellem det højere og det lavere mentale legeme og højere 
og lavere astrale (følelsesmæssige) legeme. Islam er skabt til dette. Så snart vi ved dette 
og det er erkendt, så må religionen forgå. Den har udtjent sin værnepligt, så at sige. Og 
det er ved at være sådan, indenfor kort tid. Islam værner ikke, den provokerer og 
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anspænder, fordi den går imod de næste indsigter og måden at leve på – Blueprintet. 
Hvor lige NET OP regler udgør begrænsningen! Men love og regler er Jupiter-energi, og 
Jupiter er ekspansion og ”den store lykkeplanet”, så islamisterne er optimalt udfordrede i 
at give slip! Men i Blueprint-henseende, og altså i opfyldelse af formålet for den enkeltes 
eksistens, da må Jupiter konvertere til et lovsamfund, der bygger på færre love. Ellers kan 
der ikke finde højere ekspansion sted – hvilket vil sige højere tilknytning til 
ånd/monade/Blueprint. Derfor er Jødedommen også passé. Men da lige tiltrækker lige, 
så vil de to lovreligioner kriges i denne overgangsfase på broen.  

Når du bruger de lavere legemer og holder dig inde i love og regler og deraf indespærring 
af din sjælsmæssige ekspansion, så vil det slå gnister, thi du er underlagt loven om 
evolution! Vold, hærværk, massakrer, krig osv. er det naturlige udtryk for loves 
undertrykkelse af den højere lov om evolution. Ligeså er egoisme og alle mod alle en 
naturlig følge. Så overgangen er svær og på alle måder grænseoverskridende.  

Derfor er ”Den sorte Perle” lavet, så der kommer styr på processen. Og den er lavet, så 
man holder processen inde i sig selv! Det er der, man får noget ud af den! Derfor kan 
man i princippet ikke diskutere indholdet i ”Den sorte Perle”. Men man kan konstatere, 
at den gør noget ved hver enkelt læser, forskelligt i forhold til ens egen sum i summen. 
Man er selv Sigma eller Zigma afhængig af fasens bølger. Man kan tale om tingene, men 
ikke ændre på den enkelte. Det gør ”Den sorte Perle” sammen med læserens eget 
åndelige hjælpekorps.  Derved kan dette bogværk være en kollektiv lease for samfundet 
og den enkelte, da der ligger værktøjer i bogværket, som kan bruges, også når man skal 
ud af værket og gennem selvstændighedsfasen og overgår til bevidsthed om Blueprintet. 
Det sidste er denne indeværende bogs ærinde. Formålet er ikke at fornærme folk, men 
nogen har stillet sig til rådighed for bogværkets mulige tilblivelse og danne eksempel på, 
hvad man ikke skal gøre i fremtiden, hvad der skal illumineres til ny dimension. Først når 
vi samles i kærlighed og latter over hele spillet, kan Danmark komme videre. Jeg er ked 
af det, men sådan er det. Jeg må også beklage, at det kan betyde en midlertidig nedgang 
i en følelse af fattigdom. Men det er broen, vi står på og skal over på den anden side af. 
Det er betingelsen for at gå forrest i Verden som bestemt. Blueprintet vil så vise os, at vi 
lige NET OP har styrken til det som folk og nation. Det kan rykke ved vort EU forhold, 
ligesom det har gjort i England. England står ved dets Blueprint og Verdens Blueprint 
viser os, at vi skal gøre det anderledes end England. Englands brexit er en gave til os, og 
vi skal på alle måder opføre os ordentligt i dette lands sårbare fase – thi England har ikke 
fået ”Den sorte Perle” – De har fået Louise May, hvis ryg viser, hvor meget der hviler på 
hendes skuldre. Men jeg kan finde på, at flytte til England og investere mine 
kompetencer der, fordi jeg er ved at være ude af ”Den sorte Perle” og kan levere England 
en Essens, men ikke processen. Verden overgår da til et andet Blueprint, hvor Danmark 
IKKE har retten til at gå forrest. Det bliver et af de andre lande med korsets tegn i flaget.  

Nu kan du så sige – hvem taler med sådan vægt på egen spyd-spidskompetence? Det 
finder du ud af hen igennem denne bog. I skrivende stund mærker jeg kompetencen helt 
ind, som en integreret del af mig. I virkeligheden kan alt gå anderledes, hvis man vælger 
at fortsætte det lave Blueprint i Danmark og underlægge sig både England og USA og 
NATO. Der er blot en vej opover. Der er lavet et læsbart kvantespring, hvor man læser 
indholdet af alt det, der må forgå, samtidig med at man løftes op på et højere level. Lær at 
se signalerne. Først måtte Rasmussen jo give sin opsang i det danske melodigrandprix 
og forberedelse af danskerne til det, der skal ske: Higher Ground! Det var den sang af en 
ikke-voldelig-viking, der vandt Danmarks melodigrandprix. Det kunne på ingen måde 
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blive en lille smuk pige i nattøj med stjerner på endnu , dels fordi 
hendes navn numerologisk giver offertallet og en slags ”forkert” signal. MEN hun vinder 
alligevel med at sigma-signalere ”Vågn op NU, du hører mig, skal jeg vinde?  Jeg slår på 

mine strenge! ”. Signalværdien er ualmindelig ydmyg og smuk midt i 
kampen. ”Slå på dine strenge”, find ind til dine talenter, og i forlængelse af ovenstående 
om Jupiter – lad os få en Blueprintelov med langt færre restriktioner om dit og dat, som 
ikke er bygget som det skæve tårn i Pisa oven på Grundloven. Vi skal kunne stå i lige 
kanal med lovens højere formål. Man kan ikke ekspandere med ydmyghed i Danmark, 
fordi lovene går imod Blueprintets enorme frihedsenergi og glæde. Men du kan blive 
nummer to. 

Kan du forstå sløret over fakta, som du får leveret af kunsten? Det kan vi med andre ord 
sige på denne måde: Der er noget Neptunsk over det. Og vi vil først erkende disse skjulte 
fakta, når Pluto går ind i Fiskenes tegn og ændrer sløringen mere markant end mine ord 
kan gøre det her og nu. Jeg kan kun give vejen og livet dertil og underbygge den med 
kærlig energi. Og det kan pt. kun gøres i det skjulte, thi offentligt liv går NET OP imod 
kærligheden og det er sagt via gudindens kanalisering. 

 Med andre ord, qva ovenstående, skal vi have en statsminister, der går i spidsen for en 
forenkling af lovene. Der har Mette Frederiksen allerede i Thorningtiden afgivet sit signal 
til, ved at stille sig op på siden af Helle Thorning og proklamere ”De 10 bud” for 
velfærdsstaten. Derfor lægger Dansk Folkeparti sig nu også op ad Socialdemokratiet, 
fordi signalværdien i dette partis navn, angiver vejen. (Det er en sum af signalenergi for 
Blueprintet). Vi skal med andre ord også ud i en total omformning af det folketing og 
folkestyre, som vi kender. Vi skal højere op. Til det formål skal de 1200 personer findes, 
som en ”eksempel”- organisation på det, der skal komme. Danmark får lov at gå med 
livrem og seler, fordi vi går forrest i Verden. De cirka 1200 skal afdække det næste 
humanitære skridt i ledelse, nemlig ledelse i en form for ikke-ledelse, men ikke udfra en 
demokratisk og dermed også partiegoistisk handleplan, men direkte udfra landets 
Blueprint. Det er ikke et folkestyre, som vi kender det. Det er et bevidst tjeneste-styre i 
gensidighed og tillid til, at vi har et højere sigte end os selv – at Jorden skal lyse som en 
ophøjet hellig planet i vort solsystem, og så kan Mars bevidst følge efter/genåbne. Pt. er 
jeg ikke givet andet end få fraser omkring det. Fordi det kan være som at slå vand på gæs 
at gå ud i Danmark med dette her. Danskerne er ikke særlig large i deres nytænkning. De 
forbeholder sig retten til kritik og vil kalde det nyreligiøsitet. Men det er en galaktisk 
proces, som vi har meldt os til at gøre gavn i. Og kritik er giften op imod 
Blueprintsamfundet som er sjælenes og gruppesjælenes samfund, der downloades. Det er 
Jordens sjæl, der kommer i spil – og husk… Jorden er i sin gode ret til at kaste dig af, når 
den skal rense sig for forkerte livsværdier og tankestrøg fra den menneskelige pensel. Du 
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har ikke ret til at kontrollere Jorden. Du er tjener af Jorden – og det kan du så selv få 

noget ud af . Du får intet ud af at udbytte Jorden eller din næste. INTET! 
Tværtimod skader du dig selv, for den person, der skulle bakke dig op senere, vil da være 
din fjende. Hvor dum vil man være? Kom nu op i 1. og 2. og 3. indvielse… Og husk så 
lige, at alle de intelligente unge mennesker og alle de psykisk syge er på vej til og lever i 
4. indvielse – offeret. Du kan ikke gøre noget ved det, for det er mig, der sidder med 
nøglerne til den fase. Nøglerne er nogen af de 1200 ved at have indhentet viden til. (Og de 
1200 kan komme alle steder fra i samfundet.) Nogle af ”ofrene” kan komme igennem ved 
at læse ”Den sorte Perle” og derved blive selvhjulpne. Men andre skal have det 
anderledes, og dertil skal vi i gang med sjælsforskningen på et anerkendt grundlag. Det 
skal ikke være således, at vi skal gøres til syndebukke, kvaksalvere og karakteriseres som 
rablende gale og indsættes under streng lovgivning, så denne viden kun kan ekspandere i 
det skjulte. Da spilder vi tid, kraft og ressourcer. Denne sjælsviden om, hvad der reelt 
foregår i Sanat Kumaras indvielsessystem og hvad det er der subtilt afvikles bid for bid, 
inden Buddha Maitreya Kristus overtager hvervet af Jorden, skal frem i lyset. Ellers går 
alting skævt endnu engang. Og vi kan da ikke få lov at blive på Jorden som 
menneskehed. Der står meget på spil og løsningen er ikke, at bosætte sig på Mars. 
Løsningen er at overgå til Mars højere bevidsthed og derigennem få Mars til at spille sin 
ophøjede rolle i solsystemet, mens Jorden går fra offer til frelserstadiet – altså 
genindsætter en gylden tid og menneskehed. Det er det, vi er her for og nogen af os – os 
der skal danne rådet på cirka 1200 personer, er nogle af dem, der har været på Jorden i 
millioner af år og derfor skal stå for afviklingen af det gamle paradigme, som var 
nødvendigt hen gennem rodracerne. Det er ikke noget med, at der er mørke brigader, der 
har overtaget Jorden. Fri mig for selv at blive kaldt ved slige ting og være synder i den 
sammenhæng! Der er gennem tiden indsat det jordiske mandskab, der kan gå hele vejen 
og sikre overdragelsen tilbage til 5. dimension. Kun de, der gik vejen ned, kan kende 
vejen tilbage hvor færten af fodsporene går. Det er logik for Perlehøns, at det er hurtigste 
vej. Jeg indkalder hermed den danske afdeling af dette formåls fuldbringelse. Sker det 
ikke, går det jordiske felt over i 5. dimension via kaos og vold. Det er også en mulighed, 
men menneskeheden som sådan er da indsat som øjeblikkeligt offer! Det er muligt at 
tage kvantespringet og vejen gennem offerstadiet, som er et højt stadie, via ”Den sorte 
Perle”, som da vil danne et fokus i Verden, som hedder Danmark. Vi kan ikke nå det 
inden det kommende internationale melodigrandprix, men vi kan, som det sker, gøre det 
via medaljeregn indenfor sport, som det er sket. Men det er bare ikke en farbar vej i 
længden, da det lænker bevidstheden til kroppen og dens præstationer og en uundgåelig 
ærgerrighed. Konkurrence vil forgå. Det bliver logisk, at det skævvrider højere levevej. 
Konkurrence er kun en vej, så længe vi bekender os til Darwin og det vil blive modgået 
højere oppe fra. Det er jo NET OP skævvridning konkurrence er til for – at vinde og 
trykke en anden eksistens til siden. Det er Darwins teorier, men Darwins teorier bygger 
alligevel på et guddommeligt design. Mennesket har været i flere rodracer og disse 
rodracer består af forskellige kombinationer af energicentre. At bygge energicentre og 
energinøgler og energifokus, det er en bevidst proces fra højere bevidsthed om, hvad man 
foretager sig. Jf. beviset via mine auraer i denne bog og i bogen ”Fra Herodes til Pilatus”. 
I det lys skal Darwins teorier ses. Darwins teorier er et stadie af lovmæssighed begrundet 
i én regel: Den stærkeste overlever. At det ikke er sandt og alligevel sandt beror på højere 
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viden, som han ikke har. Darwins overbygning mangler og den er bevidst bygning via 
energi og en viden om den energibygnings konsekvens. Derfor er der højere oppe i 
bevidsthedshierarkiet heller ikke dualistiske tilstande med lyse og mørke herrer, der har 
vedvarende magt, som vi skal kæmpe imod. Der er derimod en højere Plan for vor 
eksistens og altings eksistens. Derfor er tonen i ”Den sorte Perle” også: Med energi 
bygges landet! Og Lovgivning er kun én af energierne, og dansk lov er nu kammet over 
og på vej til at blive latterlig. Pisatårnet vælter indenfor kort tid, når Blueprintet tager 
over. Vi må dog endnu ikke lave ny grundlov, da folket først skal igennem ”Den sorte 
Perle” for at kunne handle ansvarligt i den henseende. Der er en nødvendig opdatering 
indlagt, som modstykke til den forcerede digitalisering. Der går med andre ord et par år 
endnu. 

Vi vil få meget hjælp til at gå igennem landets skifte som foregangsland, men vi står 
overfor den største hindring af alle – guddommelig jantelov – ”Vil selv, kan selv og Gud 
gå hjem og vug!” men det er reelt Danmark, der ligger vuggende, vuggende, vuggende, 
vuggende over Kate-gat, endnu. Og det, der er kommet ud af det gat bliver nok bedre, 
hvis det sker efter lysnæring. Og ligger man med ”goddagen” i vandskorpen, så er det 
med at få bygget et skib. En ark for helhedsmennesket, der kan rumme bølgen. I det 
mindste formindskes affaldsdepoterne maksimalt, når vi overgår til lysnæring. Men nok 
om alt dette her, paradigmeskiftet skal ville forstås, det skal ikke kritiseres. Det er 
kommet for at blive. Du kan øve dig hen gennem denne bog, hvor jeg tager dig i hånden 
ligesom gennem alle de andre bøger i Bog-Ringen. Og så må du fornemme, om du er 
rede til, at vi trækker Danmarks Blueprint bevidst ned – Ellers gider jeg ikke spilde 
kræfter på det! Jeg er ikke kommet for at få kritik og blive skudt alt muligt dårligt i 
skoene. Jeg er kommet for at hjælpe, og det har jeg da på ingen måde fået lov til i det 
bevidste offentlige rum. Jeg er et ubeskrevet blad. Men det er mit Blueprint i denne 
lavere Livsbane, som jeg på et andet plan er valgt til at skrive op i en anden bane. Hvis vi 
skal op i en højere Livsbane for Landet, så må skiftet tages; og så er jeg en kendt og 
respekteret person. Selve skiftet er samtidig vejen ind gennem ”Den sorte Perle”, hvor 
alle blade så til gengæld handler om mig. Jeg er beskrevet hele vejen, som spejlet af alle 
mine muligheder i Danmark i indeværende Livsbanes Blueprint. Jeg er den, jeg er, men 
nedtonet er jeg alle de andre muligheder, som du ynder at trække frem, så du kan holde 
mig nede. Men måske har du nu forstået, at ved at holde mig nede, holder du dig selv 
nede. For at jeg skal holdes skadesløs for stenkast, så får du lov at sammenligne dig med 
mig hele vejen gennem ”Den sorte Perle”. Men hold processen inde i dig selv – for vi 
gider ikke høre om, hvor grim du er. Jeg bærer dig den vej, for dig. Jeg kender dig, thi du 
er ligesom alle andre, vi er et VI. Men har du ikke opdaget det, så tror du ”Den sorte 
Perle” er mig. Og du får da Opdriften til at føle dig mere værd end jeg. Og når du føler 
dig mere værd end jeg, så er det NET OP du har meget at lære om Blueprints. Blueprint-
living fjerner misundelse og dermed krig og ballade og er altså en Verden i Fred og 
højere indsigt. Det er næste skridt, det er paradigmeskiftet og lader sig manifestere i 5. 
dimension. Inden da, må du tage Opdriften og Fremdriften ind gennem det givne 
bogværk. Det er en gave fra galaksen. Tag imod den og fjern dig til ret tid fra Jorden i 
kærlighed frem for på dyrisk vis og i angst for at der ikke er nok, at forsøge at overtage en 
anden planet. Blueprintsamfundet afvikler indvielsessystemet og vender livet til glæde og 
taknemmelighed over bevidst at være en synlig del af Altet og uundværlig i den store 
Plan. Der er tænkt på NET OP dig også. Du vil finde ud af, at det du føler som et dårligt 
liv, er lige NET OP det, der skal til indtil du kan træde ind og ud af den rolle. Eller indtil 
du med andre ord ved med dig selv, hvor ophøjet det ”dårlige liv” egentlig er. 
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Lad være med at kritisere Blueprint-tanken. Lad den gro! --- nå, nu er det søreme da 3. 
gang, at skriften skifter til hvidt på hvidt. Det er jo subtilt og usynligt. Ordene fortsætter 
på usynligt plan. Men det betyder ikke, at de ikke eksisterer. I begyndelsen var Ordet og 
altså en guddommelig hensigt med os…. Vi er uden highliner nu. De forrige gange lagde 
jeg den turkise highliner på. Vi er altså nået op på Higher Ground  og tager ordet 
ubevidst ind…Zero… Den highlinede tekst hen gennem tusindvis af bogsider er NET 
OP ”The Higher Ground” grounded – så danskerne har sådan set Blueprintemæssigt 
sagt JA til ”Den sorte Perle” som Opdrift, da de stemte til melodigrandprixet den 10.02.18 
og signalerede ”The Higher Ground” skal ud i Europa. Og det er jo det, der sker, når 
bogværket Blueprintemæssigt manifesteres på toppen af Aros. Signalet er gået. 
Efemeriden for denne dag ser således ud: 

Givet af bladet ”Stjernerne”  

 

Givet af magasinet ”Horoskopet”  

 

Altså: Ikke dårligt! 

Klokken er nu 17.07 . 
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Ziggie Zigiezet 

 

Nok er nok for 

Den Store Bjørnebande 

og danskerne.  
 

 

 

 

 

 

Forlaget REX 
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01.01.18 Tværsum 11. 11 er et tungtsvingende mestertal, der står for fødsel og at erkende 
det nye. 

– Sidste chance i NUET, vil jeg formidle dig/Jer her og NU.  NU D NU! 

Jeg har detoneret en bombe og den springer i slowmotion til ære for danskerne og ”Den 

store Bjørnebande”.  Værså så god klaphat: 

Jeg kan højne Danmarks energi og værdi.  

Jeg kan bringe orden i kaos.  

18. februar er det sket for yderligere henvendelse. 

Dette er en national test udi bereskab og villighed til fremgang. 

Jeg har afsløret det 12-16 strengede psykiske DNA. 

Jeg har afsløret, hvorledes det kollektive ubevidste fungerer. 

Jeg har afsløret syndefaldet. 

Jeg har afsløret årsagerne til psykisk sygdom. 

Jeg har afsløret hvor verdensfreden begynder. 

Jeg har afsløret Sjælens kubiske liv. 

Jeg har afsløret et nyt astrologisk begreb. 

Jeg har lavet inspirationskataloget til nye jobs- og forskningsområder, samt angivet en ny 
opfindelse til en indbringende statseget produktion, alt sammen som indledning til den 
nye samfundsform – Blueprintsamfundet/Blueprintsociety. 

Jeg sidder med energinøglerne og den nødvendige indsigt og evnerne. 

04.01.18 Jeg sidder med viden om, at der skal oprettes et stort  
bevidstheds/eksistensmuseum i en aflagt kaserne. Jeg ligger inde med ”en million” 
anviste ting, som er brugt til bygning af bogværket ”Den sorte Perle”. Disse ting fylder i 
sig selv et stort rum i dette museum og rummet hedder ”The Nurse”. Læs mere sidst i 
denne bombebog. Jeg afvikler tingene indenfor en måneds tid og så er de tabt for altid. I 
skal handle NU! 

Jeg forlanger 1 krone pr borger i Danmark som løsesum for at frisætte fundamentet til et 
Danmark i Opdrift og Fremdrift, og tilsvarende for svie og smerte, herunder også en 
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offentlig clearing af min lægelige journal, der kun alt for godt viser, at psykiatrien og 
socialforvaltningen i det hele taget, er på gale veje; og når man har læst ”Den sorte Perle” 
vil man finde forståelse af, at førtidspension var eneste mulige økonomiske fundament, 
fordi jeg var/er foran med mit arbejde, der kun kunne gennemføres i isolation – og aldrig 
videre i verden vil blive gentaget af nogen!!! 

05.01.18 Jeg opfordrer de mere end 50 mennesker, der har været med i det galaktiske 
koncept Raising the Rays / Opdriften om at stå offentligt frem, så vi én gang for alle kan 
få slået fast, at fordi men kan heale et andet menneske, hjælpe med at gøre det rask på 
livets egne suveræne betingelser, så skal man ikke dømmes som sindssyg. Jeg har bevist, 
at det er den holdning, der er til det. Jeg har det skriftligt om man så må sige! Og dermed 
har medicinalindustrien også købt sig til sandheden og ”hjerteenergien” i befolkningen, 
der heldigvis er ved at vågne – men jeg har så også brugt 17 år på undercover at få den 
autentiske energi ind i samfundet til manges direkte fordel. Skulle vi lave en 
landsindsamling til fordel for de højere evners healing af mennesket?.... ”Knæk cancer 
autentisk”, ”Red dit liv via tidligere liv”… støt koncepterne ”Opdriften” og 
”Fremdriften”.  

Jeg forlanger frit lejde med hensyn til ophavsret på ”Den sorte Perles” vegne. 

Jeg sidder med en verdenssensation . Ding Dong Energy! 

Jeg har gennem tiden henvendt mig til alle politiske partier, de to store Tv-udbydere DR1 
og TV2, alle skriftligt udgivne medier, facebook via Annalis J. Johanson tidligere Anna 

Exner, som i øvrigt står for alle  ”hurtigtegninger og rekord-malerier” her på 
falderebet i denne bombebog. Jeg har henvendt mig til en del astrologer og mange af de 

fremmeligste ”alternative behandlere”. Læger og andre i sundhedsvæsenet.  Jeg 
har henvendt mig i mange kardinale offentlige instanser, til min familie og venner OG er 
kun blevet mødt med direkte modstand, psykisk vold, negligering, ”vent lige lidt”, 
nedrakning, ”du må have tålmodighed” og ”du må prøve at forstå…”, ikke-
hjælpsomhed, højrøvethed, afstandtagen, nedgøren og blackstempling, hetz, jantelov, 
lovhindringer og så videre og så videre. Og nu er jeg så nået dertil, at selv englens 
tålmodighed er gået FLØJTEN! Der sprænges…. Hele forskningsværket sprænges nu, 
da ingen har vist nok interesse for og bistand til mit arbejde. Der er ingen tid at løbe på! 
Det er NU D R NU! 
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  På Olympen fik jeg et personligt svar  
: 

Jeg har nu 2 valg… Enten trækker jeg min psyke ind i demens og I får aldrig løsningen 

på det problem. Eller også fortsætter jeg, hvis Danmark bakker mig op .  

Jeg har fra åndelig side fået valget mellem 2 levels af Blueprintliving: Enten at gå på 
pension som syntesens avatar – hvilket er det danskerne via overgreb har gjort mig rede 
til – der skal kun én forkert bemærkning til! - eller også anerkender man mig frivilligt 
som den Mester på Jord, der skal samle det fællesskab, der skal finde vejen og 
overgangen til det nye Blueprintsamfund! Der er ingen gylden middelvej, men alle er 
selvhjulpne i foretagendet i forhold til den enkeltes Blueprint og sammen om 
helhedsplanen.   

Jeg har ikke svar på en skid – jeg får først Planen for Danmark downloadet, når dette led 
er på plads/ anerkendt. Du ved mere end jeg – men du har ikke Planen for Danmark, og 
du har ikke de energinøgler, der skal bruges. Du har noget andet, som vi alle skal nyde 
gavn af.  

ALT er rede, men krummer du et hår på mit hoved nu, så er jeg  ikke med 
jer mere. 

Danmark er på kollisionskurs med Universet og alle har ment, at jeg er forkert på den 
eller ikke værd at høre på, for anmassende, for ubehøvlet, for upassende, sindssyg, 
rablende gal osv.. Så hermed siger jeg – har du mere negation, så hold det for dig selv – 
jeg har allerede hørt det før!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Change! 

Bogen her er provokerende og spejler ligesom alle bøgerne i bogværket danskerne og 
deres skyggesider og lægger healingsenergi ind under processen. Nu er vi kommet til 
selve hjernen, efter vi har indført IT. Du læser på eget ansvar og kan du ikke holde til at 
læse mere end hertil og ikke overskue så mange sider, så får du en hurtig bid af 
kransekagen ved at læse følgende sider: 
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 Side: 74-80, 91-96, 236-242, 249-250, 291-295, 300-312, 316-326, 547-568, 

625-639, 661-667, 731-737, 738-740, 794-803, 912-915  

 Jeg vil også have noget at skulle have sagt:  Royal was 

killed here.  Kastanjerne kan kun plukkes her, men de stikker! Og tag så liige 

at tage skeen i den anden hånd ! 
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09.02.18 Det er lettere sagt end gjort tænkte eskimogudinden Sedna fra Nord og mærkede 

sine hænder. . 

 Danskerne  er i samme  båd, som jeg var i. Jeg kan ikke sætte 
en finger på dem, men alligevel må jeg hjælpe dem fremad i lyset og lade dem stige op 
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fra bunden. De må også NB!  snarest forstå noget fremtidigt i 
forhold til Fiskekvoterne. Når Pluto går ind i Fiskenes tegn, så forandres Verden 

endegyldigt. Det er Nuet, der tæller, tænkte Sedna og drog ind i  

  Trigonlagunen for at kontakte Angakokken.  
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og straks kom styrken til Sedna i form af en sang sendt fra himlens 

 delfinloge, der havde et godt øje til Sedna. Straks 

krabbede hun i land gennem Angakokken og gav OPSANGEN 

videre gennem denne godhjertede, men stærkt sårede Krebs 

. Alt for længe havde danskerne tilsandet Krebsens  
stemmelæber, men nu var tiden inde til at gå mere radikalt til værks og lade Sedna bane 
vejen for en opholdstilladelse på og i landet.   

16  Velkommen i det grønne!  

Du kan lytte til Angakokken ved: TRYK på billede 16!! (TRYK 16 betyder fremover: lyt ved at 

klikke på et billede.) 
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2. Forord:                                                                                                03.12.2017
Hvis du får dårlig samvittighed af at læse denne bog, så har du forsømt kærligheden som 
fundament.

Hvis du bliver vred over denne bog, så er det dine skyggesider, du skal se på.

Hvis du føler had over denne bog, så er det fordi du har sovet i timen.

Hvis du derimod elsker dette initiativ, så er det måske lige præcis dig, der vil kaste dig 
ind i Ringen i tilbud om hjælp og frivilligt arbejde.

Hvis du synes, jeg sidder med en vigtig sag, så doner penge til konto 3635 3665 108325 så jeg 
kan komme videre.

Sesam  luk dig op  Anno Reversium 

Bum!!! sagde sædemanden så og gik i gang med at så, 
thi han spildte ikke tiden! Han vidste i sandhed nok, hvad spirer var værd!!

(01.01.18 sluttes Ringen NET OP i Deadline her klokken 14.10 med at vende tilbage til 

sidste linie i Online-bogen . Vi nåede dermed at slutte i Alfa Omega -

Venus-energien.  Fat det gennem bøgerne. )

Hvis du synes, det er interessant, så er du måske revisor, advokat eller mæcen – måske er 
du med i den økonomigruppe, der skal findes til økonomisk nytænkning i Danmark på 
sagens præmisser.

Indeværende bog afslutter et større bogværk, der har et stort potentiale i sig. Det er 
verdens første og eneste udfoldede multi-level-bogværk og er en bogRing, der viser, 
hvordan der løftes bag facaderne og blændværket.  

Det har taget 17 år at lave det bevidst målrettede forlæg, heraf 11-12 år i konkret skrive-
isolation. Men reelt har hele mit liv dannet basis for at kunne gennemføre dette projekt. 
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Og det viser sig så her til sidst, at det har krævet hele min inkarnationsrække af 
livstræning og indsigter, for at kunne bygge et skriftligt oplevelsesværk og energi-
indvielsesværk gennem de sidste 11 års minutiøse skriverier, så alle kan få et bevidst løft. 
”Den sorte Perle” er, hvad man vil kalde en kosmisk opgave, efter man er færdig med 
sine liv på Jorden. Opgaven bestod af flere dele: Oprettelse af kontakt fra den indre Jord 
samt til stjernebilledet Ara (Ara bliver en slags basis, da værket er lavet som 
grænseoverskridende træning til fremtiden på det, der svarer til gammeldags 3. esoteriske 
indvielse koblet med offeret som 4. esoteriske indvielse. Men værket kan også ende som 
historisk dokument for eftertiden, hvis ingen fatter den 5. indvielse undercover. Hvis 
bogværket ender som et historisk dokument, vil det ske, når flere mennesker enten er 
nået ind i et bevidst Blueprinteliv eller eventuelt er sat helt frie i autentiske valg. Værket 
vil da historisk set vise overgangen til den nye tid, hvorledes det sker og hvordan 
energien formidledes dertil og dermed vise den del af befolkningens historie, som det 
etablerede samfund ikke ville anerkende, og derfor var toningsmæssigt forbudt at 
italesætte i offentligheden og i særdeleshed i offentlige institutioner, hvorfor den åndelige 
udvikling måtte bruge ”sygdomsmetoden” til at komme frem igennem.  

Værket kan derfor her og nu bruges til en opdatering af befolkningen, men da jeg ikke 
kan gøre det færdigt selv, så ligger det nu som et ufærdigt tulku-værk, som nogen finder 
en dag på en lille pind, der i sin tid kaldtes en USB-nøgle, fordi værket ikke fik lov/ ikke 
nåede at udfolde hensigten i den bevidste, synlige offentlighed – i sølvkuplen på Aros. 
Men kun virkede i det skjulte.)  

Fra Ara  til Aros 

Tiden gik og for mange stak kæppe i hjulet for selv at nå frem. Og det gjorde de så også, 
for der er i dag, fra anden side tilflydt mig lysbærerviden om, at skiftet til en ny verden/ 
næste dimension i rækken af hver persons opstigning vil ske Nytårsaften 2017 

/ i Nytåret 2017. Derefter kommer en oprydning og  
tilpasning. Jeg vidste ikke dette, da jeg jo NET OP havde for travlt med at give løftet til 
befolkningen med bøgernes energier. Men glad er jeg dog for, at nogen nåede dertil, hvor 
jeg så kan se et resultat af arbejdet. Nogen nåede højere viden. Jeg vidste ikke hvilket år, 
det ville ske, men mit gamle vækkeur spiller fortsat melodien til en sang, hvoraf jeg kun 
kan de sidste ord – ”and a Happy New Year”. Måske er det Jesper Fårekyllings sang i 
Disneys Juleshow? - NET OP i år havde jeg bestemt mig for, at ønske mig et nyt 
vækkeur til jul. Det undrede mig lidt, for det kunne jo reelt bruges nogle år endnu! En 
milepæl er altså endelig nået. 

Arbejder jeg fortsat som jeg plejer, i udfoldelse af eget, men mest Danmarks Blueprint, så 
siger det mig dog, at 2020 er et mere reelt manifesteret skifte, da 20 er vækkelsestallet og 
bøgerne i årevis har skrevet: Der er doblet op ”in the Happy Hour” – og unhappy hour. 
Og det må være 2020. Men det ved de oplyste nok mere om, min arbejdsmetode er jo ikke 
anerkendt som nogen sandhed. Og i dag forstår jeg så også, hvorfor tidsplanen for mit 
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virke var så stram, og hvorfor jeg var segnefærdig som  bryggerhest. 
Det må være det, mit numeroskop kalder feedback. Indre tilfredshedsfeedback på udført 
dåd.  

Hvis skiftet sker Nytårs aften, så sprænger jeg bogbomben her, den 25. december, dels 
for at undgå kaos, når alle tror, de er nået til 3. indvielse bare man forlanger fri vilje, men 
også for at imødegå en anden bombetrussel. Julenat kan man nemlig gå til 3. indvielse, 
og jeg vil ikke finde mig i, at blive udsendt på 2. indvielse, når jeg NET OP har vist, at 
jeg som offer har gennemført den 4. indvielse. Hvor dybt skal man synke, når man har 
været 40 år foran?! Nu kan det så hurtigt udlignes med de nye kvantespring, men én ting 
er sikkert; jeg bliver nødt til at udgive denne bog under mit numerologisk rette navn, for 
at nå i mål med 5. indvielse. Så når andre skal doble op Nytårs aften, så nøjes jeg med i ro 
og mag at stadfæste Ziggie (20) Zigiezet (33). Man skal jo ikke flyve højere end vingerne 

 kan bære.  

Dejligt er det dog at finde ud af, at være født med rettidig omhu! Så fik jeg det på plads 
også – jeg troede faktisk, at jeg var kommet for tidligt i inkarnation, og at denne 
inkarnation var forgæves og spildt. Men nu passer pengene så pludselig – eller hvad man 
skal sige, når man kun havde udgifter og en overførselsindkomst som løftestang, altså 
”gratis” arbejde for alle danskere, og betaling hos bjørnebanden for at emulgere energien 
ud i landet.  

Det sætter mit liv lidt i relief for mig selv, og jeg kan tillade mig en smule stolthed nu – 
for egen regning selvfølgelig! Jeg må være nået i mål med min nordlige måneknude. 
Altså det, man skal lære af dette liv, thi der har jeg Jupiter stående og den rummer også 
energien af stolthed. Den rummer også forlagsvirksomhed, men det kapitel er forbi. Jeg 
orker det ikke alene. Jupiter rummer også ekspansion – og det var jo hele portalåbningen 
via Konceptet ”Raising the Rays” og udsending af disse energier i æteren via skrivningen 
af ”Den sorte Perle” med den nye tids energier i Danmark. Og i virkeligheden var det så 
denne mængde af offervilje, der skulle til, før jeg kunne blive lidt tilfreds med mig selv i 
en verden, der er så fuld af kritik, så man ikke kan få fodfæste med mindre man suges 

fast til en papegøjeskribentpind  årti efter årti. I Nytåret skifter det til 18 års 
bevidst målrettet arbejde og 12-13 år med bogRingen. Og jeg må så også konstatere, at 
den nordlige måneknude var integration af energien fra Makemake, en af de nye 
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 asteroider, som astrologerne har taget til sig i horoskoptegningerne. De kunne 
lige nå det, inden jeg kommer ud med mit energisymbol, der opløser planetstillingernes 
spændinger. Det er den totale opløsning af karma og dermed adgang til 5. dimension i 

det fysiske legeme også. NET OP ( Hov - Hvem 

valgte denne skrift, størrelse og farve? Jeg gjorde ikke. Jeg hentede blot fotoet 

blandt 1000-vis af andre fotos til bøgerne….)  Og nu jeg lige er i den fotomappe, så 

finder jeg også dette billede  fotograferet 04.08.2011 

klokken 07.38. (REX?) Allerede her har jeg fået besked om, hvad der skal ske NET OP 

nu, hvor disse sammentræf på billedet sker! Wauw! Det billede har altid irriteret mig, 

men det skulle med i bøgerne. Her er et par forståelseslinks til detaljerne, som du 

forstår, når bogen her er læst: – spredt for alle vinde, jul, Merkur kører retrograd, 

Venus i Stenbuk, skosåler,Askepots tabte sko, flugt – hvem er prinsen på den hvide hest 

mon, der får denne bog ud i befolkningen?  Hvem er med på sidelinien? ??

? 

Der er kun én sætning, der nu ligger mig på sinde, inden jeg forsøger at nå så meget som 

muligt af denne bog, og det er: Tak for kaffe!                 og UD!  

05.12.17 Når du har læst denne bog, har du flyttet dig. Det kræver selvfølgelig, at du gør 
som jeg siger: Læs den fortløbende fra begyndelse til slutning og så måske forfra igen. 
Princippet er ligesom når du indtager en daglig vitaminpille, lykkepille eller 
hjertemedicin. Man skal følge forskrifterne, for det er på de præmisser, indtaget virker. 
Begynder du derfor at læse bagfra eller se slutningen først, så ødelægger du det optimale 
udbytte for dig selv. Bogen læses i øvrigt på eget ansvar og har du spørgsmål til noget, så 
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vil  Universet svare dig, når du er klar . Ikke jeg! Vær i 
ALT(et) opmærksom!! Hvis du er mere jordnær og vil have en pille mere, så har jeg 

 1. oplag af bogen ”Fra online til deadline” liggende, da ingen var klar til 
dens tilsynekomst i samfundet 2006 og SKAT lukkede for adgangen til den. Det er 
Raskest til Mølle og 300 kr incl. forsendelse eller 500 kr, hvis den skal signeres. Bestilles 
på raisingthera@raisingtherays.com  

 ”Change” blyw der sagt! We can Make it!... 

(05.12.17 Sådan! Hun er ved at lære det! Nød lærer nøgen kvinde at spinde, som vi si´r. Ved en 
Letbaneskinne bor en fattig åndlig kvinde tralalalalalalalala - og hendes far han var ikk´ vognmand i 
Slagelse.. Nej Gud bedre det. Jamen det er jo det han gør, han forbereder danskerne til det nye parlament – 
hver mand på taburetten til ret tid og ikke som loven siger det. Vi ska´ ha ny grund-lov! Deet da D. NET 
OP! Det kører på skinner for Den Gamle. Ja, men han har jo også kun det skæg, han selv sidder på. Så 

deet… NET OP!) Pengene skal jeg bl.a. bruge til nu at flytte mig selv til anden energi-rigtig 
bopæl. Er du den, der har det tomme, evt. rensede hus, slot eller kaserne, jeg fremtidigt 
skal bo i, når jeg er i Danmark, eller har det rette bosted i udlandet, som du i dit hjerte 
ved skal bruges af mig, så hører jeg gerne fra dig snarest. Og husk – det skal nærmest 
være gratis, da den eneste indkomst jeg har, er en førtidspension. Det er i det regi, man i 
Danmark officielt mener, jeg hører hjemme. Jeg har også været spedalsk tigger i et 

tidligere liv  og siddet op ad en husmur og set underlig ud. Måske skal den 
gamle status hjælpe mig nu, til at bede om disse nødvendige bidrag, siden billedet 
dukker op nu? Måske er det bare måden at bryde den sidste rest af stolthed - eller give 
andre den? Måske er det en test af danskernes modenhed? Jeg ved det ikø, sådan er 
Planen bare. (05.12.17 Bor hun ikke i 12. hus nu? Jæ V mene det er i 8. eller 9. hus. Hun bor i nr 40 og det 

skal hun ikke mere. Hun skal videre t Nåde andet for at overleve! Nå, er det så presserende. Ja det er det. 

Ka´ man nu forstå det?! Nej, men det ændrer ikke sandheden.) 

(05.12.17 NET OP nu, da jeg satte det  røde punktum, poppede 
beskyttelsesprogrammet Norton op på pc-skærmen med en besked om, at mit 
abonnement er udløbet og skal fornyes! Så fatter I måske det hele lidt bedre. Desværre 
fattede jeg ikke lige, at det skulle have været fotograferet som endnu et bevis i 

mailto:raisingthera@raisingtherays.com
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bevidsthedsforskningen. Jeg ved nemlig ikke, hvordan man ellers tager et skærmbillede. 
Min hjerne kan ikke lære IT. Det er ånd eller materie. Hverken pc eller jeg kan rumme 
hinanden. Når man er højt oppe i energi, så evner man ikke det lavere, det ødelægger 
ligesom én. Jeg blev så peu en peu sat ned i energi, men har stadig højere drift, som en 
korkprop i vand. Jeg går med Opdriften, og derfor er jeg nødt til bare at give alting væk, 
selvom samfundet forlanger man lever på pengenes præmisser. Dette Opdriftsfænomen 
gør udelukkende donation mulig for mig, men det tror man ikke på i SKAT. Det er 
samme fænomen som ligger til grund for Rosenkreutzernes udsagn om: hvis det er højt 
nok åndeligt set, så er det gratis. Så selvom det for så vidt er en sandhed og anerkendelse, 
så er det alligevel set med kapitalismens briller selvmord og fornedrelse. Det er derfor, jeg 
fra åndelig side blev sat på overførselsindkomst blot ved at følge samfundets fordomme.) 

 Der mangler kugler i kassen  før vi går videre!  

Renhed og enkelthed !              Tyg lidt på det!! 

30.12.17 

Så er vi tilbage og slutter Ringen, der omkranser denne bog – nåh – det er det, jeg skal 
bruge billedet af kransekagen til! – Nu fatter jeg pointen! De mangler en kransekagefigur 

til deres galaktiske projekt!!!  Øjeblik, jeg må hen i Vorrevangens 
LokalBrugsen for at tage det foto af en kransekage, som jeg fik tilladelse af bestyreren til 

i går. Okay, jeg må gå nu så – jeg  er tilbage om lidt…. ….  

Okay, det tog så lige lidt tid, for jeg måtte tilbage efter et billede mere, da jeg var nået 
halvvejs hjem. Det var den kransekage med skorstensfejeren på, jeg skulle bruge, hvor 
jeg først tog en anden beslutning og valgte en kransekage med det danske flag, fordi jeg 
altid, uforståeligt, bliver anklaget for at være sort, og jeg gider bare ikke blive misforstået 
mere! Nok er nok! Jeg har aldrig været andet end i lyset! Men kransekagefiguren er en 
skorstensfejer i sort – for det er selve erhvervets arbejdstøj! Man bliver møgbeskidt 

undervejs og det er lige præcis pointen – alle har set skidtet og arbejdstøjet , men 
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ikke mig . Hvor giver det dog mening, set i bakspejlets  ulidelige 
klare lys! Renhed og enkelthed, thi Konceptets forlangende var og er, at kanalerne skal 
være rene!! Og jeg har renset fundamentet for det, og lavet den sulfo, der skal til for at vi 
alle kan få en hvid tornado ind over det danske livsfundament.  Der må ikke sidde nogen 
eller noget i spjældet! Det er betingelserne!  

Nu er det så sådan, at bøgerne har et valgsprog om at doble op in the Happy Hour og 
somme tider også unhappy hour. Bøgerne sørger for lise in the unhappy hour, da vi der 
er to, der har hinanden i hånden. Jeg følges med dig hele vejen. Happy Hour doblet op – 
så er der noget at give ud af og dele! Så bare æd løs… det er foreløbig en gratis omgang, 
da jeg i det her tilfælde endelig blev fri for at skulle købe to kransekager bare for at tage 
et foto her til bogen. Jeg er nemlig ”blacklistet” ved SKAT, fordi de ikke forstår, hvad jeg 
laver og derfor ikke kan drive virksomhed…det tager jo alt for lang tid! En kransekage 
kan man heller ikke trække fra i SKAT – den er jo til eget forbrug… Og nej det er den 

ikke, den er et spejl af danskerne Nytårs aften, ligesom alt det andet,  der er i 
bøgerne! Og jeg kan ikke lide kransekage mere. Det er simpelthen for sødt i forhold til 
det, min tilværelse byder på. Så er det sagt. Løgn har jeg ikke brug for, når jeg forsøger at 
leve i så høj sandhed som mulig. Men det fatter SKAT jo ikke en dyt af. Nå, det var et 

sidespring ind i det knuste sidespejl , men Sct. Klinkehans er ikke 
mere tosset, end han kan gøre godt for noget. – Dyb tale – læs ”Den sorte Perle”!  

Det var kransekagerne vi kom fra, det er ikke nemt at holde alle energi-levels i skak, 
mens jeg færdiggør mig selv, til at fatte målet med det jeg laver, få skiftet tøj

 og åbne ballet . Du vil aldrig forstå det. Jeg selv endnu 
mindre. Jeg ved bare, at man flytter sig bedst i en middel grad af nyhed. Og modgang 
kender jeg til hudløshed, så derfor går jeg ikke ud i offentligheden med smiger og sætter 
mit hjerte til salg, for sæt nu du ville tiltale mig positivt og accepterende… så ved jeg 
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faktisk ikke, hvordan jeg vil reagere, jeg har aldrig prøvet det. Det er ca. 2000 år siden, jeg 
mødte ubetinget kærlighed og accept. Jeg er nødt til at være i en vis friktion, men bogen 
her er måske liige i overkanten. Vi må spise brød til alle sammen… 

 Nothing and Everything to loose…I Vægtens tegn.   

Kære Alle. Her er en meddelelse på vegne af Jordens åndelige hierarki. Vi må hellere lige 
gøre det klart fra starten. Vi har gjort en mester klar til at begynde at åbne det åndelige 
netværk på Jorden, og det resulterer i sidste ende i Hierarkiets fremtræden. Nogle er pt. 
inkarneret og denne her er ingen undtagelse. Vi ser gerne, at I ikke krummer et hår på 
hendes hoved, da processen så vil blive stoppet! Er det klar nok tale?    Liberty. 

Nåda, det sparede mig lige for en sides skrift med at krybe til korset. Tak for det. Der er 
visse ting, jeg er for ydmyg til at sige selv – så husk lige, at denne bog er givet mig, som 
den er. Jeget er ikke mig, men er det alligevel. Det er autentisk fiktion, så du gør klogest i 
ikke at skue hunden på hårene, men alene tage din egen indre proces i vrede, afmagt, 
misundelse, afstandtagen fra tonen og energien osv. Jeg ved mere i dag end nogensinde 
før, og alligevel begynder jeg efter denne bog fra bunden på et helt nyt livsafsnit, hvor jeg 
i dag er fuldstændig blank på alt.  

Fra tid  til anden ! 

Jeg gør det i blind tillid, for jeg har ikke anden mulighed. Jeg gør det i en energi af 
ansvar, men endnu ikke glæde. Det er stadig for surrealistisk om end jeg bliver nødt til at 
give slip på den afstand. Forventningens glæde har jeg som dansker lært at tøjle. Jeg har 
set, hørt og oplevet for meget jantelov. Jeg er kommet for at ophæve den, men danskerne 

må have fordel af den lov, siden man holder på noget . 

Uhada, hvor energien er træg i dag, jeg kan næsten ikke slæbe mig ind i en fortsættelse. 
Måske har jeg hoppet for meget rundt i energierne, så jeg skal fortsætte med at krybe lidt 
langsommere ind i den springende bombe – så indhold og effekt kan ses i slowmotion. 
Danmark mangler det, jeg sidder med og når krybben er tom, så bides hestene. Jeg selv 
bliver også mavesur af at være så længe på stald, så lad os sammen krybe til korset i dette 
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krybbetiske krybbespil. Agentha Christie m.fl. har vi sat på sidelinien  

 for at iagttage, at alt går retmæssigt til og involverede parter i bund og grund 
ikke lider overlast. 

Godt, så kører vi klatten og gøjemøget , indtil vi har 

afdækket  Papegøjernes Stamtræ. Hyp alle mine heste, men hyp aldrig 

kun egne kartofler. A let a go go go  Kæphesten må gå nu kl. . 

Flyt dig nu! Hold op med det, flyt dig selv!  

Nu ikke så kæphøje Børn, vi skal være her alle sammen! 

 

Krybe t spillet 1. december 2017  

Koret:                                                                             

Perle, Perle, Perlemor 
i babelstårnet højt mod nord 
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af grunden stiger damp og dis 
på 17. år som lagt på is. 

Spejle, spejle dobbeltspejl 
tærske langhalm med en plejl 
Svinedrengen var koket 
fjerned ej sin egen plet. 

Fare, fare Krigsmand 
døden måtte lide 
den, der kommer allersidst, må i den sorte gryde! 
1. gang da lod vi ham gå 
2. gang da ligeså 
Men 3. gang, så ta´r vi ham 
og putter ham i gryden! 

 Killed Royal was here. 

Hvad vil du ha´? Appelsin  eller æble??  

Come on mand, hvor dum kan man være? Kan du se den turban her ? 
Ja.. 
Appelsin sæl´følle´lig, så! Og så liige en Apple osse. 

Fis af  

sagde Fezen så og smuttede bagud af dansen med Regidtze… 

  ahahaha TRYK 16 
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Så´ det dig klovn! Følg nu med! Er du klar?    
Nå undskyld, jeg stod lige og faldt i staver. 
Det er lige meget, hvodden du staver, du skal bare følge med! 
Okay, hvor kom I til? 
Ajh altså! DÉR! I  FEEL  THE  EARTH  MOVE!, men det skete altså bare ikk´ så, eller 
hva?! 
Jaja, undskyld, må jæ liige være her?! 
DER!  blyw der sagt, Kylling! 

Okay, jæ R klar  

I feel the Earth move under my feet  … 

I feel the Sky tumbling down, tumbling down, tumbling down                                                                                                                                                               

Nu´ du godt nok kommet for langt i teksten da! Her står der: I just lose control! 

Ja NET OP. Det var også NET OP så´n det var! Jæ tabt´ tråden . 

Hvor radikalt  
Okay så – skal vi have en stand in for Ole Lukøje eller hva´ - er der nogen i inkarnation, 
der kan klare mosten? 
Det kan mosteren vel… 

  Ahahaha TRYK 16 
Den var god. Den husker vi lige til en anden gang. 
Syssh! Ro i kulissen! 
Har du listen? 
Ja, hva mæh… hinde der?! Hun har alligevel ikke Nåde at lave og er villig t å gi U. 
Godt, så hent hende ind og lad os se om det så blywer bedre. Ka´ hun søng? 
Jæ tror hun fik en 9-er i sang på et seminarium et sted, det var vist.. , lige et øjeblik… 
Pas på mæ de øjeblikke der. Vi arbejder minutiøst og ellers er det kapish do. 
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Ja do – det var i Århus, nu husker jæ det NET OP på lyden do. Så er vi re mi… 
Ska vi ha´ en Århusianer med? 
Hun er født i København. 
Nå okay, så lad os bygge en højere syntese af hende der. 
Her! Søng den her… 
Tak: 

I feel the Earth move under my feet     NET OP 
I feel the Sky tumbling down 
I just lose control 
down to my very Soul 
I get hot and cold all over 
I feel the Earth move under my feet 
I feel the Sky tumbling down, tumbling down, tumbling down            (Carole King: “Tapestry”)  

Okay, dét lyder da sand-synligt, lad os se, om hun kan holde til presset i en hovedrolle. 
 
Kan du holde hovedet koldt og hjertet varmt? 
Øh..Det tror jeg nok… jeg har prøvet at… 
Godt, så er du Hovedkanalen fra nu af! 

På pladserne alle sammen og hold tungen lige i munden, mens I nynner med på forspillet 
i  

 Heaven on Earth TRYK 16                  (Privatejet sjæls-cd spillet af David Bailey) 

Shake the Spear and Follow Your Heart! 

A let a go go go.  I A, ja let it go go go  
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 Altså, må jeg som Hovedkanalen så lige blande mig lidt? 
Deet vi godt nok ikk´ vilde mæh da, hva´ så? 
Du ska så´n set bare gøre det, vi siger! 
Okay, så er det vel nu man skal skrive under på den kontrakt. Merkur går jo retrograd 
den 3. december! 
Det kender vi ikke Nåde t. Du skal bare gøre som der blywer sagt ellers ka´vi ikk´ bruge 
dig i hovedrollen som Hovedkanal og dit horoskop viser os t hvert t fælde, at du ikke er 
tabt bag af en vogn, så det er vel ikke så svært at forstå?! 
Nejh, men måske lidt svært at efterleve… 
Er man kanal så er man kanal, basta! 
Helt ærlig… må jeg ikke sige noget? 
Nej, nu er du en kvinde af få ord, fra nu af! 
Stik hende et hold kæft bolsche eller sådan noget, du der – find på noget, der ligger vel et 
og andet i kulissen… 

 Piv piv  

Det er godt nok piv-uhygligt nu. 
Det er stærkeste hest på banen, hun klarer det nok. 
Nå, jeg troede det var hende, der var æslet… 
Er det ikke en astrolog, der spiller æsel? Halloo… nu må I godt nok se å vågne op derude 
i kulissen! Er det ikke en astrolog, der er æslet? 
Jo. Hende der fik ørerne i maskinen, da de faldt for langt ned, og hun ikke kunne høre, 
hvad der blev sagt. 
NET OP, hvor er hun? 
Hun døde jo undervejs.. 

Nå for Søren. Har vi en stand in?  

Den rolle nupper jeg så.  

Godt ord igen  Viking. Mågen er æslet. 
Er der ikke Nåde, der halter så? 
Kun ’halt om halt’ som vi siger.  
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Det er ok, æselastrologen haltede jo også til sidst, og Mågen klarer sagtens det her, han 

er en  ørn til det – energien passer… sådan overordnet set. 
Helt ærlig, som Hovedkanal kan jeg i hvert tilfælde mærke en energiforskel på de to Fisk. 
Om ikke andet så på kønnet! 

Nu skal man jo ikke pille ved for meget i det her  klokkeværk! 

 Nemli Klokker, så bliver bogværket kun røv og nøgler! 
Jamen man har vel de evner, man har?! 
Nu ska´ du ikke blive for højrøvet, for så kaster vi bare klokke-symbol-nøglerne fra hele 
Bog-Ringen ud på Herrens Mark!  

Screw it up Baby.    
Jeg vil ikke være med til det her! I krænker folk. 
Det er bare spejl af trenden Babe. Vi arbejder undercover. 

Lad Helan gå.  Squeeze 
Ja, vi er ved at være pressede alle sammen, tiden er yderst begrænset nu, lad tæppet gå! 
Hvis jeg lige må sige noget, som Hovedkanal… slører det ikke stadig? 
Jo, der er noget Neptunsk over det her, men det må du lære at leve med! 

Giv klokkeværket et tryk 16 og lad os komme videre i teksten  .

   
Come on Boys, Come on Girls, Let´s make a new tomorrow, today! 
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NET OP alting er på samme tid! 
Bliv nu ikke for højrøvet, vi skal have alle med på vognen! 
NET OP! 
Stryg flaget og lad os gå ind i 12. hus. 
Det er vel flaget det drejer sig om! 
Må jæ liige se den drejebog der… 
NET OP, det drejer sig om flaget på godt og ondt. 
Nu slører det igen, bred det lige ud… 

Værsåsågod Kylling  Udvikling 

Kors i hytten, hva´ ska vi mæh-et? 
Det vil tiden vise! 
NET OP! Saturn kalder Saturn, alle mand på dæk! 
Det må være en Saturner i selvsving, ellers så passer nøglen vist ikke i låsen! 
Det er derfor, det er hinde der, der skal være Hovedkanal! 
Godt set Ole Lukøje, så var der alligevel liv inde bag monoklerne! 
Må jeg lige låne de glugger der? 

 Wow 

Wow. Man kan Søren Sjaske mig se skyggen af lyset med de her forstørrelsesglas! 
NET OP – Giv Hovedkanalen dem, ellers kan hun ikke se, hvor hun skal hen, når vi 
slukker lyset. 
Er alle på pladserne? 
Måske skulle du selv liige lukke det 3. øje op! 
NET OP! 
Så deet… 
Deet da det! 
NET OP! 
Hold dig fra mine netstrømper! 
Jeg ville bare være sikker på, at vi har sokkeholderne med! 
SYSSH!!! De der har ører hører! 
Fez den ind, hihihi… 
SYSSH blyw der sagt! 
Det må ikke være sjov at være sådan en blind høne! 
Oh, at være en høne… 
Syssh eller jeg bander snart! 
Bander har vi ellers fået nok af! Hihihi 
Deet da det! 
Så deet… 
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Nu, er det edermagemig nok! NOK ER NOK! 
NET OP! Så længe skuden kan gå, så længe hjertet kan slå, så længe vil vi elske daaaaaajjjj. 
Syssh. LET  THERE BE LIGHT on Stage… 
Pyha… nu går tæppet… 
Det er altid dejligt med de Siriøse krybende spil.. 
Enih Enoch. 
Hov – du sidder på mit energisymbol, hum dig lige… 
Her er godt nok mørkt, man ka ingenting se, her er godt nok mørkt… 

LET THERE BE LIGHT! 

 Nåh undskyld….  

                                     

Det er f…. ikke nemt, det her! Klokker!  
Klokkerne er med! Bare rolig nu!! 
Ja, alle energier er med! 
Hvorfor hvisker du? 
Fordi, ser du, når Merkur går retrograd, så skal man læse alt det med småt! 
Aha – så er vi altså sikre på at blive hørt! 
NET OP! 

Hihihi, man må sno sig, sagde Kundalinien til Regnormen! 
Nånå. Syssh… nu sker der Nåde….  
Klokken er 13.07.. lad mig se…1+3+0+7=11 i tværsum og det er et mestertal – cirklen er sluttet i 
drejebogen. Saturneren er klar og på banen  

 Knyt så!   

Kære Marianne                                                                                                                09.11.17 

Du er nu ved at forstå, hvordan det hele hænger sammen og hvordan denne bog konstant 
fragmenteres. Jo mere bomben sprænges, des kortere bliver dine indlæg og videreførelse 
af energien i indlæggene. Tilbage står eftertrykket og det fastfryser vi i denne bog. Denne 
bog er The Big Bang. Mikrokosmos og Makrokosmos i ét hvor ildens energi bærer 
eksplosionen. Derfor beder jeg dig nu, for at fuldende denne bog, om, at indsætte 
billeder, mails, sms´s og andet materiale i den rækkefølge, der bliver givet dig.  
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Mail: 23.11.17 Kære Kommune. Jeg er selvfølgelig ked af at opleve, at selvom man går et trin op i 
henvendelse, så hid holder man sig til det lag af ekspertise, man klager over. Sådan er det at være 
dansker, og derfor får vi aldrig velfærd, men kun topstyret velstand. Jeg kunne for eksempel være 
blevet indkaldt til en høring omkring, hvordan jeg ville mene, man kunne gøre tingene anderledes. 
Så ville man have åbnet for en hel ny indsigt, som skal komme i fremtiden. Men man vælger at 
fralægge sig ansvaret og henvise til almindelige procedurer, som jo lige netop er årsag til klagen. 
Denne almindelige praksis giver kun onde cirkler og deraf følgende utilfredshed i befolkningen. Jeg 
kan, sammen med andre kvalificerede personer, få min mor til at flytte ud af sin plejebolig igen. 
Problemet er ikke mangel på plejehjemspladser, det er forkert håndtering af menneskene, der er 
årsagen. Og vi kan end ikke få lov at bevise det. Det er i bund og grund det, jeg klager over. At 
merviden skal underlægge sig lavere viden, fordi man er bange for nye tiltag, der ikke støtter det 
bestaltede og forvrængede menneskesyn, som er basis for vor nuværende økonomiske model, der 
ønsker kamp, krig, global opvarmning og meget andet, fordi der er penge i det, og tilbageviser alle 
andre løsningsmodeller. Det er blændværk overfor sandhed. Jeg fjernede en anden persons 
influenza på to dage, ligesom jeg fjerner min egen - hvad skal vi så med vacciner? Hvem får 
forskningsmidlerne og til hvad nytte og hvad bliver befolkningen bildt ind? Nok om det. Hav en 
rigtig god dag. Mvh. Marianne 

Hun er ikke rigtig klog med sine udfordringer! 
Det er fordi hun bliver presset, hun ska´ lige lære at rette ind her i starten. 
Det er vel det, hun klager over, at hun skal?! 
Deet da det. Men er det klogt? 
Havde hun ikke horoskopet til at kunne gøre det? 
Jo, men det her er nu liige lovlig højrøvet at lægge ud mæ! 
Måske skyder hun over mål? 
Deet jo det, vi aldrig får at vide nu… 
Målsætninger er der ikke noget i vejen med. 
Nej, det er nok vejen, det er galt med.  
Hun skal vende hver en sten nu! 

Knock Knock on the Screen out there  – look under the Stones for the Snake  
Syssh, vi må nok hellere holde mund, hvis hun skal høre, hvad der bliver sagt… 
Enih Enoch… Flyt dig lige lidt fra mit energisymbol, så er du sød… 

Din egen blok bidrager nok ikke med meget denne gang, da alt destrueres og Pluto tager 
over med den sidste kraft, inden du går til Krystalsolens domæne. Til den tid er meget 
ændret. Det, der foregår i dig i denne tid, skal du lade ligge og bare gå videre. Det skal 
ikke indskrives, med mindre du føler et stærkt pres til at gøre det. Det er din egen proces 
helt privat. Du har taget menneskeheden i hånden hele vejen og nu handler det om dig 
selv. Frisætning af en bodhisattva ved for sidste gang at tilbyde din omverden 
karmafrihed, i forhold til de nødvendige inkarnationer, du har haft. Du er sårbar lige nu, 
så derfor vil vi være om dig og værne dig mod for mange indtryk og kontakter. Hvis vi 
ikke passer på dig nu, kan du ikke nå til ”Den ægte vare”, som er essensen af ”Den sorte 
Perle”. – Jeg ser, du nu opdager, at essensen ikke er en fuldgyldig duallære, men er blevet 
at udtrække dual – læreren. (01.12.17 Det er rimelig kryptisk, det her. Bedst man tror, man 
ved noget, så ændrer indsigt og vinkel sig. Fortvivl ikke, du er lige begyndt. Det er ikke 
alt, du skal forstå, og noget er det bedst du først forstår, når du ser i bakspejlet! Noget 
bliver måske aldrig set i vor tid. Vi er gået ind i tidens universer. Og i morges vidste jeg 
ikke, at jeg ville skrive dette her. Sådan er det at være Hovedkanal – Jeg skal heldigvis 
ikke vide alt. Jeg er her bare for at gøre en positiv forskel, som vi siger – NU om dage.) 



49 
 

 Sms: Kære Alle. Så kom vi til 1. dec. og jeg bliver nødt til at gå efter udgivelse af 
”nok er nok”-bogen på nettet 25.dec. Alle signaler er vage og kan gå begge veje. Knald eller fald. Og 
måske har jeg ikke ret. Jeg kan derfor formodentlig ikke være udadvendt og til rådighed, men må 
opfordre til, at man ikke sylter henvendelser fra mig, om det sker. Jeg får nok brug for it-assistance 
og andet undervejs og tiden er aldeles knap og bogforlægget pt er noget af en udfordring, hvis det 
endda ikke er umuligt. Men er der en vilje er der en vej, for den som bærer viljen i hjertet. Og lige nu 
har jeg ingen af delene. Det er ligeledes hårde odds, da Merkur går retrograd 3-23. Hvis den åndelige 
verden kan noget godt, så er det nu, den skal vise det. Hav en dejlig december. Vi ser, hvad der sker 
med en lumpen deadline og en opgave, der bare skal overstås. Her skal ikke engang være en 
smiley, Hvor træls. Hohoho, så da. Jeg må hellere få lavet en kande kaffe! Ses. 

Du har gjort et fantastisk stykke arbejde, om end ingen har forstået en pløk af det hele. 
Medusas teltpæle trækkes imidlertid op med denne eksplosion og en ny verdensorden 
kan blive resultatet. Det afhænger af danskerne, og de har jo ikke fået hornene koblet af 
vikingehjelmen endnu; så du er alene om det her, indtil vi, der virker foroven gør 

comeback forneden.  Lur mig om ikke, vi skal sende et signal   før 

 bavnerne tændes på den nye måde – ikke ved fysisk ild, men ved 
kosmisk ild og luftbåren svingning af lyd. Må vi nu ærbødigst trække os tilbage og for 
sidste gang guide dig gennem The Big Bang. Læs og sæt ind – alt ligger lige for og så 
trækker vi en gylden navlestreng gennem universet til det indre gyldne barn, der fødes 
som den ægte vare foroven som forneden. Næste skridt i bogen, undercover teksten, er 
ren fysik og det forstår du dig jo ikke på. Men Lambda, Gamma, Emma og Delta og 
Goya vil være på alle stråler. Bomben udgår på 16. stråle af Plutonium og milli-remme har 

vi også til at styre de stærke hestes tøjler med ; nu hvor vi spreder 
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sædekornet som  7-tommersøm i en bogbombe frem for at bruge de gamle 

nagler og træsplinter. Alting får en ende og  Hval-Borgen den har 
to. Først denne bog og derefter den ægte vare. 

Selemat Ja Big Mama  og Siriøs vind i sejlene . Jeg må tilbage til 

kabyssen og røre i ursuppen og skumme  den daglige læse-soap af . 

(01.12.17 Kære Læser. Vi følger bare med som det tynde øl og går mod strømmen, eller 
hvordan man nu skal sige det, når man skal lave en højere syntese af centrifugal- og 
centripetalkraft. På den måde, kan jeg få tiden til at stå stille et øjeblik, afværge en 
bombe med en tidsbombe. Ingen må komme noget til. Det er mit slowmotion-mål. 

 Nu må jeg til frokost.)  

 Hangin´ from a String in My Mama´s Kitchen 
Back in The Heard Time Days 
Was A Little Old Stone ´bout the size of an Apple 
It was Smooth and Worn and Gray 
There wasn´t much Food in My Mama´s Kitchen 
So whenever Things got Tight 
Mama´d boiled up some Water, Put in The Stone and Say: 
Let´s have some soup Tonight… 
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(01.12.17 Jeg nupper lige noget hurtigt inden centrifugalkraften sender mig ud af døren. 

) 

And I swear You could taste The Chicken and Tomatoes, 
The Noodles and The Marrow Bone 
But it Really wasn´t Nothin´ 
But some Water and Potatoes 
And The Wonderful, Wonderful Soup Stone. 

“Souper”, så er det altså endelig med at komme i gang og gøre forlægget færdigt blot 
med en filler! 
Yep. Face to Face and Face IT. 
Men jeg kan da se, jeg kommer til at tabe ansigt ved det her! 

Det orner vi med svinene  bagefter, når der kommer lyd på 

 ørehængerne og Zig i esset.  
Okay, så sejler vi op ad åen og bliver ved kildeudspringet? 
Vi står på selve bjergets tinde og lader vandet fosse. 
Uden at slukke ilden? 
Kosmisk ild er også vand, og man kan gå lige gennem begge dele. 
Godt at have fast grund under fødderne så. 

(30.11.17 Hej Indlægs-sålemager. Jeg synes, det er lidt underligt, at der er kommet et sæt såler lavet 

ud fra en nyere scanning, når vi er to, der ved, at de ikke er bestilt. Og jeg ved, at intet er 
tilfældigt. Men det er sikkert også sådan, at de nye såler formodentlig passer mine fødder bedre, 
end da jeg i foråret åbenbart skulle fysisk bevise, at afdøde sjæle kan påvirke os så stærkt, at vi 
kan blive fysisk syge af det. Samtidig holdes jeg også smertemæssigt fra at skulle bruge de allerede 
købte såler, og de er ligesom slettet i min hukommelse, indtil for et par dage siden - og nu ringer du 
så pludselig, at der er kommet ubestilte såler. Teoretisk set, kan sålerne bare ombyttes og 
formodentlig være til min fordel, da de nye ellers bare skal smides ud. Er det meningen? Er det 
belønningen for svie og smerte i bevisførelse, der vender tilbage til mig - organiseret fra en ikke-
synlig verden? Eller er der mere, vi skal vide? - jeg vil i hvert tilfælde, under alle 
omstændigheder, gerne prøve de nye såler, hvis det er ok med dig/jer. 

Nu er det jo sådan, at jeg ved - qva mit forskningsarbejde og de mange skrevne bøger, at der er 
eksistenser, vi ikke ser, der manipulerer i den teknologiske verden og med vore mindset. Og det her 
- går det så op for mig nu - er mit 3. bevis indenfor 1 uge, hvor det griber helt ind på fysisk niveau - 
og hvor det handler om penge og forhold mennesker imellem, og hvordan vort samfund med penge 
som styringsredskab ikke når et højere stadie af udvikling, men snarere er på vej til at ødelægge alt, 
ved at holde os horisontalt på niveauet og lade centrifugalkraften virke. Meningen begynder at 
dukke frem af disen. Og som altid er der mange lag og muligheder for at høste viden i de valgte 
eksempler. Det tager altid tid at finde meningen, da brikker leveres peu en peu og omverdenen jo 
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ikke lige råber ”juhu, den er jeg med på”. Jeg forstår, hvis du stiger af allerede her og siger - det må 

hun om! Men hør alligevel dette her (jeg sparer dig lige for lange forhistorier,… - og jeg kapper 
også mailen fra i går af her, for den var meget lang og når sko-indlægs-sålemageren ikke 
ville vide af den, så vil du heller ikke pt. Der skal træning til. Og hvem ved, måske popper 
resten op et andet sted i eksplosionen…? Det vil bogens Blueprint vise. Vi hjernetræner 
til en udvidet hukommelse og opmærksomhed. Så får vi nemlig alle med i fremtidens 
dejlige samfund.) 

Jord og luft er også ild. Tænk bare at danse på Vulcano 
NET OP Vulcan sejrer og så går vi til Krystalsolen! 

 Shamba Å Å  Shamba, let´s dance Shamba, Å lalala, Shamballa aa  Å  

 vi sejler op ad en, vi sejler nedad igen.  
Å Åhh, vi må hellere komme videre….. See You in Heaven and on Earth… 
 

    Tryk 16 og mærk gravitationen i Heaven on Earth 

Nå, jeg må lige se, om jeg kan nå at fjerne en influenza, der har belejret en veninde i går, 
inden vi går videre. Vi gider ikke have den slags. Influenza handler kun om, at man skal 
åbne sin åndelige kanal for at komme et nyt sted hen i livet via indre informationer og 
energiflytninger. Så det kan godt undre, hvad vi skal med al den vaccine, og hvem der så 
har interesse i at holde ”bærret” lukket. Vaccine kan kun afsættes, fordi mennesker er 
bange for pauser, smerte, ubehag, sygdom og død – og jeg kan heller ikke fordrage det 
selv. Men hvis du ikke tager dig tid til at respondere på de indre signaler, så bliver du lagt 
ned med influenza, indtil dine indre vejledere har givet den info og flytning af de indre 
forhold, du har behov for. Sådan vil det være indtil Manu-mennesket er downloadet i den 
enkelte. Jeg gider ikke forklare det nu. Det står vist nok et og andet sted her i 
eksplosionsbogen. – Hvor er det hele dog gennemtænkt og genialt. Livet er en cirkus og 
et eventyr man kan boltre sig i, man skal bare lige lære at C D. (01.12.17 Du får kam til dit 
hår med denne bog, men jeg forsøger bare at re(d)de dig.. inden du blæser væk. Det er et 
beskidt blowjob for det højeste gode i rodchakra og for at højne kronen på sigt. Du må 
klargøres fra ende til anden for at nå en ny tid på rekordtid.) 

Først kører jeg rundt og rundt med en Hulens masse energier. Så dannes bogværket  

”Den sorte Perle” og bagefter sprænges Perlen som symbol på healing af terror 

og bagefter  klapper man i som en Østers. Hun er ikke ked af det da! Hold da 
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op. Nej, men det har hun været! At sprænge Perlen er at gøre ”Den sorte Perle” til offer, - og 
samtidig selv slippe ud af offerrollen. Det vil sige, at det samlede bogværk er én 
håndholdt ledsagelse ind i, igennem og ud af den 4. esoteriske indvielse, så læseren ikke 
skal bruge flere liv på den samme lære, som offerstadiet indeholder. Og hva´ mæ os to? Ja 

hva´ mæ os to? Kommer vi ud af 4.dimension? Man kan bare læse ”Den sorte Perle”. Og efter en 
bombesprængning, ja så bliver der bud efter en ”frelser” – og så går vi til 5. esoteriske 
indvielse i Sanat Kumaras skjulte indvielsessystem for menneskeheden. 4. indvielse gør 

karmafri og i ”Den sorte Perle” ligger NET OP  energierne til dette, 
undercover. Sprængningen foregår i denne bog og den bliver derfor også udtryk for, at 

 ”gassen går af ballonen” i forhold til oplysning af alle menneskenes 
skyggesider, og via den kærlighedsstrøm, der ligger under teksten hæves ”bog-uhyret” 
op i lyset, og vi forstår, hvorfor kærlighed er alfa omega. Det er 1. og 2. indvielse i ét og så 

er der kun at håbe på, at min åndelige vejleder fra Ara  dukker op 
(Goya=Gøje=Papegøje) og giver os den 3. indvielse med i købet. Det er vist julenat, man kan 

få den. Det vil vi da, ikk´? Jo Sælføllelig! Vi vil da ha det hele mæ, inden det er for sent! Og når man 
sådan kan få alt på én gang i et Kinderæg, hvad skal vi så med indvielsessystemet? Vi 
sprænger rammerne og går til en ny tid uden det gamle opdragelses-åg – en ægte omlagt 
tidsregning og dermed fred på Jorden og i alle hjerter. Sådan, bare gi´ den gas, mø! Det 
kræver noget ganske specielt, men jeg er vitterlig også ved at forstå, at det specielle blev 
givet os allerede i begyndelsen af 2001 i form af Konceptet, Det må være Raising the Rays ikk´? 

Eller Opdriften? og brikkerne er ved at falde på plads. Men min mund er lukket som en 

Østers fra nu af, thi jeg har brudt de 7 segl,                så de kan ikke 
længere gøre arbejdet i det skjulte. Må hun godt vise de der energisymboler? D V jæ ikke. Hun R 

godt nok provokerende! Jeg ved nu, at dét vi fik i 2001 var i 3D form. Men nu er MR-
scanningen ved at være gennemført og er indholdet i ”Den sorte Perle”. Level for level i 
verdens første og eneste udfoldede multi-level-bogværk, som aldrig kan eller vil blive 
gentaget! Æv! Nu havde vi ellers lige vænnet os T D! Og nu sprænger vi jo også det hele i 
stumper og stykker. Måske er det røde betændte udslæt i mit ansigt symbolet på, at jeg 
allerede er ramt af en granatsplint – en andengrads forbrænding. Og selve mit 
hukommelsestab er et granatchok – alting er jo på samme tid. Det er tid til at læges… Der 

er altid en tid for alting! er her en frelser et sted? Du skal tale med større bogstaver! Halloo.. 

 Der må være en frelser et sted, der ikke skyder og bomber og kaster med 
søm i sin slipstrøm… 
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 Hm.. Måske skulle man hente en frelser… 

Halloo… Alfa kalder Omega. 
Halloo Det er Delta, kalder Alfa.. 
Stik mig lige Gamma Amma. 
Halloo… Det er Amma Gamma kalder Gandhi og Gandalf….Halloo er der nogen på 

linjen, det er Meta og Beta…. Hvor er det Lamb Da henne ? Halloo… hér 

Ingolf, hér er Lamben da . Tak Lambda! Det var ikke T Å C D, er der lys i 
pæren? Ja, hvis det ikke er sparet væk. Hvor LED kan man være? Her er godt nok mørkt, 

man ka ingenting se. Her er godt nok mørkt.  Det er CERN tunnelen, tror 
jeg…. Så tror da pokker, vi går i Ring hele tiden. Kom, der må en være vej ud af det her 
sorte hul… UPS, hvad er det..?? Det lyder som en partikel… kan vi nå at komme væk, 

Alfa? Jæ V D ikø…UPS BANG …… Gå til bogen  ”Fra online til 
Deadline” nederst side 6 og fortsæt håndholdt hele ”Den sorte Perle” igennem og tilbage 
til denne bog. Hände Hoch, vi har anholdt om din hånd. Dyt Båt Kinesersnot og 1, 2, 3 

alle i Dåsen!  

  Ahahahaha    

Og fra den dag af trillede og trillede alle perlerne  ind i dåsen og 
den gamle verden klappede i som en østers. Lige foran svinene! Ka´ de mon li østers? Jæ V D 
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ikø.. spørg Lone om noget så radikalt. Så læs denne åndelige krimi  om det 

indre mord   den forheksede gral og The Missing Link – 4. dimension 

. Let there be Light; og der er både soup og soap  nok til alle, kan jeg 
se – der kommer vist en redder derhenne med en skumpistol og en vandslange, så piben 

kan få en anden lyd.  Sug og du skal finde en sammenhæng i tågerne.  

Flyv Føniks.  fra asken til ilden  Halloo 

Alløø RET . Alløø i RØR   . Gevær ved fod. Alløø DÆK! Der 

sprænges….  

(Der er noget Neptunsk  over den gnist der Chant! 
”Change” blyw der jo sagt…Syss…. 
Det er helt ude i hampen…. 
Syss Lambda, der er vi jo allø, din gluon! Fat det inden det er for sent, vi flyver til og på 
alle sider, og til alle tider! Sammenhængskraften gik fløjten, da man piftede Olsens gamle 
Fordvogn i vuggestuen og der kun var ud at se med DSB tilbage.  
Så deet… 
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Deet da det… C den tone der…  

Det er da ikke  kammertonen… 

Nej, den kommer vi nok til at lede et andet sted efter…  
A V bare ikke være mæ T D. 
Så find en orgelpibe i stedet. Der ligger nok en derinde i det lastrum der.. 
Der står WC..! 
Er det ikke også det du W? Du W C om du ka finde A, men A er der ikk´ , jæ smutter. C 
Es. 
Ja ja, den F ez ind på lystavlen. D r B!, om jeg må b! 
D må du ikke. Du må B for C BezzerWisser. 
Nånånå, det ka du selv være…. Og sådan blev det…. :-D )  

(Jeg måtte lige ud i felten efter en ration mad og en kop kaffe. I den forbindelse hentede 

jeg astrologibladet  ”Stjernerne” frem, og kom til at se i efemeridens 
tolkning for i dag. Den viser, at Solen og Pluto står i sekstil til hinanden NET OP, som 

jeg nu skal videre i teksten. Det må altså set i forstørrelsesglasset  
være Solen, der antænder lunten og nu, der sprænges.  

 

Solen er ild og Pluto er sprængstof og transformation. Wau. Alt sker til rette tid, når man 
følger det indre Blueprint, der findes i ethvert menneske. Intet er tilfældigt, men derimod 
minutiøst tilrettelagt. Det kan gøre os trygge, selvom vi får anti-kamp til stregen. 

 Der er tænkt på ALT! Det kommer vel an på hvem håndlangeren er? Nej, det er 
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rigtig nok. Hun har ret. Kom nu ind i kampen, mand. Vi var her jo ikke, hvis der ikke var tænkt på alt… 

Nårh nej. Går den så går den. Ja, tiden er da gået, hun skal til pause nu… 19.11.   

 1. Stå og gå til  

02.12.17  Jeg må indrømme, jeg kæmper en kamp. Ikke om, 
hvad der skal skrives af ord, det kommer af sig selv – men med etikken i det og formålet 
med bogen… Hvis hun vil vriste dukater ud af den nærige danske befolkning, så skal der jo være noget 

for enhver smag! Enih, hvor dum kan man være. Deet da det! Danskerne giver kun penge til flygtninge og 
syge, så hun er nødt til at være på tålt ophold og fejle Nåde! Deet da det…Men du øh… Jeg tror sgu ikke 
de fatter pointen. Hun bliver nødt til at komme med Nåde af virkelig værdi, som de ikke kender til! NET 
OP det er det, jeg hele tiden har sagt! Det har du da ikke sagt! Hvad har jeg ikke sagt? Nåde af værdi. Har 
jeg ikke? Nej, det har du ikke. Det har du da heller ikke. Det har jeg da! Det har du da ikke. Det har jeg da! 
Har jeg ikke lige sagt, at der skal siges noget af værdi, om jæ må spørre?! Jo. Nå, hvad brokker du dig så 
for? Fordi jeg spejler danskerne. Nåh, den fes ikke lige ind her. Nej, det var det, jeg sagde: screw IT up, 

Babe. Jamen det er jo skruen uden ende så.  NET OP – nok er nok! Jamen hvorfor bliver vi 
så ved? Fordi planeten Uranus´ energi skal integreres og den er grænseoverskridende og nytænkende. 
Shake IT Baby. NET OP, det er rystende; vi skulle have haft kærligheden i samfundet først, så havde vi 
kørt grænseoverskridende med den og hævet hele Jorden, men nu overskrider de i stedet grænserne med 
Uranus´ IT-muligheder for at tjene penge! Det er dét, der er galt! Hvor er du klog, man skulle tro, du var 
vejleder på Hovedkanalen. Jamen både du og jeg ved jo, at det er samme Venus-energi, vi taler om. 
Kærlighed og penge er da ikke det samme. Venus har alle værdiers energi, og de skulle have valgt 
kærligheden frem for pengene. Det ville også være bedre for os i 4. dimension – så kunne vi få lov til at 
blive her! Godt ord igen, du. Vi er snart kun skyggen af os selv. Men du ved ligeså godt som jeg, at der er 
penge i lortet. I hvad for noget lort? I at fjerne os! Der er penge i at fjerne lort. Det gennemsyrer hele 
samfundet nu! Vi kan vel genbruges? Deet jo NET OP det – vi er kun med i bøgerne, fordi Hovedkanalen 
går med Nåden. Nå, okay. Det er da altid Nåde, i det mindste! Ja. Det er det mindste hun ka´. Hvad mener 
du? Det mindste hun ka´ er at give Nåde for Nåde. Så er der da Nåde hun ka´. Ja – og resten er op til Bil-
ka. Gik de to andre ikke i Føtex? Det er da hva´ A hår høt! Jo, og så holder vi andre bar i Bil-kø. Najh altså, 
den var for vandet og for søgt. Søg og du skal finde – Biler er Venus. Men de koster en bondegård! NET 
OP, du får det du leder efter. Lige tiltrækker lige. Hvor er kærligheden så henne? Den er nok i det 
hemmelige hjertekammer, skal du se! Jeg vil æde min gamle hat på det! Hvor er det kammer? Det er 
hemmeligt. Så deet… Så deet. Jæ får en idé! Hvor fik du den fra? Fra Uranus. Det lyder 
grænseoverskridende i mine ører, er der mere på tapetet? Ja, hør lige her: Hvis vi nu lytter lidt til 
Hovedkanalen, så kan vi måske lure hende af og finde hen T D kammer! Hold kæft, hvor er du smart! Det 
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var ikke mig, det var Uranus! Nåh ja, selvfølgelig. Du er altså nødt til at lukke kronen op brormand, hvis du 
vil med videre end til 4. dimension! Hvordan gør man? Man følger med som det tynde øl. Godt stik mig en 
world cup. Hvor vandet! NET OP, der er noget Neptunsk over det. Hvorfor stiger kunsten så ikke. Det gør 
den også med Opdriften. Vi er over kunstens niveau. Vi går direkte igennem. På Nåden. Ja sælføllelig 
Nåde for Nåde – se lige der, der kommer Nåde til os så snart vi tænker på det! Jubii – kom Nåde for Nåde 
og fyld min world-cup. Nånånå, små slaw! Har du måske nogensinde set Caroline vinde med små slaw, om 
jæ må spørre? Nej, men der er jo også penge i lortet. Hvis du ikke passer på, så bliver vi bare slået ud! Af 
hvad? Sagde du ikke det var Nåde for Nåde? Af det her:  

Blueprint-samfundet er demokratiets og indvielsessystemets efterfølger, og jeg går med 
dets energi i mig og har allerede givet den videre, så det nytter ikke at slå mig ihjel, fordi 
du synes, at jeg kommer på tværs af din tankegang eller dine følelser. Hold da op, hvor meget 

visdom der lige lå her! Det nupper vi da. Det er jo guld, Manner! Hahaaa. Nåde for Nåde! Det var jo det, jæ 
sagde. Det var da mig, der sagde det. Nåde er her nok af. Her, så får du lidt af det. Tak! Pas på med den 
taknemmelighed, den kan komme til at koste dig dyrt, når du skal give Nåde for Nåde! Man kan vel lære at 

leve med den. Hvordan sku´ det ku´ la´ sig gøre om jæ må spørre? Hør nu bare efter: Find dit Blueprint 
i stedet. Jeg er her og du er her, og du vil finde ud af, at det er kærlighed og ikke kamp. 
Jeg vil dig absolut intet ondt og tilhører ingen trosretning, men gennemfører mit 
Blueprint – altså formålet med, at jeg er på Jorden. Giv mig en high five og lad os følges 
ad ind i det nye, mens det fyger omkring os med gamle fragmenter. Må jæ være fri, hvor en 

fornærmelse! Fik du ikke lige Nåde for Nåde? Jo. Nå, så brug det! Nånå, du er nok rigtig gået i lære, hva´?! 

Syss! This is a New Field selvom det stadig støver. Hør, nu nyder jeg Nåden for Nåde..Måske har 

du ret? Skal der så lidt til? Syss, jeg nyder livet nu… Skulle vi ikke lære at sætte grænser? Hårdt mod hårdt? 
Uranus er grænseoverskridende, så hvorfor ikke vælge Nåden og kærligheden i stedet? Hvad så med lov og 
orden? Det kommer til at bygge på den store lykke. Ved Jupiter, om jeg forstår dig. Hvad skal der blive af 
os? 

 Skuld gammel venskab rejn forgo, å stryges fræ wor mind! Skuld gammel 
venskab rejn forgo med dem daw så læng, læng sind? Aha, vi listes ud af bagvejen på den pæne 

måde! Hvad mener du? Regression og karmaopløsning! Å hva´ får vi ud af det, om jæ må spørre? 
Grænseoverskridende frihed! Bopbop… Så må hovedkanalen jo være karmafri, siden vi får lov at tale frit fra 
leveren… Guud ja… du siger Nåde! Deet da det! Og så er det nok dét, man får ud af det hemmelige 
hjertekammer! Du er inde på Nåde brormand! Hvornår er vi blevet brødre, om jæ må spørre? Syss, lad os 

nu høre, hvad hun siger! – Du kender mig nok fra et tidligere liv eller en anden dimension, og 
du ved derfor også, hvad vi har aftalt som venner for dette liv. Mangt og meget har mine 
venner og jeg gået igennem som ”fjender” for at lave dette bogværk og give plads for en 
ny tid snarest. De må have været fulde af lys! Måske levede de af det? Jeg rækker min hånd ud til 
dem, og de kan tage den eller lade være. Samtidig siger jeg: Hvis ikke jeg vidste, du var 
min ven, så ville jeg have sat dig i bås som min værste fjende. Men det gør hun ikke! Skal vi 

vædde? Hun går jo med Nåden! Men fordi jeg hele vejen gik med spillet og vidste at alt var 
minutiøst Blueprinte-planlagt, for at vi kan hjælpe andre, gå foran som eksemplet 

, så overlevede jeg. Aha- der skal Nåde-viden til også! NET OP! Det var lige det, jæ vi 

ha sagt! Pas på med det NET OP. Det ender med vi bliver synlige! Uden denne viden og indsigt 
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havde jeg ikke været i verden i dag. I har været nogle hårde nitter , og 
landet Danmark som sådan, kan jeg heller ikke prale af. Enih Enoch! Er hun en engel. Sort of. 

En engel, der nok har fået noch, nok! Det kan der være Nåde om. NET OP! Pas nu på med det der NET 
OP, vi bliver for synlige og kommer til at præge for meget! Det sker der da ikke Nåde ved. Nej, NET OP! 
Jeg er flov over at være dansker, efter jeg nu har spejlet danskerne i ”Den sorte Perle”. Og 
så må man jo gøre noget. Jæ V D allerede: Nåde for Nåde hihihi! Det kaldes at tage sit ansvar 

op eller samle den kastede handske op . Nå? Er Nåde et ansvar Brormand? Jæ V 

D ikø, jeg er pludselig så a-lone. Ja du ændrer dig radikalt af det her. Vi må finde nogen ørepropper et sted. 
Eller skal vi bare smutte? Syss, jeg er bjergtaget af hinde der Hovedkanalen. Hun bor jo også på Bjerget og 
baner let vejen for dig. Ikke i et land uden høje bjerge. Det´ for fladt på mange måder. Nånå, vi har jo selv 
været med T Å bygge det, Det kører på skinner… Ja Gud bedre det. Det var det, jæ sagde, du er V Å blive 
radikaliseret! Syssh… 

Jeg kan godt forstå Holger trak sig tilbage til kasematterne , for det er 
godt nok noget, man skal tænke over, og manden er jo ikke til at råbe op. Vi skal 
åbenbart selv! Deet da det – hvem sku ellers? Os? Men efter han så også kastede sit maraton-

håndklæde i Ringen , så var der kun én vej frem – sprænge denne bombe 
og ryge ham ud af kasematterne. Så er der i hvert tilfælde kridt nok omkring ham til 
skoene, når han vågner. Men jeg forstår ham inderligt godt. Der er ikke noget så træls 
som det, at skulle alting selv. Hun kan åbenbart ikke mærke, vi sidder her og bakker hende op. Det 

er al dit NET OP – jeg sagde jo, vi blev for tydelige så. Nu er tonen jo helt ændret! Ændrer det virk´lig så 
meget? Åbenbart. Så må hun jo også kunne mærke det. Hvis hun kan mærke os og ændrer tone, fordi vi 
sidder her og er med på en lytter, så lever vi kun på Nåden! Er vi ikke med til verdens ende, tror du? Ikke 
hvis vi bliver ved at snakke. Vi må holde lav profil nu! Vi går i download. Hvad så med vores opgradering? 

Jæ V D ikø. Der skal nok nye elektroder i hjelmen  Jeg valgte så at give ham en hånd, 
men han er gået i totalt selvsving og tunnelsyn, så nu står jeg alene med lortet. Pyha, vi 

brænder igennem sproget! Hvem kan man snart stole på? Jæ får lige en idé! Hvad? Sproget kan 

bruges som en  tryllestav for indflydelse! Finder man endelig en ærlig mand, så stjæler 
han ens tid. Deet da det, vi gør, vi stjæler hendes tid! Vi lister os af sted på tå, når vi skal ud og røve. Vi 

røver bare det vi må og det vi nu behøver… Så bliver vi altså smidt ud eller fanget på et tidspunkt! Det 

http://www.helsingorleksikon.dk/index.php/Fil:Holger-danske.jpg
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kommer an på om vi kan få tante Sofia til at slumre! Og der er jo snart ikke mere tid! Vi må 
sandelig håbe, der kommer en ny! Nå, den havde jeg så ikke set komme, hva´ gør vi. Hun er en hård 

nyser! Og hva´, du kan ligeså godt få et kvantespring med det samme, så vi allerede nu når 

Atterdagens svingning og kan  ankhe op i os selv.  Nu hvor vi 
endelig er i gang. Hjælp hvad sker der, hvad kan hun? Ryger vi ud med badevandet?: 

 

Nu er det altså endelig Atterdag, og der skal godt nok tages fat i en fart, hvis vi skal nå 
den 3. indvielse og dermed fødsel af det indre gyldne barn julenat.  

 Altid til tjeneste!  

Nu vender vi kajakken  og drejer Zodiaken  og så går vi i 
Ring – Hey! – Pyhada, så kom vi liige på i farten. Hold da op. Det var på et hængende hår. Godt Merkur 

stod helt stille, ellers havde vi misset det kvantespring. Spørgsmålet er om vi kan trække vejret i det her 
luftlag. Det tager lidt pusten fra mig. Måske skal vi finde en anden bog og flyde med som det tynde øl? Det 
kommer an på om der er en rød tråd i dem, ellers er det bedre at blive her! Der er altid brug for en rød tråd!  

Og du SKAT, lad os springe terminen over, så går fødslen nok lidt lettere. Vi 
klør på med klør fem, og hvis du vil se, hvordan der ser ud, når alle pludselig får fart på, 
ja så må du tilbage og læse klardrømmen fra Århus Universitets ukendte loftsrum 
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. Aha – et ukendt rum! Den findes i bogen ”Fra galaksen til 

Jordboerne”. Okay, vi smutter frivilligt!  Nej Klokker, det er bare en drøm! Jamen er det 

hemmelige kammer ikke deri? Jeg fortsætter her imens og healer dem, der måtte komme til 

skade under sprængningen på  Herrens Mark. Lad OS komme ud herfra. Hun 

ryger os ud sammen med Holger! Vi bliver opsuget af kridtstøvet. Kisel er mere lysbærende end 
kulstofmetoden. Bliver vi så oplyste af Opdriften? Er der Nåde i sidste minut? Hvad er klokken, Klokker? 
Er der en sidste smoke i smoggen?  

Klokken  Skæbnens tal doblet op 8:8, på Herrens Mark = Saturn = 8. Der er noget 

Saturnsk over det! Slap bare af 8x3=24 og tværsummen er 6 og 6 er Venus. Der må være Nåde et sted! Luk 

mig lige ud, gider du!?  Tak. Nåden findes åbenbart overalt… !  
Pyha… 

Det er stadig 02.12.17 og det er umuligt at få noget fra hånden. Månen er i tomgang i 
Tyrens tegn og Merkur står stille, så skrift og tale er ikke begunstiget. Det er godt jeg 
ikke skal til eksamen i dag, så var det ikke blevet gode karakterer. Men hvordan klarer 12-
tallerne det så? Hvordan kan det være, at vi er nogen, der føler hver en planetbevægelse, 
mens andre bare kører derudaf? Mit bud er, at de enten kører på Marsenergi eller ikke er 
sjælsintegrerede. Jeg vover også et bud, der er… Nej, jeg må simpelthen opgive at 
arbejde… Hvorfor er jeg sat til at lave denne bog? Hvis jeg vil gøre den færdig på 
anstændig vis, så står det mig nu klart, at jeg ikke kan blive færdig til tidsfristen. Der er 
Deadline den 25.12.17, hvor den går Online…. Det er modsat bogtitlen ”Fra Online til 
Deadline”… Jeg fatter ikke en dyt. Alle de mange smukke formål smuldrer og levels kan 
ikke opretholdes og skal der mening med galskaben, ja så kan jeg ikke overholde 
tidsfristen… Der er noget med tidens betydning, jeg ikke har fattet. Og det er noget med 
at lave en bogopgave, som ikke kan gennemføres som jeg plejer, og som jeg derfor 
allerede er ved at ødelægge… Hvor er det dog irriterende. Det eneste jeg kan mærke 
er…. At der skal en sms ind her, men hvilken? Måske er det ligegyldigt. Måske skal 
bogen bare være kaotisk.  
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14.07.17 sms. Kl. 14.50 Jeg opdager lige at mit ur er gået i stå. Det gør det hver gang, jeg skal til 
noget nyt. Så nu kan jeg endelig tage det ur i brug, der har min sjæls farve, og har ligget og ventet 

tålmodigt på at gå.  yes! 

Kl. 15.51:  Skulle lige tørre støv af og opdager, at der er mere, der normalt 

kan måles og "vejes", der er gået i stå. Det er lige netop vand på min mølle. sådan der skal 
åbenbart nye batterier på duracell-kaninen, inden vi fortsætter. Ro er jo altid en god ting og det giver 

et af de energisymboler, jeg har. Så ved jeg cirka, hvor vi er kommet til i Altet.  

17.14:  Jeg har lige fundet mit "sjælsur" frem. Minutviseren står ”tilfældigvis” på 

det samme sted, som det turkise ur stoppede på!  Og timeviseren står på det 

samme som vejrstationens ur stoppede på (præcis 12.00) . Det er da godt nok 
”tilfældigvis” dobbelt timet, - for der er altid doblet op "in the happy hour". Det var vist "dagens 

tekster", så hav en god weekend, ikke flere forstyrrelser  

17.07.17 Kl. 06.36:Tillykke med indsigten  Du er på vej i ny tid kan man sige Sjovt som 

synkronisiteten arbejder God dag Kh Hanne  

07.40 Tak. Hjertelig tillykke med fødselsdagen.  
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07.42 Tak. 

Ja.  Det var også sekundviseren, der stod som Minutviseren på det gamle ur, så det går hurtigere. 

 Tak. Det er min fødselsdag i dag og den er allerede holdt i lørdags, så lidt hurtigere kan man 

godt sige, at det går.  I dag begynder jeg så at skrive Nefertiti ind og håber jeg kan få noget af 
hendes energi igen. Nu skulle det gerne køre derudaf uden flere afbrydelser. God dag til dig også.

 

Vil du sende lydfilen fra i går, så jeg evt. kan begynde afskrivning søndag? Jeg kan forstå at forløbet 
strækker sig sådan, at der er "spildtid" og manglende info, hvis jeg ikke får skrevet alt ind, inden 

næste session. Hvordan så siden det styres Jeg tænker lidt på, om det har været noget med 
adoptionen, der skulle ændres i de hieroglyffer, i starten? Måske uddybes det senere? Jeg sender 
betaling så snart, jeg har Netbank-energi. 

Jeg kan vist først få en tid ved Benny den 11. Så jeg tror, vi skal tage en gang Magdalena den 3. Hvis 
du kan der. Evt. koblet med Nefertiti igen, men ikke nødvendigvis. Der er noget med de børn, der 
skal på plads og andet, der skal tjekkes igen... Men det kan være i forbindelse med bearbejdningen 
senere? Kan du huske, jeg sagde det om logoet ved teosofisk forening? Der er noget lignende med 
den måde Nefertitis navn med hieroglyffer staves på og også et energisymbol, jeg har fået, som har 
afværget et terrorangreb i Norge for lang tid siden. ... det begynder at blive spændende nu.  

28.07.17 Kl. 18.17: Det lyder spændende både med symbol og hiroglyfferne Jeg sender et link til 
lydoptagelse om lidt. Jeg er ikke helt sikker på d 3., kan jeg lige vente med at give besked til 

mandag? Så får jeg det afklaret. Jeg har lige et par ting der skal falde i hak  God weekend Kh 
Hanne  

18.19: Ok. Ellers kan jeg evt. køre mod vest  

18.21: Ja. Men hvis du kan vente med at få besked til mandag formiddag, der ved jeg, om jeg 
kommer til Århus på torsdag. 

18.23: Det er fint nok. Jeg går bare igang med at skrive lydfilen af, og det tager jo tid. 

18.24: Super, ja det tager tid. 

31.07.17 Kl. 9.24:  Jeg fandt dette papir på min 
terrasse her til morgen, da jeg ombestemte mig fra at spise inde, til ude. Er der en anden agenda 
end at mødes på torsdag? Måske går vejen til at genlæse, hvad jeg har skrevet i bogen indtil nu, og 
læse sjælens mystik af Elizabeth Clare Prophet, inden jeg fortsætter? Er der ikke langt mellem 
Luxor og den nye by, de anlagde?  

31.07.17 Kl. 09.56: Jeg mangler ligesom et gammelt kort over Ægypten. Har du tilfældigvis sådan et 
at affotografere eller kender en netside, hvor det er? Jeg går lige en tur og får lidt luft og ser, om det 

giver noget. Jeg orker nemlig ikke at læse andres bøger. Jeg er ligesom et andet sted. Jeg 

burde have haft den form for litteratur da jeg var teenager  
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Og turen gav:  Kl. 10.08 Engle eller dæmoner?  

10.10 Ja det kan der være noget om, det med egyptisk litteratur som teenager. Jeg prøver lige at 
søge Google senere idag. Umiddelbart tænker jeg papiret er tegn på en form for pause - ispause 

 

Jeg tænkte på litteraturen om sjælen osv. (Clare Prophet) Men jeg blev holdt fra det og havde også 
gang i meget andet. Det kunne være ispause, for jeg er træt i dag efter indskrivningen af sidste 
regression i går. Og at læse min egen bog igen, vil være en pauseform.  Men jeg hæfter mig også 
ved ordet Københavner - stang, da mange har sat en kæp i hjulet i min vogn. Er det ikke sådan, at 
man ved at starte fra bunden, og altså ikke fra nærmeste tidligere liv, at man så lige bestemt ændrer 
de efterfølgende liv??? Så de ikke kan beskrives autentisk?  Eller hvad? Jeg er i hvert tilfælde gået 
efter at hive nederste planke ud, så alt falder og man fødes påny. – Som fugl Føniks. 

 Kl.10.19: Og nu ligger den her ”tilfældigvis” lige for... en af de store 
fjer, spørgsmål om det er fugl Føniks brændte fjer…  

10.25: Jeg tabte den igen, da jeg lige måtte sætte i et kort løb. Det er ikke sket før, så den skal nok 
ikke med, eller også er det for sent, uddebatteret i bøgerne allerede, måske? 

10.31: Eller også er det ikke måden at tolke på mere! Jeg blev jo flyttet til en anden ashram. .... det er 
lidt gylle med den ashrams måde at være og ikke være på.  

Jeg vil gerne prøve noget nyt på torsdag (03.07.17), hvis du kan og hvis det er nyt for dig også. Jeg 

er jo vant til at betale for at flytte behandlere formodentlig winwin i sidste ende. - nå så kom din 
sms lige.... 

 Jeg tror ikke jeg kommer til Aarhus i denne uge. Det er som det ikke vil falde i hak. 

Bopbob. .. nu skriver jeg det lige alligevel, så ser vi om det flytter os til et hak eller hvad Jeg 
ville foreslå, at vi lod min sjæl komme med en ”diagnose” og fortælling om dens eget stadie, og om 
det, den har gang i. Altså at sjælen giver en overordnet briefing /status, så jeg ikke mister "guds 
gnisten ". Hvordan lyder det? Så skal du formodentlig have kanaliseret nogle spørgsmål på forhånd! 
OG så er vi meget tæt på at nå den nye terapi form, jeg fik givet i 2001! Kan jeg pludselig se. Og den 
vågnede jeg netop med en indsigt omkring forleden,- hvor stor katastrofe det var, at lade den gå, til 
fordel for andres former for hjælp. Hvad siger det her dig?  

12.03: Sig mig lige engang, du som kan sandhedstjekke: Er "Den sorte Perle"- bogværket mit 
konstruerede net, til at hente fortabte sjæle op med? For at sikre os, at vi ikke fortabes i IT og 
nyhedsmedier? Det er en redningsplanke. Og jeg er så selv der, hvor jeg spejler, at sjælen er faret 
vild og skal hjælpes med at generindre sig selv på de højere niveauer,  der fører læseren og mig 
selv til ens indre mesteridentitet. Og det gør vi så ved til sidst at lave en regression tilbage til det 
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niveau i indeværende liv - hvorfra jeg så, som mester, nu har lavet den første opgave = Den sorte 
Perle.  Er det korrekt? 

Kl. 12.24: Ja det er korrekt. Måske har fjeren gjort det, den skulle hjælpe med i den korte tid, du 
havde den? Og jeg ved godt dine erfaringer siger stang = kæp i hjulet, men jeg tænkte umiddelbart 

løftestang Jeg fornemmer du er i en proces, hvor du gør op med mange ting, renser ud, for at 
kunne gennemleve en form for genfødsel. Og ja, der er noget i, at ved at samle sjælen op og få fat i 
de stykker, man har mistet pga traumer med mere, så går man hurtigt til næste niveau, så man ikke i 
fremtidige inkarnationer gentager mønstre, men i stedet får en blank side med starten på et nyt 

kapitel. 02.12.17 – Hov, jeg har jo NET OP haft 2 blanke sider i min ellers ternede 
skriveblok! Aha! 

12.39: Det bliver et løft af dig op over sjælenes niveau.  Så du kommer "på plads" eller får retning til 
noget nyt, når jeg er klar. Så har du ligesom gået vejen og er klar til "1001 nats healing" som det 
kaldtes. Sådan ser jeg ligesom alt fuldbringes og en ny opstart af det level, der blev givet 2001, som 
nu er grounded via bøgerne. 

14.10: Det er Mars i konjunktion med Solen i dag, der forbrænder nye initiativer  02.12.17 og 
brænder igennem til i dag! 

14.15: Har overført 1500 kr. 

16.08: Tak for tilbuddet, det vil jeg gerne tage imod  

Altså, hvor det hele svinger i forskellige baner. Det er da godt nok træls at være vidne til. Nu er der 
lige kommet en kanalisering fra 'den nye ashram' som de kalder sig, som foreslår noget helt andet 

på torsdag. Som nok skal være på sigt, - da der er en 22 år gammel spådom om det – at koble 
håndlæsning på behandlingsformen. Det kan jeg mærke, vil presse mig selv for meget pt. Og de 

siger også, at jeg ikke behøver det. Jeg synes også der er meget andet, der presser sig på torsdag 
og fredag. Skal vi simpelthen skære igennem og sige, at vi venter en omgang? ! Vi skal vist en 
anden vej rundt inden 1001 nats healing tages op igen, der mangler et led. Og denne gang skal 
healingsformen måske have et nyt navn? Og gå via spådommens udsagn? Der er bare ikke meget af 
den spådom, der har vist sig at passe. Det virkede også som om hun fik mundkurv på, eller ikke helt 
kunne sætte ord på det, hun fik ind. Der er jo noget, der er top secret indtil ret tid. Eller også duede 

hun bare ikke.  Skal vi aflyse torsdag? Jeg skal nok huske det andet med sjælen til senere.  

Jeg er virkelig træt af den ustabilitet, som de bøger kræver. Jeg er efterhånden kompromitteret i alle 
sammenhænge, og det er ved at være enerverende at være vidne til metoden. Det lader til den 11. 
bliver et vendepunkt et par dage efter. Jeg håber virkelig, at min høje kanal bliver åbnet igen. Jeg 
kan godt få kanalisering ind, men det er kun for ikke at miste modet og lign. Bøgerne skal jo 
forestille, at jeg er på niveauer, hvor man ikke har kanal. Det er rædsomt at blive ved at være lukket 

ned. Jo mere jeg går på sjælsniveauet jo værre bliver det. Total forvirrende.  

01.08.17 Kl. 10.17: Benny ringer inden 13. Så ved jeg mere. 

10.46: Ok. Ja forvirrende. Der skete noget, da jeg læste dine SMS. Noget gik i gang fra oven, for at 
stabilisere feltet. Det er noget min sjæl ved noget om, og lige nu skal jeg bare holde feltet med mit 
menneskevæsen, mens der arbejdes. Jeg fik at vide, det vil tage det meste af dagen, og jeg skal ikke 

undre mig eller spørge ind til det, bare holde feltet  

Super.  Ja for det vipper, og det er som de i 1 1/2 uges tid har forsøgt at køre mig ned på jorden 
til noget praktisk, men det sker så også med Mars osv. i Krebsens tegn. Så planeterne er fortsat 
indover og her er lidt stilhed før storm agtigt. Jeg er ved at gøre køleskab rent til en overgangskost, 
hvis man kan kalde nupo-drikke kost. Det har jeg aldrig smagt. Det er noget med at begynde at 
forholde sig til lev af lys, men en bizar ting, da der næppe er meget lys i sådan noget. Tror også jeg 
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bliver sat i sving med motion. Men nu ser vi. Der er på et tidspunkt sagt, at når du skal møde de 
andre (fra konceptet) igen, vil du være fit for fight. Og det vil også ske engang en november 
/december. Astrologisk er der så også nogle kollektive aspekter, der er her for tredje og sidste gang 
nu. Så vi må se om det så er i år. Det tyder på det.  

11.04: Det der nupo er nok fortsat noget med at spejle befolkningen. Kan du få at vide, om det er 
rigtigt, at jeg sidder med overbygningen til lev af lys? Eller er det noget, jeg henad vejen bare har 
fået kodet ind? 

13.36: Det bliver den 11/8-17 i København.  Så ser vi, hvad jeg kan få afklaret. Om jeg er på rette vej 
osv. Jeg bestemte mig for at ville se noget om Nefertiti på nettet i går, fordi der er noget omkring 
hendes "død", på marken, som ikke er helt på plads. Jeg kan så forstå, at, ligesom jeg troede, jeg 
endelig kom ind i smult vande, så er disse liv netop som at stikke hånden i en hvepserede. Nefertiti 
er bl.a. anklaget for landsforræderi og der er myriader af stof som folk er uenige om. Jeg har også 
haft den tanke, om hun mon bare er så ok, som jeg har set. Det svarer dog til indtryk, jeg har set 
tidligere også. De så også positive ud. Måske der skal et par borgerlige ord til? Det vil vise sig. Jeg 

kunne nu ellers godt snart tænke mig lidt medvind jeg ryger ud i sådan noget hele tiden og 

tvinges til kamp, selvom jeg ikke gider det. hav en god dag  (Horoskopet viser 
hvorfor.) 

16.38: Ak ja du kender modvinden. Jeg tror, der har været meget på spil dengang, misundelse og 

had bl a. Og måske en ’ikke forståen’. God dag til dig   

16.45: Jeg har lidt på fornemmelsen, at jeg skal åbne ballet, og så er der en del ægyptere 
reinkarneret i dk. Ligeså folk fra Jesu tid. Så vi kan få afklaret, hvad der mere nøjagtigt har været 

gældende i fortiden. Man ved jo meget allerede. Men så man kan slippe det. (Vi skal bare bruge 
penge til det!) 

17.01:Ja rydde op og finde sandhed  

17.02: Nemlig  

04.08.17 Kl. 09.06: Kan du spotte dæmoner? Jeg tror nok, jeg har en siddende i et mellemlivsstadie, 
der er dukket op og skal væk. Er det korrekt?  Og det er derfor, jeg skal til Benny også. Er det 
korrekt. Og det har med den "nye ashram " at gøre. 

09.18: Den er tilknyttet bugspytkirtlen. Er det korrekt, at det 5. konceptsymbol kan fjerne den, men 
jeg skal bruge Benny, for at se dette symbols baggrund?  

09.18: Ja det mærkes sandt, og ja jeg kan godt spotte der er noget dæmon. Det mærkes mere som 
et udklækningssted, eller samlingssted, der er mere end 1, men det er ikke sikkert du er påvirket af 
mere end 1. 

09.23: Ja.  Min fornemmelse gik også på mere end 1. I konceptet arbejdede vi med at fjerne 
dæmonreder, som noget nyt, vi havde opdaget. Og de kan fjernes med det symbol ikke? Den her har 
længe stræbt mig efter livet, men nu var der så endelig fri bane, så den kunne opdages. 

09.25: Jeg går jo for, at jeg bliver vist alle de her ting i en vis rækkefølge, og det her må være det 
sidste. Det passer med, at jeg er zodiaken rundt igen tror jeg, og får en ny begyndelse. 

09.28: Ja, symbolet kan bruges til at fjerne denne. Du bliver vist rækkefølgen, nogle gange vil 
menneskevæsenet bare være hurtigere end tiden er til.  

09.29: Er jeg så klar til at møde Jesus?  Måske skal det ske i Kbh.? Og så fjerner Jesus den og så er 
vi i gang med en gentagelse af Jesus og Magdalena og kan gå i gang med at beskrive det liv. 

Sådan!? ja 
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09.30: Det her er kanaliseret fra Kilden. Jeg ved ikke lige hvem det er: "Vi nærmer os tiden til at Du 
vil rejse dig som en fugl Fønix og sprede dine vinger".                              

09.30:   

09.38: Jo tak. Det har jeg gjort utallige gange Men hvis jeg ikke er i mål nu, så ved jeg godt nok 
ikke, hvad jeg gør da. Det er altså ved at være kritisk med at krop og sind kan blive ved at tage de 
her afdækninger af årsager til sygdomme, sjælelige floskler, mærkelige fænomener osv. ... jeg 
synes, jeg hører ordene "faldne engle". Er det det, de her, gør en til? Eller er de det? Eller mangler 
jeg en kategori? 

09.39: Er det evt. Konceptmedlemmerne?   

09.40: Der findes faldne engle, og de skal have tilbud om at komme tilbage i lyset. Det mærkes som 
om du har en nøgle til det.  

09.40: Ja det fornemmes som nogle af konceptmedlemmerne 

09.48:  Jeg fandt den her nøgle på min græsplæne i forgårs! Umiddelbart var det 
noget med Cassiopeia, jeg ledte efter, men den her fortalte mig egentlig bare pludselig, hvor vi var i 
forløbet, og at der kun manglede vædderens tegn som ny begyndelse. Og afslutning i ét. Er det mit 
eget mestersymbol, der skal i gang, tror du? Jeg ved, der skal et brev ud til konceptmedlemmerne 
her i august og et sidste senere – evt. med bogen om de tidligere liv? Men det er vildt pinligt at blive 

ved med at skulle overtræde deres grænser  

09.57: Vi var en basisgruppe på 4. De andre 3 bildte resten ind, at det hele var sort, og så skred alle, 
da de fleste også var kommet med dem. Der har så været 3 personer tilbage til at holde modet oppe 
hos mig, og der er nu kun 1 tilbage - jeg skulle jo gå solo. Men det har hele tiden været således inde 
i mig, at alle skulle mødes igen, når bøgerne var færdige. Men også, at de er skrevet ind i bøgerne 

og bliver nødt til at frisætte sig selv - ved at gøre bøgerne færdige! Rejs en engel! 

Det er ikke godt at vide, hvad de ’harper’ beslutter  

10.04: Nåh. Og i bøgerne er ”mød mig på Cassiopeia” stedet, hvor man bliver karmafri, - som er 
bøgernes mål at give energisymbolet til, gennem læsningen. Det kan også være nøglen. Jeg skal 
nok tættere på, før det afsløres. Det hele er så minutiøst planlagt, og jeg må bare trække mig frem 

langs tovet med hændelserne på, indtil de er i sigte. Det er ikke kun en rød tråd  

10.05: Det er nok fordi det er en gruppekarma, at det er et tov    

10.41: Lige sidste spørgsmål - Har alle, der var med til julefrokosten 4. Dec. 2004 fået sådan en 

dæmon påhæftet sig? For at kunne spille spillet?  
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10.42: Eller var det i 2001-2  

10.48: Du må hellere lige bruge Michaels blå sværd eller lign. Efter det her, så du beskyttes.  

10.53: Nej, lad hellere være med at tune ind. Der kan være for stor risiko ved det. Undskyld. Sorry. 

11.46: Ja til gruppekarma.  

11.46: 2001 eller 02.     (Endnu engang ender vi altså ved, at Gerhards kontakter overtog os!) 

11.47: Jeg bruger også Michaels sværd  

11.49: Ja. Så det er Gerhard, der er synderen! Det er ham, der fjernede min kontakt og satte sine 
egne nedtonede kontakter ind og sagde, vi havde med kumpaner at gøre. De kom fra ham. Så holder 

jeg mig atter til det, jeg selv har ment var sandheden.   Træning med Makemake- 
asteroiden! Jeg kender den snart på travet! 

11.55:   

12.08: Aha. Og det har jeg så endelig et sandheds-vidne på. Hvis du også ser, det er ham. Men der 

er flere muligheder: Hathor nr. 1 kan være fake. Og hende jeg "lærte" at kanalisere af, Kiirsten, kan 
have kanaliseret forkert kontakt fra start? Jeg stemmer på ren kontakt fra start, derefter er Sassa 
/min vejleder ombyttet med lavere vejleder, som hører til Gerhards slæng. Og siden er alle mulige 
afarter kommet på banen level for level, som jeg så har skrevet symptomer og talemåde fra, hvis 
man er påvirket af dem. Og så har jeg fjernet dem alle, level for level og lagt lys og symbolenergier 
ind under, så læseren renses. Og det skulle så helst blive Danmarks befolkning som sådan.  

Dvs. Det har været træning i at stole på egne fornemmelser hele vejen, og så tage ansvar for at gøre 
noget. På trods af, at alle mener alt muligt grimt om én osv. Det er Makemake asteroiden i 9. Hus - 

stå på egne ben i forhold til højere unik viden/oplevelser. - og jeg har så tillige haft ét, skiftende og 
evnende det samme, vidne hele vejen. Er der noget af det her, der er forkert? Aha - det var derfor 

jeg skulle til dig - sandhedstjek af dét, der ikke kunne være vidner til undervejs. Du må have en 

bog for ulejligheden, hvis jeg får den manifesteret  

 

12.09: Er det her så Hathors hævn for, at jeg gik fra hende til Aton i Nefertitis dage?  

12.18: Gudelig misundelse også? Jeg fik jo at vide, at jeg ville komme til at møde misundelse i alle 
afskygninger - her må det så være for sjov, eller??? Hathor var både frygtet og elsket, fordi hun 
kunne straffe folk, hvis de gjorde noget forkert i hendes optik. Så enten, så er guderne sådan eller 
også har de en uddannelsesmæssig funktion, eller morer sig bare på vor bekostning? De forvalter 
måske Jordens karma hos hvert enkelt menneske??? 

18.45: Sandt  

18.48: For det meste har guderne en uddannelses mæssig funktion og forvalter karma, men det med 

karma er mere kompleks og der skal ses meget dybere for at forstå det. Og det spadestik 
tager bøgerne, med alle de skovle, der er fundet undervejs! 

Der kan dog godt være humor i universet, men som regel ikke hos guderne, det er mere hos engle.  
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19.10: Ja.  Det hele er meget komplekst, så snart man vil vide mere end 

overfladen. Tak for hjælpen hav en god weekend  

19.16: Velbekomme og i lige måde  

19.17: Tak 

05.08.17 Kl. 08.36: Nu har jeg fattet pointen med det der sker pt., og dæmonreder. Det handler om, at 
jeg skal give folk nye indre vejledere, ligesom jeg selv fik det i sin tid. Og der vil jeg så få tildelt en 
ashram, hvor der er højere viden og kærlighed. Og derfra rekrutteres de nye. Jeg skal bare kende 
systemet. Bøgerne ender nemlig med efter rensning osv. med at åbne kanaler. Så det er ikke 
ligegyldigt til hvad!!! 

08.38: Det bliver åbning/download af 5. Dimension til dagsbevidsthed.  

12.48: Sandt  

10.08.17 Kl. 20.47: Jeg havde 5 sjæle på mig foruden dem, jeg selv har fjernet. Dorthe Sværdpiil har 
testet med pendul, at her er 100 ulykkelige sjæle på grunden, og at her er samlingsfokus for hele 
området. Så er der dem, vi kalder klistersjæle, i jorden; og dem er der mere end 500.000 af under 
huset og i jorden udenfor. Så ikke sært, at ingen har lyst til at hjælpe mig, og jeg er træt. Jeg skal jo 
lave en lys-sluse på grunden, men det er rygtedes lidt for hurtigt, så man kan jo ikke komme til. De 
skal sendes væk, indtil arbejdet er gjort. Jeg ved bare ikke hvordan og har ikke overskud til det. Det 
skal så vidt jeg ved i pressen bagefter, og så kan AAB nok ikke leje det her hus ud mere, men hele 
området kan så holdes ok, formoder jeg.  

21.02: Hold da op, det var en del, du har vist brug for hjælp til den rensning, og med at få åbnet til 
lyset. 

21.22: Ja. Nu får vi se, om jeg får adgang til de energier igen, som vi havde i Konceptet. De var 
effektive, men de kan skulle opdateres. Det er lige gået op for mig, hvad meddelelsen: You are 
chosen to collect Lightbodies, betyder. Den blev sagt til mig for mere end 15 år siden, men en 
clairvoyant jeg var på kursus hos sagde, at det ikke var rigtigt, og at jeg ikke skulle arbejde sammen 
med vedkommende, der havde sagt det. Det er heller ikke et arbejde, der interesserer mig, men jeg 

er da vist presset til det nu.   

21.37: Måske åbningen af Bosnien-pyramiden kan gøre arbejdet? ??? Jeg har nemlig opdaget, at 
mange, der tror, at de trækker lys ind, nok i realiteten åbner sluser til at fortabte sjæle kan komme 
over i lyset. Og det har noget med de 13 stråler at gøre, som jeg tror, er jordens egne karmiske 
stråler/åndelige energier. Og at det er dem, der skal væk. Derfor hed konceptet nok Raising the 
Rays, så de blev synlige og løftet op. De lavede i sin tid karma osv. og syndefald mm. Tror det 
hænger sådan sammen i stedet. Konceptet driver dem frem og opløser disse strålers bånd og 
fastholdelse af menneskeheden. Men der må også være indstrømning for at rense?  

21.40: Jeg tror, vi skal rundt på alle pyramider og sætte symbolet i gang! Det kan også passe med, 
at du mener, du skal til Ægypten bagefter. Jeg skal måske i gang med alt det nu? Så det er det 
slusearbejde/portalarbejde, jeg har set mig selv stå for/ være effektiv del af? 
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21.42: Lige nu er jeg bare træt og må i seng. Jeg skal jo op kl. 04.45 imorgen tidlig for at nå bus osv. 

 

11.08.17 Kl. 00.11 Det mærkes sandt, der er nok at arbejde med. Jeg tror, der er mere i det  

God tur til København  

19.54: Så er jeg endelig hjemme i Århus, efter en dag hvor infrastruktur, digitalisering, transport, og 
blændværk går hånd i hånd og rammer bunden i Danmark. Sjælerejsen var sammen med opstegne 
mestre og jomfru Maria, men det var tydeligt, at det jeg skulle have at vide var mere hemmeligt end 
at det lige skulle ud med en ”assistent” ved siden af. Så det var lidt specielt. 

02.12.17 fortsat: Hold da op, hvor er det mange områder, jeg er sat til at finde hoved og 
hale i. Sikke en ursuppe at røre i. Det må da være mange gruppers områder, jeg har stiftet 
bekendtskab med. Men til hvad nytte, når man ikke kan få lov at samle grupperne? (Se 

Onlinebogen  side 225) 

Jeg tror, jeg prøver noget helt nyt. – At give slip på al kontrol.. Nej det har jeg prøvet. Det 
er jo at være kanal…. At acceptere det ustrukturerede…. Det er vist også prøvet før… At 
lave et bombet lokum… nej var det ikke det, jeg gjorde med brevene til SKAT – nej der 
måtte jeg skaffe den orden i forståelse, de ikke havde… og det samme i andre offentlige 
instanser… Hvad er hensigten med den her bog, udover at den skal samle penge ind, så 
vi kan få styr på alle de her spørgsmål via FRI forskning, på sjælens præmisser? Vi er kun 
ganske få, der kan og tør det. Men hvorfor… nej ikke flere spørgsmål! Nok er nok! Jeg 
prøver at gøre noget nyt: Tie stille og ikke finde mig i mere! Der er det, der er! Og jeg 
træner min ikke-modstand. Ubetinget kærlighed fra den trefoldige hjerteflamme. Sådan! 
Brænder hun os så af? Jæ v d ikø. Måske skal hun bare være a-lone i det hemmelige kammer. Det må være 
Nåde med den der kammertone så? Jæ V D ikø! Har jæ jo sagt. Det er fandeme en dårlig bog, vi er kommet 
ind i! Derudi har de ret Monsør! Vi skulle ikke have spillet på den hest. Hun var jo den der kunne løbe 
hurtigst! Ja, som en løbeild!... Du øh…er bogen her en løbeild??? Hvodden sku det ku la sig gøre? D v jæ 
ikø… I hvilken retning løber den ild da?.... I alle retninger måske… hinde her har jo skabt lidt af hvert i 
Danmark, så hvorfor ikke også en løbeild? Hvordan er du blevet så genial? Jæ gjorde ligesom du sagde – 
fulgte efter som det tynde øl. Og så går du og sjatpisser på løbeilden, så den går ud med mellemrum?! Du 
er godt nok en klokker! Så er det jo slet ikke hendes skyld! Nej det er din skyld så, for du sagde, at man 
bare – Jajaja, den er feset ind. Selvfølgelig skal den fise ind, for hvis du fiser ud, så eksplumberer bomben 
jo! Det er da fandens så klog, du er blevet. Er der mere øl? Det kommer an på, hvor god du er til at holde på 
vandet, vi skal jo kunne holde varmen. Nu er det her jo nærmest helvedes forgård, så mon ikk D går. Okay, 
nu kender jeg dig igen. Man kan så let komme til at blusse op, når man arbejder med ild. Arbejder? Ja, jeg 
tror hun arbejder med kosmisk løbeild. Det er da noget nyt. Jamen var det ikke også det, danskerne skulle 
ha´? Jo, men nu er de jo lige gået over til genbrug. Det er sæføllelig fordi løbeilden skal have noget at gribe 
fat i! Nåhhh. Stik mig lige en bajer mere! Skal den være fra Neptun? Nej stik mig en Carl Berg, så vi kan få 
lige linjer fra Skagen til Gedser. Hvad med øerne? Dem lukker vi da bare op fra nu af. Javel Chjant, en bajer 
mere kaj æ forstå… 

 Godt år igen. 
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 SysshSlut!   

03.12.17 

Gik i dyb tavshed med at skrive forord og indsætte billeder og hov! 

Times Up No 7!  Kvantespringene er nu for alvor over os! Klokken blev 

16.04 og jeg er total kvæstet i skuldrene af at sidde her i timevis. Nok er nok! Hov, jeg 

glemte helt at spise frokost. Måske kan man snart komme på lysnæring? I nat kan man 

begynde med en supermåne.  

04.12.17 kl 8.00. Jeg starter åbenbart lige på pletten i dag  4-8-12 og doblet op på 8 og 
1+7=8, der er både noget Tesla-svært over dette her, men også skæbnesvangert, da 8 er 
tallet for Saturn og Saturn er skæbnens planet. Nåh… så skal jeg nok have regressionen 
til Jeanne d´Arc ind her!, men allerede ved jeg jo, at du skal huske linken mellem 8 her og 
8 hisset. Men det er dit problem, så tager jeg mig af at få opløst den indvielsesgrad, jeg 
repræsenterer nu, så det samme sker for alle læsere, når de når her til og skal ud af 
bøgerne og stå selv. Det må være det, der er formålet. Og dermed er vi også endelig 
kommet dertil, hvor vi må sige farvel til Gerhard Kristensen alias Løven i bøgerne – eller i 
hvert tilfælde Sys-delen af ham, som jeg forstår sidste bemærkning i går. Gerhard var 
clairvoyant, healer og en stærk spøgelsesjæger og rekrutteringsmandskabet, der fandt 
hovedparten af Konceptmedlemmerne kom fra ham og selvom jeg havde flyttet det 
mandskab han ikke kunne flytte, så valgte hans tro tjenere alligevel ham, da han rullede 
sig ud med, at jeg var sort, jeg var ingenting og jeg vidste ikke hvad kærlighed var. Nu 
havde han så den spirituelle pædagogik, at sige det modsatte om folk end fakta var, eller 
skal vi snarere sige, han forsøgte sig med at ramme de nedsættende tanker folk havde om 
sig selv for at de skulle arbejde sig frem til selvaccept – tror jeg, for jeg kender kun 
manden af omtale og så fra hin aften for 16 år siden, hvor han ombyttede mine højere 
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vejledere med hans ”kumpaner”, og så kørte vi det forløb, som de bestemte. Jeg ved 
Gerhard er en kær ven af mig på et andet plan, så jeg skal lige forstå at samle hans metier 
med mig nu, inden det er for sent, når vi rykker Nytårs aften. Jeg ved, jeg ikke er sort. 
Men måden det her blev sagt og gjort på – selve livsspillet – gjorde, at det blev ved at 
forfølge mig. Så egentlig var det ham, der lavede sort magi og bandt mig. Men det var 
alligevel lys, da jeg har et astrologisk aspekt, der sænker mit selvværd, så….ahh – han 
brugte Chiron!!! Dét var hans mission på Jorden! Men han magtede ikke at få folk ud af 
det, som han førte dem ind i, så det blev en forfejlet pædagogik. Aha! Det var derfor, jeg 
kunne flytte folk, for Chiron er det sted i ens horoskop, der viser ”den sårede healer” – 
altså det sted, man er sårbar. Og det brugte han, fordi han troede, at spidder man 
mennesker der, hvor det gør allermest ondt, og de så kommer sig, så er de blevet 
stærkere. Det er det, vi møder konstant i disse år og det fører til samme slogan. 

 ”Det har været en fantastisk men hård rejse…..gør hvad jeg vil” 

 

 Og det er stik imod min opfattelse og erfaring: Giv folk det de mangler og de er 
omgående stærke og glade og ondskab bliver uinteressant. Sådan flyttede jeg alle hans 
elever, for vi havde ikke anden mulighed, da teori ikke blev givet. Giv dem kærligheden, 
imødekommenheden, omsorgen, medfølelsen, friheden og styrken og forsegl den så som 
Opdriften og Fremdriften. Men det viste sig at være for stort et kvantespring og folk 
søgte tilbage for at lære noget og ville fjerne det onde. Derved tabte vi Paradis godt 
hjulpet på vej af Gerhards indlærte pædagogik og beskyldninger og hans healingsfacon. 
Hans slag mod mig virkede og han beholdte magten godt hjulpet af hans kumpaner 

små Rama-er, som ikke er mere kumpaner, end det er dem, der har ført verden 
frem gennem den lære, der er i dag. Og det er den, der skal væk og erstattes af et nyt 
menneskeligt niveau, hvor man er de positive superlativer ovenfor. Men for at blive 
opmærksom på, hvad vi tænker og føler omkring vores reptilhjernedel – som vi alle har, 

så har jeg i bogværket sat mikrofon på den  og lagt latent lys ind 
under. For mit eget vedkommende har det betydet, at jeg nu er i en form for 
demenstilstand, da jeg ikke har fået lov at få den nye viden lagt konkret ind. Jeg har 
”blot” den hellige geometri og lysopbygning fra den nye verden – som jeg så har været 
buffer for at trække ind og brede ud i Danmark – undercover og hjulpet i det fjerne af 
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Sassa .  Er man sort går man med mørket og det onde og sørger for sort 
magi, men det er ikke sort. Gerhards metode – og det vi lærer i disse år – er blot 
forløberen for at opdage Blueprintet. I konceptet levede vi så Blueprintet, thi det er den 
energi, der ligger i det første energisymbol af hellig geometri, som flytter mennesket. (Alt 
levende.) Og det er derfor fortsat min forståelse, at nok har det været livsenergiberøvende 
at lave bøgerne, der går opdateringen fra træet i paradis igennem, så er det alligevel 
således, at Konceptmedlemmer lever deres Blueprint. Også selvom de (ligesom jeg) er 
gået ned i Livsbane via Gerhards indgriben – som så er del af Blueprintet, fordi min 
Sassa gav lov til det! Så sort er det ikke, og da jeg har aurabeviser på, at jeg går med lys 
og spiritualitet og hele pibetøjet, samt auramæssigt kan vise, at jeg går med det 
hemmelige hjertekammer åbent og skriver med det, så har han heller ikke ret i, at jeg 
ikke ved, hvad kærlighed er. Jeg lever i det. 

Så var der den sidste negative beskyldning for at dræbe mig og vinde spillet: Du er 
ingenting! Og nej det er jeg ikke. Jeg har lavet et sort hul med bøgerne og trækker 4. 
dimension ud og ind; alt efter hvordan hullet ånder i tid og levels i bøgerne. Og i dag 
forstår jeg, at det var nødvendigt – og samtidig win-win for andre, at gå den proces 
igennem for at modbevise Gerhards påstand om, at jeg ikke er noget. Via 
Konceptmedlemmernes og andres skygge-energier har jeg kunne genskabe nogle 
tidligere liv, og altså bygge karma på ny – som en energi, som jeg så har kodede 
healingsenergier/hellig geometri til at opløse igen. Ud af 3. og 4. dimension genskabte 
jeg en udvidet hukommelse for at matche liv, der ellers er passé. Derfor får du nu et bevis 
for, at jeg er noget, i kraft af, at jeg også før har været noget – med samme intention i 
som ovenfor – kærlighed, imødekommenhed osv osv. bare i indeværende liv lavet på det 
rensede sjælsfundament. Og jeg har lavet denne opgave, hvor jeg går ned i sjælens 
jordiske niveau igen (2. esoteriske indvielse i flg. Herkules 12 arbejder) for at levere de 
brikker mennesker mangler, give de energier, der skal til og muliggøre at andre kan 
karmafrisætte sig fra mig, da jeg lige NET OP var noget ved musikken i visse 
inkarnationer, hvor sjælen skulle være mere hel end i de inkarnationer, hvor den deler sig 
til derved lavere energiniveauer. Okay, måske er det svært at forstå og acceptere, så lad os 
gå tilbage i tid og inkarnation for mig og mærke kvanterne hoppe, gluonerne klistre og 
myonerne danne en tidlinie i helheden – bevidstheden, så vi forstår eksplosionens kraft i 
dette værk samtidig med at granatsplinterne fyger rundt og vi tillader os at stå på nogle af 
dem: 

 

 

 

 

 



74 
 

Afskrevet lydfil af regressionen til Jeanne d´Arc. Ca. kl. 14.00 den 16.11.2017 

Jeg tror nok, jeg kravler ud. Tror du, du kravler ud? Jah, det er 
ligesom jeg kravler ud af en slags krybekælder. Okay. Ja jeg kravler, og så ser jeg mig lige 
til højre og venstre (ved en tværgang i fundamentet) og så kravler jeg til venstre…Er der 
en udgang du skal ud af der? Ehm, ja det er under en eller anden bygning, der så drejer 
en anden vej, og så.. ja så kommer jeg ud i en.. i en kamin i ehh et køkken. Ja, er det ehh, 
er det et stort køkken? Ja. Når du kigger ned af dig selv, er du så en dreng eller en 
pige?… altså der er jeg en pige i drengetøj. Allerede der. Ja. Og så børster jeg sådan… jeg 
har sådan korte bukser på (bomuld/hør, lige under knæet, smalle hvide og beige lodrette 
striber) og sådan kort pageagtigt hår. Mm. Og så sådan en kort ehm lærredsskjorte med 
ærmer, der går sådan lige under albuen. Ja. Bare fødder og underben. Hvordan er 
underlaget i det køkken? Står du på sten eller sand eller jord eller hvad? Hvis jeg ser ud 
over gulvet, så er der klinker, men hvis jeg ser lige der, hvor jeg står… der virker det 
sådan lidt leret eller…stampet. Men det kan jo være bare foran kaminen der så… det kan 
jo godt være stampet jord. Jaja.. men når jeg kigger henover gulvet, så er der så klinker 
(hvidlige, lidt slidt-farvede, keramikagtige evt. med lille blåt mønster på midten)… Ja..Ja 
og sådan nogle ret store døre. (ca 2 ½ meter med bue foroven med et sving på. Dørene er 
hvidmalede med falset træ godt halvejs op og små sprossede, firkantede vinduer, hvor 
glasset også er skåret til, så de passer i svingformen øverst på dørbuen). Men der er ikke 
nogen… man kan godt høre, der er nogen, men de er et andet sted..Ja..Men så skal jeg 
vist bare løbe lige over, så ud af en af de store døre der (der er 3 høje dobbeltdøre i 
køkkenet + en udgang til det fri til højre bag mig. De to store dobbeltdøre fører parallelt 
ud i gange, den tredje dobbeltdør danner hjørne med den dør, jeg skal ud af. Denne dør 
til højre fører ud i et mindre og køligere køkken til forberedelse af mad og med 
opbevaring af mad tilknyttet. Der står nogen og snakker derude.) Det er sådan nogen 
døre, hvor der også er glas i. Ja. Med tværribber og sådan… Så når han løber ind igennem 
en af de døre der, hvor kommer han så hen? Ja, så kommer jeg ud i sådan en gang også, 
hvor der er meget højt til loftet (malet, flødefarvet)… Der skal jeg også bare lige ud og så 
til venstre hen ad den gang, der kommer der. Ja…Er du vej ind for at mødes med nogen, 
er der nogen du kender, eller..Ja. Jeg skal mødes med nogen. Men det er i hvert tilfælde 
ikke noget nogen må vide noget om. Og der kommer nogen på den gang der. Og det er 
også så man må trykke sig helt op ad.. Ja ad væggen i sådan et hak ind… Der kommer 
nogen, jeg ved ikke hvad sådan nogen hedder.. der kommer 2 lakajer.. mænd med mørkt 
tøj på (og guldknapper og guldbånd på ærme og ved skuldre og vistnok også et bredt 
hvidt bånd skråt ned over den sorte jakke, der går buet skråt nedad, så den er længst 
bagtil. Det hvide bånd evt. går kort ned ad højre lår og jeg er i tvivl om, om der er en form 
for sabel eller kniv deri. Sorte bukser også.). De kommer gående og snakker sammen, og 
de ser mig så heller ikke. Så du kan godt gemme dig lidt i mørket? Ja, jeg står egentlig 
bare i et hjørne, i sådan et indhak…. Altså overkroppen den er skjult, men havde de set 
den vej, så havde de godt kunnet se mine fødder. Ja. Du ved sådan som lyset falder ind. 
(Der er aflange vinduer på modsatte væg som er ca. 100x75 cm og har skrå vindueskarm 
nedad mod gangen/korridoren).. Ja. Af sådan nogle vinduer højere oppe. Ja… men hvis 
jeg så smutter forbi der…. Det forekommer som en pige, jeg skal møde derinde.. Du skal 
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mødes med en pige? Ja, eller sådan en ung kvinde. Mm. En der er ældre end mig i hvert 
tilfælde. Ja. Med noget flot hår. Ja… Er det hende der bor der? Jah det tror jeg..Bor du 
også i huset? Nej, jeg bor ikke i det her hus. Du bor ikke i det her hus! Nej.. det virker 
sådan lidt slotagtigt eller sådan.. noget… Får du noget ind om hvor gammel du er? Altså, 
jeg vil skyde på, at jeg er cirka 13 år. Ja… Jeg er i hvert tilfælde modig. Ja. Så der er ingen, 
der må vide at du har det her møde med kvinden i det der værelse der?.. Nej. Så når du 
går derind er der så andre end hende til stede derinde?... Det ved jeg ikke… nejh, der er 
også nogen i det rum ved siden af (Jeg ser en mellemhøj mand med mørkfarvet 
langhåret, krøllet/bølgende paryk på, og fine klæder. Jakken er lårkort med udadgående 
skød cirka fra midt på hoften, og han bærer vist knickers, strømper og sko. Han går lidt 
foroverbøjet, måske tænkende og der er firkantet skrivebord i rummet og en kamin bag 
ham. Det skifter lidt, om der er mere brede, hvide, blondeagtige manchetter omkring 
hans håndled. Han er almindelig af bygning, men der er noget karakteristisk over hans 
næse på en eller anden måde. En bue eller bølge på den.) Det er.. det er en mand….I kan 
bare høre han er der? Ja. Jeg mener, jeg skal aflevere et brev eller sådan noget, for det er 
som om, jeg har et eller andet inde under den der bluse, jeg sådan tager på. Jeg tror det er 
et brev. Ja. Det bliver til sådan en hvid firkant… Så det afleverer du til hende? Ja. Ja det 
gør jeg. Og det tager hun imod og sådan op til hjertet, i tak…. Så tror jeg ikke jeg skal så 
meget mere… Du skal ikke have besked med tilbage? Nej…Så.. Nej, jeg skal kun hilse 
og sige tak. Og så går du igen? Ja, så skal jeg den samme vej tilbage og ud… ja, og der 
kommer jeg så også bare ud i sådan noget… lidt krat i en have eller sådan noget. Ja… ja. 
Så hvad skal du nu? Skal du hjem eller hvad? Ja. Det tror jeg egentlig nok, at jeg skal. Så 
jeg løber bare alt hvad jeg kan. Ja. Og så kommer jeg…. Kommer du hjem til det hus du 
bor i? Ja. Er det et stort hus? Ehm, ja jeg synes jeg kan se, det er ligesom om der er noget 
mark, som det er ude på landet. Ja. Og så er det i en by. Sådan en landsby eller? Jaeh.. 
Hvor er vi henne i verden, kan du se det?... Altså, jeg går ud fra, at det er Frankrig ( Det 
føltes selvfølgeligt og frit med landlige omgivelser, høj himmel og fuglefløjt, og med 
ligesom noget lysgult solskinsenergi omkring mig. Lokation fornemmet lidt 
tilbagetrukket mod højre, hvis man ville se på et kort over hele Frankrig og så lidt nær 
midt på, om man ville trække en linje nord-syd.) Står der noget skilt på vejen, der siger 
noget om hvilken by, du er i? Ehm…Nej.. Så du løber hjem til dig selv? Ja. Og eh 
hvordan er det hus lavet, som du bor i? Ehm, det er mursten.. Mursten?.. Ja.. og træ ehh 
ved taget og sådan. Ja, når du træder ind, er der så mange rum i huset? Jah, lige når man 
kommer ind, så kommer man ligesom ind i, i en større stue, eller.. og så er der nogle 
værelser, der hører til (Det føles som et rimelig velstillet hjem med bøger og møbler af 
mellemmørkt træ. Evt. noget af det med udskæringer.) Og så når man går op af en 
trappe, så er der også nogen værelser der. Eller også er der loft i hvert tilfælde. Hvor 
mange bor I i huset? 3-4 stykker.. Så du bor sammen med dine forældre eller ? Ja. Ja det 
tror jeg. Det gør jeg. Det er ligesom jeg har et værelse deroppe. Det er ikke ret stort. Nej. 
Der er bare en seng… og så en natpotte tror jeg det er, der er under sengen. Nå. Går du i 
skole?.. Nej.. Eller har du lært og læse og skrive? Det interesserer mig ikke. Nej. Men jeg 
ved, hvor man kan gå i skole. Altså der er ligesom et lille vindue deroppe.. ja..Og der kan 
jeg sidde og kigge ud over de der marker, og det vil jeg hellere (Fornemmelsen er, at jeg 
elsker at sidde og kigge ud af vinduet i lang tid, hver dag, måske i timevis. Det føles som 
om der let går 2 timer med det. Derved får jeg en meget stærk, centreret vidensfølelse 
indeni, som gør mig integreret i en helhed med mig selv. Jeg ER ligesom.) Hm. Der kan 
man sådan sidde og drømme udover de der marker. Ja. Det er nok for mig! Ja. Det virker 
som om, der er en indre skole i det. Ja. Hm… uklart..ja.. det er også ligesom jeg sidder 
og forestiller mig, at jeg løber ud over de der marker.. ja så du drømmer lidt om at kunne 
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gå udover markerne, eller nærmest sidder og forestiller dig, at du gør det? Jaeh. Der er 
lidt oprør, eller lidt eh ”tagen hjemmefra” i det. Ja. Og det er ikke fordi jeg er uvenner 
med mine forældre eller sådan noget. Nej. Der er bare sådan en trang til at tage af sted. 
Og så er der, ja, ligesom sådan at jeg stoler på det der træk indeni. Ja… Kan du se hvad 
dine forældre laver? Hvad laver din far? …Det kan også være, jeg skal spørge om det er 
vigtigt?..at vide.. Ja. Nej jeg synes bare jeg kan se, at han laver et og andet udenfor og 
kommer ind igen. Altså det kan godt være noget udendørs arbejde han har. Ja… Og min 
mor… ja hun er tilknyttet hjemmet. Ja. Men jeg tror faktisk godt, at hun kan læse. Ja. Så 
har hun sådan et tørklæde om hovedet (det ligner lidt en turban og farven er grå) og så 
kan hun godt sidde og læse i en bog. (Jeg ser, der er lysere trægulv af brede brædder og 
rødbrune lidt blanke møbler. Bagest er det en reol. Der er også spisebord og få stole og 
min mor sidder så til højre i en højere stol og læser. Måske er der udskæringer og flet på 
den?) Ja. Er det så.. Og det kan jeg bare se, at det gider jeg overhovedet ikke! Nej. Nej du 
er jo hele hovedet fuld. Ja. Har du.. Hun virker meget mild, moderen der. Ja din mor er 
mild. Altså som om at – at det gør heller ikke noget så. Altså at man ikke læser. Ja. Så har 
hun sådan en lang kjole på. Så det er okay, at du egentlig har den her frihedstrang og 
gerne vil udenfor og klæder dig lidt som en dreng, ehm, det er ligesom det er accepteret i 
familien, at du er som du er? Ja. Ja, det er ligesom de ved, at det kan de ikke gøre noget 
ved. Overhovedet ikke. De kan ikke helt styre dig. Som de gerne vil. Nej. Som man 
normalt gør med piger. Ja, nej det kan de ikke, og det er også – det der med at få det der 
drengetøj og sådan noget. Det er også noget, der ligesom er kommet indefra. Det kan de 
ikke gøre noget ved. Nej. Og det er så okay, så gør vi sådan. Men har du mulighed for at 
komme ud, når du nu har den der drøm at være udenfor, har du så mulighed for at gøre 
det? Hvem gør du det sammen med? Gør du det alene eller sammen..? Ja, jeg virker 
meget alene. Ja. Når du så eh Nej jeg leger også med nogle børn. Ja okay. Kan jeg se. Det 
er sådan lidt længere inde i byen, jeg går op ad en bakke eller sådan.. der er noget 

boldspilagtigt noget… og nogle kæppe, vi går og slår til noget med. Ja… ja, 
leger ”sværd” og sådan noget… Sådan ”sshhjuu”  lige slår ind i græsset og sådan, og så 
er der noget med noget fangeleg og sådan nogen ting. Ja. Så det er meget sådan nogle 
drengelege? Jaeh.. det er det der egentlig… Er det også drenge, du leger med? Jah.. eh..ja 
det er det, der er i hvert tilfælde et par stykker. Der er også en yngre pige. Og der er også 
sådan noget med at klatre i træer… ja og køer ude på sådan en mark, der bare står… men 
der er meget stille i den der by. Ja okay hehe. Det er sådan man kan høre fluerne summe 
om sommeren og.. (fornemmelse af stillestående luft, der bølger af varme).Ja. Så der sker 
ikke så meget. Nej der sker ikke så meget.. Mm. Og det er også ligesom man er i lige 
sådan en alder, hvor man kan ikke rigtig lege og man … det er man ikke lille nok til og 
heller ikke stor nok til at lave noget andet. Nej. Og der er der så et og andet, der driver 
mig. Ja. Jeg bliver sådan lidt fanden i voldsk. Og så……….. ja?.....Jeg hører om et og 
andet. Og nogen kommer… der er nogen der kommer på en hest, ser det ud til. Ja. Og 
egentlig skal.. bare ind gennem landsbyen og videre og så, ja lige stopper der ved den 
skråning, hvor vi leger. Ja. Og så snakker du med de fremmede, der kommer der? Eh , 
jeg tror jeg lytter. Lytter til hvad de snakker om? Ja, de snakker med nogle voksne fra 
denne by – én voksen i hvert tilfælde (det føles lidt som en lyttende faderskikkelse, der 
gør sig lidt vag eller tilbagetiltrukket, men alligevel imødekommende) en mand. Hvad 
tænker du om det, de snakker om? Jeg ved ikke, jeg kan mærke – eller jeg bliver sådan 
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lidt harm eller.. Ja. – bliver lidt vred. Ja. Men jeg kan ikke sådan bryde ind – eller bryder 
ikke ind og siger ”hva så…” eller…Nej…. Men det er et og andet, der ikke er så godt. 
Nej. Det de kommer og fortæller. (Jeg har et par dage senere fået frem, at det er 
meddelelse om skolegang, og jeg vil jo hellere vogte dyr og sådan noget ligesom 
drengene.) … Jeg løber også hjem og siger det. Okay. Og så tror jeg faktisk, at jeg pakker 
sådan noget tornysteragtigt noget eller sådan et og andet. (Nogle få bøger, som jeg 
binder mørkslidte læderremme omkring og som kan holdes i hånden foran kroppen, 
mens en længere læderrem holder bogbundtet ned af ryggen.) Ja. Sådan en rem, der 
hænger noget i og som man så lige slår over ryggen, og så tager jeg af sted. (Det føltes 
som en chance, et signal, der går til at tage af sted. Det er pludselig lige omvendt på 
vejen hjem for at fortælle, hvad rytteren sagde. Snarrådig beslutning!) Okay?! Sådan 
ligesom ”en soldat drager ud i krigen” eller sådan virker det. Sådan én soldat (Jf. elefant – 
i bøgerne) kom marcherende hehe. Ja sådan et og andet hehehe. Så du drager af sted? Ja. 
I samme retning som de der, der fortsatte på hestene der. Ja. Okay. (Man kan høre på 
min stemme på lydfilen, at den bliver klar, glad og målrettet. Og når jeg hører det ændres 
min nuværende beslutningsfølelse også. Det er som om, jeg begge steder træder ind i et 
andet klart opbakkende rum af energi. Måske i virkeligheden Blueprintenergien?) Det 
kan også være, de er taget af sted. Det er i hvert tilfælde noget, der går lidt hurtigt. Ja. Og 
du er alene? Ja.. jeg tror bare, jeg følger efter de der hestespor. Går efter de heste, der har 
været der. (Jeg kan i regressionen ligesom fornemme, at jeg klart er i stand til at lugte, 
hvor de har redet. Sporfølgningsevnen er klart udviklet og selvfølgelig. Noget jeg kan fra 

tidligere liv og evt. har leget mig til igen.).. Det er brune heste.  Eller 
røde heste. Ja. Eller hvad skal man kalde det. Ja… Hvor kommer du hen?... Jeg fortsætter 
vist helt til en anden by… Er det en større by eller..? Nejh, det er cirka samme størrelse, 
men så , der kan jeg i hvert tilfælde se de der heste. De står udenfor, hvor de der mænd 
med hestene er indenfor. En kro eller bar, tænker jeg, det er.. En barber måske? Mm. Og 
der sætter jeg mig så overfor, op ad en mur, i skyggen og venter på, de kommer ud. 
Ja…Det ser ud til, at jeg kontakter dem. At jeg kontakter dem og går derhen, når de 
kommer ud. Og det ser ud til, at jeg kommer op og sidde foran på en hest, hos en af dem. 
Okay. … Så går det hele også lidt hurtigere. Ja. Men de her to tror i hvert tilfælde, at jeg 
er en dreng. Men det er vel også okay? Hvad siger du? Det er vel også okay, de tror det? 
Jaja.Jaja, det er fint med mig. Det er fint! Og så skal jeg vist i tjeneste et og andet sted. 
Det vil de bruge mig til. Ja. Og det vil du gerne? Ja, jeg er sådan meget opsat på eventyr. 
Ja. Eller hvad man skal sige… Ja… Så du kommer simpelthen i tjeneste hos den ene af 
de der mænd? Nej, jeg bliver afleveret et eller andet sted.. Du bliver afleveret? Ja. Nåh. 
Hvad er det for et sted, du bliver afleveret til? Jaeh,.. jeg kan ikke se om det er…en 
herregård eller…om det er det der slotagtige, hvor hende der fra før er…Nejh jeg tror det 
er et andet sted. Men det er et større sted? Ja. Det virker som lidt gårdagtigt, eller… en 
præstegård, eller .. det er i hvert tilfælde… eller det er sådan ligesom der er kampesten 
forneden på huset og så bygget med en slags mursten ovenpå. Ja. …. Er der andre sådan 
karle, eller hvad man skal kalde det, er der andre, der tjener på gården, end dig?  Nejh. 
Jeg kan heller ikke rigtig se det, for først syntes jeg det var sådan en gård med flere 
længer, men så… det ser det alligevel ikke ud til at være.. jeg får det er lidt sådan en skole 
eller sådan noget… jeg tror det er en skole faktisk .. Okay.. en skole? Jah. Ja som jeg 
kommer ind i, og så kryber jeg ind under et af de borde – der er ligesom nogle skrå pulte  
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(Jeg ser et rum med flere, 5- 6, skrå skolepulte og det er lidt besværligt at komme på 
plads under bordet, fordi der er en tværstang mellem bordbenene, man skal henover eller 
omkring med kroppen.) Okay. Så sidder jeg derinde, og det er sådan lidt  ”arh” ! Hehehe 
Det var ikke særlig velkomment. Hehe. Det var ikke liige det du drømte om. Nej! Du vil 
friheden, og så kryber du ind under et bord i en skole. Ja. Jeg tror jeg stikker af derfra. 
Nå. Mens de snakker – og siger, at nu sidder jeg derinde – og det gør jeg så ikke, he… ja 
så vedkommende burde forvente du var der, og så var du der ikke…? Jeg tror de der med 
hestene er ved at sige det, men jeg stikker fra dem. Ja. Han skal ind og se hvem jeg er, og 
så stikker jeg så af… vrider mig løs, eller hvad man skal kalde det… neejh de har ikke fat 
i mig, tror jeg. – Så løber jeg bare! Så løber du bare. Ja. Over stok og sten med den, med 
de der.. jamen det kan da godt være, at det er bøger så, jeg har i den der rem, alligevel, da 
jeg tog hjemmefra. Men det er da bare mærkeligt….. Nåh! Det kan være, de er kommet 
for at sige, at man skal i skole! Det ved jeg så ikke. Det er i hvert tilfælde noget af det, jeg 
blev vred over, at jeg måske skulle i skole. Nåh, og så har du pakket… Så har jeg pakket 
det der tornyster – det er bare sådan nogle læderremme, som det var ligesom der var 
nogle bøger indeni, men så tænkte jeg, at det kunne jo ikke passe, når man ikke man 
gider at læse. Nej. Det er nok det, og så skulle rende efter dem og så kommet derhen og 
så – ja. Til skolen. Og så stikker jeg af der. For der kan jeg se at jeg bare løber ind over – 
også en å eller sådan noget. Ja. Men du løber ikke hjemad? Du løber bare videre? Jeg 
løber videre. Jeg tror faktisk det varer rigtig lang tid, inden jeg kommer, kommer hjem 
igen. Mm. Det er ligesom om, jeg er langt omkring, inden jeg… men jeg kommer da 
hjem og besøger mine forældre igen.. Men det er ikke for at blive der. Nej. Det er 
ligesom, når jeg har smagt friheden ja i det andet, så skal jeg nok klare mig! Så du tager 
af sted igen?... Mm ja. Møder du nogen på din vej, når du sådan er ude?... Mm, jeg tror 

faktisk jeg lige skal op til hende der  igen i den lysegule kjole…og det der  høje 
hår… eller det er måske bare noget, jeg tænker på, at jeg skulle? Nej, jeg tror bare, jeg 
møder sådan almindelig landbefolkning. Ja… Men det er ligesom om, jeg alligevel har en 
drift eller en plan i det her. Hun er på én eller anden måde involveret hende der, med det 
hvide hår, - sådan lidt højt, hvidt hår. Mm. Hun er nok også god at besøge jo. Ja…. Hvad 
får hun at spise, når hun løber derude?...Går hun på jagt eller? Nejh – eller samler hun 
noget op på vejen? Frø? Jah, det er sådan lidt ehh..lidt brød nogen steder, lidt suppe… og 
jeg tror også godt hun kan finde på og hugge en (forvildet) høne et og andet sted og.. 
mm.. Jeg tror mest hun får noget! Ja… Hvad er hendes mission har du den? Jeg kan ikke 
rigtig se hvad det egentlig er. Det virker bare som om, hun gør noget… Men nej.. der er 
en eller anden…der er et eller andet træk mod det der slot…-agtige. Mm. jeg ved ikke om 
hun får noget at vide, eller hører til der på en eller anden måde… Det virker ret tyndt med 

signaler. Jeg ved ikke hvem hun er, hende der med det hvide hår. Det bliver ved 
med at være hende, der ligesom… at jeg trækker tilbage til hende.. hende med det hvide 
hår, gad vide hvad hun hedder? Ja, jeg synes faktisk, det er sådan noget Marie ”Antoi-
nette” – men det er jo i et helt andet liv! (Jeg spekulerer meget på sidelinien, om det er 
min datter, - der er noget dobbelt her af en slags.)Det er jo slet ikke på det her sted, jo…. 
Men hende drengepigen, hun fortsætter det frie liv der, med at….hutler hun sig frem? 
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Eller klarer hun sig okay? Jamen hun klarer sig faktisk okay og Ja og er frisk og frejdig og 
med sådan en længere kæp i hånden. Sådan en ligesom dem man driver får og sådan 

noget med. Ja, som hun bruger som sådan en vandrestok  eller hvad? Ja det virker 
det som… Ja, og også sådan lidt forsvar, hvis der skulle ske noget. Ja. Men det er sådan 
noget med at sove bare i en skov også -  og sådan lidt..Ja. Det ser også ud som om hun 
får samlet nogen. Jeg kan bare ikke se altså, … det ser ud som hun får samlet nogle… 
altså nogen, der ser ud lidt som hende selv – sådan nogle unge – Ja, så de bliver en 
gruppe, eller? Ja. Men der vil jeg tro, vi er længere frem en her. Der er hun nok 15, 
måske… Og de har altså gang i noget i forhold til nogen af de der herskaber. Hvad har 
de gang i? Jaeh, det er ligesom om de er sådan lidt oprørske i det… altså der hvor jeg ser 
dem. Der ligger de sådan i udkanten af en skov og kigger op på sådan et.. ja det er 
nærmest et slot, der ligger lidt længere væk. Ja.  Og det er dem deroppe, og det er dem vi 
er imod. Eller det er dem vi skal have fat i – kraftig indånding – eller et og andet, det er 
ikke lige til at se… du ligger der og kigger derop..ja.. måske venter de på, at det skal blive 
mørkt? Eller? Det kunne da egentlig godt være, at de gør det… Det tror jeg faktisk, at de 
gør. Så ved jeg ikke, hvad de skal deroppe. De skal i hvert tilfælde ind over den mark, 
eller græsmark der er… Jeg kan i hvert tilfælde mærke, at jeg kommer op tæt ad noget 
mur. Også hvor der er sådan nogle kampesten. Ja. Og noget murværk og sådan nogen, 
ligesom toppede brosten. Ja. Og det er også sådan, at der løber noget vand udenfor. Det 
kan være inde fra køkkenet, de på en eller anden måde hælder ud? Ja. Eller det.. (Jeg ser 
der løber klart vand i en rende af de toppede brosten, der skråner lidt i hver side og 
holder vandet løbende der. Det ser ud som klart kildevand.) Hvad skal I der? Skal I noget 
på det slot eller ved det slot? Ja deet.. Det er i hvert tilfælde noget, hvor man lusker lidt 
rundt. Og så går rundt på sådan en gårdsplads…. Det er i hvert tilfælde sådan noget med 
at man siger ”pisst, kom bare her, kom bare med”.. Kom bare, der er frie bane. Ja. Den 
her gang går vi i hvert tilfælde op ad en trappe, ser det ud til, med et metalgelænder. Er 
det op til huset eller i huset? Ja det er op til huset, altså så man kommer op i huset. Ja. Og 
ind ad en dør. Altså det er ikke en hovedindgang. Nej. Det er sådan mere noget andet. 
En sideindgang. Jaeh, bagindgang eller for noget tyende eller.. Men man kommer ind i 
de samme gange igen, men så i stedet for at ind gennem kaminen der, så kommer man 
bare ind på det samme sted. Mm. Skal hun snakke med en der eller..? Ja. Jeg tror vi er 5,  
4-5 stykker eller… men de andre, de skal ikke med så langt. De skal , jeg tror.. gad vide 
om det er kongen eller… Jeg tror det er kongen, vi skal ind og snakke med. De skal med 
derind, men de skal ikke med helt ind til kongen. Nej de skal ikke med helt ind. Så der 
går hun ind alene? Ja. Jeg tror faktisk, det er noget, de har opdaget. Det kan også være, 
de har opdaget noget. Noget i samfundet, som de er inde og fortælle… De skal bruge 
nogle mænd. De skal bruge flere folk. Om kongen har nogen folk?! Ja. Det er sådan 
noget med: Du må også selv være behjælpelig med at.. med det her! Ja. Han må også 
gøre noget. Ja. Kongen må også gøre noget! Det kan ikke nytte, at … vi har opdaget det 
her, og vi er klar, men vi mangler altså nogen mænd… Så kongen må stille dem til 
rådighed. Ja. Ja. Det er faktisk som om, at …altså det er ligesom han godt ved, at jeg 
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også kender konen der, eller det er ikke hans kone, men i hvert tilfælde hende  
med det pæne tøj. Ville han det? Ville han..jae han går lidt frem og tilbage – og der er 
også ild i en kamin der. Ja. Og så har han også et stort skrivebord. Så ser jeg, at han er 
alene derinde i hvert tilfælde. Ja. Altså… men.. ja.. Ja, der kan godt stå sådan nogen ved 

udgangene, sådan .. ja som vagtposter.. Ja der står sådan en vagtpost , men det er 

jo ikke nogen, han regner med, der hører noget. hehehe. Nej hehe. De hører 
ingenting. Nej, sådan nogen kan aldrig høre. Nej, de kan ikke høre. Hehe. Men jeg tror 
han indvilger i noget. (Det virker som om der er halveret besætning i huset.) Jeg tror, han 
skriver et og andet… Ja… Jeg tror jeg får et brev med af en slags. Det virker lidt ligesom 
det hun fik - altså jeg regner med, det er et brev. Det ser godt nok meget – det er bare 
sådan meget hvidt firkantet stykke..Ja. Jeg vil tro , at havde det været sådan, så ville det 
have været rullet sammen, eller sådan et og andet. Jae. Men jeg tolker det som et brev. En 
besked. Ja. Jamen det ville også nok være rullet sammen, hvis man skulle have det med 
sig. Ja. Det er bare sjovt, for det er sådan helt anakronisme-agtigt, altså du ved, et stykke 

papir, der ikke hører til i den tidsalder…   

(Mit køkken-ur ringer NET OP nu, mens jeg er ved at skrive regressionen af, hvor denne 
fortsætter med ordene:) ..Om det--, hvordan det så skal forstås??(– Og UPS! )- Min 
telefon tikker nu hørbart ind med en sms-besked i regressionslydfilen!!! (Klokken er 17.07 
i dag den 23.11.17, og jeg skynder mig at hente mobilen, der er i lader i entreen, men jeg 
kan ikke nå at få fotograferet tiden, da mobilen ikke stiller skarpt før 17.08 – æv for det! 
(Og dog,tilføjer 04.12.17: 17 og 8 i ét! 17 betyder sår på sjælen og 8 er skæbneplaneten Saturn. Det var 

meningen! Jeg er født den 17. i 7. og numerologien har lavet mig om til en 8-er. Sikke meget multilevel, der 

er her!) Du må tro mig på ordet.17.07  og  er tider, jeg har 
fotograferet rigtig mange gange undervejs til bøgerne – det relaterer eventuelt til denne 
fortidige hændelse? (04.12.17 Måske effektueres alt først i dette Nytår?! Nyt og gammelt i ét – som 

måske svarer til det planetare kollektive træk, NET OP nu?) Og hvordan i alverden kan det gå til, 
at lydene kommer, samtidig! Synkront indenfor samme minut.(04.12.17 Måske er der en 

parallel forståelse til, at man overalt i universet kan kende en eksistens på dennes lyd! Du kendes på din 

lyd! Den går gennem kosmisk ild og vand… Blå planet…interessant..) Det er sket før under disse 
afskrivninger…! Og rent faktisk, så tænkte jeg inden regressionen på, om jeg skulle 
slukke mobilen, for jeg kunne høre, der ville komme en sms. Det gjorde jeg så ikke, for 

jeg kan ikke huske koden til at åbne mobilen igen.  Men det var så nok heller ikke 
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meningen. Mystisk er det og sikkert noget med kvanter… 04.12.17 eller epsiloner, hvis sådan 

nogen eksisterer  Undskyld jeg blander mig, men jeg kan altså ikke lade være! Der er nok en naturlig 
forklaring om nogle år. Det var vist i Magdalene-filen, det samme sker – måske linker det 
livene sammen, så det er samme person i de forskellige, måske parallelle verdener? Eller 
bare en tidsforskydning? (04.12.17 Big bang!.. er vores univers mon bare en måned i et endnu større 

år?) Hvad med det hvide brev? En anakronisme… Er det fremtid? Nå. Jeg holder med 
indskrivning i dag. Klokken er 17.25 og jeg har nået ca. 42 minutters afskrift. – altså… jeg 
undrer mig såre.. hvorfor sker det også lige ved ordene ”Om det, hvordan det skal 
forstås??” Logisk set, så er bedste bud, at min bevidsthed allerede ved, hvor mange 

minutter, der er tilbage på lydfilen inden sms-en tikker ind med sit fløjt  (jf. 

Askepotbogen)- og hvordan og i hvilket tempo, jeg vil skrive det af, og så 
sætter jeg instinktivt mit køkkenur på det antal minutter. Det er altså underligt. Alt er 
ligesom planlagt i mindste detalje…(04.12.17 og lige tiltrækker lige er én af byggereglerne) skal jeg 

mon lægge noget i, at mobilens ringetone er et fløjt? Jeg tænker på toget og  
afgangsfløjtet i min bog ”Love og regler, - en moderne Askepotmyte”… her var klokken 
vist 16… og nu er den 17 – vintertid.. Øjeblik… her er det: 

Side 108 billede…Fra 2009…  Afgang med 4-toget...        
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Og datteren har nu i 2017 fået en kronisk sygdom forårsaget af bl.a. mikroorganismer. 
ALT hænger sammen og er allerede sket. Det er ikke årsag og virkning. Det ER 
allerede!!! Alt der ER, ER – også løsningen! (04.12.17 Blueprintet!!!! Er det her vitterlig beviset for 

dets eksistens? Man kan vel ikke komme det nærmere pt. med de midler jeg har til rådighed – forstået 

bredt.) Nå, nu skred hele min fjernsynsplan i svinget, men pyt også med det. Det her er 
mere spændende. Og lige en sidste ting – det er tid til aftensmad – og hvad tror du, jeg 
skal have? Resten af maden fra i går – grøntsagssuppe og brød.(04.12.17 Det enkelte Blueprint 

er del af helhedens og gruppers og kollektivers helhed! Universet er en celle med et Blueprint. Wow! Der 

fandt jeg vist lige en kundalinislange under den her sten!!! Hvor er stamcellen? Centralsolen?) Så kan jeg 
vist ikke komme det nærmere, når man tilfældigvis pludselig kommer til at bevise, 
hvorfor tidligere liv kan ødelægge processen med at overgå til at leve af lys – men også 
forklare, at lys så også kan gå den anden vej – og ændre fortiden.(04.12.17 Lys må være 

reversibelt og derfor kunne stå stille – ren væren i lys og af lys!) Skulle vi så ikke lige fjerne 2. 
verdenskrig? Eller Danmark som slavenation? Det kan gøres via healing! Jeg har 
tilfældigvis energisymbolet til opløsning af karma! Det integreres i læseren via mine 
bøger – og så er der jo ikke langt til at betale tilbage, hvad vi tog på de vestindiske øer 
(04.12.17: og i Ghana – Aha! GULDKYSTEN! – slaveriet var del af verdens Blueprint, så vi kan åbne guldets 
chakra og tillade galaksens beboere at sidde ved vore bevidstheders kyster – Men lige nu er vi kun rådne 
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bananer! Symbolikker stemmer! Fat det! Forstå det! Tilgiv det! Heal det! Slip karma! Fat dit danske 

dharma!) – Det kan ikke gøres i penge – for selvom penge er Venus-energi, så rækker de 
som en lille skrædder i Helvede/(04.12.17 Pluto. Som derved endelig kan få den status, som jeg 

gerne vil give Pluto: Ubetinget kærlighed i kosmisk leg med ild. Det er en fantastisk planet, som ikke 

fortjener sin status som dværgplanet. Den er alfa omega!) Den lille skrædder har vi også haft fat i – 
måske er det i Herodesbogen, der også er på nettet?(www.Raisingtherays.com) Vi kan heale 
vor fortid, hvis danskerne går sammen om at heale alle de lande, vi har udåd i! I går aftes 
gik én af grundene til at bogværket hedder ”Den sorte Perle”, op for mig. Det skete, da 
jeg så den hvide sandbund under turkisfarvet vand i aftenens udsendelse om slaveriet på 
Sct. Croix. (04.12.17 Hvis du følger din indre guide, når denne siger ZAP, så har Tv også noget at byde 

på. Især genudsendelser – hvis du kan få øje på deres sammentræfs-berettigelse nu!?)Metoden til 
renselse og det at sige undskyld til de sorte,(Jeg har selv været sort engang, nej flere gange, bl.a. 

sammen med Gerhard.) stod mig pludselig oplysende klar… og min offerrolle var færdig. 
Skulle vi se at få det bogværk færdigt og udgivet og så om et års tid samles i en fælles 
national healing af de øer og de sjæle, der gik til? Er det ikke det mindste vi kan gøre? 
Hvad med, om vi vendte verden om? Lad os begynde at udsende national fred, fra 
Danmark til verden. Lad os skabe en ny aura om Danmark. Lad os stå sammen om det. 
Én gang om ugen laver vi en tv-transmitteret guidet healing, hvor vi hæver energien og 
sender fred ud fra os. (Selvom det på en måde vil larme mere i verden end et af de nye jagerfly. 

Ramaskrig er ikke sådan at overhøre. Jeg kender det fra Konceptet!)Hvor smukt, næsten ligeså 
gyldent som dengang jeg så, vi skulle have healet Seest-ulykken… Vi lavede en 
julefrokost i stedet… og nu står december (snart) for døren, men først kalder 
grøntsagssuppen og brødet. Bon Appetit!og d´Arc for i dag . Klokken er nu 18.18.(Tesla-
tværsum 9) Det må blive mikroovnen, der skal bruges, hvis jeg skal nå Tv-avisen. 

Klokken er 18.18  – Cut Elly. Universets tal ) 

24.11.12:  Jeg må sige, det var forrygende at vise så mange sammentræf lige pludselig – og 
ikke nok med de beskrevne, så er der også det forhold, at regressionsterapeuten faktisk 
lagde sig med influenza, da vi skulle tilbage til net op dette tidligere liv – og hun skulle 
have suppe til aften.(04.12.17 Sygdom er del af dit Blueprint.) Der var noget 
muggent/mikroorganisme og Neptunsk/vandmasser og slør over side 108 (tværsum 9) i 
Askepotbogen, som udløses nu – til ret tid iflg. Planen og kan derfor karmisk afvikles/ 
cut Elly=9=Mars.(Mars er krigsplaneten.) Noget hænger sjælsbeviseligt sammen i en meget 
stor Plan, som vi så kan regne ud gælder alle tider og hændelser. Blueprintet kører på 
skinner og kender signalskiftene i alle Livsbaner. Universet er alt på samme tid, det er 

som en kompakt  sort perle udstødt af et sort hul. Derfor var det heller 
ikke tilfældigt, at jeg skulle sende et af de omstridte postkort til Dorthe og Birthe fra 
Konceptet den 22.11.2017, NET OP på dagen, hvor tv-udsendelsen om Dansk Vestindien 

og Danmark som slavenation kommer på Tv K om aftenen. Jeg 
inspireres så til følgen af postkortet i går, den 23. og så skal det postkorts ordlyd ind her i 
teksten, bl.a. fordi Uranus, der står for hjerne, nervesystem og elektronik og Universet, 
NET OP nu går retrograd (tilbage). Så selvom vi går frem, så trækker emne-
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fornemmelsen både frem og tilbage på samme tid.(Læs bare videre  sagde frelseren så, og så 

fortsatte de. Og de gik og de gik og de gik...) Uranus er også planeten for pludselige hændelser 
OG revolution og nytænkning. Så det her er virkelig udtryk for kompleksitet i Universet, 
og hvad vi formår med vores nervesystem, tanker, guider og bevidsthed. (04.12.17 Ja. Guider 

kan man aldrig få for mange af! Bopbob…Hun skulle holde sig til én! Så er hun nødt til at kalde sig Ziggie, 
der er kun én engel, der guider. Jamen hvilken? Å Åh, så skal vi ud af røret! Vi ligger vist allerede i 
badevandet. Ej blåt til lyst.. Skulle vi ikke gå gennem ild og vand for hende? Det blywer vist med hende! Ja, 
der kommer vist en flaskepost derhenne… Tror du har ret. Har du et håndklæde eller har vi kastet det i 

Ringen? Der ligger et multilevelhångklæde her. Det hedder hånd-klæde drip drap dryp ) Her kommer 
en kort meditation fra Konceptet ”Opdriften”s dage – ca. 2002, som beror på en kort 
klardrøm, som Dorthe Skriver havde drømt, nu omsat til Post-meddelelse for at vække 
hukommelsen om, at det er tid til at vende tilbage til mig og udløse ”guld og grønne 
skove”, som Konceptdeltagerne mente de var blevet lovet, men aldrig fik. (04.12.17 Så nu 

udløser Hovedkanalen altså den Post-Traumatiske Stress! NET OP D! D var jo D, vi lige hjalp med til at 

fjerne fra læseren før. Godt ord igen frelser.) Nu trækker vi så vod fra både foroven og forneden i 
ét.(04.12.17 Jaja bare træd på os! Vi får snart PTSD af det. Det gør de også for oven, bare vendt og C! Ja 

d´Arc, jæ V nok, hva D kommer af! folk kan jo bare gå i regression så. Ja, så kan de tage D retrograd og 
komme forud for tiden. Det er ligesom Jorden, den sakker agterud i forhold til de hellige planeter. Men nu 
tager vi kampen op og vender det hele om! Vupti dot com en lysende Jord! D da D og D var D Gerhard 
ikke fattede en meter af og gik i sort. Ja der er mange, der går i sort hver dag. Det er derfor vi må gå med 

farver. NET OP! Det er den sorte sol i en nøddeskal – livet leves i farver. Det må vi udbrede!) Jeg kan 
kun sige, jeg har gjort alt, hvad jeg kunne, og alene på skafottet kunne jeg ikke gøre det 
hurtigere. (Vi kunne ikke gøre det hurtigere, når vi skulle efter som det tynde øl!) Det er svigt i en 
nøddeskal, og svigt kræver store omveje. (D da D, ud Å se med PTSD!) Men nu fik 
Konceptdeltagerne så til gengæld for den manglende tålmodighed det 
undervisningsmateriale downloadet, som vi ikke fik i første omgang, men som ved sin 
mangel udløste et RAMA-skrig!  

 Men nu stiger kunsten. D da D:  

Alfa kalder Beta, kom ind… Alfa melder NB22 lokaliseret. Bertha kalder Alfa DingDong 

Alle mand på dæk!... Sejler ud, sejler ud, på det blå ocean… 

Jubii! Nu stiger kunsten!  

(31.12.17 Jeg kan aldrig få denne bog færdig, for alt sprænges – også tiden. Jeg bliver nødt 
til at overgå til farvegeneraliseringer, for at nå så meget som muligt. Jeg har en 
fornemmelse af at arbejde på lånt tid – multilevelbemærkning…lånt tid… og tålt ophold. 
Vi er vant til at generalisere og du vil få spejleffekten af dette gennem værket, vær i ALT 
opmærksom, hvad bogen gør ved dig. Jeg vil forsøge at lave mails lysgrå, sms-er 
vårgrønne og direkte kanaliseringer måske gul skrift på klar blå – men den sidste holder 
nok ikke i længden. Jeg er ked af at må gå ud i verden på denne måde. Var jeg blevet 
mødt og hørt på, hvad jeg havde med i inkarnation som gave, så var jeg aldrig blevet 
provokeret til at kaste en bombe!) 
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(04.12.17 kl 11.55  Hov der kommer en flue?! (31.12.17 Det er da en 11.55 
tidsmæssig REX!! Sjældent med så tydeligt dokumenteret bevis for sammentræf, med 
direkte foto af tiden!!! Det er det jeg siger – bogværket er en verdenssensation i et hav af 
anliggender! Men alle er ligeglade med det. Så derfor: Nok er nok! I kan passe jer selv! I 
fatter ikke dybden af Skorpionens kærlighedskraft. Det dybeste sindet kan tage 
overhovedet! Og så pisser man på det!) How do you do. Det er dagens clou med en juleflue. Du har 

glemt at lukk dit vin-due. Hvoffor gjorde du det? For at jawe hende op på kammeret. Nåh… efter 
kammertonen! NET OP! Guud, hvor er du go´! Du må da være frelseren. Giv frelseren, hvad frelserens er.) 

Giv det blå tilbage til det blå, blå, blå….  

 Ej blåt til lyst! Vi lægger blot og blote for Neptun. 

(Hørt i kulissen: Du skulle aldrig have haft den Nokia i julegave! Vi skulle have tænkt på, 
at den sms-fløjtetone kunne få Skibet til at gå ned! Det er godt med dig gamle søulk. 
Havde du måske en anden idé? Nej Uranus tog magten fra mig. Men nu fandt vi da så 
også fejlen på kommandobroen. Så deet… Ja, så deet… Er der ikke det ene, så er der – 
og det ved gud - det andet. Hvis vi nogen sinde kommer forbi Uranus, så glæder jeg mig 
til at integrere Neptun. Ja, bare det ikke går i vasken…. Er der nogen derovre, der lige 
gider slukke for regne-maskinen…Tak! Så kan vi lade sydvesten gå rundt og samle ind til 
Giro 413 = 8 = Saturn. Er du så ikke tilfreds kære 8-er. Jo. Jeg mangler mange penge til at 
manifestere Perlen - og udvikle regressionsterapien til at kunne lave noget spektakulært i 
næste bog! Uhadada uHAdadadada! NET OP!... Pas på du ikke træder i den lille 
hundelort der… Det er da ikke en lort. Hvad er det så? Det er dit kontonummer på 
nordbanken Nåh, ja den er så lille, så der skal dansk flag i, hvis man skal opdage den. 
Enih Enoch…. Ses! Ja, high high ses!....) 

Kære Dorthe og Birthe                                                                                                22.11.2017  

På den hvide sandbund, under et turkisblåt hav, ligger der en sunken kutter. Kutterens 
navn er NB22 og den går ind i Opdriften i dag klokken 15.21. I bunden af Skibet findes en 
stor Skat, som nu kommer til syne, og som du må tage af…. Hvad har du i din hånd?  
I min hånd ligger en sort perle. Du må gerne få den, men du skal selv komme og hente 
den. 
Kærligst Marianne 

(Der er blevet forudsagt at Konceptmedlemmerne skal vende tilbage én for én i 
november, senest december – men aldrig i hvilket år! – Denne bog er den første bog, der 
ikke benytter pseudonymer. Er det tolkningen af det forudsagte, navnene dukker op af 
disen nu? Eller er der et Blueprint der får disse kvinder til også at komme tilbage til mig 
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fysisk??? Åndelige/sjælelige beviser kræver, at man kan håndtere både bakspejl, sidespejl 
og energispejl (og sjælespejl!) og samtidig holde distancen.  

Bakspejl, krølspejl og hele og knuste sidespejl Bopbob… 2x7 års ulykke = 14 års ulykke dvs fra 

2004-17. Stemmer! Hvad sagde jeg! Stemmer! Sagde du… det er os! Vi er på vej ud! D da D! Å Åhh, godt 
Merkur er retrograd så! Så har vi lidt tid at løbe på, inden vi når kloakken…. Bare en tanke… 

Det kan måske forklares på sigt med kvanter og kvarker; men ikke mindst gluonerne, 
som på én eller anden måde ordnes og skaber relation og mening i nervesystem, 
bevidsthed og planeter og danner en stor Plan med mindre planer i. (04.12.17 Gluoner tilhører 

egoet og den æteriske dublet, hvor svært kan det være at forstå. Vi hænger på, hvor vi kan, til rette tid og så 
igen. Du mener vi går igen? Ja, det er derfor, vi ikke kan forsvinde før de ændrer dimensionen og laver 
andre dubletter af andet lys. Lys er vel lys. Det kommer an på farven! Det er derfor, der er forskellige 
rodracer af mennesker og dyr. Det er designet til at du! Det siger Du ikk´? Guud hvor er du blevet klog af at 
klistre på hinde der! Ja, men hun har åbenbart også en skyggeside kan jæ så C! Å åhh, det var ikke pænt 
sagt Gamma. Jæ var lige ved at konvertere til Lamb da! Nånå, kommer tid, kommer råd. Så lad os lyse på 
den pengekasse der ikk´? Tom tiltrækker Tom! Jamen der skal da noget i bøssen! Krudt og Ugler i mosen 

måske? Ka A bruges? Akraft? Kun hvis du dobler op til Å, så vi slipper for mere affald. Du ska da ikk tale 

sån T kammertonen. Vi kommer bare ud på et sidespor så og får lavet en bølge!) Jeg er ikke i tvivl om, 
at vi er Universets lys. Vi er det lys, der udspringer i kvantespringene. Vi er selve 
kvanterne. Vi er dels tilstede som en universel partikel her og nu, men vi lever også 
samtidig i en bølge, som består af mange liv med en bestemt Blueprintsvingning – for 
alle og for den enkelte. Og ALT er del af denne helhed – så hvorfor være i krig med sig 
selv? Det er en misforstået sjælelig distance. ) 

Hold da op, klokken er allerede 11.55 . Sådan er det med de tangenter. 
Tonerne svinger længe, når man holder pedalen nede. Av av! Men sådan spiller klaveret 
nu engang. Så hvad var det lige, vi havde klingende i bassen på harmonikassen

… det var sammentræffene Hold nu bare mund, bogen 

bliver ikke færdig til tiden! Der er jo andre end os, der skal forstå det her, må du huske på! Hun bliver da 
aldrig lærer! Måske tager hun bare det hele nu og så er der ikke mere T D og hun kan frelses for mere 
snak? Umuligt! Hun løber aldrig tør for ord. D da godt for os. Det er aldrig så skidt, at det ikk er godt for 
noget. Nej, det er ikke beskidt å gøre sig ren. Men fundamentet er ved at være clean igen. D R vel oss Alfa 
Omega?! Nåh ja. D var jo opgaven. Booggie, bookie vuggi, og så går vi i Ring.  

Lay down on my pillow: 

Og så passer det også så mærkværdigt, at jeg måtte stoppe med at skrive i går aftes ved 
spisetid, så jeg NET OP i dag – Black Friday - skal afskrive resten af Jeanne d´Arc 
lydfilen, hvorpå vi kommer til bålbrændingen af mig. Sandelig nogle sorte kapitler at tage 
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vare på, imens mindst halvdelen af Danmarks befolkning brænder penge/Venus af på 
Black Friday tilbud. Blændværket og glemslens slør/Neptun er over os, og det vil klæde 
et land med så meget udkantsvand at gå forrest med Neptun/healing, kunst, vand, tåge, 
slør og afsløring af kaos, som værende uvidenhed om guddommelig orden… gad vide om 
Dorthe og Birthe modtager flaskepostkortet i dag –  

 Post Nord.  

(Multi-level-kryptik – Nord står for Saturn/skæbneplaneten ;-D .Ja der er sgu altid en 

smalhals et sted og flaskehalsen peger altså ligeud nu! Det er det rene PIP sagde rødhalsen så og fløj, mens 
den fløjtede. Fløjter den ikke først, når den sidder ned? Du mener ligesom kedler, der står og koger? Jæ V 
D ikø, men jæ ka høre en, der snart fløjter afgang på det bål der! Jamen så går Skibet jo ned. Kommer ny-
tid kommer råd. Vi må over Åen efter vand for at redde bølgen Gamma. Du henter! Jeg kan ikke gå på 
vandet. Gå så blyw der sagt! Tiden er gået! Og vi er på dybt vand nu! Der er altid en løsning for dem, der 
ikke er faldet af vognen. Var det ikke et skib. Skibet er med på vognen. Nu kører det rundt for dig. Blow IT 
up og tag et kvantespring. Sådan buy buy ses… 

 High high 

Den var godt nok vandet! Måske skulle vi bare holde mund?! Siden hvornår er den tanke kommet T dig? 
Det siger jeg ikke. Tænk selv!) 

Nå, men vi må videre med den regressionsafskrivning. I dag er der kun 1 måned til jul. 
Kan bogen nå at komme ud til jul? Der er noget Neptunsk/krybbe-tisk over det. Pyha, 

klokken blev 12.33 , fordi jeg lige skulle tilbage og skrive noget mere, der 
kom flyvende i trykluften efter Lady Nada og Pallas Athenas indgriben…(04.12.17 Og nu er 

der kun 20 dage til jul! Fedt det er vækkelsestallet og…hold nu bare mund! Det ska du da ikk´ bestemme. 
Har du aldrig lært noget i skolen om jæ må spørre?! Den yod kender jeg godt. Godt så ræk fingeren op, når 
du vil sige Nåde. 

 Tryk på,  bodhisatva tryk på…. 

Sig mig hva´ i alverden går der af dig! Du sætter os alle under post-press – liige NET OP i dag skal man 
altså passe på med, hvad man siger! Det kan få katastrofale følger!  

Astrologihusets blog for uge 49: Ugen, der kommer 
Der er et væsentligt tema i denne uge. Den retrograde Merkur er i konjunktion med Saturn. Det vil sige, at 
man dels skal passe på hvad man siger i det hele taget, men man må også være så skarp som 
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overhovedet muligt i formuleringerne. Det mindste svigt her vil give irriterende misforståelser. Det gode 
er, at konjunktionen står flot og afspænder oppositionen mellem Mars og Uranus. Mandag blander Månen 
sig dog med en spænding, men det kan ikke ødelægge hele billedet. Men en lidt forvirret uge kan dog 
ventes, da Solen er i spænding til Neptun i ugens første dage. Denne spænding begyndte så småt i sidste 
uge. 
  
MANDAG – den 04.12.2017 
Det vigtigste aspekt i dag er et helt aspektmønster, det såkaldte mystikerrektangel, som er til stede i 
dagtimerne, men endnu mere i aftentimerne, hvor Månen spænder Merkur og Saturn op. I dagtimerne 
danner den harmonier med Mars og Uranus, og så er der fart over feltet, og der bliver ikke lagt fingre 
imellem. Man kalder en skovl for en skovl osv. Dette kniber meget mere om aften. Månen aspekterer altså 
hele fire planeter i mønstret, nemlig Uranus, Mars, Merkur og Saturn. 
Mønsteret består af to spændinger, som godt kan bryde ud og forårsage nogle irritationsmomenter på 
grund af Mars’ spænding til Uranus, der også kan give stress. Dette kan sætte sig i følelseslivet på grund 
af Månens spænding til Merkur, der giver dårlig kommunikation og forståelse mennesker imellem. Prøv at 
køre i et balanceret tempo i dag, selv om det nogle gange kan være svært. 
Månen går ind i Krebsen kl. 21.37, og så stiger det hele et ekstra trin på følelsesskalaen. 

Sagde du ikke lige, at lige trækker lige?- og i dag er det lige NET OP 04.12. 2017 og den 04.12. 2004 blev 
Konceptet nedtonet i en lav energi og deltagerne forheksede! Jeanne d´Arc holder altså et gruppekarma i 
nutid?! NET OP – det er jo derfor hun er kommet igen! Og så blev der sjovt nok brug for en rensning af 
fundamentet, så hun skulle sidde her i mange år… NET OP – og hvem var interesseret i det? Gerhard! Så 
han kunne få sine kumpaner hjem! Så giv Kejseren hvad Kejserens er! Måske var han ikke Kejser, men 
havde en sjælsdel af Kongen! Og Kongen var svag og utæt i bag, så det ville han ikke have siddende på sig 
længere og demonstrerede sin styrke nu! Måske, men det kan vi først finde ud af, når vi har penge til at få 
alle i regression. NET OP!) (04.12.17 NET OP som jeg får sat bloggens ordlyd ind, siger pc-en af 
uforklarlige årsager ”blip-blip” og jeg fatter straks mobilen og giver den en selfie klokken var nøjagtig 

 13.31 – det var NET OP et skarpt spejl af tiden! Uranus, Saturn, Mars og Merkur er 
lige NET OP indeholdt nu, omkring det gruppekarma her! Karma er så svært at arbejde med, at det er 
bedst at bruge et opløsende symbol indimellem, så essensen står frem! Så blev den 13.33. Man har nemlig 
ikke bare karma til alt og alle, bare fordi man slår en prut eller siger noget grimt! ”BlipBlip” sagde pc-en 
så….Enig. Nu har jeg godt nok ondt i skuldrene af at sidde her og skrive…) 

Jeg tror lige, jeg holder frokostpause, for jeg kan se, der kommer nogle breve flyvende på 
centri-pedalkraften derhenne. Hvis jeg nu holder tiden på dette 33-mestertal, så kan jeg 
lige downloade dem her ved hjælp af lidt sproglig magnetisme…. Lyd og fil, fiolen spiller 
og hopper af væg. Nu ska vi t Nåde, der ikke er skæg. Nåde for Nåde er menneskets ret, 
men Optræk til Skæg, der siger vi slet… 

Godt jeg sletter kommunens svar på vores klage over, at vores mor ikke må få en 
vitaminpille og en skefuld olie dagligt, blot fordi det skal gives via en mavesonde. Så må 
man pludselig ikke selv bestemme, hvad man vil have at spise. Og da den ene del af olien 
er Olivenolie, så undrer det mig ikke, at Pallas Athena pludselig slår i bordet og melder 
”NOK ER NOK for danskerne og den store bjørnebande! I er nogle Nokkefår med 
Nokkeører er I!” Og med de to kvindelige gudinders melding, så er det også ligesom om, 
man sidder tilbage som en nikkedukke i den DING-DONG Merely and High Definition 
af et efter-bord-skælv. Men Halli Hallo og liig et øjeblik… I kan få mit svar til 
kommunen, da man her undersøgte pleje-sagen ved at rette henvendelse til NET OP 
den, hvis svar vi var utilfredse med. Og så blev der bare sagt, at de følger direktiverne. – 
Så er det man også selv som borger bare får NOK. Hvad er der så ved at klage, når man 
er afvist på forhånd? Sådan er hele systemet skruet sammen! Og det lovgivningsmæssige 
og proceduremæssige blændværk, det er synd for danskerne, trods alt. Så jeg skrev: 
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Kære xxx. Jeg er selvfølgelig ked af at opleve, at selvom man går et trin op i henvendelse, så hid 
holder man sig til det lag af ekspertise, man klager over. Sådan er det at være dansker, og derfor får 
vi aldrig velfærd, men kun topstyret velstand. Jeg kunne for eksempel være blevet indkaldt til en 
høring omkring, hvordan jeg ville mene, man kunne gøre tingene anderledes. Så ville man have 
åbnet lidt for en hel ny indsigt, som skal komme i fremtiden. Men man vælger at fralægge sig 
ansvaret og henvise til almindelige procedurer, som jo lige netop er årsag til klagen. Denne 
almindelige praksis giver kun onde cirkler og følgende utilfredshed i befolkningen. Jeg kan, 
sammen med andre kvalificerede personer, få min mor til at flytte ud af sin plejebolig igen. 
Problemet er ikke mangel på plejehjemspladser, det er forkert håndtering af menneskene, der er 
årsagen. Og vi kan end ikke få lov at bevise det. Det er i bund og grund det, jeg klager over. At 
merviden skal underlægge sig lavere viden, fordi man er bange for nye tiltag, der ikke støtter det 
bestaltede og forvrængede menneskesyn, som er basis for vor nuværende økonomiske model, der 
ønsker kamp, krig, global opvarmning og meget andet, fordi der er penge i det,- og tilbageviser alle 
andre løsningsmodeller. Det er blændværk overfor sandhed. Jeg fjernede en anden persons 
influenza på to dage ligesom jeg fjerner min egen - hvad skal vi så med vacciner? Hvem får 
forskningsmidlerne og til hvad nytte, og hvad bliver befolkningen bildt ind? Nok om det. Hav en 
rigtig god dag. Mvh. Marianne 

Så er der i det mindste sået et nej 2 af de uspiste frø, jeg samlede op som Jeanne d´Arc. – 
Og det var hende vi kom fra – og nu er klokken 13.11. Tiden flyver af sted i denne 
tidsbombe, og jeg nåede ikke at lave foto af mestertallet 11, men så kan vi lige lave et af 
13.13, for der er noget med, at vi dobler op i både Happy og Unhappy Hour. Så lad os lad 
os doble op på healingsenergi, når der er doblet op på fratagelse af liv. 

13.13 4.4 tværsum 8 = skæbnen og Saturns begrænsning.  

Okay – hov! nu kommer posten til min postkasse, kan jeg se. Der er altså noget med 
breve (Merkur) inde her og nu. Det er Post Nord – Nord.. begrænsning.. der er pludselig 
doblet op med begrænsninger. Så er der ikke andet for, end at jeg går til frokost nu, 
pauser energien og skriver resten af den regression af fra lydfilen bagefter. Så er der i det 
mindste gjort to ting færdige – for det er også Saturn – at gøre noget færdigt. Og det 
trænger vi til. Nok er Nok! Vi slår en streg i Oort-sandet her og så kigger jeg lige i 
efemeriden for i dag, for der må være noget med Merkur, Saturn og Uranus – og evt. lidt 
Venus. Det er de planeter, der ligger skjult i dagens tekst…. Her er efemeriden: 

 Så deet…  

Dine tanker og følelser er ikke dine egne. (04.12.17 De tilhører Blueprintet og er depecher. Hold nu 

mund. Hun skal have Nåde at spise og så køre ned til Moderen, der ligger karmisk bundet i kommunen 
helt fra vikingernes tid. Så deet.. Er det sandt? Vi mangler penge til at undersøge Århus fortid og hvorfor 
her er så dårlig energi. Der må flere, der kan bidrage med viden om det, inden det er for sent. Tiden går jo. 
Men spidse læderfutter har fruen da på ved den bløde å-bred. Fut fut siger toget, måske derfor bosatte hun 

sig på bjerget i Århus i dette liv. For ikke at få våde fødder. Vi V D ikø… af skade bliver man klog.) Og 
når Merkur/kommunikation/forsendelser/trafik går baglæns den 03.-23.12.2017 og Århus 
kommune endelig opstarter letbanen midt i december, så starter de på en 
”baglænsgående” planet for trafik. C C, den her viden kan altså bruges til noget! – Det giver 
problemer på sigt og det kan vare længe inden det går godt for ”let”-banen. Hvad gør 
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man i sådan tilfælde? Lader være med at holde en åbningsceremoni og lader det først 
annoncerede tidspunkt være banens indvielse? Det gav jo også problemer. Der skal nok 
en sporvognsskinneskidtskraber til i form af et karmaopløsende healingssymbol. Men nu 
blev jeg jo lige afvist før i henvendelse til kommunen, så fred være med det. Nok er 
nok…. Og dog, jeg får lige en idé, eller er det en gryende forståelse af et level i 
bøgerne?:… Hvorfor er der et tog på bjerget… Olympen…som baggrundsbillede i bogen 
”Man gjorde et menneske fortræd”… Letbanen kører på ”Bjerget” i Århus… og man har 
lavet en ren Romer Allé,  

 Via Appia 

Føj, hvor en energi. Lige pludselig mærker jeg den tunge århusianske energi, som kun 
blændværket af et universitet, i den her sammenhæng, kan løfte en anelse. Føj, endelig er 
den århusianske gravitation til at føle på. Den går fra galgebakken i Nord til midtbyens 
torv og ind gennem byen og ud gennem nogle arealer i Marselisskoven. Det bliver 
næsten som da jeg healede Utøya til at kunne bruges igen. Det er derfor ”Den sorte 
Perle” skal op på Aros og danne link her til den matrikel, jeg bor på, som så ikke længere 
kan beboes. Pyh ha. Nå, her må vi bare sætte Nåde for Nåde ind, for det her er 
danskerne bare ikke klar til. Virkelighedens Harry Potter scenarier er ikke sådan at bide 
skeer med. Sandelig er det en sort fredag, hvor skyggerne vælter frem. Så lad os tænde 
lys. Lad os tænde den turkise flamme, der i kølighed kan afdække jordens fortid og 
opløse karma…. Nej det er ikke endnu – der popper noget op på skærmen. Det er 
Norton, der plager om opmærksomhed 

 Der er noget krybbe-kælder 

over alt dette her.  Oh my God, his gone… IT did it.  

Er der en frelser et sted?... Nej men helgenerfaring kan måske også bruges. Hvem er det, 
der hælder benzin på bålet og bærer ved til bålet af under-hylere, hvor meget er der at 
rydde op i? – Dét er ikke godt at vide! – Det letteste er ikke at vide noget og så bare gå i 
gang… Og det var dét, vi gjorde i Konceptet. Vi levede på den anden side af karma. Der 
hvor karma ikke længere findes. Det var en skam, at ærgerrighed og mistillid skulle 
trække os hertil igen. Det får mig til at forstå, at ”tro” er bindeleddet mellem foroven og 
forneden. Det får mig til at vide, at ”tro” bærer mere end viden og er i familie med JEG 
ER, som er selve skabelsens mantra. Du behøver kun autentisk ”tro”, så er du der. – 
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Måske man skulle forlade videnskaben og begynde at tro, at det fredsskabende Koncept 
genopstår efter fundamentets rensning. Så er vi der. VI ER. Vi skal ikke bevise noget. Vi 
skal bare være her, så fungerer alt det, jeg har vist gennem de mange, mange sider og 
bøger, helt af sig selv. Det er tryghed. Det er at leve viden.(04.12.17 Indtil 2020 T hvert T fælde) 

Men vi vil hellere stå udenfor viden og bruge den som et tag-selv-bord – og det var der så 
et par gudinder, der opponerede imod, så her kommer lige en granatæblesplint forbi – 

sjovt nok lige på et mestertal 14.33  og 33, ja det er jo sjovt nok 
numerologisk Zigiezet-mig, og jeg er da også med i ”videoen” herunder. Jeg sætter den 
lige til at spille selv, mens jeg spiser frokost. Det var her vi kom fra – også i dag på et 
mestertalstidspunkt 14.11: (tænke, tænke, nåh ja. Det var det der med, at Jeanne d´Arc havde fået et 

brev, der lignede en anakronisme – altså ikke passede i udseende i hendes tid – men der var jo også meget i 

mellemtiden at udrede. Kammen til håret slutter her, så I kan fortsætte nu 14.14 (Før var det ) 

 En besked. Ja. Jamen det ville også nok være rullet sammen, hvis 
man skulle have det med sig. Ja. Det er bare sjovt, for det er sådan helt anakronisme-
agtigt, altså du ved, et stykke papir, der ikke hører til i den tidsalder… Om deet.. hvordan 
det så skal forstås? (Sms-besked fløjter i regressionslydfilen!!!) Om det kan være noget 
symbolsk? Men det er noget udveksling. Det er en brevudveksling. Det er så bare for 
hvidt i forhold til Ja datiden eller sådan Ja. For stilistisk. Ja. Du skal jo også kunne forstå 
det! Ja. Ja det er det…. Ja, hvad sker der med det brev? Ja, der tror jeg, at jeg skal hen til 
nogle..der er nogle soldater… ja, jeg vil tro det er til en hær… en hærfører.. jeg kan ikke 
se ham, men jeg kan… der er i hvert tilfælde noget udstyr, en befalingsmand af en slags, 
ja der er noget udstyr, nogen brynjer eller sådan noget, man kan låne! Hehe. Ja, og så 
bliver vi ligesom assimileret ind i det miljø der, med ehm…. Og der er ikke voldsom 
meget træning. Vi er bare meget opsat på, at der skal ske noget. Vi kan også ride heste 
åbenbart. Heste ja, de er med i udstyret..Ja. Vi kan i hvert tilfælde ride på sådan nogen Ja 
og bare sætte sig op…uklart… det lader til, at det er noget, man bare kan…Ja. Der er jeg 
i hvert tilfælde med til at opildne nogen af de der, og sige, at vi er nødt til at gøre sådan 
og sådan! Ja.Ehh… og de er sådan lidt.. lidt overraskede mm. De er lidt overraskede, for 
de er lidt ældre. Ja okay. Altså: ”Hvor ved han det fra?! Han har nok mange gode idéer!?” 
Hehehehe Ja, bare fordi han er så ung. Ja. Hehehe. Ja.Hahaha, alle de gode idéer 
der…Men de lytter alligevel! Mm. Altså, det er alligevel sådan… Nå. Så I får nogen med?! 
Ja vi får faktisk nogen med…. Ja vi får nogen, og rider derfra… ud af sådan en grusvej… 
Og der er også sådan en lidt tynd stok med … et flag… Ikke sådan helt op i toppen – 
flag. Det sidder sådan lidt nede. Ja okay. Ehm, der er sådan lidt hær over det. Ja. Og det 
virker alligevel også sådan lidt… lidt som en bondehær. Ja. Det er sådan en blandet 
forsamlig ikke osse, nogen der har været soldater i et år eller to og så .. og så os, der 
stødte til (suk-pust)..Ja. Det virker noget filantropisk. Ja. Filantropisk. Ja, eller hvad skal 
man kalde sådan noget? Ja, det kan man godt kalde det. Så.. Hvor bevæger I jer hen? Vi 
rider ind til en by. En by der er noget større end jeg har været i ellers. Og der… der er 
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rimelig respekt for.. for sådan en hær, der kommer… ja..til… Og der er sådan nogle 
boder med kål, hvidkål ser det ud som der er og også nogle døde høns, du ved, der 
hænger sådan i halsen.. ja.. Der er en markedsplads og der er også… det virker også som 
om der er et sted, man kan bo..noget kroagtigt eller  et sted, hvor I skal bo? Mm…. Ja, 
jeg tror godt man kan overnatte der. Ja. Men vi er alligevel for mange til at… der er ikke 
sådan værelser,… der er ikke nok, altså.. Nej.. Der er også noget… der er noget, der 
ligner sådan en træ-stald, hvor man kan have de der heste inde i, og hvor man så må sove 
der også.Ja… Og der bliver jeg.. der sidder jeg sammen med to andre…ehm..og 
planlægger noget ja for resten….Kan du se,. Hvad det er I planlægger? Jeg tænker det er 
noget angreb, eller noget bagholdsangreb…eller.. Det er noget, hvor man lige skal være 
snu, eller lige være hurtig eller snarrådig, og så1,2,3 – så har vi dem! Ja. Og så er sejren 
vores… Og så kører det! – Og det er så det, de bliver samlet til næste dag, og så tror jeg 
egentlig bare det sker. Jeg kan bare ikke se, om det er i den her by eller.. det kunne godt 
være det.. Altså hvor man er kommet egentlig som en lidt fredelig hær – ja – og så vender 
man lige vrangen ud og så 1, 2, 3 Ja så overtager vi lige. Så I går til angreb eller I 
overtager byen eller?... Det virker sådan som en hurtig overtagelse af den, eller vi jager 
nogen på flugt. Mm… Det er ikke noget voldsomt.. Det virker ikke som nogen voldsom 
kamp. Nej. Det virker mere ?vejledende? Ja. Strategisk.. ja og det kunne være blevet 
rigtig, rigtig voldsomt, hvis det var, og derfor så… ja så lidt i forskrækkelse, så løber de 
andre… Det er så nogen der har sat sig på den der by. Der ligesom har overtaget den der 
by. Ja… og bare… ja: Nu hersker vi her! Ja. Og så, - vi skal lige have noget at spise og så 
videre… det virker sådan. Ja. Og de, der boede der, kunne ligesom ikke gøre noget. Og 
det er dem, der blevet jaget på flugt? Og det er så dem, der har overtaget det før og 
dem… og så kommer vi så lige Ja og overtager smut! igen. Smut! Ja, så kan I godt 
smutte! … Jeg synes man kan..Ja det.. Burgunder… ja Burgunder. Burgunder? Jae… 
Altså den, der blev jaget på flugt. Eller hvad? Ja. Det står bare med sådan nogen træ-
bogstaver… det forstår jeg ikke… ja burgunder… Det virker som dem man slås mod… 
nejh.. Ja. Får I så lov til at være i den der by, og så er der fred og ingen fare, eller? .. Nej, 
så drager vi vist videre, tror jeg. Ja. Men det var vi så bare glade for. Ja. Nu er der så knap 
så trykket en stemning, som der var. Der var også så underligt mørkt, da vi kom ind mod 
byen. Ja. Så jeg tænkte nok, der var et og andet..af den slags der... Men der er 
faktisk…det virker som om den by, der er der… det er ikke sådan nogen lave huse, det 
virker som næsten sådan nogen to-etagers huse…Nå, men jeg går da videre med de der, 
og der er en ?? kurer, der melder tilbage til Kongen, at vi har taget det her, at vi har 
befriet den her by. Ja. Og det er han åbenbart vældig glad for. Så det må jo være en vigtig 
by! Ja. Han reagerer sådan ”YES!” eller sådan. Hehe. Fint! Ja. Så det må jo være en vigtig 
by… mmnjah, det er sådan en mellemstor by, ja, altså jeg forstiller mig ikke, de er 
voldsom store på den der tid. I den tidsalder. Byerne. Nej det var de nok ikke. Nu ved jeg 
ikke lige, hvad der sker… Men der bliver i hvert tilfælde stillet mere materiel til rådighed. 
Ja. … Det næste jeg ser, det er..jeg ved ikke hvor meget det hopper i tid, men der 
kommer i hvert tilfælde nogen billeder ind med nogen voldsomme kampe. Rigtig 
voldsomme endda. Ja okay. Heste der stejler og klinger, der går mod hinanden og lanser 
og hold da op.. Det er næsten som kommer de fra hver side af og tørner mod hinanden. 
Mm. ? Uklart?.. der skriger og blod, der flyder og lår, der lige får sådan spyd i  Årh det 
lyder godt nok voldsomt! Ja, men det virker meget voldsomt… Og heste, der sådan helt 
vender det hvide ud af øjnene, mens de sådan stejler helt op. Deet..suk… i rædsel eller 
sådan… Og der bliver også ehh, der bliver også kastet med sådan nogen..eh.. kugler af 
ild..Ja.ja, det er voldsomt. Ja, der falder mange til jorden, der falder rigtig mange til 
jorden og de kæmper og kæmper … og så ehh… så dør det ligesom lidt ud.. eller der 
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bliver ligesom stille og man går hver til sit. Ja. Og eh.. ja for at samle folk og samle de 
faldne folk op… Og de bliver båret ind i nogle huse, eller lader… der er i hvert tilfælde ét 
sted, hvor der er sådan større rum, hvor de kan ligge på gulvet, dem der er… men der 
også mange døde.. Ja. De bliver ligesom bare samlet i en dynge, eller hvad skal man 
kalde det? Ja, de døde der? Ja. Ja. Og så ved jeg ikke, det er ligesom der går en dag 
måske. Hvor der ligesom er en våbenhvile. Men så tror jeg faktisk, det tager fat igen…. 
Der er et andet hus også, hvor man går op.. det er også på 2. etage – havde de virkelig 
sådan nogen høje huse? Det må de jo have. Det kan de godt have. Nåh. I to etager. Det 
her er ligesom sådan noget bindingsværk. Ja. Hvor man går op i sådan..ehh.. hvad skal 
man kalde det..en form for tårn i den ene ende af huset, med masser af bindingsværk på. 
ja. Der er meget, der er lavet af sådan noget mørkt træ, bindingsværk… ikke sådan 
bejdset som herhjemme, du ved, det der hvid/sorte. Nejnej. Det er mere sådan noget 
brunt træ.. og der går jeg ind i sådan et hus, og der er så møde oppe i sådan et … ja 
udbygget tårnværelse eller sådan noget. Ehh der er noget.. der er en, der sidder og skriver 
noget og.. det er nogen aftaler af en slags, der bliver lavet der. Ja … jeg tror faktisk man 
slås igen, dagen efter det… eller, det er ligesom at så kom der en våbenhvile og så synes 
man ikke der skal være mere slåskamp og så er jeg oppe og snakke med en deroppe, og 
så bliver der lavet nogen aftaler…ehh. Mm. Det er igen det der hvide brev, der bliver 
skrevet, man kan ikke, jeg kan ikke se det – eller også er det noget hvidt, der bliver lagt 
henover det, så jeg ikke skal kunne se, hvad der bliver skrevet? Jeg ved det ikke. Det kan 
selvfølgelig være. Ehm, jeg vil tro, at det er med fjerpen. Ehm, .. men de har da glas i 
vinduerne og alt sådan noget der…eller du ved den der gammeldags glas, hvor der godt 
kan være sådan nogle luftblærer og urenheder i. Men det kunne de jo godt lave, hvis du 
tænker på de der gamle kirker der.Ja. De var jo lavet af sådan noget glasmosaik. Ja, det er 
rigtig nok. Det kunne de jo godt. Ja det kunne de. Ehm. Så der bliver lavet en aftale, der 
bliver skrevet noget, i det der tårnværelse. Ja og så går jeg bare. Han sørger så for, at det 
bliver sendt videre. Ja. Og så er der så stille, men det forekommer mig, at der kommer et 
eller andet ryk igen.. altså..men det er så ikke sådan.. der kommer sådan en dags kamp 
mere – en halv dags kamp mere eller sådan noget. Ja. Og så holder man. Ja. Men det er 
altså en by, hvor der virkelig er sådan nogen marker udenfor, hvor slås på. Ja. (Nu nyser 
jeg da godt nok og snotter noget lige pludselig, her under afskrivningen og føler mig kold 
og forkølet – det må påvirke mit immunsystem.Jeg føler mig mat og træt. Jeg må vist 
hente en trøje.) Ja. Det forekommer mig, at noget af det næste, jeg ser, det er, at jeg bliver 
taget fat i. Ja. I den venstre arm, og så.. jeg ved ikke om han ikke har været helt ren i 
kanten, ham jeg snakkede med oppe i det tårnværelse der. Det virker sådan lidt som om 
jeg –suk- bliver … anholdt, kan man måske ikke ligefrem sige, men i hvert fald bliver 
taget sådan lidt hårdt i.. Ja. ”Kom du lige med her!” Og så skal jeg ind og forklare mig. 
Ja, hvem skal du forklare dig overfor? Det kan ikke liige se. Det er nogen i noget ligesom 
velourtøj. I brunt velourtøj. Ja. Og med sådan nogen lidt flade hatte på, jeg ved ikke… 
det kan måske godt være nogen kirkelige, som også har noget borgmesteragtigt hverv 
eller retsligt hverv. Ja det kunne nok godt være sådan noget retsligt. Ja, det virker sådan. 
Der sidder en sådan bagved et bord. Og så skal jeg så lige forklare…ehm… jeg taler 
sådan meget høfligt. Jeg bukker for vedkommende. Ja. Og mm jeg svarer også på det, de 
spørger om. Ja. Men de er også sådan lidt i tvivl… Men alligevel også sådan på vagt 
overfor, hvad jeg går og laver. ?uklart? Det er klart nok kan man sige. Ja. Så skulle jeg lige 
ind og stå skoleret der. Ja. Jeg tror faktisk, jeg får lov at gå igen. Mm. Jeg kan også kun 
se, der står sådan en vagt på hver side af døren, når jeg kommer ud. Ja. Jeg tror, jeg får 
lov at gå tilbage til de andre igen… Men der er alligevel lidt.. der er altså lidt 
”fældeagtigt” over det… Det er ligesom, når de først får tænkt sig om, så vil han alligevel 



94 
 

have fat i mig. Ja. Og så bliver jeg alligevel hentet. Så du bliver hentet igen? Ja det tror 
jeg. Altså hvor jeg er kommet hen til de andre. Ja. Og ja, jeg er sammen med soldaterne. 
Det er der, jeg bliver hentet igen. Og så bliver jeg trukket med. Og det er jeg så ikke så 
vild med! Og så… så bliver vi bare taget hver især under hver arm og så hevet af sted. 
Skal du så foran de samme mennesker igen eller? Ehh, jeg bliver hevet, suk, jeg bliver 
hevet op i sådan et loftsværelse, og så skal alt det der rustning og alt tøj, det skal af. Det 
var ikke så rart. Nej. Og så bliver.. det bliver så taget væk, og så bliver døren bare 
smækket… Og så kommer der.. Ja, så kommer der en kvinde ind. Sådan en slags 
bondekvinde eller sådan noget, med sådan en øh smedejernssaks, sådan en hvor der er – 
det ligner næsten sådan en – er det ikke en fåresaks, der har sådan nogen trekanter, der 
sådan går ind over hinanden? Jo. Sådan en slags saks. Og så klipper hun bare mit hår, så 
det sådan stritter ud til alle sider, og ser grimt ud.. Og så går hun igen.. nej, ja, og så, 
ehm, jeg ved ikke om hun har haft den med, men der er i hvert tilfælde også pludselig en 
keramik.. eller sådan en keramiknatpotte, og ellers er der bare sådan noget træ over det 
hele. Ja. Trægulv og.. Så sidder hun der splitter hamrende nøgen og har fået klippet sit 
hår, så det ser grimt ud og Ja.Og bare kan se grim ud. Ja.Men ehm, men det er ikke 
sådan, at jeg helt har tabt modet, men jeg er godt klar over, at det måske ikke liige er så 
smart, at være kommet dertil. Nej. Men der er ligesom hængelås… eller der er lås på 
døren, så man kan i hvert tilfælde ikke komme ud…og så er der kun lidt lys ind fra et lille 
loftsvindue. Kun et ganske lille ét. Ja. Næsten som om der bare mangler en tegl eller to. 
Hvis det er tegltag. Ja. Men der sker altså ikke rigtig noget. Ja så bliver der sat noget ind, 
der ligner rugbrød og så bliver døren bare lukket igen og så er jeg bare alene hele natten. 
Jeg tror faktisk, jeg sidder der en tre dage eller sådan noget. Okay. Jeg tror ikke jeg får 
andet end noget vand og noget brød og så har jeg den der natpotte og så… men altså 
splitter ragende nøgen der i tre dage. Mm. Så bliver der hevet noget tøj derind, der ligner 
omtrent det, jeg havde på derhjemme fra. Sådan en slags drengetøj der.. eller sådan noget 
kønsløst noget i hvert tilfælde. Ja. Men det er jeg nærmest nødt til at tage på, fordi der er 
så koldt (Godt jeg fik hentet min lilla trøje i tide!) Ja. Om natten. Og så ligner jeg også en 
dreng. Ja. Jeg ser ud næsten som da jeg kom hjemmefra. Bortset fra at jeg er grimmere 
klippet. Ja. Det er sådan fuldstændig lige meget, hvordan det ser ud med etager i det hår 
der. Jaja. Det virker egentlig som et ret stridt hår, ret kraftigt. Ja, så fik du noget tøj på. 
Jeg ser det hele tiden som lyshåret, men sådan kan det vel ikke være, eller sådan 
skinnende gyldent. Ja så fik jeg lidt tøj på, og så følte jeg mig lidt bedre tilpas i hvert 
tilfælde. Mm. Ja. Jeg føler mig også tynd, på en eller anden måde. Sådan lidt afkræftet, 
eller.. Ja. Men det er jo ikke alverden.. Nej, men jeg er det vist ikke. Jeg tror ikke, jeg er 
det. Jeg tror bare det er følelsen af det. Mm. For jeg ved jo, at jeg har sloges, så, altså Ja, 
så jeg må jo have nogen muskler. Ja. Men det er bare sådan ligesom en mathed, 
eller…Lykkes det at komme ud derfa? Jae jeg bliver lukket ud igen. Fordi de gider heller 
ikke have mig siddende der. Nej. Så jeg bliver taget væk og bliver.. ehh kommer bare ud i 
gaderne og kan gå der og så – det der artilleri, det er der heller ikke.. De er taget videre? 
Jae…jeg tror ikke lige, de er i nærheden..Eller også er de på vej væk i hvert tilfælde. Jeg 
kan ikke rigtig se, om de er i udkanten af byen eller… men så går jeg i den der gade der.. 
men det er i hvert tilfælde meningen, at jeg vil finde dem.. men om de er der eller ej??? – 
altså jeg kan godt se dem, men jeg kan ikke se, om de vitterlig er der, eller det er mine 
tanker om at finde dem, og jeg så går og leder efter det billede af dem?... Du får ikke 
kontakt med dem? Nejh.. men.. jeg går lidt rundt der, men så er det, så begynder folk at 
pege fingre.. ad mig.. og spytter.. Okay. Og så er det ligesom der rejser sig sådan lidt en 
underlig stemning, som om det er noget, der er sat i gang. Mm. Som om der er nogen, 
der er blevet betalt for at gøre de ting her. Og så bliver det sådan en optøjsagtig ting, og 



95 
 

så … så bliver jeg så hentet igen, eller anholdt, ja, eller hvad man skal kalde sådan 
noget… Ja, hvor de så, ja så hiver de tøjet sådan lidt i stykker og ”Nå – det er nok en 
pige!” og sådan noget mm – og hvorfor jeg er i drengetøj og.. ja det er forkert køns tøj 
hehe.Mm I forhold til..Ja.. Ja, der bliver jeg så sat ind i en anden form for arrest eller… et 
og andet. Men det er ligesom sådan et bur, med sådan nogen træremme, ehh, ja med 
tremmer ja tremmer for. Og sådan lidt tykke 4-kantede træstammer i hjørnerne. Det er 
ligesom inde under sådan en skrå mur… Ja. Men det er så også der – det er det billede 
jeg altid får ind, som det jeg kalder storinkvisisationen.. Det er ligesom det der aflukke 
inde bag de der tremmer, det er i det samme lokale, som der hvor retssagen den foregår. 
Okay. Altså så de kan stå og snakke udenfor og så sidder man derinde som sådan en gris 
i et bur. Og så bliver man sådan hevet ud og skal.. og så ind og svare på en masse 
spørgsmål. Ja. Jeg kan også mærke det spænder i nakken nu. (Og jeg er ved at være godt 
spændt og stiv i hele ryggen og skuldrene nu af at skrive!) Ja. Så nu skal du svare på de 
her spørgsmål her. Ja. Det bliver ved i lang tid. Er det flere dage jaerh eller er det timer? 
Det er mange timer, hvor de knevrer løs og.. osse indbyrdes ehm.. Altså dem der egentlig 
skulle forhøre en, og dem der egentlig skulle have svar på nogen spørgsmål… det virker 
også som om de er indbyrdes uenige… om de nu også skal spørge om dén slags, eller 
dén slags..Mm.. Og hvor tæt skal man gå på det – og hvor tæt skal man gå på Skrifterne, 
eller hvor tæt skal man lægge sig op ad juraen og ehh.. ja det virker som, at de ikke fatter, 
at det er til min fordel på en eller anden måde… at jeg kan bruge det der. Jeg kan bruge 
deres uenighed. Ja. Så jeg får snakket mig rundt om nogle ting… Og de kan ligesom ikke 
sætte en finger på det… for det er der jo noget om… men så bliver de… jeg er så ikke 
klar over, om det er samme dag… det er det ikke… jeg tror jeg bliver hevet tilbage igen 
bag de der tremmer og så er der sådan noget hviske tiske, og så .. hvor man bliver enige 
om, at stå fast! Mm. Og fælles angreb, eller hvad skal man kalde det. Fælles fodslaw i den 
retssal der…Så de bliver endelig enige om fælles fodslaw. Ja. Hvad skal de nu stille op? 
… Det næste jeg kan se, det er faktisk bare at.. så bliver de enige om at, at ,suk, at ja de 
ville godt have haft, at jeg skulle have været sådan en kætter, men ehm, at det er det her 
med, at man ikke må optræde i mandstøj, når man er kvinde. Ja. Og.. det gør de et stort 
nummer ud af. Det er for grænseoverskridende og for oprørsk og for… det mm det virker 
lidt som sådan noget landsforræderiagtigt. Mm ja. At man næsten bliver anklaget for… 
Og så kan jeg så bare se det der, at jeg bliver ført ud på sådan en plads, og så kan jeg 
godt se det der bål ikke.. Ja. Ehm.. Som er til dig?! Ja… Jeg kan godt mærke det i 
kroppen – man spænder sådan lige lidt op ikk?! At det har man ikke lyst til, men ehh.. 
men sådan som jeg ser det der, er det tændt og det hele… Så de fører dig hen på bålet. 
(Nu spænder det godt nok lidt mere her på træpinden mens jeg skriver!). Og det vi gør 
her, det er at du får lige fornemmelsen af, at du kommer hen på bålet, men du får ikke 
nogen følelser forbundet med det. Du kan ikke mærke det. Og så trækker vi dig op, 
sådan at du nærmest kigger ned på situationen. Som sidder du nærmest i en helikopter 
og kigger ned, eller oppe på en fugl – eller hvad du nu gør. Ja. Så du sidder nærmest oppe 
på himlen, kan man sige, og kigger ned på det, der bål, der stille brænder ned. Ehm – og 
”det var så.. det liv”. Er der noget, du skal have med dig herfra? Er der noget, vi lige skal 
huske at have med derfra? Eller er det okay, at vi bare jeg kan se, at jeg står oppe oven på 
det. Ja. Altså .. også noget.. rimelig mange kævler . Ja. Det er et stort bål, de har bygget 
op. Ja. Det virker det til! De vil være sikker på at.. Ja, og står deroppe på toppen af det. Ja. 
Og jeg kan også mærke lidt i.. jeg kan godt mærke lidt i ryggen, og at der også er noget i 
lænden, som om jeg bliver prikket med en stok ved venstre nyre, og jeg mærker, at det 
spænder i nakken…Men øh.. Og jeg kan også godt se, at øh.. jeg kan godt se, jeg står 
der, men det ser faktisk ud som det… altså lige da jeg kommer ud af huset, ser det ud 



96 
 

som om, jeg er i det der mandstøj, de havde lavet; men når jeg står deroppe på bålet, så 
ser det faktisk ud som om, jeg har en kjole på..Ja. Men det er med bare tæer, og med det 
grimme klippede hår der. Ja. Og så er jeg spændt fast til en pæl en pæl eller sådan noget. 
Ja. Ja. Og så sætter de så ild til det – oogg så skal vi nok lidt længere op… så trækker vi 
liige .. ja.. så trækker vi liige.. ja.. så klipper vi lige billedet Ja.(Men jeg kunne godt lige i 
farten nå at se et billede af mig selv stå med åben mund på det nærmest 
pyramideformede bål. Mens stærke gule flammer tog fat i kævlerne. Jeg havde mørkt 
hår.) Hehehe, ja… pyh ha . Så du kommer lige tilbage.. 1..2…3…4.. suk og afspænding.. 
5…6..og 7…8…9..10…11, så skulle du meget gerne være tilbage i år 2017.  

 . 

UPS – klokken er 19.19 – kamera… Desværre, du må nøjes med dette billede af  klokken 

19.20 , for mobilen lå på sofabordet, så jeg nåede ikke 19.19. Og så sker der 
faktisk det, at det er svært at stille skarp og fotos driller og pludselig er der en lille serie af 

symbolske tal. 19 er solens hellige tal. 20 er vækkelsestallet,  21 er tallet for 

succes og magi og 22 …er mestertallet, som vi også, NB, har været 
omkring tidligere i dag. Lidt Opdrift fik jeg da også her til sidst, så cirklen er sluttet.  

Nu er jeg godt nok også træt af denne her langfredags energi. Bare det at drikke en kop 

kaffe og spise en småkage i stedet for en solid frokost, blev en 
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reminder om dagens  essens. Det er Struens´me for 
galt!  

Så nu er det først rigtig spisetid, og så skal jeg se finalen i ”Vild med dans”. ( Det her 
dokument for i dag fylder 16 sider, men der var også tryk på.) (04.12.17 Det er det jeg siger – 

bogen bliver for lang med alle de granat- og spejl-refleks-splinter, der flyver rundt. Man kan jo snart ikke 
følge med og hvem gider læse det? Nu er det jo svært at bevise åndelige forhold, når de ikke må være der, 
og man ikke har opbakning til den forskning. Jamen der er jo ingen der ved, at det er et forskningsfelt! Nej, 
men nogen skal jo gå foran, og det gør hinde her så! Jo, men alligevel. Det bliver kedeligt i længden, der 
skal mere Ramasjang i den. Bopbob… så bliver det da slet ikke til at forstå! Nogen må slå i bordet eller slå 
en streg i sandet. Pis, der røg mine netstrømper – pas på med, hvad du ønsker dig! - har du en sokkeholder, 
du kan undvære? Ved Jupiter jeg har da ikke. Jeg var ikke forberedt på at vore ønsker bliver effektueret så 
hurtigt nu og i øvrigt er det hindes planetenergi, vi kører på i det her 12. hus.) 

Det var så 04.12.17 der sluttede  

og i dag er det så 5. december 2017. Men nogen åd jo et stykke af kalenderlyset/(Læs 

også Tællelyset .) for at nå hurtigere frem. Det var 
ikke Planen. Den store Plan skal følges og selv kærlig ærgerrighed ændrer ikke på det. 

 Sorry…             

(Grammofonpladen i pap med låger, der kunne åbnes efterfølger filmen , som 

jeg dog først har set i sommers - intet oplevet er toldfrit   
Mit navn er Magnus Tagmus hihihihi Luk dine pc-spil ned… hihihi Årh, det er bare en gammel 

rotte! Sandheden var at det var en mus, og når katten er ude, så spiller musene altså på bordet! Basta! Alt i Altet!) 
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27.11.2017: Det er i første omgang meget surrealistisk, når man finder ud af, at man har 
været en kendt person. Derfor har jeg også holdt de tidligere liv meget på afstand og sat 
mange spørgsmålstegn ved, om de vitterlig kunne passe. Desværre kom en inspiration til 
at hente litteratur om Jeanne d´Arc mig derfor også i forkøbet. Måske affødt af en frygt 
for at sige noget forkert i regressionen, som man så efterfølgende kunne pege fingre 
af.(05.12.17 Klogt, for nogen vil helt sikkert gøre det! Uklogt for det bliver uredelig forskning så.Jamen alle 

ved jo noget i forvejen. Ja, det er NET OP derfor, der gælder særlige præmisser i åndsforskning! Man må 
tage, hvad der kommer på de evner, der pt er åbne og så bare forsøge at have et vidne hos sig, som kan 
opleve det samme! NET OP det er det eneste optimale, for at noget gælder. Ellers får lægerne jo ret i, at 

healing  sån Nåde bare er Nåde sindssygt fjolleri. Ja, jeg tror sgu osse liige, vi gav hinde den sindssyge 
healer en Asberger i går. Hva´ si´r du T D? Det er derfor, de skal bruge energisymboler. De kan ikke 
rumme hele helligdommen. NET OP et spaltet sind kan altid samles af hellig geometri. Er du sindssyg, 
hvor er det smart – det skal bare ud over hele Jorden så! NET OP – men det fattede de jo ikke i Konceptet 
dengang. De troede det var for egen vinding. Jamen de var jo ikke splittede. Nej men det blev de! Så 
hænger det jo ikke sammen. Nej… men de ville jo også vide det hele selvom de allerede havde det vendte 

kabbalahtræ under fødderne. Ja. De var på toppen. NET OP.) Man må jo ikke være noget ved 
musikken, husker du nok. Så bliver man sablet ned. Men jeg er jo vant til at arbejde 
inspiratorisk, så jeg ringer derfor ”instinktivt” og bestiller litteratur om Jeanne d´Arc. Og 
først da jeg sidder med bøgerne i min stue tænker jeg: ”Det skulle du aldrig have gjort! 
For nu vil folk jo så tro, at jeg har læst det, der kommer frem i regressionen og jeg 
ødelagde derfor også muligheden overfor mig selv, for at tro på rigtigheden af 
regressionen! Åh, hvor var det dog dumt!”. ”Jeg ved jo også, at jeg tidligere har haft 
evnen til at aflæse en bog bare den lå på mit bord. Jeg behøvede ikke læse den for at få 
essensen. Det var rigtig, rigtig dumt af mig at låne materialer på biblioteket denne gang 
– jeg bruger jo ikke Internettet, da jeg ikke kunne tåle elektronikken, vi bruger.. Men så 
opdagede jeg, at jeg gennem længere tid, har haft tonet ned for evnen til ulæst at ”malke 
en bog for essens”… Så var den fornemmelse, der sporadisk var dukket op, altså rigtig 
nok. Der var en ændring i netop det fænomen, og bøgerne lå også bare som vanligt indtil 
de skulle afleveres. Det viste sig også, at jeg blev inspireret til at købe nyt tv lige 
pludselig, da der kom et overkommeligt tilbud i Føtex. Og der skete sammenfaldet så – 
jeg fik aldrig besked fra biblioteket om, at en film om Jeanne d´Arc var hjemkommet, 
men derimod besked om, at den var tilbagesendt, da den ikke var afhentet! – OG mit nye 
tv kunne ikke kobles med min gamle dvd-afspiller…. Altså ingen film! Tidligere har jeg 
set noget af en film om Jeanne d´Arc sammen med min datter og hendes kusine, da de 
var ca. 10 år. (05.12.17 Jamen den fik hun ikke Nåde ud af, fordi hun overvejede om den var for uhyglig 

for børn. Var den så det? Ikke mere end virkeligheden!) Den blev vi dog afbrudt i, da salatfadet 
pludselig holdt lige udenfor vores bopæl og hele vejen blev omringet af bevæbnet 
politi/militær og alle skulle blive inde. En muslimsk terrorist blev afhentet, og filmen var 
slut, da ”den åndeløse tumult” på vejen var til ende. Dagen før regressionen åbnede jeg 
bogen om ”Berømte dødsfald” for at se, om der var bestemte vigtige årstal at huske, som 
jeg nemlig ikke rigtig kan få fat i, når jeg er i regression. Der kunne jo være noget 
afgørende at huske. Det var der måske? Men hukommelsen blev ustandselig slettet, jeg 
kunne ikke tage teksten ind, og i dag aner jeg ikke noget om hendes årstal udover NB- 
hendes helgendato, som sjovt nok viste sig at være den 22. juli, og derved udover at 
relatere til kutteren i klardrømmen, danner ”grænsetegnsdag” mellem Krebs og Løve – 
hvilket svarer til mulighederne i mit nuværende horoskop! Jeg har en reception mellem 
måne og sol i disse tegn. Og desuden så ligger det galaktiske Nytår også omkring denne 
dato. Nå, men altså ingen sete Jeanne d´Arc film og 10 sider skimmet litteratur, hvoraf 
jeg kun husker billedet af husgavlen i det hus, hun boede i. Nedenstående bog blev slet 
ikke åbnet. 
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Det at have ”dummet mig” på grund af inspirationen gjorde, at jeg hele regressionen 
igennem kun fik noget at se, som jeg ikke kan have læst nogen steder. Det er gået op for 
mig bagefter. Jeg fik lige netop ikke lejlighed til at huske hendes fødselsår – jeg kom ind 
i regressionen som ca 10-årig og i den dur. Ingen fik nye detaljer – bortset fra den, som 
ingen kendte – hvorfor, gik hun i drengetøj!(05.12.17 Selvfølgelig, det skal jo give Nåde T den pris! 

Det gør da også en masse i kroppen. Jojo – men det er folk jo ligeglad med, når det er en kendt person. De 
tror jo præcisionen i årstal er det vigtige og om de kan komme til at stikke en kæp i hjulet på sandheden. 
Der var i hvert  Tfælde mange kæppe på bålet, så nogen bærer ved til det. Måske er det nogen hun kender. 
Ja, hun har sine fjender tæt på. Og venner! Venner og venner, når man presses til ikke at høre efter sin 
intuition og følge den, så er man ikke ven, så er man opportunist på andres bekostning. D R jæ enich i 
Enoch!) 

Det har så undret mig en del, at jeg blev ”presset” til biblioteket, da alt ellers hele vejen 
gennem ”Den sorte Perle” har skullet komme som kærlighed, tilgivelse, viden og visdom 
indefra mig selv. Der var ligesom brud på nogle principper.  

Der gik da også flere dage efter regressionen, inden jeg tog nedenstående bog i hånden, 
for at se, hvornår den skulle afleveres. Jeg overtalte ligesom mig selv til at åbne bogen. 
Slog op ved en tilfældighed på side 95, hvor der så tilfældigvis var beskrevet, hvad det 

egentlig var Jeanne d´Arcs mirakler bestod i.  Okay, tænkte jeg og vidste 
ikke lige, hvad jeg skulle bruge det til. Jeg havde jo ikke engang hverken set eller hørt 
noget til den side af hende i regressionen. Ærgerligt at ødelægge det for sig selv… Men 
så skete det pludselig, som er sket så mange gange i mit arbejde – at man har gået vejen 
og ikke skal til at gå den! Pludselig fanger bordet, og man står overfor beviser, man ikke 
kan løbe fra og man ikke anede, man havde. Forhold som jo var en realitet! Således også 
denne hændelse, som fratog mig mere tvivl om, at jeg har været en del af Jeanne d´Arc: 

 Side 95 og 23.11.16 kl 15.54  

Hellere én fugl i hånden, når en mirakelsværm om fanen ikke skal gentages. Forskellen 
på dengang og nu kaldes digitalisering og selfie – hvem var de synske og havde de ret? 

(05.12.17 Miraklernes tid er da ikke forbi! Sys Pas nu hellere på, at du ikke ryger ud!) Og 
hvad er bedst elektronik eller mirakler? Miraklernes tid er ikke forbi, men love og regler, 
skrevne som uskrevne forhindrer effektivt sandheden i at nå menneskene. ”Den sorte 
Perle” kræver frit lejde for at udkomme! Da begynder miraklerne at blive synlige, 
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forståelige og derefter udførlige for læserne. Dét er udvikling – elektronik er pt. bare 
kapitalismens status qvo. Det kræver et mirakel at komme fri og det kan elektronikken 
hjælpe med til. Måske er det hele dens eksistensberettigelse. For synlighedens og 
forståelsens skyld. Intet andet. Miraklet foregår i virkeligheden, der hvor elektronikken 
aldrig når ind! Det er nutidens blændværk i en nøddeskal. (05.12.17 Hvor er hun dog klog! Det 

er fordi, vi er på sidelinjen. Bopbop, under du ikke engang hende æren?! Jojo, men du ved… Når det regner 

på præsten, så drypper det på degnen? NET OP.   Drip, drap, dryp) 

28.11.17 

Jeg sidder og venter på, at min datter og hendes kæreste lige skal komme forbi efter 
nogle adventsgaver. Min søster og jeg har byttet besøgsdag ved min mor, så 
eftermiddagen er fri. Månen er dog gået i tomgang i Fiskenes tegn, så jeg er simpelthen 
for træt til at løfte en finger i rengøringsøjemed. Fra biblioteket er der kommet 
hjemkaldelse af bogen om Jeanne d´Arc, så jeg vil aflevere den, når de unge har været her 
forbi. Det passer fint med afleveringen, thi jeg skal i en ny regression i morgen tidlig, 
allerede klokken 9.00 grundet planetstillingerne ved middagstid. Jeg dumper ned i 
sofaen, for jeg er bare sådan, træt, og mine tanker har grundet Månen i kvadrat til Saturn 
kredset rundt om forordet til denne bog, og hvordan jeg mon får vendt stemningen i mig 
selv, da jeg får mere og mere indsigt i, at det er ligesom om, jeg har mødt en masse 
mennesker i dette indeværende liv, som har negativt karma til mig. Og det er ligesom 
om, de ikke rigtig ved det, og derfor har vendt situationen om, så det er mig, der er noget 
i vejen med. Jeg har dog blot spejlet deres skygger.(05.12.17 Det er da ikk´ så mærkeligt, at de så ikk´ 

kan li´ hinde. De ved ikke en skid, fordi det er undercoverspejl. Det er kun os, der ser hendes værdi. Og så er hun 
selv begyndt å få øje på den. D var da osse på tide. Alting T ret tid! Sagaernes tid er ikke forbi. Det er en saga blot.) 
Bogen om Jeanne d´Arc ligger stadig på sofabordet og nu må jeg så aflevere den uden at 
have læst andet end side 95 og fundet side 97 uinteressant. Jeg slår tilfældigt op i bogen 
side 39 og læser videre til side 50… det går op for mig, at jeg bliver nødt til at købe bogen 
og læse den, hvis jeg skal kunne genkende de karmiske forbindelser. Der er noget 
mærkeligt ved det her… Jeanne er meget opsat på at få Charles den 7. kronet – det sker 
17. juli – som er min fødselsdag i dette liv. Charles spiller dobbeltspil og underskriver en 
aftale med Jeanne i Saint Denis den 28. august – det er min fars fødselsdag. Dennis var 
jeg på retrætekursus hos og blev nedgjort der.  Jeanne bliver taget til fange natten mellem 
22. og 23. maj – det er Aase fra Konceptets fødselsdag og således fortsætter paralleller 
med at rulle op. Det er som om ’Jeanne d´Arc livet’ ligger som en symbolik og åndelig 
depeche bag mit nuværende liv, selvom jeg har fået at vide, at jeg er karmafri!…. 
Bagsiden af bogen… ja den drager endog Jeanne d´Arcs evner i tvivl, som fantasi… Det 
samme er omverdenens tendens overfor mig i dette liv. (05.12.17 Selvom de nyder godt af det! 

) Det er derfor, jeg har brugt så mange år på at retfærdiggøre åndelig kontakt og 
afdække, hvad der sker. Det er mit livs formål. (05.12.17 Måske! NET OP Perhaps!) Og jeg 
sidder lige nu atter med den samme fornemmelse af, at alting er på samme tid, men 
tiltrukket og lavet omkring et Blueprint for den enkelte, for grupper, for lande, 
verdensdele og himmellegemer. Det er som at se ind i en evighed, der lader sig 
manipulere og ordne efter idéer. (05.12.17 Guddommelige designs? NET OP – idéen om udvikling. 

Du mener gå to skridt frem og ét tilbage. Cirka ja. Og forsegl!!! Det siger hun selv!) Jeg kan mærke alle 
de beskrevne liv på én gang og logikken i Blueprintet fremtræder mere og mere. (05.12.17 

Ikke mærkeligt, at hun er kronisk træt så. Hun arbejder jo hele tiden alle steder så! Det er derfor man 
forsegler med en tidslinie. Siger hun det? Ja. Du har godt nok hørt efter i timen! Med rettidig omhu, som 
man siger. Det var da ham med skibene, der sagde det. Gør det Nåde, han var jo også Mærskendiser? Nej, 
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men er det ikke hindes ord, vi går efter? Jo men hun fanger jo bare det viise i æteren og sætter D sammen. 

Jamen lige tiltrækker jo lige. Lige NET OP, hvad jæ ville ha sagt!) Jeg er her for at formidle en 
ganske bestemt energi på Jorden.(05.12.17 Blueprintenergien! Hvad mæ kærlighed? Blueprintet er 
ubetinget kærlighed! Du får alt det, du selv har bestilt til dig selv. Selvsving altså! Det er derfor, der hele 
tiden røres i ursuppen og vortex dannes. Alt forandres hele tiden og hænger alligevel hele tiden sammen. 
Hvodden det? Det er kraften. Guds vilje? Måske. Guud hvor det kører for os sammen mæ hinde der. Vi 
bliver klogere å klogere å klogere. Pas på mæ det, til sidst kan du ikke være i pc-en!!! Gør det Nåde?...D V 

jæ ikø…) Foreløbig har danskerne spillet fallit, men det må være muligt at rette fejlen op 
og hæve landets energi og åndelige status.  

Den første kritik, jeg løb ind i, lige så såre jeg havde gennemført et kanaliseringsforløb 
hos Kiirsten R. Pedersen i oktober/november 2000, blev jeg beskyldt for at være forkert 
på den. Da jeg modtog Konceptets energier for den nye tid, blev jeg beskyldt for, at det 

jeg lavede gjorde folk syge…. ( ) Det er nu gået op for mig, at det, at sidde med 
energien, der får folk i kontakt med deres inderste Blueprint, går gennem opløsning af 
karmiske forhold og afstedkommer derfor lejlighedsvis dårligdom. Men lige NET OP 
derfor, fik jeg vel givet energien til at ophæve disse kvaler. Men alle har lagt skylden for 
deres dårligdom over på mig og forlangt, at jeg arbejdede mere guddommeligt. I dag ved 
jeg, at jeg bliver slået på, fordi andre forsøger at skjule deres mangel på rettidig omhu 

med handlen i lys.(  ) I dag ved jeg, at omvejen, der næsten ødelagde ”Den sorte 

Perle”, er andres manglende mod og evne til at elske ubetinget. ( 05.12.17  Men det er 

nu heller ikke nemt, når nogen ændrer på Planens skrifter! Vi kunne have været i mål med Nefertiti! 

Tror du? Jæ V D. Måske var Planen en anden? Ligesom vi ændrer os, så ændres Planen jo.) Og 
den står i vejen for, at jeg kan tillade mig at stå frem, som den jeg er – uden at alle har en 
mængde muligheder for at have noget imod mig. Og NET OP dét, har ”Den sorte Perle” 
så givet danskerne. Og NET OP derfor er ”Den sorte Perle” et must for danskerne, før vi 
kan hæve os som første indsigtsfulde, autentisk, fredsskabende nation i verden. – men 
straks jeg har udtalt dette – så lurer et diagnoseredskab, der er for det bestående, for 
vedligeholdelse af medicinalindustri og våbenindustri osv., som sikrer dem at gå videre 
hånd i hånd ind i fremtiden; nemlig storhedsvanvid. (05.12.17 Hemmli nemli!) Og Jeanne 
d´Arc har man også forsøgt at sygeliggøre og også mine efterfølgende liv. (05.12.17 Og osse 

dem før! C D nu! Hun V D godt allerede! Hold nu mund!) Men det er mig, der er barn af i morgen. 
(Godt ord igen! Syssh! Jæ si´r D jo bare. Ja, D er D!) Og tilfældigvis, så står der også på siderne i 
Jeanne d´Arc bogen, at hun/jeg i 1429 fik adelspatent af Charles VII – gad vide om det er 
dét, jeg lige skal have genopfrisket hos Macron? (05.12.17 Det kommer an på, hvor mange 

krummer der er i ham, når han går T Macronerne! 

TRYK 16   ahahahaha. Den var både go og sød. Hun smitter jo af V do. V do V do V do V 
do danse 30. maj? Næh ellers tak! Så hold dig T dit eget Blueprint. Er det nok? Nok er nok, og det er 
rigeligt!) 

Og hvad med Fussingø slot? Hvornår slipper man det, der var ens ejendom, når man 
kommer igen liv efter liv? Måske er tiden inde til at revurdere privat ejendomsret og deles 
om alt, og tage vare på vor ejendom fremfor at ødelægge det. Vi har kun hinanden og det 
vi skaber. Liv efter liv. Elsk din næste og dig selv.   

Nå, men de unge har været her og bogen må tilbage til biblioteket. 
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 Recycle  

Mirakelbestilling: Lad min eksterne harddisk fra indeværende liv komme til syne, så vi 
kan manifestere ”Den sorte Perle” og skabe fred på Jorden! 

Sjovt nok fylder dette indsatte dokument 19 sider. Se sollyset.   

Beklager bogen bliver så lang og jeg ikke kan holde mund. (05.12.17 Hun tror, vi er hende selv! 

Det gør hun da ikke. Det gør hun da! Det gør hun da ikke, hør selv:) Men jeg går jo med helhedens 
energi og så er det altså svært at leve i det smadder nogen laver, fordi jeg er blevet 
uretmæssigt behandlet gennem indeværende inkarnation… ligesom alle de andre 
inkarnationer faktisk. Men nu er nok nok! Og jeg er enig deri! Nok er nok. (05.12.17 Vi må 

hellere tie stille så. Ja. Hun har vel også sagt det, der skal siges? Det vil vise sig. Der er noget muggent V D 
her…Hvorfor er hun pludselig sur? Det bliver man til sidst af selvsving, når man kun vil have fløden, men 
er pisket til at tage alt med. Det er nok Nåde karmisk så. Da ikke når hun er karmafri. Hun er bare kørt 
stiv. Ja hun er stangstiv af at være totalkanal for alt muligt. Så må hun vel starte forfra og blive en smoothie 
igen. Vi spiller på en forkert tangent. Hun kan jo leve af lys. NET OP er det her så rigtigt. Så er hun jo 
Maden IT self! En selfie på den fede måde. Det siger Vægten i hvert T fælde. Vægtens tegn ska´ man ikk´ 
kimse af. Det står for retfærdighed å sån Nåde. D jo D, der kom for meget Kimse i den, da hun kun skulle 
være sulten for sjov. Der er Nåde under opsejling! Det er nok Opdriften! Vi går gennem ild og vand. Gi mig 
en High 5!)  

Time´s nearly up. Ray 7  (05.12.17 Ja. Gi ´ hende en Booster!) 

Kære Læser                                                                                                                      23.10.17 

Jeg starter nu forfra med denne bog, som er en bog, der ikke vil skrives. Men i dag 
bestemmer jeg med min vilje, at det skal den! Nok er nok! Jeg er blevet heglet igennem i 
årevis og sendt fra Herodes til Pilatus i medskribenternes lunefulde ånde-drag. Men 
tiden er inde til at få has på den lernæiske hydra, som er ét af lagene i bogværket ”Den 
sorte perle”, verdens første og eneste multi-level-værk, der rummer alle Herkules 12 
arbejder i det skjulte og løftes af en kærlighedsstrøm hele vejen. Denne strøm ligger 
undercover og udgår fra mit hjertes hemmelige kammer og hjerne i ét, og hele vejen med 
et brændende ønske om at være til rådighed med min hjælp. Pointen i hele værket er så – 
for mig i hvert tilfælde, at ingen ønsker min hjælp og ser den anden vej. ( 05.12.17 Og det har 

hun så fået nok af! Syssh!) Det er næppe nogen god idé, da den lernæiske hydra er det 
ophobede ”onde” i os, vore fejltagelser, vrede, de styggeste sider af os selv, vore lyster, 
astrale lidenskaber og et hav af mentale laster. ( 05.12.17 Hvoffor sætter hun ikke bare det der 

manusymbol ind?-- hvor har vi det? Her.. Men det er åbenbart hinde selv, der vil styre nu.. Det lederskab 
når hun da aldrig! Ikke hvis ikke du giver hende lov. Det er der da ingen, der gør. D jo D ja… De sætter 
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bare en kæp i hjulet hver gang, Vognen er klar. Jamen så er det jo de andre, der ikke er klar…Øh, det har 
jæ godt nok ikke tænkt over.. Du mener, at hun skal skrive bog på bog, så værket bliver UHYRE stort, 
fordi hun venter på de andre. Ja. Bopbob…Nejh det ka da ikke passe… Hvoffor ikk´? Jæ V D ikø…der er 

Nåde med cykelklemmer. Recyclen klemmer! NET OP! D da D! Ahahahaha.) Hver gang man hugger 
et hoved af den 9-hovedede hydra, vokser der to nye ud og således er ”Den sorte Perle” 
blevet til og består derfor efterhånden af måske.. 28 bøger? Jeg ved det ikke. Jeg har ikke 
tal på dem. Men der er mange. 28 ville være et tænkt passende tal, da det er årrækken for 
en Saturnrunde om Solen, og jeg er selv en saturner, og i de sidste få dage er min agt og 
attrå for Saturn i den grad vokset! Saturn er fantastisk; og måske var jeg også nødt til at 
inkarnere som en saturner for at hjælpe menneskeheden via dette værk. Saturn er den 
hårde læremester, skæbneplaneten; men også den, der kan begrænse og gøre færdig.( 
05.12.17 Hva mæ bare at give slip? Nu er det jo ikke fri vilje det handler om, når man er kanal! Nåh nej.) 
Og jeg må helt tæt ind til denne hellige planet for at stå i ét med dens ophøjede 
kærlighed, stædighed, vilje og forlangende af, at man forstår, hvad den vil med én. Saturn 
bliver ved og ved, indtil du har lært, hvad du skal; og kan du ikke fatte en meter, (05.12.17 

Eller ringe til Sct. Peter) så griber Pluto fat og hiver og trækker og kører rundt med dig, indtil 

du får hestehale  eller har proptrækkerkrøller  i håret, og Hydraen i 

dit indre får til sidst slangerne til at følge efter  og vokse ud af 
mentallegemet, og Medusa står snarest frem som furie og hugger som en Skorpion. Uh 
hadada, uh hadadadada! Denne kamp fortsætter utrætteligt, indtil du ved alt og fralægger 
dig illusionen om en personlighed, behovet for en mening og eget sind, fordi du har set 
så dybt og fulgt i planeternes spor og hørt deres fjerne retrograde og flerstemmige sang 
bølge i æteren: Krøller eller ej, vi elsker vore børn… 

Krøller eller ej - vi elsker vores børn  
Brune øjne eller ej - vi elsker jeres børn  
For én ting er givet -  
Vi håber alle på at de må få de ting, de ønsker sig 
Om de' fire eller tres, har krøller eller ej  

Men det er bare ikke sjovt dette her, og kærligheden til livet ligger dybt under sumpen af 
det kollektive ubevidste, som vist nok skal afsløres i denne bog.  

(05.12.17 D da D! D er derfor vi R her! Jæ tænkt´ nok vi havde en eksistensberettigelse! )  

Jeg ved det ikke, for som sagt – bogen vil ikke skrives, men det skal den alligevel. Jeg 
lever i kontrasten og divergensen, i samling og spredning, skiftevis i punkt og bølge. Jeg 
er nået et punkt, hvor det ikke længere er givtigt, men også en bølge, der ikke kan 
stoppes, men kun forandres. Og det sker således, hver gang jeg skifter fra energisymbol 
til energisymbol givet fra Sirius. (05.12.17 Og Manusymbolerne! De er vel osse hellig geometri, da!? 
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Hvoffor svarer du ikk`? Måske er jeg A-lone nu, jæ V D ikø. Hvem bestemmer?) Jeg ser det nu. Det er 
sådan. Sjælens hellige geometri gik som en leg, men efterhånden går kosmos dybere i 
blodet og det bliver sværere at kapere vor verden. 

 Den sidste lange tid er jeg blevet afbrudt gang på gang i at skrive denne bog. (05.12.17 

Øh..) Endnu et hoved er vokset frem på hydraen og deri holdes jeg parallelt til 
astrologernes optagelse af flere og flere asteroider i deres livstolkninger. Men nok er nok! 
Måske skulle man liige tage og tænke sig om og få den stenende hydra under kontrol!!! 
Vi skal højere op i indvielsesgrad for at afslutte mennesket i 3. og 4. dimension. ( 05.12.17 

Det er nok at fjerne karma! Sagde Dharma så. Hvoffor svarer du ikke Karma? Kuk kuuk… – Karma, Karma 
hvor er du? Hm?… Karma har nok fået mundkurv på, eller fået en jule-kurv – ahahahaha…Hallo Karma, 

kom ind – D R Dharma der kalder…) – Se nu er den der igen – jeg bruger en masse ord og taler 
til lærde folk, der har læst alverdens værker og synspunkter og forstår at gentænke dem, 
hvis man spørger om noget. Men jeg vil ikke skrive for lærde. Jeg vil hjælpe alle.(05.12.17 

NET OP lige i min ånd!) Derfor har jeg heller ikke læst en eneste bog, siden jeg blev færdig 
som zoneterapeut. Det skete vel midt i 90-erne engang. Jeg husker ikke så godt mere. 
Det forekommer mig på sin vis ligegyldigt her i grænselandet til næste dimension. Jeg 
har kun ét mål og formål – at være i tjeneste og hjælpe menneskeheden. Det sidste fandt 
jeg for sent ud af vitterlig var min inkarnations-interesse, da jeg hele tiden blev kastet 
tilbage til mig selv, selvom min drift er gruppelivet. Eller rettere – Planen var, at jeg 
skulle leve med nedtonet bevidsthed hele vejen for at beskrive opvågningen og bane 
vejen for den enkelte og kollektivet i ét. Det gjorde jeg så uden at blive forstået.(05.12.17 Nej 

uden at blive færdig!) Det sidste skud på stammen blev denne uglesete Sorte Perle, som 
ingen vil vide af, da den består af et spejl af de menneskelige skyggesider. Men skyggen 
må frem i lyset, for at dens indre lys kan ses, eller tændes, som et afsæt for Opdrift. 

(05.12.17  Fremdrift!)Og det er så mod min vilje alligevel blevet et bogværk, der er 
sværere for nogen, end for andre.(05.12.17 Det er der Nåde om!) MEN kan man læse dansk, 
kan man nå det samme som den lærde uden at vide noget. Bogværket er givet til 
danskerne, fra galaksen. Og jeg håber, at jeg har ret i, at ordblindhed vil forsvinde 
undervejs.(05.12.17 Å hva med nydanskerne? Er de integreret i Planen?) Men jeg kan ikke vide det, 
da ingen på vort fysiske eksistensplan har læst ”Den sorte Perle”. Og jeg mangler jo også 
selv, at læse det sidste, som er det, jeg skriver mig autentisk igennem nu, på godt og ondt 
for at blive oplyst om noget, jeg enten ikke ved eller ikke tør vide. Det er ikke længere 
ærgerrighed på viden, der driver mig. Instinktivt har jeg sagtnet farten og ånder tyst eller 
slet ikke mod det, der er ved at ske. Jeg har forsvarsløst overgivet mig til Yoden, det 
astrologiske aspekt, der også kaldes ”Guds finger”, selvom jeg stadig befinder mig i en 
neptunsk tilstand af åndelig leg, der befamler ilden og skyder et muligt ansvar ind i ”Den 
som flaskehalsen peger på skal stige op og tage skridtet…” *Uhadada, U hadadadada, 
den krystaltrappe kan man slå sit skinneben så nederdrægtigt på.* ( 05.12.17 Hej Karma!! 

Hvodden er du sluppet ud i teksten? Sku vi ikk følges, om jæ må spørre? Hvordan kommer man ud på den 
anden side? Halloo… Karmaaa. Det er garanteret ét af de der energisymboler hun har brugt. Å åhh – det 
karmaopløsende symbol!! D da D! Wow, så virker det altså – så følger man bare med som det tynde øl…) 
Og enhver ved, at skinnebenssår har svært ved at læges, og at et Pinnochioplaster ikke er 

nok til at stoppe en blødning.  (05.12.17 heller ikke når man står tilbage a-lone med en 

lang næse.  
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For når vennerne forsvinder, 
 og når livet bli´r betrængt,  
ser man alt med ganske andre øjne,  
man øver sig og bliver langsomt bedre til at se 
 og skelne mellem sandheden og løgnen.)  

   (Anne Linnet) 

 I dag er det så den 23.10.2017 og NET OP i dag klokken 07.27, gik Solen ind i 
Skorpionens tegn og på mirakuløs vis, er jeg nu ligesom klar til kampen. Indtil videre er 
jeg som sagt blevet afbrudt af dette og hint af ydre forhold, som var det en flok bissende 

køer , jeg skulle samle. Der har krævet, at jeg måtte give slip på at skrive 
og være hjælpende på anden måde, og dertil kommer så utallige tænkte og inspirerede 
indgangsvinkler og niveauer, som jeg midlertidigt har troet på var indgangsporten til 
denne bog; men de holdt ikke i længden og flød bort in space og hullerne i 
hukommelsen. Sammenhængskraften forsvandt, trods magnetismen. Der er for mange 
forståelsesrækker, der er afviklet og givet slip på, intet karma at binde noget til og lave 
hukommelse og meninger af.  

 22.04.15  08.08.15  Zigma Zero. 

05.12.17 Prøvet før og doblet op, og nu samlet til enhed. Point of no Return. (05.12.17 Gisp!) 

Kort sagt – bogen kunne og ville ikke skrives, og jeg var og er til dels stadigvæk på 
Herrens Mark, (05.12.17 Så er vi to! Du skal jo ha´ et vidne!) og kan dog fortsat skue det nye i 
visioner. Jeg skal nu forene slutning og begyndelse på et bogværk på måske 10.000 sider?, 
der kræves læst, for at denne bog går lige ind på lystavlen. Det er Alt og Intet i ét! 
Samtidig står jeg frem som et ubeskrevet blad, selvom ”Den sorte Perle” er skrevet som 
autentisk fiktion gennem mig selv som enerverende narcissistisk omdrejningspunkt, som 
det eneste jordiske medie for opgaven, fordi jeg på én eller anden måde er bygget til det 
og inkarneret til det. Så nu glipper kontrollen igen. Du mærker det ikke, men jeg gør, da 

hensigten med skriveriet skrider. Jeg Ankher lige op i mig selv og går lidt tilbage. 
Vi er gået ind i Skorpionens tegn,  - for helvede da, det smutter igen! Der er 127 veje at gå 
herfra, og jeg har helheden indeni, men kan ikke gøre rede for den. Det er umuligt og 
altomfattende. Det er en skjult viden, jeg bare lever med som en sandhed og forsøger at 

give videre. Men hvor befinder man sig i en  kugle af tid og viden og visdom 
og… nej altså, hvor er det svært. Jeg vil gerne gøre tingene så håndgribelige og 
efterlignelige som muligt, så alle ved, at vi går for det samme uanset race, alder og køn; 
men har hver vor vej og omdrejningspunkt og skal gennem de samme ting på forskellig 
måde, til forskellig tid. Men alle strander i Gud, djævelen og hans pumpestok og lider af 
paranoide forestillinger om disse ting, og det er ulideligt at være vidne til, når man ved, at 
kollektivet lever illusionen og ikke vil andet. 
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Jeg har fået/lavet genvejstasterne på Sirius B og  smedet dem med Hefaistos 

på  Vulcan,  så vi kan få skabt et overblik , inden vi får 
Pluto ind i Vandbærerens tegn i 2024 og måske går helt galt i byen. – Og alligevel er jeg 
ingenting og bilder mig ikke ind, at jeg vil blive hørt, endsige forstået. Jeg føler mig 
privilegeret og lost på én og samme tid. Jeg oplever hver dag ikke at blive forstået og 
derfor let og behændigt afvist eller må selv bøje af. Det er fordi, jeg lever sjælens liv, men 
samtidig også har en fod indenfor i den næste lejr ”Soulmanagement”, og det kommende 
”Blueprintsamfund”. Uh hvor det føles som et ”bodhisattva liv”, uden at jeg skal gøre 
mig videre klog på det. ”Den sorte Perle” er bodhisattvaen, ikke jeg. Det er ”Den sorte 
Perle”, der frivilligt går på alle smertens niveauer uden at synke for stedse. Jeg er bare 

viljen, der får værket skrevet. Guds finger,  der kradser lidt i den danske lak, 
der lakker mod enden. Eller hvad? Hvem er hvem og hvad er hvad, er mit hjertes kvad 
(05.12.17 Digtet findes i Onlinebogen!) – godt, så kommer sporet igen. Det dukker op af disen 
og forsvinder og enhver kan finde sin egen tråd i værket – ahh – det er guldtråden fra i 
går, vi skal have fat i.  

 10 kroner i Tigeren – kom en tiger i tanken!  NET OP! 

Ja så gerne, det er  peace of cake . 10 er Solens 
egocentriske tal. Jeget hvorom dét sig drejer. Morgenstund har guld i mund og guld 
betyder glæde, og ascendanten dukker op i den østlige horisont, når noget fødes, ser 
dagens lys. Ved ascendantens kyst har sjælen sit formål, og jeg har NET OP ascendanten 
i Skorpionen, tegnet som Solen/ Helios NET OP er trådt ind i. Skorpionen som aldrig 
kan lyde som har den guld i mund; men alligevel hændte det i dybet, at det indre 



 

guldbarn i hjertet kom med storken (22.08.15 kl. 09.09) i 
en klardrøm for nogle bøgers tid siden. (Desværre ville Aase Nielsen ikke male billedet efter instruks, så 

du må nøjes med min hurtige barneskitse  Men fødselsdagslagkagen sendte hun intuitivt ). Ja, måske skal 
jeg lave det hele om til rum-tid, hver bog sin tid? Sporet ryger igen. Så du røgen fra 

Neptun? Cut Elly! Ja Elly, lad os tage den guddommelige indgriben 
på ordet og sige: Mars er den skjulte (esoteriske) hersker i Skorpionens tegn og Pluto den 
direkte registrerbare (eksoteriske) hersker i Skorpionens tegn og så kører det i olie, med

mindre vi slår om på petroleum, så der kommer mere fut i fejemøget, thi vi skal 
have fejet for egen dør, førend vi kan stige op som Solo og mestre for os selv og være til 
autentisk gavn for andre. Føj, hvor er det svært at forene vidende og ikke vidende om 
dette og hint. (05.12.17 Jæ V gerne hjælpe!) Det kræver sin mand, at blive verdenslærer (05.12.17 

Okay, så. ) – men hvem har sagt, at kvinder ikke må bestride den post?! Vi lever jo i et 
konkurrencesamfund, og jeg skal da lige love for, at der er mange kvinder, der ansøger 
om stillingen. Jeg har sagt op som syntesens avatar, så den plads er ledig. Du finder 
stillingsopslaget i ”Den sorte Perle”. Og det er også blevet virkelig moderne at være
´adepteret´ og finde sit ophav gennem Sporløs. Men hvem er Faderen og lever Moderen?

Hvor er sporet i Blueprintet? Det er ikke T Å C D, hvis man ikke lige V D. Man må 
lede. Søg og du skal finde. Barmhjertigheden har TV sørget for. ”Den sorte perle” er et 

tog på skinner, der kører gennem natten og sjælens mørke nat. – Så, dér 
kommer nu en stille ambulance kørende forbi ude på vor villavej. Jeg hørte godt 
udrykningen for lidt siden – mystisk, jeg glemte at få lyden skrevet ind her. Jeg har ellers 
alt med i nuet i ”Den sorte Perle”… Noget er altså udefinerligt forandret. Devisen plejer 
at være ”Vær i ALTet opmærksom!” og sådan har det været, men Altet har mistet sin 
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sammenhængskraft og noget falder igennem nettet på dette level , hvor 
Ånden/monaden overtager, og man har forstået et dyb af sammenhænge, som ikke pt. 

kan nedfældes i ord.(05.12.17 Det griber og be-griber jeg, Skat!  De bolde du ikke fanger 

nupper jeg!  ) Man må give slip og lade en form for essens bære en det 
sidste stykke over regnbuebroen. Altet er en helhed. Det er logisk og let at tænke sig til, 
og vi ved det mere eller mindre alle sammen. Men at leve i det og på højde med, det er 
langt vanskeligere. Da forstår man pludselig, hvorfor vi aldrig skulle have spist af æblerne 

i Paradisets Have . Det var torskedumt. Det er en Sedna-proces. Det er 
shamanens dybeste rejse til havets bund uden at vide, om man nogensinde kommer op 

igen – men først skal man jo være shamanen. Så dykker man  og henter en 

sort perle op  , lige NET OP inden 

muslingen  klapper munden i og bliver en tavs filtrerende medspiller i 

Oortsandet.  Tavshed er guld… guldtråd… hvem sidder tavs bag skærmen 

med klude om sin hånd  og trækker i trådene i guldets netværk?... tale  
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er sølv.  Tavshed er guld. (05.12.17 Nok er nok Angakok! Kl. er 18.11 og vi gider ikke 

fotografere det! Pizzaen skal i ovnen!)  

 

06.12.17 Det er mere konkret gået op for mig, at denne bog skal ud 25. december uanset 
hvad. Den når langt fra at blive færdig og må evt. afleveres sådan, da jeg ikke har nogen 
hjælpere. Det er bare ærgerligt, men det er vigtigere, at der kommer de energier ud i 
samfundet via bogen, som befolkningen skal bruge til at få gavn af Universets hjælp med 
at løfte menneskene hen mod Manumennesket – Homo Rexia, som jeg har kaldt det i det 
værk, der skulle på AROS. Men jeg tænker ikke så meget på det projekt nu. Så ville jeg 
nok bare få kuppelkatar. Og det nytter jo ikke, når det er her i denne bog, jeg skal være 
nu. I disse energier, der skal komme ind om kort tid. Og i det fundament, jeg lige må 
have skrevet rent for indstrømning og bytte ud med skiftets energier, så læseren kan 
mærke den pendant, der kommer. For det højeste gode. Ikke mere snak. Jeg må videre. 
Karin er hæftet ind i mig, og hun er datamatiker, så jeg holder forhåbentlig en ren pc-

linie uden problemer! Det er hendes ubevidste Dharma her og nu.  Og NET OP som 

jeg skriver dette dukker der et skærmbillede op fra Norton Security, om at der skal findes en fejl i 
programmet. Det behøver de ikke lede længe efter, for jeg ved, at konsekvensen af at have en del af 
Karin siddende i mig er, at jeg samtidig ikke kan holde mig fra søde sager. Så jeg glæder mig til 
Nytår, hvor jeg forhåbentlig kan træde ind i en anden rolle end den, jeg hidtil har haft med at 
afdække det kollektive ubevidste og meget andet som direkte målbart i vor dagligdag. Nok om det. 
Lad os komme tilbage i teksten.                                                                    .  
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   Ringen er sluttet.  

Karin, Karin, hvor er du? Der er IT-problem med at få disse sms-er til at stå rigtigt i 
bogen her. Måske er det Annalis jeg skal have fat i så? Men ingen af de to har tid her og 
nu. Jeg er alene…. Okay – så gik det. Det var Annalis, jeg skulle have fat i. Men Karin var 
jo også min modstander i Jeanne d´Arc livet. Så man kan ikke bare sådan lige vide, hvem 
der er med og imod hvornår og hvordan. Jeg afslører ”bare”, hvordan det virker og har 
derfor fået de beviser, der universelt set har været mulige at give, qva det at jeg kan gå på 
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de yderste psykiske marginaler og stadig hente bevidst stof. Som den eneste i verden er 
jeg givet dette her – derfor udgår det nye herfra på dette sjælsniveau og afslører psykiske 
sygdommes ophav. Bagefter skal vi bare bruge healingssymbolerne for at hjælpe 
hinanden. Det har krævet mange liv at finpudse disse evner og så er det ærlig talt lidt 
nedslående bare at blive betragtet som psykisk syg og utilregnelig. Jeg siger bare – det 
koster at kunne dette her! For man skal udover at aflæse tingene, også kunne skabe dem 
– få dem manipuleret frem. Så man skal vide, hvad man går efter! Og det gør jeg så på et 
andet plan, hvorfra jeg udfører SOULMANAGEMENT. Jeg mangler bare, fra jordisk 
side, at få slået hul i lydmuren til mig selv deroppe i de bevidsthedslag. Jeg kan se dem, 
jeg kan ”høre og nogenlunde aflæse dem”. Jeg arbejder sammen med ca. 1200 andre 
danskere i de lag – og dem skal jeg så finde i det fysiske også, for så kan vi rykke hele 
Danmark i position til en ny fremtid. Men hidtil arbejder alle hver for sig og i mindre 
grupper og kender slet ikke til dette her! Og det er desværre til stor lidelse for mig. Men 
nu er Planen én gang sådan og så må jeg jo hænge på og gøre det så godt jeg kan. 
Heldigvis kan jeg more mig i visse passager i bøgerne og det bøder på en del sår. Og jeg 
har fået at vide, at jeg ikke skaber ny karma til nogen, selvom jeg låner deres skygger og 
”udstiller” dem. Det er bare ikke lige min kop the, at skulle såre nogen for at få denne 
viden ind på Jorden. Jeg forstår godt, at ingen andre ville påtage sig opgaven. Den er 
nedværdigende, og bliver bekræftet som sådan af omverdenen, så jeg må konstant holde 
hovedet højt, når jeg står i lort til halsen. Ren og skær  

nødvendighed. Og jeg må blive på min plads, til jeg dratter af  pinden. Det er job, 

jeg er født til. Ligesom dronning Margrethe er det til sit.  Derfor gik Askepot-

bogen  også i gang NET OP, da vi passerede hinanden ved domkirken i Århus! 
Minutiøst og sekundiøst fungerer Blueprintet og ”lige tiltrækker lige”. Nok om det, ellers 

bliver vi jo aldrig færdige . – Nå, nu kan jeg se, at det IT- problem med sms-

billederne er tilbage igen! . Jeg må lade det være. Sorry. 

Der er for ca. 17 år siden blevet sagt, at jeg ville blive en kvinde af få ord. Lad det blive 
NU! Jeg giver op… Nej det nytter ikke, for jeg har jo konkrete spor at give videre. Jeg fik 
dem givet lige før jeg begyndte at skrive i dag. Det handler om Mars. Jeg er blevet budt at 
skrive på alle de Mars-energier, der har været gennem sommer og eftersommer i år, 2017. 
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(06.12.17 Uhadada. Det er ikke Nåde for mig, alle mand i dækning!) Mars er krigeren, vreden, 

kampen, men også pioneren  og det er den sidste, der skal stå frem gennem de 

første . Der er noget neptunsk over det (Neptun = slør og kaos, men også 
healing, kunst og frelse). De sidste skal blive de første… Jesu ord… Gennem kampen 
bliver man priorinde! - eller er der noget, jeg har misforstået – hold da op, hvor er det 
kompakt dette her. (06.12.17 Lige nu kan jeg slet ikke selv åbne den tekst – og sådan er 
bøgerne! Så bare læs. Der er det, der skal være til alle, og pludselig en anden gang, så 

matcher det uforståelige level virkeligheden, og porten går op og pråsen  tændes 

.) En åndelig spøg, som kun få fatter, da den kræver, at man kan folde 
kvantespringet ud. ”Den sorte Perle” folder kvantespringet ud i slowmotion, samtidig 
med at det springes. Det er genialt og ulideligt i ét, som dette her. Lad os få den ægte 
vare! Jeg melder mig i tjeneste Over-chant! Nu har jeg foldet det meste af kvantespringet 
fra 3. til 5. dimension ud, essensen, lad os nu gøre det færdigt! Lad os trække den indre 
viden så tæt på det fysiske som muligt og benytte den downloadede vej og sidhernes 
hjælp. Lad mig prøve med nogle fakta, der er til at tage og føle på:   

I nogle dage har der været opsat et nyt solgult papir på lygtepælen (læg mærke til 
symbolikken i alle ord, så forstår du mest – intet er tilfældigt! Lygte og pæl – associer 
hvad du kan nå på et splitsekund, når du læser og sæt på mental-lager, og læs så videre 
som om du fik fat i en/din indre guldtråd – så forstår du teksten bedst. Så giver den dig 
dét, du ønsker! Guld og grønne skove. Meget ligger skjult og jeg kan ikke blive ved at 
folde det ud for dig. Det behøves ej heller, når du har læst ”Den sorte Perle” og kommer 
til denne bog her. Men lige nu er du uvidende om den Blueprint-træning, der er gået 
forud. Det er desværre af mange grunde vilkårene.) på hjørnet af den vej, jeg bor på. Det 
bruges til et, for offentligheden, ukendt orienteringsløb. Et ”esoterisk” orienteringsløb. 
Man siger som en universel lov, at lige tiltrækker lige. Derved bliver intet tilfældigt, men 
det er svært at bevise og gælder ikke altid lige ud.( 06.12.17 Det er dine skytsånder, der 
bl.a. skal hjælpe til med at downloade indholdet i dit Blueprint. Derfor kan vi også nå en 
anden livsbane ved at skifte indre vejledere. Det var det, Gerhard benyttede sig af og også 
derfor vi fortsat har terror og ødelægger vor verden med IT osv. Da tidsenheder danner 
dimensioner, skal vi ændre enheden for tidslinien. Så svinger alt anderledes og de gamle 
guider giver slip. Deres hjælp til Jordens transformation og de forskellige rodracers 
manifestation er da færdig og Månekædens karma forsvinder og højere galaktiske 
”stråler” kan føre vor etik, moral, viden og visdom videre. Det er dét, det hele handler om 
– og det er altså nok læring til os selv og generindring af, hvad vi er kommet med. Men 
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det er i højere optik et arbejde for at hjælpe Jorden samtidig. Kosmisk win-win situation, 
hvoraf den ene halvdel så sandelig har manglet indsigt i! Men det kommer. Bl.a. via disse 
bøger, hvor jeg så integrerer energien til det i.) ”Den sorte Perle” beviser det på det 
esoteriske livs præmisser.(Grøn tiltrækker Grøn, og den lilla skrift imellem ud og ”Den er 
det skjulte udfoldede rum – det tomme rum – som du ikke behøver at være bange for! 
Læs evt. det første af forordet i bogen her, igen for at forstå konsekvensen af oplysning.) 
Her har du et billede af det: 

 Post 9. Go´tour U-turn (Lygtepælen)  

(31.12.17 Her er gået kuk i tekstfarverne nu – det der er grønt nu var rødt før! Jeg har 
måttet ændre det og fordi jeg ikke læser teksten, men kun sætter farver ind, så må jeg 

skulle gøre noget andet…  Ænder det nåde? Ja D V jeg at D gør! Og jeg 
fortsætter på et gæt… Der har lige været lilla skrift og lilla er transformationsfarve – jeg 
gætter på at rød på gul highliner skal ændres til grøn på gul highliner og illustrere noget 
med at rodchakra nu skrider op i hjertechakra efter gamle aura og ellers byder på videre 
clairvoyance hvis den grønne er blevet til det nye tids 3. øje, som er grønt – jeg aner det 

ikke og er det galt, ja så er D D. Lygtepæl = Oplysning… ) 

Skjult/Esoterisk orienteringsløb trækker lige med skjult/esoterisk bane og vi kører: U-
turn er en U-vending. Post = Brev? 9 er det numerologiske tal for Mars. Mars står bl.a. for 

knive, så Cut = stop. Cut Elly er med i bøgerne i form af et rødrustent 
hobbyknivsblad. Elly har numerologisk summen 12, som er offertallet. Offeret er bl.a. 4. 
indvielse ifølge Herkules 12 arbejder og Mars kan da kun bruges esoterisk – siger jeg så 
intuitivt (ny viden?).- Da forskellige energilegemer er væk, og jeg derfor ikke kan gøre 
andet. Min hukommelse er forsvundet i takt med auraens ændringer, vreden fuser ud og 
lægger sig, kampen bliver væren og det føles som demens, men jeg går for, at det ikke er 
det, og lægen – han trækker bare på smilebåndet og sender mig ikke til en 
hjernescanning. Demens i sygelig forstand er en skæv kundaliniopstigning og derfor må 
healere og åndelige kanaler kunne hjælpe med at rette tilstanden op. Jeg har et bud på 
helbredelse, men nok er nok lige nu. I får sgu da ikke alt på et sølvfad (sølv = tale = sjæl 
= Johannes Døberen og hovedet under armen, eller hvad du lige nåede at tænke i split-
forbifarten. Husk det nu! Det er multilevelsk slow-reading dette her! Du fatter ikke 
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meteren eller forfatteren, hvis du springer over, hvor guldtråden er lavest!) Fes den ind? 
Så ender du nemlig kun helt ude i skoven. ( Du husker nok, at guldet var med i 
vendingen ovenfor: ”Guld og grønne skove” ikke sandt? Godt. Ja. Jeg ved det! Jeg er 
pisseirriterende, men pis kan være solgult og kan have guld i mund en morgenstund, hvis 
man pisser i det fri, mens solen står op, og så letter alting; når vandet er hældt fra, og der 
kun er essensen af det irriterende tilbage, for dét er baggrunden for vrede, og vrede er 
Mars og så er Ringen sluttet! Så vid – intet ord på mere end 10.000 sider er tilfældigt, men 
givet fra højere sted.(06.12.17 Aha! I begyndelsen var ordet: Let there be light! Jeg forstår! Ordet som 

energi-tryllestav! Bærer af flowet…Aha!) Man kan forstå det eller lade det passere. Og det er dog 
irriterende, at skulle så meget omkring, når alt ligger lige for hele tiden, man skal bare 
følge flowet. Og flowet er sådan her: Jeg skulle lige til at begynde at skrive, så kom jeg i 
tanke om det solgule ’U-turn Post 9’ og ville gå ud og fotografere det som bevis for den 
håndgribelige sandhed, så den var rede til at indsætte her. Jeg kommer kun lige NET OP 
ud på fortovsfliserne, da mit øje fanges ind af et lille kridhvidt dun. (31.12.17 Jeg tror vi 
skal tilbage til rødt/hvidt igen) (..så hvidt som kridt, så sort som kul. Fare fare krigsmand 
døden skal du lide, Pluto. Husk det nu. Det er din ubevidste kulturarv, vi piller i navle 
med og trækker Medusas teltpæle op. Så løfter læseren energien hos dem, der ikke læser, 
når energien fra denne bog rammer det kollektive ubevidste og sætter en energi-vortex i 
gang! Du er blevet læser-frelser med et ansvar. Jeg har en midlertidig oversættelse af 
ordet ”frelser” til ”Den øvre trendsætter” DØT , men jeg ved ikke om det holder i 
længden!! Det kom bare lige pludselig i går aftes.) Jeg fotograferer og tager dunet med og 
NET OP da, kommer jeg i tanker om 3 hvide svanefjer på en radiator 

 fra en ældre bog –… nejh det er ikke dem, jeg skal bruge, men 

beslægtet… – Ah – der var jo den hvide fjer , jeg fandt for et stykke tid siden, 
det er vist den, der også er involveret i sporet nu, og selvom jeg har pakket en kasse med 
slige opsamlede bogbeviser og sat den i kælderen, så puttede jeg sjovt nok instinktivt 
NET OP ikke denne hvide fjer ned i kassen, der var ligesom noget, der holdt mig tilbage, 
altså: ”Der er noget her…der ikke er endnu” (ikke intuition, men Blueprint-instinkt). 
Men nu er det nu – i bogen her. Ret tid. Jeg fotograferer lygtepælen, tjekker fotoet, som 
tilfældigvis i skyndingen kommer til at afsløre ”Den sorte Perle”s formål, wow: 
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 Ryd høj vej…. Vend alle sten, inklusiv planeter og asteroider…. Aha 

…. Optimismen dukker op. Jeg kommer ind og finder ganske rigtigt den 

hvide fjer i køkkenafdelingen til Perle-fund  OG sandelig også et hvidt 

skinnende silkebånd, som jeg helt havde glemt. Helheden er pludselig skabt, 
brikkerne falder på plads, jeg får ”Fremdriften”: 

Sol er oppe, skovens toppe…  2 fisk i 

garnet !! 

(06.12.17 Hvis nu Fiske-astrolog Vibbe ikke var død undervejs i bogforløbet, og var blevet 
erstattet af den anden Fiske-astrolog Mågen som er ørn til at spille æsel; så ville vi her og 
nu have haft 3 hovedperson-Fisk i garnet, da Birthe fra Konceptet også er Fisk! Men det 
her bevis for teksten som gruppeBlueprint kræver, at der kun er 2 Fisk i garnet. Du kan 
altså ”aldrig” i detaljen vide, hvorfor et menneske skal dø på et bestemt tidspunkt! 
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Men du kan gisne om det og ofte vil dødsfald på sigt give mening 
for den bevidste livsledsager. Der er ligeså mange levels i døden som i livet. (Og man kan 
let tabe/få tilbageholdt et sjælsfragment undervejs.) Det er logik for Perlehøns. Jeg kan 
også netop nu via den udfoldede tekst, godt forstå, hvorfor Vibbe ikke ville ind i 

Konceptet! NU giver det mening, at kvanterne Vibper om en Koncept-VIP ! 

Også noget af hendes rædsel for  Ægypten giver mening – og 
hendes holden mig på afstand, selvom hun tilsyneladende ødelagde så meget ved at lade 
angst og frygt dominere i det skjulte. Hun led af osteoperose, cancer og til slut meget 

andet og døde som et ”sølle” liv , om end hun var en af de stærke heste

. Hun begik den ”fejl” i vort venskab, kun at ville lytte til sig 
selv og astrologi, som højeste viden. – Fordi det jeg stod for pr definition var det pureste 

opspind i hendes optik  Ahaha – men tilpas okkult tiltrækkende for en 

Fisk. – Men hvad nu hvis, jeg vitterlig var  edderkoppen, der kendte 

spindet? – Så giver det også mig selv myrekryb! Så er det nok derfor, du er så myreflittig! 

  ahahahaha ) Fiskenes tegn kalder på Herkules 12. arbejde og 5. 
indvielse, som med gamle ord kaldes frelseren DØT, verdenslæren DØT efter at have 

gennemført alle 12 arbejder. Så derfor ved jeg, at denne bog strækker 
sig fra mindst Fiskens tegn på personlighedsplanet på overfladen, til den 5. og sidste 
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esoteriske indvielse af mennesket; og man er færdig på Jorden,   med 
mindre man har dedikeret sig selv til at hjælpe menneskene ved at inkarnere igen og igen 
og tage samme smerte som dem, men holde hovedet koldt og dem i hånden undervejs. 
Det er ”den sorte perle” i en nøddeskal, da mange store sjælegrupper skal hjem nu efter 
denne inkarnation, uanset om de ved og vil det, eller ej.  

Nok er nok for 3.  og  4. dimension. Knæk! 

Alt flyder og højere dimensioner mingelerer rundt og alt er et misk mask og ingen fatter 
en meter, da hastigheden er ændret. Bogen her er altså Herkules 8. og 12. arbejde i ét. 
Men da Mars trækker lige med min Mars, og Perlen skrives gennem mig som Perlemor 

, ja så handler den qva mit horoskop også om tidligere liv, helse, 
som er 6. hus i horoskopet, som så trækker lige med 6. arbejde, som er Jomfruens gebet 
generelt set, som så indeholder en mængde kritik, og som via mit horoskop involverer 
NET OP Pluto i mit livs målsætningshus, som så trækker lige med NET OP Pluto i 

Skorpionens tegn og  Ringen er derved sluttet. Og 
det hele slutter her og nu atter i 8. hus/ 8. arbejde, som er dødens hus, hvor døden 

forvandles med kærlighed , der løfter hydraen. Og i 8. hus har jeg selv, sjovt nok 

Venus , som er kærlighedens planet, som numerologisk trækker lige med mit navn 

Marianne , der ligesom Venus  har tallet 6 til fælles, og Venus  har jeg så i 

tvillingernes tegn og det betyder, at jeg livligt kommunikerer med kærlighed . Sætter 

pris på kommunikation . Det har værdi for mig og andre i tiden. Også selvom Venus

 så NET OP står i mit okkulte dødens 8. hus. Og min Venus  linker til Jupiter i 
det okkulte 12. hus, som er Fiskens domæne, men i mit tilfælde er det 12. hus Vægten og 
arbejdet for retfærdighed og balance. Verdensfred via okkult praksis måske? Så altså, jeg 
er alt i alt bygget til det jeg gør, og jeg gør det med ydmyghed og kærlighed gennem 
Løvens tegn, som jeg kan skifte om til mit eget tegn Krebsen, som er mig selv og så 
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videre og så videre.(06.12.17 Og Karin er Løve. Så når jeg bytter om, så kan jeg pludselig 

noget med IT  - eller er det måske opspind? Nej, jeg kan faktisk Nåde sommetider, 
som kommer ud af den blå luft – også når Annalis og jeg linker sjæle via Jomfruen. 
Gluonerne arbejder da på højtryk!) Det er ikke T Å C D, hvis man ikke lige V D. Men det 
er under alle omstændigheder den her, vi spiller højt spil om.  

 Gral gral gral skreg Mågen  

Men hvad skal man med en pokal, hvis den er gruelig gal i Lykkeland?! Hvor bliver 
Posten forresten af? Er den skåret ned til et minimum, fordi dette værk virker i æteren? 
Jeg skriver jo hele tiden Danmarks fremtid. (06.12.17 Og jeg vil helst bevare Posten. Det 
er essentielt at mærke sin afsender autentisk! IT skjuler din identitet, dit humør, din 
reelle hensigt. Det er blændværk og kilde til misforståelser. IT gør dig stiv.) 

 ??? Hvornår tømmes postkassen? Om jæ må spørre!  

Er det ikke skjult NET OP Cut Elly for posten? Når man skaber usikkerhed om tid, så 
vender folk sandheden ryggen. (Prøv at lægge mærke til mekanismen i din dagligdag. 
Man kan styre en hel befolkning med det!(06.12.17 Og det gør de!) Hvornår kommer posten 
ud? (06.12.17 Træn din intuition!) Hvornår får vi guld og grønne skove? Jeg gør mit bedste, for 
at det sker så hurtigt, så du kan se, at du allerede har det! Du har alt, hvad du har bedt 
om hele tiden.(06.12.17 – og behøver. Vi har ikke brug for mer´! Når verden fungerer igen – ser du 

overflod!) 

UPS klokken er 12.40! Jeg skal mødes med min søster hos vores mor. En læge fra 
ældreplejen kommer og lægger svesken på disken i forhold til liv og død. (06.12.17 

 Ænder det Nåde?) Vil du fortsat modtage behandling, eller….  

Det er som om hunden har to hoveder og dermed to spor at følge. Færten af Venus  
lugter forskelligt.  
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Må din vej gå dig i møde, 
og må vinden være dig en ven, 
og må solen varme blidt din kind, 
og må regnen vande mildt din jord, 
indtil vi ses igen, 
må Gud holde, holde dig - i sin hånd. 

 

 

Må din dag se mange timer, 
og må natten skænke dig sin fred, 
og må mørket læge dine sår, 
og må lyset leve i dit blik, 
indtil vi ses igen, 
må Gud holde, holde dig - i sin hånd.   

     

                                                                                                                   (Tekst: Vers 1: Per Harling, Sverige. Vers 2-4: Holger Lissner) 

Den 22. oktober 2017 sms-er med Annalis Joanna Johansson  

10.18  Hvor kom troldmandens kugle fra? 

 

10.19: Solo 

10.20:  Solo.  I trædemøllen. 

10.22 Marlene leverer kuglen, tror jeg, ellers skal jeg ud og købe en. 
 
10.35: På Daninfomessen stod Rebekka og jeg lige stille ved en større stand med alle mulige ting, som vi 
vidste, vi ikke ville have noget fra, selvom det var spirituelle kort, lommesten og alt andet folk bruger for 
at komme frem. Da vi så ned på bordet foran lå der slebne glasprismer, som dem jeg selv har købt i Netto. 
Der var ikke energi i dem. Derefter faldt vore øjne NET OP på en glaskugle! Da vi så nærmere efter, var 
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troldmanden graveret inde i kuglen. Den kostede 99, men vi lod den stå, på grund af prisen. 60 kr, så 
havde den været her. Men der var kun symbolenergien i den og den sagde os ikke noget andet end: "Hm. 
Pudsigt nok."  
Hjernen sagde, at den skulle vi nok købe, måske der kun er den ene.- Men der var intet købetræk. Tror det 
er en butik i Vejle. 
 
10.40: Susan: Okay, jeg kan da kigge efter den, men ellers skrider det fremad her, jeg skal måske bygge 

bjerg og lave troldmand færdig hos dig. Så har jeg guldmaling og mønster til troldmandskåbe med  

 

Klokken er 13.35 i dag 06.12.17 og jeg må køre til min mor om lidt, så jeg holder 

frokostpause nu….For  da, klokken er 13.53 nu, bare fordi jeg lige 

skulle finde de 3 billeder. Jeg når godt nok ikke langt i dag. Help--- . Kors i hytten, 

hvor tager det lang tid!  Okay tak!  13.55. (06.12.17 Det går da stærkt 

nu om dage!) 

07.12.17  Times Up No 7!  Det er en vending, der er gået igen i bøgerne og 
stammer fra et engelsk par, jeg boede hos et par somre sidst i 1970-erne. Det hentydede 
til forlystelsesparker, hvor pedalbådene skulle kaldes ind fra de kunstige søer, bl.a. når 
parken lukkede, og hvor den, der havde vagten måtte råbe igen og igen udover søen: 
Time´s UP no 7!!!!! Og folk bare blev ved med ikke at kunne vende pedalbåden eller 
sejlede ud midt på søen i stedet for ind mod land. Et irriterende fænomen, når den næste 
gæst står for tur, eller man bare gerne vil hjem efter at have råbt udover søen i timevis. I 
dag er det nok mere digitaliseret, hvis man da overhovedet gider sejle på en andens sø. I 
bogværket har vendingen hentydet til den 7. esoteriske stråle, der står for teknologien, 
men også magi og ritualer og masser af nytænkning og Uranusenergi. Nu er det bare 
sådan, at bøgerne samler de 7 stråler og derved får Opdriften til de 5 galaktiske stråler, så 
der nu er 12 stråler. Men de 7 stråler får mindre betydning og omtrent ingen, når de 
samles i 8. og 9. stråle. Den viden jeg engang havde om strålerne er nærmest ikke at finde 
her og nu, så jeg holder mig fra den. Det er heller ikke bogens ærinde at skrive, hvad du 
kan finde andre steder. ”Den sorte Perle”s ærinde er at heale og oplyse på mange fronter 
for derigennem at aktivere dine psykiske og åndelige potentialer, så du derved når i 
kontakt med dit indre Blueprint og lever det mere bevidst. Når dette sker, vil du altid til 
rette tid få svar på det, der betyder noget. Således skete det også her til morgen for mig – 
endog doblet op ’in the happy hour’. For det første gik det op for mig med lidt 
forsinkelse, at det ikke var Karin, jeg som den sidste ”Dharma” havde hængende i min 
bevidsthed med den farvede skrift. Det var Dorthe Sværdpiil! Jeg har det sådan – og Gud 
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bedre det! – at jeg ligesom bliver den, jeg sidst har haft kontakt med. Det gør du også, 
men du har måske et stærkere filter og bevæger dig ikke ude i de kollektive psykiske 
marginaler, hvor den her sjælsforskning foregår, så du har ikke opdaget dette her endnu. 

Egentlig er det oldgammel viden: Man hyler som de ulve , man er i blandt. 
Hunden og ejeren ligner hinanden osv. Levende enheder spejler hinanden, tænk også 
bander, fængsler, institutioner, kulturer. Når andre så spejler sig i mig, så åbner de deres 
marginaler. Det må være logik for Perlehøns, da jeg er indviet i den nye tids energier og 
har været buffer for dem. Derved kan jeg sende viden og energi ud i verden og gøre en 
forskel – hvilket så også er gjort for at styrke Opdriften og Fremdriften i Danmark. Der er 
flere af min slags i verden – også danskere. Det er selvfølgelig risikabelt at stå frem, så 
derfor har jeg også kun kendskab til én anden af slagsen og hun har arbejdet forskellige 
steder i udlandet. Så det er skjult viden, der nu tilflyder dig på alle måder. Men jeg må 
ikke lække alt, så derfor ved jeg heller ikke noget, udover det, der kommer her og nu. Jeg 
er valgt til at inkarnere med Neptun i 12. hus, som kan give direkte adgang til et 
sindssygehospital – men heldigvis er mit horoskop skruet sådan sammen, at det ikke er i 
den gale ende af det gale hus, vi befinder os – men derimod som afslører af, hvad der kan 
få folk derhen! Det er en rimelig stor forskel skulle jeg mene! Og Neptun kan så NET OP 
sløre at det forholder sig således. Det blev så brugt fra åndelig side til at få mig over på en 
førtidspension for at holde en stabil økonomi – ellers kunne det nemlig gå galt – hvis mit 
fundament i den retning ikke blev fastsat. Derfor sker det her også i Danmark, hvor det 
økonomiske net er rimelig ok. Jeg er i et tidligere liv NET OP blevet slået ihjel af nogen 
af Konceptmedlemmerne for at lække en okkult viden, som jeg syntes burde være hver 
mands eje. I mysterieskolen på et tidligere kontinent havde vi fået at vide, at en bestemt 
viden ikke måtte komme ud, men jeg fandt det fuldstændig urimeligt! Nu valgte de så i 
vor nuværende inkarnation, at slå mig ihjel for ikke at sige noget! Det er ikke nemt med 
den balance, når planeterne styrer for vildt. Men karmaet er nu deres. Nå, men med 
Neptun i 12. hus, så skal man have været 12. Herkulesarbejde igennem før, hvis det skal 
bruges godt – jeg får lige øje på en edderkop i min vindueskarm – og i forgårs var det en 
af de invasive højbenede arter… det er den her ikke, men den skal ikke være herinde 
længere. Den skal lukkes ud. Øjeblik…Nå, det var ikke en edderkop, men en af de her 
nymodens insekter med spids på som kan flyve. Sådan er Neptun! Man skal være meget 
skarp med Neptun for at undgå dens slørende effekt på os. Det er jeg så i rimelig høj 
grad, fordi jeg på én eller anden måde er født med at kunne dreje den, eller se bagom 
skyen. Jeg ved ikke hvordan – erfaring fra mange inkarnationer måske. Det svarer til, at 
jeg i stedet for at tro, at jeg ser en edderkop lige havde gjort mig den ulejlighed, at tage 
mine læsebriller af – de slører nemlig mit afstandssyn. Forstår du det?! Det er jeg sikker 
på, du gør, selvom læsebrillen kan være forskellen på dig og mig. Derfor er det et 
naturligt fænomen at beskæftige mig med skelneevne, hvor andre mener, at det er en 
sindssyg beskæftigelse. Det er så dem, der ikke har stiftet bekendtskab med læsebriller 
overhovedet eller dem, der tror man kun kan læse bøger med dem på. Det handler om 
sansernes marginaler, og de kan indstilles skarpt men ikke ens ved nogen. Derfor er 
marginalsansning et must for at leve bevidst med sit indre Blueprint. Derfor er det vi i 
dag ser som sindssyge mestendels forstadier …. Det forkommer mig pludselig, at dette 
her står et andet sted også. Så bliver teksten jo for lang, selvom der naturligvis er sikret, at 
det er set fra en anden vinkel sidste gang. Alle skal kunne være med. Nå, men det var 
Sværdpiil vi kom fra. Jeg havde bedt hende om at hjælpe med mine tandproblemer og 
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fjerne Karins ”søde tand-sjælsfragment” fra mig, så jeg ikke tonser rundt i slik. Der skulle 
altså renses for evt. klistersjæle. Og hvis du er skarp, så husker du en formulering 
tidligere om, at der var risiko for, at de sjæle på sidelinien røg ud med badevandet?! Dét 
er linken til afsløring af, at det var Sværdpiilen selv, der sad på/i mit auriske felt. Dels 
havde eksistensen trukket sig allerede i går aftes ved 18.30/19.00 tiden, hvor jeg vanen tro 
havde taget en pose lakrids med ind til tv-avisen. Men der kom intet signal til at åbne 
den! Altså vidste sjælen at den var opdaget og kunne ryge ud med badevandet! Senere på 
aftenen havde Sværdpiil tid at hjælpe og skrev at sjælene var væk nu og tændernes energi 
genoprettet. Hun havde ikke haft tid før, fordi hun havde været til….SVØMNING!” – og 
badevandet skulle jo først lige løbe ud. Jeg siger Dorthe tak for, at have fulgt sit 
sjælsBlueprint, da det nu viser NET OP det, jeg hele tiden har sagt – som hun godt nok 
ikke vil anerkende – at sjæle og klistersjæle osv. bliver brugt til at effektuere Blueprintet 
med! Derfor er det nødvendigt, at jeg står frem nu og retter den misforståelse man har 
omkring 4. dimensions eksistenser. De bruges faktisk i helhedsøjemed og for lige NET 
OP at gennemføre Den store Plan af lys. OG det beviser også, at entiteter mv. hopper 
rundt og afdøde sjæle har en mellemlivsfunktion og derfor ikke bare skal hetzes. Og det 
beviser, som jeg hele tiden har sagt – at jeg/vi får vist ét eksempel af hvert forhold i 
denne dimension i så vid udstrækning, at vi kan bruge denne forskning til noget! Det er 
baggrundsforskning der, hvor videnskaben ophører og ikke kan finde The Missing link 
mellem livsførelse, arv og miljø. The missing Link” er ”Den sorte Perle”, som danner en 
”kunstig intelligens”, der vil lede til forståelse af det her, men samtidig giver energierne 
af hjælp til selvhjælp, når man er færdig med sin læsning, hvilket skal ske gennem 
indeværende bog i værket, thi nok er nok! Det kollektive ubevidste flyder nemlig rundt 
hele tiden, så det er mest ens mindset, der skal vide noget om dette her, som aldrig kan 
styres i en egentlig fast lære. ”Duallæren”. Det troede jeg, lige indtil bogen her fik mig til 
at forstå og indse, at man aldrig kan blive færdig med duallæren, men man kan vide, at 
den har en lovmæssighed: ”Lige tiltrækker lige” – men der skal marginaltræning til for at 
følge lige til lige! Om det er umagen værd at nå det jeg kan, det ved jeg ikke. Der er ikke 
mange, der når det, for det ligger i de sirianske energisymbolers kompetence og dertil 
blev sagt, at det var de færreste, der ville kunne bruge det 3. af dem, som NET OP 
handler om forfinet marginaltræning. Jeg kender 2, der potentielt bevidst ville kunne det. 
Det er Dorthe Sværdpiil, der arbejder selvstændigt og Frank Wolmark fra Lotus Health 
Care. 

Så var der også et andet spørgsmål Universet endelig indvilger i at svare på: Hvorfor 

skulle dette smykke , der har været min mor – Kirsten Bergs - gemmes hos 
mig (6år!) for at være med i bøgerne, og hvorfor skulle hun i sin tid købe det? Først i går 
følte jeg, at det aktivt var med i bøgerne! 

 På et tidspunkt forærede jeg en del ting til Annalis, der er på kontanthjælp, som hun så 
kunne sælge på et loppemarked og derved få en kort tid med lommepenge. Men det viste 
sig så, at flere ting skulle tilbage igen, hvilket virkede fuldstændig sindssygt, nærigt og 
amoralsk! Dette smykke var én af tingene, og vi har ikke vidst hvorfor. Pludselig skulle 
det så med i gårsdagens tekst og det undrede mig og spørgmålet dukkede op igen. Men 
nu viser den åndelige verden os så, hvordan den arbejder over tid, (vær i ALT(et) 
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opmærksom!) med en Plan – Blueprintet! I dette tilfælde Blueprintet for ”Den sorte 
Perle” og dem, der er klar til værket.: 

Jeg måtte stoppe tidlig i går og køre til min mor. Jeg nåede ikke meget og tog mig senere 
på dagen sammen til at ville indsætte billeder i den forudgående tekst. Jeg scroller 
baglæns og opdager, at der mangler tekst til et vers af Seebachs sang: ”Krøller eller ej”. - 
Jeg må på mail, for Annalis har for længe siden lovet at finde den på nettet og sende den. 
Jeg leder og finder den selvfølgelig ikke. Så jeg sms-er til hende om det, for lige at lave en 
indre reminder om det her: 

22.10.2017 

10.48: Alt er ved at ændre sig med bøgerne, så lige nu må vi give slip og lade det lande, hvor det skal. 

Annalis10.56: Okay   
Marianne 11.11: Måske skal bjerget være specielt. Troldmanden er inde i det.... toget kører udenpå. Jeg 
bor på "Bjerget" i Århus og hed Berg, der betyder ’bjerg’ men også ’tjeneste’. Berg var offertallet, og det 
er Dorthe Skriver, der skriver på pc i galaksen. Bruger mig som dukke for at vise soulmanagement. 
Jf.Bog: ”Dukkehuset, det sidste offer”. Og så linker det ud til en kobling af de stjernebilleder, der hører til 
krebsen og fisken. Det viser så, at jeg nok er i 5. Indvielse. Og derfor skulle jeg møde dig, fordi du som 
Jomfru har knyttet dig til Fisken. Din modsætning, da du vistnok har Saturn/faderen i Fisk. 
Fiskemennesket forlader faderen og når det vender hjem frelser det. Men når jeg så møder dig som 
Fisken, så kommer "skyggesiden", og det bliver jo så Jomfruen. I Jomfruen har jeg Pluto og så aktiveres 
den til forandring via kritik, 4. Stråle = harmoni via konflikt. / Hjertechakra. Derved trækkes værket ned, da 
det jo udgår fra 8. og 9. Stråle. Kritik af andre hører hjemme på ca 0- 2. Indvielse og ved aflæggelse heraf 
kan man komme til 3. Indvielse. Derfor er jeg nu nødt til at udgå på 2. Indvielse som spejl af det 
brokkende Danmark. Og må lave den her ’nok er nok bog’ som spejl af et Danmark med manglende 
sammenhængskraft, som bøgerne så vil kunne lave et fællesskab om. Men jeg er så nødt til at lave endnu 
en bog for at sandsynliggøre, at jeg er på vej i/ til 5. Indvielse.  Men først når jeg via Konceptet vender 
tilbage til Faderen/ Sassa?, så kan Konceptet udgå i verden som fredsskabende og ”frelsende”. Sådan ca. 
hænger det sammen. Sådan en kryptisk cirkaplan. 
11.11: Klokken er 11.11 
11.17: Annalis: Det lyder genialt 
11.24: Måske kan troldmanden åbne bjerget - kanalen, så jeg kan få lov at skrive visionen om verden og 
Danmark, eller rettere få uddybet, hvad jeg har set allerede, da jeg flyttede ind her i huset for 22 år siden. 
Jeg er krebsen og det stjernebillede, der er skibet i krebsen hedder NB22 - jeg skulle altså lige, ad notem, 
have boet her 22 år, før visionen og hjælpemidlet til at nå frem, kan hæves fra havets bund. Og 
havbunden i Danmark er den sump, der findes pt under min græsplæne. Og herfra rækker jeg et hvidt 
dokument op fra sumpen og vi er tilbage og gribe fat i Onlinebogens sorte hul, der ikke gider at være det 
mere, og derfor folder sig ud (ekspansion) - med bøgerne og går først på Linie med danskerne. Kommer 
fra universet ligesom flygtninge kommer til Danmark, og jeg kan godt forstå modstanden mod 
flygtninge, thi sandheden er altid ilde hørt. Men jeg giver dem ret: 

11.25  Sådan. Es gibt metoden… - kan du sende dagens sms-er til min mail? 

Annalis Jada  
11.30: Beviset herfor og dokumentet, må altså være et ark papir med ’diagnoserne’ på. Og så kommer 
bogen om mine tidligere liv og et krav om erstatning for fejlagtige diagnoser. Og at vi igen er to -
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flygtningen og mig, der har iagttaget det samme! Tidens kutyme. Og jeg har bevis på, at han har ret. På 
papiret. 
11.32: Og så genstarter Konceptet. Og på lysnæring måske. Så har Kay og de andre gået den vej, de 
skulle imens og det kan endelig forenes. Måske. 
11.41: I konceptet lærer man Soulmanagement, så det bliver én selv, der er sin egen mester og giver af 
blueprintet, og ikke en anden, der er dukkefører. Men først må man lære at være under "åndens" ledelse 
og det lærer " Den sorte Perle " os. Bagefter kan man komme ind i Konceptet og formodentlig få fri vilje? 
?? Jeg ved det ikke præcist. Noget er fortsat skjult. Jeg kan kun se to bøger frem. 

12.02:  Indsat 
 
Sendt fra min iPhone 

12.04:   Krøller eller ej, elsker vi jordens børn? 
12.06: Så tikker den her sms ind, lige som jeg sendte de lilla brillers billede:  
NYE RØR - NYE RØR 
Så har vi skiftet rør i 2 af vores Beauty Tan maskiner. 
Der er nye rør i kabine 3 og 5. 
Kom ind og forkæl dig selv med sol, hudpleje og velvære! 
Rigtig god søndag 
Beauty Tan Skejby 
Afmeld: send SOL 238 STOP til …. 

12.08:  Op på fars hat. Hallo og hvin   
12.11: Der er gammel vin på nye flasker, og billedet er taget før, på øverste trin af trappen, nu er det 

ført ind i rette rum.  
12.13: Miraklernes tid er ikke forbi. Det var det, der blev sagt i Konceptets dage 2001 
12.14: Alle rør! Træd af, på naturens og ikke it s vegne. Thats IT. 
12.18: IT kan intet foruden mennesket og mennesket kan intet uden soul og soulmanagement. For at 
opdage dette, så det forstås, måtte vi gennem stadiet med teknisk support, for at blive rigtige 
mennesker, for at se materialismen og egoets blændværk. 



125 
 

12.32: Aha, så i næste bog samles alle sejler sangene fra bøgerne naturligvis, og så kan jeg høre 
den her gamle mandsstemme synge: I AM sailing, I AM sailing,  cross the water.... I AM og så 

bådebilleder . I en lille båd der gynger, sidder jeg og synger,  og 

lægger an med den gule gummibåd og redningstasken for at bestige Olympia         

- i Askepotbogen    
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12.35: Og så skal hestene samles og en sorthvid rider til højre, tror jeg nok, og så er det det her 
billede jeg går med, som er papirets esotetiske side, det fra sumpen.. øjeblik. 
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12.37:   Det ene diplom af dem, jeg fik givet om natten på Kensington Palace 
om natten, da Diana døde i Paris. 

12.45:  Det er da ikke noget at prana af! 
Nej, jeg siger det jo også bare. Her, du trænger vist til at låne mit lommetørklæde, så du kan få luft i 
næsen igen. 
Sikke noget griseri! Det er jo brugt! 
Sæføllelig. De kan ikke kaste en sort perle foran et svin uden at give et lommetørklæde med. 

Men du... du har vel ikke set min handske ? 
Nej spørg Geryon, han sidder vist ovre i den hule der..... 

12.47:  Alt afhænger af det 3. Øje, der ser 

12.49:  Og det gælder om at have næse for intuitionen, mens rævestregerne i livet 
opsnuses og stregerne i Oort-sandet kridter Livsbanen op. 

12.54:  Så får i ikke mere for den 50 øre idag, men den er så til gengæld også af 
kobber, det healende metal. Der er doblet op in the happy hour. Hav en god søndag den 22.10.17.� 
12.55: Klokken blev så 12.55 kan jeg se på mobilen. 
13.00: Det er for slapt, jeg var 1 sekund for hurtig, men mobilen skal vist også lade op nu, der er kun 
17% strøm tilbage - it er op ad bakke. 
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 Hvad kom først hønemor eller ægget?  
13.29: Tråden tages op i næste bog. Sådan, så var der vist ikke mere, for jeg skal køre til min mor 
om lidt. Og måske er det på tide, at bruge ’nok er nok bogen’ til at øve sig i endelig at blive "en 
kvinde af få ord", så jeg tror bogen da vil spejle, at danskerne skal arbejde for at finde den rød-hvide 
tråd og flagets esoteriske blueprint. De må feje for egen dør først og tage heksekosten op i egen 
hånd, før de flyver med englene. Den sorte Perle er englevagten ved perleporten til 5. Dimension. 

17.50: Hokuspokus  

23.10.17 Kl 09.42: Hvad er fortsættelsen: Krøller eller ej, vi elsker vore børn....?  

18.52: Nu er hverdagsting på Nationalmuseet. Det er Willerslev, der står for den udstilling. Jeg gider 

snart ikke skrive mere, når alt bliver hugget af andre   Årsløn? Muse? 

Jeg leder i mails og finder selvfølgelig ikke sangteksten. Så jeg sms-er til Annalis om det, 
og hun lover at sende den senere på aftenen. Det er ok. Så er jeg selvfølgelig nødt til at 
åbne mailbox i dag for at hente sangen – og så…. får jeg øje på en langt tidligere 
Videnskab.dk – mail, der fænger af en eller anden grund. I en undertekst i den mail, ser 

jeg et nyfotograferet billede af Jupiter og denne tekst: ”Wauw! Jupiters storme minder 

om et van Gogh-maleri! Planeterne er universets levende kunstværker.” 

 Ding dong dynamolygte!   

Billedet er taget omkring tre femtedele af vejen fra Jupiters ækvator til nordpol. (Foto: 

NASA) 
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Læs også: Dansk rumforsker: Intet på Jupiter er, som vi troede.  

 

07.12.17 Enih Enoch! Heller ikke i menneskets verden! Og Neptun er også kunst. Og 

”Den sorte Perle” er lavet hinsides kunsten!!! Med bevidst åndelig kontakt og som total-

kanal. Og Jupiter står for ekspansion – og jeg har NET OP både Neptun og Jupiter i 12. 

hus, så det er en ekspanderet Neptun – hinsides slørene eller måske en ”fortynding” af 

slørene/dampene – eller som jeg skriver i værket – at følge efter som det tynde øl, da 

alkohol også hører under Neptun ligesom andre stimulanser. Og 12. hus er alt det 

okkulte, det skjulte. Nu kender jeg så ikke Van Goghs horoskop. Men jeg ved, han 

havde det psykisk meget dårligt – Neptun er også kaosplaneten – og endte vist med et 

afskåret øre og et selvmord. Så de der har ører og hører, for dem går det knap så galt. 

Jeg kan nemlig se, at der er orden i kaos, når man går ud på marginalerne og ser ind på 

kaos. Og ved nu, at man skal bruge symbolikken for at nå om på den anden side af 

Neptun for at bruge den til noget ekspansionsmæssigt mht. Oplysning! Van Gogh 

udtrykte det sådan her: 

 Læg mærke til at kommentaren rummer ordet 
hemmelighed! 

”Den hollandske maler Vincent van Goghs berømte maleri 'Stjernenatten' fra 

1889. Man kunne tro, at han i hemmelighed var blevet inspireret af Jupiters 

skyer. (Maleri: Vincent van Gogh/Museum of Modern Art)” (07.12.17 OBS: 

Teksttypen i grafikken hedder ”Open Sans”!) 

Sjovt nok kommer den gamle mail NET OP, som vi har haft en periode med fin klar 
stjernehimmel og mange stjerneskud. 

Så fik vi det på plads. Og hvorfor det skulle være et sølvsmykke, det har en anden 
forklaring, som du kan udlede udfra en af de andre bøger. Men to ting kan vi konstatere: 
Du går aldrig glip af noget, som du skal bruge i dit Blueprint, men misser det i første 
omgang må du en omvej. (Vær obs på, hvad du bruger din frie vilje til – den kan føre dig 
og andre uhensigtsmæssig omkring i årevis!) Den anden ting, vi kan konstatere, er: Der 
er en Plan med alt og alle! – Og den må hele tiden justeres, når man går med eller tvinges 
til at gå med lavere viljer og lytter til dem. Det afgør din Livsbane kort og godt. ”Den 
sorte Perle” er udtryk for at Livsbanen med Konceptet ikke var mulig i 2001-4. Den måtte 
downloades for at kunne integreres, fordi den højere Livsbane bl.a. ikke benytter sig af 
penge, som er den lavere Venusenergi og det vi måler vor velstand efter. Konceptet var 
velfærd.  

Nok om Jupiter og Neptun, men mit horoskop viser, at jeg er bygget til at kunne dette 
her, til at være buffer og kondensator for noget andre bliver vanvittige af. – Og det er så 

https://videnskab.dk/naturvidenskab/dansk-rumforsker-intet-paa-jupiter-er-som-vi-troede
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egen formåen, man altid vurderer andre udfra. – i hvilken grad man kan matche et 
spejlbillede. Og det tør man så ikke samfundsmæssigt åbne for, og så må vi jo 
tvangsmæssigt indlægges til at gennemføre udviklingen via sygdom og lægeverdenens 
dominans fremfor at løfte låget og fatte, hvad der foregår. Men så misser man jo også 
kapitalismens fundament OG det demokrati vi kender i dag. Nok om det, nu må vi 
hellere stoppe inden teksten ekspanderer udover alle grænser. Men alligevel skal jeg lige 
nævne – at det her sker til rette tid og var en planlagt omvej for at matche, at lige NET 
OP Jupiter og Neptun har i det kollektive planetflow siden 3. december, hvor det gik galt 
med kalendertællelyset været i trigon til hinanden. Og en trigon er det mest harmoniske 
aspekt man kan have. Så her er altså ikke tale om mørke eksistenser, der har ført os bag 
lyset, men snarere lyset selv, der førte lyset og oplysningen med rettidig omhu! (Og 
hvorfor inspireres jeg til at skrive det med omhuen? – fordi det sagde Mærsk og han 
sejlede på havene med sine skibe, og vand er Neptunenergi, og nu løftede jeg lige sløret 
for tanker og følelsers blandede ophav. Du har aldrig haft én eneste fri tanke, tænk over 
det! Hvis du tør. Og hvemses vilje styrer dig og dine handlinger? Og hvordan får du 
fjernet det, der ikke længere skal med? – brug en naturlig alternativ behandler. De 
arbejder med energier! Med energi bygges landet!) 

Krøller eller ej - vi elsker vores børn  
Brune øjne eller ej - vi elsker jeres børn  
For én ting er givet -  
Vi håber alle på at de må få de ting, de 
ønsker sig 
Om de' fire eller tres, har krøller eller ej  

 

(07.12.17 Willerslev-udstillingen dækker lige bestemt fra Konceptstart og til nu, og viser vi 
lever gennem de ting, der findes. Men der er altså forskel på hvordan man gør det! 

 Willerslev m.fl. bestemmer med deres vilje og mange 
diskussioner, hvad der skal med i udstillingen. De ved ikke, at udstillingen allerede ligger 
i æteren. De skal bare trække den ned. Vi tror altid, at vi skaber livet på baggrund af valg, 
der er truffet i fortiden – altså 11. stråle Årsag og Virkning. Men Blueprintet ligger altså 
også inde i fremtiden og venter på os og trækker os fremad! Det er mindst ligeså stærkt 
som fortiden. Formodentlig stærkere, da vore frontallapper er bygget til at skue ind i 
fremtiden med. Men det er broderen til-Museums-Willerslev, der ved noget om det. Jeg 
var i går på besøg ved min mor og på vej hjem, blev jeg gennet ind i en bestemt af de 3 
genbrugsbutikker, der er undervejs. Meningen var, at jeg ville finde nye dvd-film til vores 
mor, nu da vhs-film ikke mere kan ses. Men jeg kunne godt mærke, der måtte være noget 
andet også, da det ikke var ligegyldigt, hvilken forretning, det var. Og der var flere ting, 
der hører til her i bogen og endnu en pengeseddel måtte ryge til dens fordel. Bl.a. stod 
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der ligefor og i øjenhøjde figuren, som vi havde italesat i går uden at forstå det:  
Priorinden – Hvad kom først Hønen eller Ægget eller Planen? Hvordan designes ”Den 
sorte Perle”???  

Nå, jeg må til frokost nu og orker ikke rigtig mere i dag, men Jupiter og Neptun 
trigonens energi er også ved at ebbe ud. 

Mailtjek fra i morges: 

Mail:Godmorgen Fisk: Undskyld jeg lige forstyrrer med et astro-spørgsmål her midt i juletravlheden. 
Ved du tilfældigvis, om der er en bestemt planet, og hvilken, der styrer bugspytkirtlen og det samme 
i forhold til milten? - Jeg skal bruge det i forhold til noget om sjæles interaktion i den bog, jeg er ved 
at skrive. Mvh Marianne O Z Z 

Hurtigt: Ved kun skjoldbruskkirtlerne, men vil slå det op for dig senere KH K 

 Times Up No 7!  Det må blive en anden dag.  

Det er hule-mig svært at forske på andres betingelser og Nåde. Men det hele hænger som 

sædvanlig sammen. Nu fjernede Sværdpiil jo sig selv i går aftes , og min psoriasis 
lagde sig. I dag har hun dog uopfordret sendt besked om, at hun har et ”føl”, der gerne 
vil hjælpe med mine skavanker undervejs… og tro mig nu, når jeg siger dig, at jeg flere 
gange stod med et porcelænsføl i hænderne i går inde i genbrugsbutikken ”Smukt og 
Brugt”, men satte det igen, for at holde udgifterne nede. Det var bare dumt, for så 
mistede jeg jo bevisdelen – og sådan er det hver gang, man selv vil bestemme! – Jeg 
troede føllet skulle illustrere hver gang, jeg skriver sæl´føllelig, og derfor besluttede jeg, at 
sætte en grænse der. For det er mange steder, det så skal ind i teksten – men ord virker 
og nu er der endelig manifesteret et føl derude i den danske befolkning. Om jeg får brug for 
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føllet vil vise sig. Hov, skriften ændrede sig markant og highliner tilføjer sig.  Kæden er 
aldrig stærkere end det svageste led. Det viste Konceptet. Så fremtiden vil vælge de rette, 
med Blueprint bestemt dertil. Ellers kan man ikke holde til det! Der er ca. 1200 stærke 

heste i Danmark.  Jeg ved ikke hvem de er, endnu. Alle er i 
spil. Og jeg ved heller ikke hvem, der har skiftet skriften til solskinsgul. Det er ikke mig. 

 Der er noget Neptunsk over Enhjørningene.  

 .Der kører et tog i natten – hov, nu blev 

skriften hvid som kristusflammen… SLUT for idag ! Jeg er bare så træt 
nu, for jeg har været meget meget tæt inde i Jeanne d´Arc livet i lange perioder i nat og 
afvikle en del derfra, hvor bålafbrændingen bl.a. var rimelig observerbar i huden. 

 Karmaafvikling blev udmålt sammen med andre og det var hårdt, 
for der var en masse vrangvillighed, ævl og kævl og krav, fra nogen, der ikke forstod, hvor 
meget det kræver at få sådan færd udlignet – også selvom vi skal hurtigt frem i denne tid. 

Sluttelig blev jeg lagt i et badekar  og renset for al det hysteri
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, der havde været omkring mig i meget, meget lang tid. 

 . 

 

 

08.12.17 

 Nå, så er her gul og fed skrift igen, og jeg tror nok, jeg ved, hvad det 
betyder. Føllet er koblet på mig. Men det er, åh, jeg får ondt igen… aldrig så snart var 
føllet vist vej til mig, førend jeg fik en nasty sjæl ind i halschakra, som er derfra 
kanalisering og kunst foregår – i samklang med hjerte- og kronechakra naturligvis. 
Øjeblikkelig var føllets træningspotentiale sat ind. Men nok er nok! Jeg skal have fjernet 
denne sjæl, for den giver pludselige, seje, dybe, smertelige og frygtelige jag ned langs 
højre side af halsen. Og det viser, at Sværdpiilen er fortsat i eget gangspor – selvfølgelig i 
god tro og bedste mening for alle parter, men jeg skal ikke den vej nu. Pyh jeg sveder nu, 
som får jeg influenza. Så ja, jeg skal flytte mig til Nåde andet. Mine tanker og forståelser 
fra i går aftes må være korrekte. Jeg er færdig med denne tangent, der hedder at være til 
rådighed for andre som klient, for at de kan højne deres potentiale og jeg kende deres 
skyggeside og af den bygge den lave kurve opad i bøgerne. Rampen mod lyset. Men nok 
er nok nu. Jeg kan også mærke, at jeg ikke får ret respons mere. Der er heller ingen, der 
har forstået, at om jeg spørger om noget, så kender jeg ent A v avav AV åh Av! Jeg bliver 
nødt til at fjerne den her sjæl selv, for at komme videre. Øjeblik…. 

(12.12 Tilføjer lige senere: Jeg kender enten svaret og skal blot have et bekræftende 
vidne/blindtest i bogregi, eller jeg bliver vist, at vedkommende har en brik i spillet, som 
jeg skal bygge videre med. Brikken bliver synlig, når jeg løfter den implicerede. Så det er 
winwin!) 

Jeg satte mig i sofaen og brugte det første sirianske symbol i klar krystal-formation og 
flere fragmenter slap; mens vintersolens stråler fik gule og hvide flammer til at danse bag 
mine øjenlåg. Ikke som clairvoyance, bare som det fysiske fænomen. Men kort efter skete 
der noget uventet, jeg flyttede mig og blev vist det sirianske symbol, som skal bruges til 
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at indvie andre med, så de kan  bruge de sirianske energisymboler. Dét er nyt!, for det har 
jeg kun selv brugt 1 gang, og det var i forbindelse med Konceptets sommerinternat i 2004, 
som har sin helt egen blandede historie – Lige nu forstår jeg pludselig, at jeg dengang fik 
vist, hvem af deltagerne, der kan holde til mosten og hvem, der ikke kan. Ja, så havde jeg 
vidst det dengang, så var megen misforståelse kommet i forkøbet! 

Da jeg så ikke fik dette at vide dengang, ja så kan jeg jo regne ud, at hele forløbet, med 
lukning af Konceptet og nedtoning til at lave bøgerne og alle deres U-vendinger, er 100% 
planlagt og del af både Danmarks, Konceptets, gruppers og enkeltpersoners Blueprint. 
Det er ALT i ét. Nu kom jeg så lige op i energi igen på et øjeblik – men hov, lige nu kom 
der alligevel et jag langs halsen om end ganske kort… Jeg har sjovt nok også sendt Selma 

Lagerløfs ”Julerosen” til John i dag, det er nok nærmere dét, jeg skal 
have fat i! En ”CD mod CD” og C D signal til, at et forløb er afsluttet og en Ring sluttet. 
Aha, min smerte er relateret til ham – det gjorde også vældig ondt at skulle studere og 

afsløre, hvordan karma laves, men jeg var nødt til det . Måske jeg lige 
skulle sætte mig i sofaen igen og opløse den øvelse igen… Vi var jo fri, og så måtte jeg 

lave denne nasty thing i forskningsøjemed, at spejle fortidens karma. 
Av av det bliver nærværende nu… men noget andet dukker op! Det afslører for mig, at 
det er rigtig nok, at det forløb, jeg har været igennem, som altså er ”Den sorte Perle” som 
download af duallæren, den slutter nu. OG jeg skal ophæve dette spejlkarma selv. Det er 

denne gang mig, der sidder med Sorteper ! John så mig som Ægypter med 

en stribet hovedbeklædning  i vor hjertemeditation på Helsemessen i Århus 
2016, og jeg håber sjæl til sjæl, at det blev skjult meddelt, at jeg som sådan kunne noget, 
som skal bruges nu – nemlig ophæve det karmiske spejlbånd, der har ”Blueprintvirket” i 
snart 2 år. Sommetider bliver man bare nødt til at gøre noget, man ikke er stolt af, for 
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helhedens skyld.  That´s the Wheel of Fortune! Planen er gennemført og 

bryggerhestens mulepose  på rodchakraniveau er nu tom. Halvmånen på 

sofateket har fået en fransk vask og tørring  og Jeanne d´Arc er nu afviklet 
mellem os. Jeg fandt faktisk allerede forstadiet til sjælsforløbet i dag, på gaden 06.10.17 – 

en dato, der rummer 06/Venus/kærlighed.  Ikke som en sort handske, der gik 
med mørket, men besked fra ”Den sorte Sol” – krystalsolen om at fjerne en skygge. Og 

jeg tog udfordringen op  i tjeneste, uden dengang at vide, hvad det var. Nu 

forstår jeg, at skyggen ikke længere skal gribe fat gennem mig.  Mit forløb 
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dermed er tilendebragt og John er frisat igen! Det gav krøller på CV-et  men 

alt passer sammen som fod i hose . Som en høj overordnet Plan. Hvor den 

rosa flamme atter tændes  i hjerternes kamre og der gøres rent bord 

 . Så bliver det atter Jul  på den rigtige måde! 
Men lad os lige se på oktoberdagens kommunikation af multi-level-detalje: 

 NB 22 på læsernes side. (T bog altså). Det sænkede Flag-skib 
(flag på fødselsdagskort) opløst på Johns fødselsdag med CD-brevgaven, der sendes i 
dag den 8. december 2017, fordi 8 er skæbnens tal og Saturn, den hårde læremesters, tal. 
Men der er flere multi-level-detaljer på avissiden som linker til i dag: Nå, det er ligeså 

sløret , som dengang det bare skulle fotograferes  - 
man ved ikke en skid om hvorfor! Men der står: Der er kun 80 (tværsum 8!) dage til Jul 

 (Stjerne/stjerne). Glæder du dig også? Og det gør man jo, 
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når selv Solen (stjerne) skinner og lige trækker lige i dens øjemed. Og hvordan stod min 
krebse-sol og Johns skytte-sol  så den 06./Venus, 10./Solens egocentriske tal og 17/ ar på 

sjælen.  NB 22 doblet op  Krebsen: Sæt tempoet lidt ned (til 
08.12.17 altså), så du også får tid til at nyde det lidt. Det er godt at være i nuet. Du bliver 
mere tilfreds. Gør noget du finder hyggeligt og sjovt. I dag svinger du med Fisken! 

 Skytten: Når du først fordyber dig i en opgave eller et projekt, er du 
ikke til at hive væk. (Nej, det jager stadig langs halsen og galdeblæremeridianen er 

involveret/vrede ). Læg derfor ikke mange planer. Det skal være impulsivt. I dag 
svinger du med Løven. – Og så er det jo godt, at jeg har MC i Løven, så jeg NET OP i 
dag kan få dig ud af mig, med den viden, jeg har høstet der i Løvens tegn. Og jeg kan jo 
NET OP flytte min Sol i Løven, så vi kan komme på bølgelængde igen. (Og Løven har 
Sol og Sol på to niveauer i sit tegn – personligt og sjælsniveau). Vi spillede højt sjæle-spil! 
Flagskibe gik ned og en kanonkugle af en sort Perle flyver her ud af mundingen og 
udmundingen af spillet.- Jeg får af og til fortsat jag langs halsen, så jeg må hellere få 

hænderne op af lommen  og tage fat i det karmaopløsende Manu-symbol. 
Men først skal jeg lige tjekke det med Fisken… Har bogens ”Æsel”, der ikke ville gå 
rettidigt i går, svaret helt intunet rettidigt på de indre signaler i dag? Øjeblik… Jeg 
krydser fingre og tjekker lige, om der er mail fra Fisken… Og sandelig, jeg siger Eder – 

det var der! Wow, Fisken er en Ørn til omstilling og kan doble sensitiviteten op in 
the Happy Hours! 

07.36 for 3 timer siden: Tak. Har de 7 kirtler hver sin planet? Det kunne lyde som en 

fornuftig planetarisk hormonorden /Marianne - Krebsen 
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08.20 for 2 timer siden: Vil tro at de syv klassiske planeter har en kirtel hver 

Venlig hilsen Fisken. 

 Så fik vi også dét på plads og tiden gik så dejligt på et højere solar-

niveau.  Er det ikke sandt Fryns?! Nu skal vi så bare ud af Ørkenen. 

 inden sandt-stormen  kommer. 

 Om kort tid skal der sælges ud af sand-heden. Ikke kun her, men også fra Sahara. Vi 

mangler sand på Jorden , fordi man hellere vil lave beton af det. Hvor 
krystalklart står det ikk´ lige, at vi er stivnet i gamle energier og må finde nye?! 
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  Skål og  - Og så lige en lejlighedssang, mens Solene skinner i det 
høje spil: 

Jeg vil være stjerne 

det vil du også gerne  

alt er kun en genvej for at finde kærlighed.  Ihihihi!!!  
Jeg vil være stjerne 
det vil du også gerne 

håber vi bli'r stjerner i vores eget liv                                                   ( Lars Lilholt Band ) 

Der var selvfølgelig lige lidt anden assistance på dette her undercover, som jeg fik henne 
på sofaen før, hvor jeg så, at jeg i dag ville gå solo og et skridt op og åbne det sirianske 
symbol, der hedder Ciamuthi. Jeg kan godt give dig navnet på dette symbol, for det er 

mønsterbeskyttet, eller hvad man skal sige . Da jeg blev løftet af krystalsymbolet – av, 
av, av der skal fortsat ske noget med den smerte, – så jeg symbolet Ciamuthi, men jeg så 
også ind i den indre Jord og så måne-gudinderne derinde. Da faldt en sten fra mit hjerte, 
da jeg faktisk har været lidt foruroliget over navnet på dette symbol, efter jeg for år 
tilbage skulle undersøge noget på Internettet og kom længere og længere ind i dulgte 
symbolikker om Månen, og der så stod, at Cia- et og andet havde med Månen at gøre. 
Men Hathor er jo Solens datter og de andre Månegudinder går også med lyset, ellers ville 
de ikke være i den indre Jord! Hver gang viser det sig, at alt er lys, alt er ild. Så Hathor er 

nok alligevel en  knag, man godt kan hænge sin hat på, når det kommer til 
stykket. Månernes indre sol, synes der at skulle stå her… er det dét, der menes med ”Den 
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sorte sol” , som videnskabsmænd har forslået navnet Nemesis til, hvis den da 
findes!..?. Men krystalsolen findes, for jeg har selv set den. Det virkede i hvert tilfælde 
ikke bare som et sindbillede – der var mere i det, bølgerne var anderledes, helt klart!! 

 Nå, nu faldt klokken i slag. Klokken er 12.00 , ligesom jeg 

ville sætte dette billede ind for Slut.  Time´s up – 10/9 = Solens 

egocentriske tal og 9 = Cut Elly . 21=Succes og magi-tallet. 

Men der mangler stadig lige en væsentlig detalje på den fundne ”nye tids energizodiak” 

, som vi skal forstørre op. Jeg kalder den således, fordi tegningen ligner et 
horoskop og har farver som et rent/karmafrit sjælschakra – sådan pink/lilla-agtigt. Men 
C nu, hvad der står (Vi overser lige her, hvis det er udenlandsk navn eller andet, vi ikke 
kender som danskere, det er min signal-energi/mening der tæller, når jeg får brikken; 
ligesom du heller ikke kan bruge en drømmesymbolordbog til at tyde egne drømme 

med). Se her… der står Cia… … Og Ringen er sluttet med  

2001 og sommerinternat 2004  I´m sorry!  Hvor er 
det en skam, at der hersker så megen mistillid, uoplysthed og ærgerrighed blandt 
mennesker, så det skal tage 60 år at blive enig med sig selv om, at man er ok og går med 
godheden, selvom andre vil overbevise en om det modsatte. Det kan undre, at det ikke 
kan mærkes af danskere, og at der skal 17 års bevisførelse til, når en muslim på et 
splitsekund har aflæst det! Men med Chiron/Den sårede Healer i Vandbærerens tegn, så 
må jeg konstatere, at jeg er på tålt ophold – og det spejl kender muslimerne jo til; men 
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jeg må også konstatere, at jeg har været udsat for udpræget åndelig mobning!!!

 NET OP! Jeg står inde for dig!!!  Together we move 

forward  og åbner ballet.  I´m sorry

, det var min skyld, du kom til at skrive som en brækket arm 

. Nej Tessa, det var det ikke. Det var energierne på matriklen, der gjorde 
det. Jeg faldt lige i dimensionsskiftet i haven. Og det er derfor, vi ikke kommer videre, før 
jeg er flyttet herfra! Kildevældet under huset er i bogstaveligste forstand ugunstig. Det var 
samme friktion, der slog dig ihjel. Skynd dig væk! Jeg kan ikke selv, så var jeg flyttet for 
længst. Er der ikke en Ny Alliance et sted, der kan hjælpe!.... Du mener Annalis?... Så er 
hun da rimelig Liberal på nettet! NET OP,(der ligger noget undercover her, det går for trægt…!) 

men nu fik vi jo ved fælles hjælp Annalis ind på lærerseminariet, så hun har ikke tid. Nu 
er det dem, der booker hende op. Hvornår går der fri hjælp til dig? Jeg v d ikø. Men nu 
blev jeg endelig a-lone. Jeg tænker Universet har en Plan. Men først skal jeg have fjernet 
den smerte, der kommer hele tiden fra galdeblæren. Der må være gået kuk i 
galdeblæremeridianen efter at skulle have gydet olie på vandene i så mange år. Jeg kan 
heller ikke se min store, stærke negerdeva der, mere. Ham var jeg ellers så utrolig glad 
for. Dejlig forbindelse! Det kan være du ikke behøver så meget opbakning mere? Ja, 
måske forsvinder forløbets ophobede vrede sig, så jeg atter kan tage fat i leverens 
visionære energi. NET OP! Så smutter jeg igen, græsset er grønnere på den her side

 og kilden bedre. Det ”kilder” i maven. Du er en engel  Tessa. 

Vi ses måske i hundehimmelen så.   NET OP, du må i gang med devaerne! Okay, 

tak for hjælpen ! … Tak selv, sagde Canis Minor  og sang en lille sang for sig 
selv: VUFVUF Jeg vil være stjerne, det vil du også gerne, håber vi bli'r fixe-stjerner i vort 
eget liv! Jeg kan kun være Enih Enoch! 
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Nok er nok for i dag. Det hele begyndte allerede i morges med foto af mit nye kobber-ur 

med 12 diamanter/krystaller i.   Klokken er nu NET OP 
blevet 16.07. (7:7 – doblet op på 7=Neptun, som hører til Fiskenes tegn, og Tessa var 
Fisk, men gjorde sagtens ud for 2 astrologer. Selvom den var stædig som et æsel af og til.) 

Og nu må jeg vist hellere sige  I´m sorry!  , til alle jer, der har 
følt, at det hele har været et negativt forløb. Men tager du fat i din skygge, så kan du gå 
uskadt gennem Neptuns tåger. Det 1. healingssymbol fra Sirius endte i 2004 med at ligne 
et klovneansigt på grund af diverse tilføjelser til den ægte vare, så mon ikke vi endelig er 

nået i hus med Alfa Omega og Ringen slutter her? Energisymbolet må nok 

genopstå i sin rene form, ved at rense sig selv for klistersymboler.( ) 
Og jeg må hellere få gjort mig selv til en lydefri 8-er nu. Hov, der er doblet op: Klokken er 

16.16, nej nu er den 16.17. Det har givet ar på sjælen at give Opdriften og 

Fremdriften et tryk 16. Men det klarer de nye energier vel…  

Fra nu af må du selv   læse videre , jeg trænger til at puste ud. 
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    Tillykke 

 psstt   God tur <3 

 

 Så blev det den 9. december. 9 er tallet for Mars. Og Mars står for bl.a. 
knive og ild, så derfor er det nok mere passende at sige Cut Elly i dag fremfor i går, hvor 
alt endte i 8- tallets evighed. Men det kræver power nok til at stoppe dette værk, hvori den 
skjulte virkelighed hele tiden folder sig ud. Så jeg må vel NET OP have fat i mit 
numerologiske powertal 9, så?! Tesla mente, at alt er bygget af 9-tallet i sidste ende, så 
det må vel give mig magt i både himlen og på Jorden, hvis jeg læner mig lidt op af ham – 
man skal jo ikke gå med storhedsvanvid, men bare jeg klarer mit eget, så går det nok. 
Hellere for lidt end for meget magt. Så tænker man sig mere om! Jesus påstod efter 
sigende at have den samme magt og nøgleposition, så hvad var hans powertal?  Nok om 
det, for vi skal slutte i dag – og ikke bare der, hvor jeg synes mit bogliv skal slutte, så det 
bliver en kombination af 8 og 9. Et både og, og ikke et enten eller. For det viste sig 
nemlig, da jeg lige skulle tjekke mail, inden jeg lukkede computeren (Uranus) at der var 
dukket en helt Ny Alliance op! En kvinde jeg havde henvendt mig til i januar 2017, så hun 
kunne connecte mig til Merlin. Da ”troldmanden” for længst er med i bøgerne, men jeg 
gerne ville have den ægte vare i direkte tale over dimensionerne. Og så skete dette 
pludselig – som fornemmet var der noget undercover – men man skal have næse for det

og folde overfladen ud til flow, så flasker livet sig med Neptun, på den gode måde, 
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fremfor at slå sig på flasken og gå i spåner.  For Neptun er 
også drømme af alle slags. Nok om det, her var fakta: 

Mail. 11.01.17 Kære Karina.  Vi kender ikke hinanden i det fysiske, men jeg er blevet stærkt opfordret 
til at kontakte dig for nogen tid siden. Det skete, da jeg blev ringet op af en ung mand, der ville høre 
om jeg ville bidrage til en pengeindsamling, der støttede projekter om børn og mobning. Jeg 
svarede lige rapt i den anden grøft, at det snart var min tur til at blive støttet, for jeg har været udsat 
for åndelig mobning i årevis, og nu var jeg ved at få nok af, at skulle lade min energi gå til alle 
mulige andre. Nok er nok! Han blev lige lidt befippet over svaret, men sagde så, at det kendte han 
også en anden kanal, der var udsat for og så faldt vi i snak, og han anbefalede mig at snakke med 
dig. Nu er tiden ligesom inde for mig, så jeg vil høre, om vi kan mødes til en kollega-snak. Jeg har 
den sidste tid haft navnet Merlin meget tæt på, og da jeg sms-er med en anden kvinde, der for nylig 
har købt og læst min bog, så sms-er hun, at du har meget med Merlin at gøre.... Bopbob ting 
begynder at hænge sammen. Vi bliver måske ligefrem presset til at mødes? Jeg ved du er gået på 
barsel, så jeg forlanger ikke nogen konsultation. Det har jeg nemlig også fået aldeles meget nok af. 
Det har været "mobberi" i sig selv, men skulle danne et vist forløb indtil rette tid. Det KAN være - jeg 
er altid ærlig, hvis jeg kan fornemme mere - at du måske skal formidle kontakt til hierarkiet for mig, 
da mit forløb har indebåret, at jeg har fået "ødelagt" min kanal, fordi nogen skulle spille smart 
og bedrevidende. Jeg ved det ikke. Det er bare ligesom om, jeg skal i gang igen som "rigtig kanal" 
og fuldføre min opgave. Jeg har mange gange fået at vide, at Kristus skulle komme og hjælpe mig 
med at lave det sidste. Men efterhånden føles det som en saga blot. Der er nok som sædvanlig en 
agenda med det. Og det kan bare ikke passe, at en kanal skal holdes ude af det gode selskab i disse 
tider...Er jeg ødelagt/slidt af det enorme pres, jeg har været udsat for, så jeg ikke kan bruges mere, 
så er det også kun rimeligt, at man fortæller mig det. Håber du vil svare på min mail. En hyggesnak 
vil være fint. Mvh. "Lonely Channel" Marianne Ziggie.  

08.12.17 kl 13.01: Kære Marianne. Jeg har fundet din mail allerlængst inde i min indbakke, efter 
barsel og generelt kaos i småbørnsfamilie-regi. Det lyder som en ensom vej, du har gået. Jeg 
genkender det også selv. Nu er det godt nok lang tid siden, du har skrevet, så det kan være der 
er sket meget siden. Jeg kender godt det med at det er de sidste skridt, der er de sværeste. Min 
erfaring er, at ligegyldigt hvilken guide, jeg har været støttet af, så har der altid ligget en vigtig 
pointe i mine egne personlige erkendelser som har skabt åbning til det næste skridt. Måske 
giver det mening. Min tid er min begrænsning, med 2 små børn og et deraf følgende begrænset 
arbejdsliv, og jeg håber mit, omend korte, svar lander godt hos dig. Jeg håber du har fundet, 
eller finder din vej <3 Kærlige hilsner 

08.12.17 kl 17.48 Så er vi der igen med sammentræffene. :-) Jeg har lige afsluttet en lang vej og 
tangent idag, som udsendes som bog på nettet den 25. dec om alt går vel! Jeg knokler for at blive 
ufærdig færdig. Lige netop i dag er der skrevet om nye alliancer :- D  Vi får se, hvad der sker. Jeg 
skriver lige tilbage, hvis det skal ske inden jul. Ellers må du have en dejlig december og jul og tage 
med opsvinget i nytåret. Tak fordi du ikke bare sprang mailen over! Kærlig hilsen Marianne O Z Z. 

Det er NET OP NU i denne time, 16! Timer siden. Og nu passer energien, for Skibet  

NB22 er nu hævet  og grounded NET OP i dag, som vi slutter 
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Ringen.  8+7+7=22. – Som vi fik at vide i tidernes morgen i 

Konceptet – din krop er altid som den skal være!  

. Åhhh det ringer på døren – øjeblik kl er 10.22  Det var 
Jehovas Vidner. De kommer godt nok ubelejligt midt i at jeg er ved at flikke det her 
sammen og nogle energier hele tiden går på tværs – nu ved jeg så hvilken. Jeg er derfor 
meget afvisende denne gang og lukker hurtigt døren. Men ligesom jeg har gjort det, så 
generindrer jeg alle de gange, hvor jeg har fået en timet brochure af dem som skal med i 
bøgerne… og nu kom de lige som NB22-Skibet og Canis Major forenes på det grønnere 
græs… Jeg løb ud på havegangen og stoppede dem og bad om deres brochure – OG 

overskriften så således ud:  Tak, det sparer mig for nogle ord og giver dig 
tid til at tænke selv… Guds veje er nemlig uransagelige og ALT bruges for at give dig det 
bedste liv og udfolde dit Blueprint. Man skal bare ikke hænge fast og være egoistisk. 
Guds vej kan KUN gås i ydmyghed. Det er logik for Perlehøns! Og når du har læst værket 
engang, så vil du finde ud af, at din opfattelse af mig, som storskrydende æsel kun lader 
sig gøre, fordi jeg ydmygt lader andre tale… Jeg er faktisk i mit indre en kvinde af få ord. 
Sommetider helt tom – hvis ikke liige jeg skulle holde øje med ALT i ALTet, fordi jeg 
skal give en lære om det indre liv og det kollektive ubevidste videre. NÅ – se nu kom der 
så andre ord selvom jeg blev sparet for nogle andre ord. Men uanset hvad, så er enhver 
tro guddommelig orden. Nu skal vi så bare hæve det skib, for både 11 og 22 er tunge 
mesterenergital. 

Da jeg stod under bruseren i morges, var der en meget simpel essens af alting i bøgernes 

forløb og  Ringens slutning. Og heldigvis har jeg så lige nået at skrive det om 
ydmygheden ovenfor – så tak til Jehovas Vidner minutiøse besøg! Som sendt fra himlen! 
Det kan jeg jo ikke komme udenom… Det havde jeg sgu ikke set komme – så vid – igen 
igen - at selvom du har et Blueprint, så betyder det ikke et kedeligt liv og mangel på 

udfordringer ! Tværtimod!!!  

Nå men essensen var: Skibet NB 22 lå på bunden af havet – havet er Neptun. Neptun har 
jeg i 12. hus, så jeg skulle have fat i det grundlæggende i alt det okkulte. Men når jeg som 
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Skib synker under og derved ligger på bunden, under vand og tårer, så tager jeg jo vand 
ind. Det har været en af problematikkerne – vand i kroppen. Mit 12. hus er i Vægtens 
tegn og derfor har jeg skullet veje mig omtrent hver dag i lange perioder – hvilket bare er 
så enerverende indtil man opdager at Vægten bliver brugt til at fortælle mig en del 
undervejs og bekræfte andet, der har været tvivl om – OG derved bevise, at der er 
eksistenser med en bevidsthed, der kan styre kroppen! – Organ-devaerne bl.a.! Og det er 
så dem, vi skal have udskiftet i den nye tid for at kunne leve 100% af lys – OG de nye 
devaer kommer fra….NET OP… ARA! Svarende til 3. esoteriske indvielse i Sanat 
Kumaras system – og den 3. indvielse kan man erhverve julenat. Nok om det. Nok er nok 
V du! Så jeg skulle altså konstant vejes fordi mit liv (nordlige måneknude) stod i Vægtens 
tegn. Og når man fra galaksen (Uranus) kommer nær vore kyster, så må det være 
Guldkysten. Er jeg min vægt værd i guld? Det må jeg jo være. For guld smider man jo 
ikke på gaden… og nu har jeg siddet her i isolation i dette hus siden januar 2005, fordi 
alle Konceptmedlemmer forsvandt, da de mente, at der var lovet guld og grønne skove og 
det var ikke at se nogen steder; så det hele måtte være sort! Derfor måtte jeg gyde olie 

(oldgamle skove) på vandene, så Guds lys  kunne svæve over vandene og 
så ellers lave en pendant til det sorte guld, som derfor blev Den sorte Perle, der i min 
vægtklasse ikke kan købes for guld – for vi er jo over æteren i det guddommelige rum, 
flere om dette her værk. De andre ved det bare ikke, fordi jeg er Hovedkanalen; i min 
egenskab af at være totalkanal. Og en totalkanal er sjældent afholdt, for vedkommende 
går jo i de lag, som andre kanaliserer fra. Jeg gør det ikke for at ville være stjerne, men 

alene for at være den form for ’stjerne’, jeg er via stjernerne . 

Det vil vel så også sige, at jeg går med lysnæring i mig. Så jeg må hellere se at få det Sol-
kort fra Beauty-tan brugt nu, inden jeg bliver den ægte vare. På den anden side set, så 
kan jeg horoskopmæssigt 4-doble op på lys, ved som krebsesol at bruge energien fra 
Krebsens herskende planet Månen og gå på reception i Løvens tegn, hvor jeg 
energimæssigt kan lægge min sol eller Måne mod Løvens sol, som så ”tilfældigvis” i mit 
tilfælde også har sin kind tæt op ad Månen og dens sensitivitet. Månen lyser mest, da den 

også lyser om natten…Nå, øh  Derfor arbejder jeg 24/7 selvom SKAT mener, jeg laver 
ingenting. Og for at matche deres egen fordom, så lukkede de også Forlaget REX, fordi 
jeg skrev med eksistenser, de ikke kunne se. Og gør man det, så er man jo partout 
sindssyg. Men jæ siger dem bare:  

 A ka hop. A ka run, and it´s very very fun…. Men A ka oss Nåde andet. A ka 
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Danse i  måneskin, lisså tæt kind mod kind – og hvis du vil vide, hvordan 
dét kan bruges til NÅDE, så skal du læse bogen ”Fra Galaksen til Jordboerne”. For 
selvom det efterhånden giver klask o æ lår, når receptionen kysser Uranus i horoskopets 
9. hus, huset for højere viden, så er der både udvikling at hente – and the bøvl! 

 

En forhekset gral med ”alt hvad du behøver. Du behøver ikke mer’ . Så jeg ska væk fra 
hint kvarter, med den knaldgule gummibåd, når jeg får RÅD. Og det er jo et kildent 
spørgmål, for hvor fører kilden mig hen? I hvor høj grad virker horoskopets krav om at 
leve af donation? Jo højere vi kommer op i åndelig viden og energi, jo mere gratis er det 
hele. Så hvem donerer lige et hus i klitterne, nær ved nye kyster? Forlaget REX må 
teoretisk set skulle have Kongevillaen i Skagen. Fussingø Slot blev det jo heller ikke til, 
for arven føres jo ikke fra liv til liv, når man ikke ved, at det kunne der være Nåde om. 
Hvor bor man, hvis man bor i Guds hus? Hvis man har en stjerne, er det så på en 
kaserne? – UPS vi ryger ud ad en tangent nu, med en spørgelysten SpørgeJørgen. Min far 

hed Jørgen, men var af få ord. Han er født i Skagen  og min 

farfar var borgmester i Skagen, han var vist også af få ord, så vidt jeg husker ham 
fra barnsben af i familiesammenkomster. Han døde da jeg var 10 år. Og min oldefar var 

 Jens Berg – så derfra disse aner, sidder ”Jens Vejmand” med klude 

 om sin hånd  og skriver bag skærmen, mens ”han” 
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vender hver en   sten  på Solhvervsvej 

, for at redde andre .  Ét er teori, noget andet 

virkelighed, og energien i Kongevillaen er ikke rigtig  til mit brug, og 
det er dét, det handler om. Men SpørgeJørgen har også andre aner at søge på, nemlig et 
Sokratesaspekt, der med mellemrun tangerer horoskopets centrale spørgsmål. Og jeg kan 

også flyve bort med  Jules Verne og A ka hop, A ka´ run and it´s not very 
fun, med mindre man har NÅDE at ha´det i. Og hvad det er, det kan du finde ud af ved 
at følge den gyldne tråd, der går gennem alle inkarnationer og her i bogen vist via 5 
regressioner til tidligere liv. 

 Fra tid til anden. Med dansk tunnelsyn.   

Når man spørger Universet om noget, så får man altid svar til rette tid. Det tog dog 
næsten 60 år at finde en brøkdel svar på: Hvem er jeg? Og Hvad skal jeg her? – 
Astrologien er et godt værktøj til at finde svar – men svaret har du selv indeni. Du er 
Blueprint-udøver og du skal følge dit Blueprint. Jeg ved nu, at der er noget, jeg mestrer til 
perfektion, så det giver ikke mening at tage 3. Saturnrunde med forfinelse af dette 
mesterskab. Jeg vælger noget andet – måske at bruge den essens, der er udfoldet, af det, 
jeg allerede fik i Konceptet – nemlig de symboler, som jeg har smedet til åbning på 
Jorden peu en peu gennem hele min inkarnationsrækkes formål – inden jeg overhovedet 
inkarnerede første gang! – Jeg begynder at se en sammenhæng, hvordan jeg er 
medansvarlig for verden af i dag og må tage mit ansvar mere specifikt op. Men nu fik jeg 
da hjulpet Dorthe Skriver til at forstå, at hendes NB22-klardrøm skal bruges til NÅDE og 
at den er Universel. Derfor tog jeg mig bl.a. af den. Det samme er mareridtet om de 
adskilte kropsdele – og den er også manifesteret, men forstås kun ved at læse hele ”Den 
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sorte Perle” med duallæren som oplevet læring. Ellers vil man stagnere i forkert 
udlægning af den, på for lavt niveau. 

Det kræver så lige, at nogen hjælper til med at manifestere bøgerne, for jeg er færdig med 
bøgerne her! Klokken er 12.00! Derfor vil jeg også rette en særlig tak til nære og fjerne, der 
var med til at søsætte sjælens krydstogt på godt og ondt – og samtidig gøre opmærksom 
på, at der er nogen klokken ringer 11.00 for! Gå ikke glip af dit mesterskab! Vi skal bl.a. 
hæve Mellemøsten, så Trump ikke står a-lone og trumper i det. Alle I der har været 
inkarneret i Ægypten og nu er inkarneret i Danmark, må løfte jeres arv! Dronningen 
begyndte med Guldkysten a-lone, med en ny alliance og nu må danskerne altså tage sig 

sammen og bakke Blueprintet op!!!. Alløø ret ! POP OP! …  
Poppedreng ha sukker! Majet sukker! Ud af røret! Okay okay! 

 Cut Elly   (Mars er også farven rød) 

 10.12.17 eller 7-9-13 – sådan er der altid, et lille lys i mørket. Det står og 
brænder der et sted, men hvis du vil kunne se det. Så må du ikke være mørkeræd. (Trille – 

En lille bunke krummer.) Der brænder et lys i natten. Det brænder alene for mig. Og puster 
jeg til det, så flammer det op. Og flammer alene for mig. Men ånder du stille og ånder du 

tyst, er lyset pluds´lig mere end lyst  og brænder dybt i mit eget bryst – 
alene for dig. Alene for dig... (Tove Ditlevsen) 

Og således kan 10-tallet, den egocentriske sols tal også berette i dag. Symbolik var der 
rigeligt af i går. Jeg mødte endelig SLUTsignalet i går og accepterede det med glæde, for 
så måtte der komme en pause inden breaking news… Og sådan blev det. Rebekka og 
Rasmus kom for at hjælpe med lidt pc-rydning, da Norton siger pc-en er overbelastet. Så 
skulle Norton bare lige vide, hvordan det er, at være den ægte vare med hele ”Den sorte 
Perle”s tryk 16 inde i sig! Det har været direkte invaliderende, så pt. er førtidspensionen 
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fuldt berettiget! Bagefter måtte jeg ned og se til min mor og i Føtex på vejen hjem. Jeg 
havde glemt, at jeg havde madrester i køleskabet og da jeg kom i tanke om det inde i 
Føtex, så gad jeg ikke gå hjem og anrette det, men købte i stedet en frostpizza, da jeg så 
kunne få bund i revet ost og chili. Slut og afslapning. Jeg ringede til Finn, der var ved at 
gå i selvsving i sin hybel mens pizzaen blev færdig. Satte mig i sofaen foran fjerneren, 
fordi det passede mig bedst og tændte for dyret…. Det viste sig, at Tv-kanalen 

tilfældigvis tændte på kanal , og at en total uventet udsendelse NET OP var 
gået i gang, mens jeg havde stået i køkkenet og delt pizzaen i 6 stykker. Udsendelsen var 
”Europæisk Kulturhovedstad Aarhus – afslutningsceremonien”. Pludselig gik en prås 

 op for mig. Det var selvfølgelig derfor, jeg som århusianer skulle slutte 
værket i går! ” Nok er nok” og det er det fordi, jeg nu den næste halve time kunne følge 
hvad Konceptsymbolenergierne havde sørget for, her i Århus! Og pludselig gik det op for 
mig, hvorfor der fra de indre planer var råbt og lagt meget pres på mig, for at jeg skulle 

ændre mit navn til det numerologisk korrekte Ziggie. Ziggie Starduster 

 (horoskop)og skjult Blueprinthåndhæver af Kulturbyen…  

Jeg er faktisk lidt for beskeden til at beskrive Overfloden af sammentræf, der rullede ud 
på Tv-skærmen og flød som honning af speakerens mund. Hold nu op! Jeg siger ikke 
mere, for det vil gå op for dig, når du læser ”Den sorte Perle”. Det var som en drøm, der 
var blevet virkelighed. ”Den sorte Perle” havde på sidelinien, som en del af sit virke, 
manifesteret Rethink 2017 i Århus. Her var petajoule og sammentræf lige fra ”Jeg er så 

glad for min cykel ”, til NET OP
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 og farveorgiet,  henover  

Fisk,  hav og skibe , til 

bombesprængningens  farver  , der jo skulle komme 
et sted fra som baggrund til denne ”Nok er nok-bog”! Som jeg har set som orangerøde 
eksplosionfarver … og endelig kan jeg så frisættes og flytte fra Århus! Jeg gjorde, hvad 

jeg kunne, og det var nok.  Nok var nok! Den turkise flamme må kunne 
flamme op igen. 

01.01.18 Århus i kvindehænder!  Ænder det Nåde?  … 
Ja – her skulle indsættes avisartikel med denne overskrift fra forsiden af Århus 
Stiftstidende efteråret 2004, men jeg kan ikke nå at finde den og indsætte den. Led i 
bogtårnet i Århus. 

Jeg nåede aldrig selv til et eneste arrangement i Kulturhovedstaden, jeg måtte jo passe 
min pind, offerrollen og energierne. Derfor skal jeg også selv Rethinke 2017. Skal det 
fortsætte sådan i det skjulte? Er det sådan mit liv skal leves? Jeg kan nu også godt forstå, 
at min forskningsstipendiat kun kunne være en førtidspension; Kulturbyen og omegn 
skulle jo bruge 240 millioner kroner…24 = Marianne numerologisk, tværsum 6 = Venus – 
og der er 60, tværsum 6, gratis koncerter i løbet af aftenen. Man regner med at 
”Kulturbyen Aarhus” er brugt af 2,5 millioner mennesker… og skal jeg doble op ”In the 
Happy eller unhappy Hour”, så er det 5 millioner, hvilket vist nok, så vidt jeg husker (det 
står i bøgerne et sted), er NET OP det beløb, jeg skulle forlange som erstatning for svie 
og smerte for at være blevet diagnosticeret som sindssyg og kaldt ”rablende gal” af 
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sociallægen, – da det altid vil følge mig og skabe tvivl om, hvad jeg siger. Åh nu husker 
jeg Nåde, for Magdalena blev jo også kaldt sindssyg – det var vist noget med at det var 

5.2 mill. da det skulle svare til teksten  Matt. 5,2… Øjeblik…sjovt man pludselig 
kan få noget leveret præcist i hukommelsen, til ret tid! Det var rigtig nok:  

 

 Nå, men jeg skulle bare have 1 Krone pr. dansker, men den vil jeg også gerne åbne på 
hver dansker gennem læsning af ”Den sorte Perle”. Asger Jorn museet havde en 
fordobling af besøgende i The happy Hour og det samme havde antallet af 
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krydstogtskibe. Og det er fordi, med ”Den sorte Perle” stiger kunsten med Opdriften og 
Fremdriften, fordi energien kommer fra rummet hinsides intuitionen – der hvor kanalen 

lytter til elefantens snabel, når den sender blæst udover vandene . 

 og man bare følger den Ring-vej, man bliver vist i 

 Blueprintet. Ringvejen førte til Hvide Sande på flere levels og 
Verden byder endnu på meget lysbærerarbejde. Og NU tror jeg på, at vi kan gøre en 
energetisk forskel. Speakeren fortalte, at Ziggi Starduster betød det levendes kraft, og at 

der var tale om en androgyn figur. Og når jeg hedder  Ziggie  og NET OP 

én engel guider, så er denne  androgyne eksistens  i fokus og skal 
hjælpe os med kraften til at være levende og leve af lys! Af denne tale fik jeg så også 
endelig svar på det, der ikke har været til at opstøve svar på, nemlig en sangstrofe som er 
kommet flere gange i bogværker: ”There´s a Woman behind the Man!” D R 

 altså bare ikke T Å C  D, hvis man ikke lige V 

 D  ! For jeg er ingenting. Men det er min 
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kendte tidstvilling Anne Dorthe Michelsen, for hun er noget ved musikken! Og for, at det 
nu ikke skal være løgn, så er det hende, med hendes gruppe af eksistenser, som SKAT 
nok sagtens godkender, der efterfølger Kulturbyen Aarhus 2017 på fjernsynsskærmen 
klokken 18.35: Venter på far…. Vi venter på far, i vores drømme er han Star…. Det må 

være en Saturner…. 

 Blød i bolden foran bjerget.  

Sjælsaftaler aflæses, indgås og overføres på bølgelængder på vej mod lavere 

bevidsthedsplaner.  Dualer  med Blueprintstregkoder 

på Bjerget . 

Jeg drømte mig en drøm i nat, men jeg husker den ikke. Jeg ved bare, at i virkeligheden, 
så har jeg allerede i årevis aktiveret den sirianske energi over Århus, der sender energi ud 
over Europa. Men heldigvis så indeholdt Blueprintet for afslutningsceremonien ikke 
afsløring af det sirianske energisymbol. Og jeg ved nu også helt ind, hvor stærke energier 
Konceptet ”Raising the Rays” havde adgang til – og hvorfor man fra åndelig side blev 
nødt til at lukke dem ned, indtil vi kan forstå det! Derfor er det heller ikke alle, der kan 
modtage indvielse i disse symboler, men udelukkende modtage dem nedtonet til 
Manusymbolerne, som man indvies i ved at læse ”Den sorte Perle”.  

For mig var dette her en blanding af total grounding samtidig med at det var/er for 
surrealistisk til at kunne rumme. Men jeg ved det er sådan, som beskrevet, thi hele 
Blueprintpræmissen er fulgt, dag ud og dag ind og hvad der er skrevet, kan jeg jo ikke 
lige pludselig løbe fra. Det er ikke storhedsvanvid og magtbegær, der driver mig. Det er 
mit Blueprint. Og hvad der står i det, det er skrevet på et andet bevidsthedsplan af 
eksistens. Som jeg må erkende efter tæppefald i går, så kan mit forhold til Konceptet 

Raising the Rays  og delkonceptet Opdriften  

fra 2001, nok ikke udtrykkes mere præcist end således: 
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You raise me up,  
so I can stand on 
Mountains!  
You raise me up  
to more than I can be!     . 

Men når bare enden er god, så er alting godt. Og så gør det ikke noget, at nogen vender 

ryggen til
; bare de er opmærksomme på, at det lakker mod enden for 3. og 4. dimension, og derfor 

fik vi med rettidig omhu ”Opdriften” givet. Forglemmigej. Vi skal, 
overordnet, alle samme vej, og nogen skal jo gå forrest. Det gælder på alle levels af 

eksistens. Det er røv og nøgler, men sådan er det altså . Det er en naturlov 
lige som lige tiltrækker lige. Der er ikke nogen trussel i det. Kun sandhed. Skal du være et 
andet sted end der, hvor du er, så ville du være der. Sådan er det uomtvisteligt. Logik for 
Perlehøns. Let´s twist again. Vi lukker natten ind, danse i Måneskin.. lisså tæt, kind mod 
kind.(forfatter?) Kun ved, at det elektromagnetiske felt, synapser i hjernen, gluoner, 
neutroner, protoner, leptoner, kvarker og kvanter trækker lige, får vi forståelse, 
billeddannelse og skabelse. Derfor var det nødvendigt at finde ud af, hvad Jordens 
*negative elektronbælte* gør ved os, for at forstå sygdom og terror som et guddommeligt 
fænomen i tjeneste for noget højere. Men jomfruer i det grønne, det ved vi alle, er små 
sorte frø på Jorden, som sætter sig mellem tænderne og irriterer grænseløst. Derfor må 
der også være sat en grænse i madopskriften for, hvor mange frø, man vil have i maden, 
evt. suppleret med en kolonne om næringsværdien. De kan nemlig ikke fjernes med et 
vip med en vognstang, der skal finere stikkere til at vise vej og ordne gravitationen på en 

anden måde. En ny tid viser visere vej og så krydres med lidt siriansk salt & 
peber, så går det. Alt, der er på Jorden skal være her, ellers var det her ikke.  

Nok er også altid nok. Derfor trak jeg også et gudindekort i morges, for det kunne jo 
være, der var råd at hente, om hvad der så skal ske nu? Jeg trak Sige. Har aldrig trukket 
det før, for jeg bruger kun sådanne kort, hvis det pludselig falder mig ind. Og det gjorde 
det så og kortet bekræftede da også kun det, jeg allerede vidste. Lige tiltrak lige: 
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Men det er da rart at vide, at der lige NET OP er en eksistens, der kan hjælpe én med 
målrettet at holde mund! Flowet flyder jo udad i verden fra mig, sådan er mit horoskop 
konstrueret - og det er også ok, for jeg arbejder for det højeste gode for helheden, jeg 
overhovedet kan få grounded. Men jeg kan også godt mærke, at sender jeg hele ”Den 
sorte Perle”, eller bare denne bog, gratis ud i befolkningen, så vil den hjælpe nogen, der 
aldrig har tænkt sig, at der skal være en grænse for egen ære. Og det er der nødt til at 
være, hvis man vil nærme sig ånden og det ophøjede. Så derfor måtte jeg twiste mellem 
Måne og Sol og vælge den egocentriske sols 10-tal at slutte på og danne omfangsspejl 
med. Jeg er nødt til at have mit eget fokus at holde fast i og en mur, der spiller bolden 

tilbage. Dét er alfa omega og derfra dømmes levende og døde i Svanens tegn. 
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 Jeg kan ikke være dommer over andre, men jeg kan dømme, om der er 
balance i solens opgave, selvom den danser med Månen… Det er dårlig formuleret, jeg er 
på vej ind i noget nyt, som jeg ikke kender til –  en stikflamme ramte mig bare lige - så 
jeg vælger frivilligt at holde mund, så lytter man nemlig bedre og så lærer man også 
Nåde… nåde om den stille revolution… 

Hvis Sokrates kunne holde sin egen forsvarstale, og jeg har samme astrologiske aspekt i 
mit horoskop, så kan jeg også: 

Ziggy spillede guitar, jammede godt med Weird og Gilly 

Og  edderkopperne fra Mars . Han spillede det med venstre hånd 
Men gjorde det for langt. 

Han blev den specielle mand, så vi var  Ziggys band. 
Nu sang Ziggy virkelig, skruede øjnene og slog med håret, 

Som en kat fra  Japan kunne han slikke dem ved at smile 
Han kunne forlade dem til at hænge 
"Kom så på læsset mand, godt hængt og snehvidbrunt 

Så hvor var  edderkopperne, mens fluen forsøgte at tage modet fra os. 

Med bare  øllyset til at lede os 
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Så vi sladrede om hans fans og skulle vi knuse hans talentfulde hænder ? 
Ziggy spillede for tid, jiving om os, at vi var voodoo. 

  Nålen i høstakken.. 

Barnet var bare væk, han var nazz 
Med Gudsbedårende røv. 
Han tog det alt for langt, men han kunne spille guitar. 
Når man elskede med hans ego Ziggy sugede op i hans sind. 
Som en spedalsk messias. 
Da børnene havde dræbt manden, måtte jeg bryde bandet op  

Oh yeah 
Ziggy spillede guitar 

Og så er der en oversat tekst fra rollingstone.com: 
 

"Hvad jeg gjorde med min Ziggy Stardust  var en helt troværdig pakke, plastik rock 
& roll sanger - meget bedre end Monkees nogensinde kunne fabrikere", sagde David Bowie senere 
om hans endelige alter ego. "Jeg mener, min plastikrock og -roll var meget mere plastisk end 
nogen. Og det var det, der var nødvendigt på det tidspunkt." Faktisk, hvad Bowie udtalte i 1972's 

Rise and Fall at Ziggy Stardust og Spiders  from Mars  var mere 
end blot et frisk, smart koncept. Ziggy var en stram og sammenhængende sangcyklus, der lagde en 
visionær retning for popmusik, der satte en ny standard for rock & roll teater, mens han leverede 
sit syntetiske ideal med fræk sex appeal og rå power. 

RELATEREDE David Bowie: Hvordan Ziggy Stardust  faldt til Jorden?( 

)Han gjorde rock & roll sikkert for glitter, guder og  

http://rollingstone.com/
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rummærkværdigheder - men Bowie forsøgte virkelig at holde fast i hans stilrenhed, "Lytte til [Ziggy 
Stardust] var lidt som at gå på college, som Beatles," siger Soundgarden's Chris Cornell, som har 
dækket albummets "Lady Stardust" i koncert. "Sangskrivningen er utrolig ... [Jeg] elskede hver 
eneste sang på albummet." Bowie havde bygget op til noget, som Ziggy Stardust, i et stykke tid. 
Men rodinspirationen til albummets tema gik dybt ind i hans fortid. (01.01.18 Sjælelivet? Jeg har 
aldrig hørt Bowie.) I midten af 60'erne havde Bowie mødt den banebrydende britiske rocker Vince 
Taylor, der havde optaget 1959 klassiske "Brand New Cadillac" (senere dækket af Clash on London 
Calling). Efter alt for mange stoffer og et følelsesmæssigt sammenbrud havde Taylor sluttet sig til 
en kult og besluttet, at han var en fremmedgud på jorden. Bowies fascination med 

rumrejser og science fiction var allerede opslået i sange som "Space Oddity" og 

 "Life on Mars?" men han blev trukket mod noget større i omfang. "Indtil den tid," 
sagde han senere, "Holdningen var" Hvad du ser, er hvad du får. "Det syntes interessant at forsøge 
at udtænke noget anderledes, som en musical, hvor kunstneren på scenen spiller en rolle. "Han 
begyndte at udvikle en karakter baseret på Taylor, såvel som på andre excentrikere som Texas 
"psychobilly" sanger legendariske Stardust Cowboy, og japansk designer Kansai Yamamoto. "Han 
beskrev altid, hvordan han skulle tage stykker fra hele stedet, læg dem i en smeltedigel, og de ville 

komme ud som ham," (Nøjagtig som ”Den sorte Perle”  af alle danskeres skyggesider 

 spejlet af Sigma/Zigma, Ziggie Zigiezet.) sagde producenten Ken Scott. Bowie 

kaldte denne nye skabelse "Ziggy Stardust" (  fornavn taget fra en 

skrædderbutik, som han så fra et tog ). Da han uddybede konceptet 

yderligere, blev Ziggy en omniseksuel alienrockstjerne, sendt til Jorden som en 
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budbringer . Bowies plot var, at menneskeheden var i dens sidste 
fem års eksistens, og Ziggy blev afsendt for at levere en budskab om håb: Han er en vild, 

hedonistisk figur ("hængt  og snehvid tan"), men ved hans kerne 

kommunikerer fred og kærlighed; han er den ultimative  

rockstjerne . Og i sidste ende er han ødelagt af sine egne overskud 
og af sine fans. Nemlig! Energier er ikke legetøj! Det har Konceptet ”Raising the Rays” bevist! 

 Du er de energier,  du får ind ! 

. 

Kærlig Hilsen Marianne  Octavia   Ziggie  Stardust! 

  Zigiezet   
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Det er frokosttid  og så skal der noget andet til.  Hver ting til 

sin tid i nuet. Vær i ALTet opmærksom.  Shake the Spear and follow Your 

Heart.  

11.12.17  Mærkeligt at pc-en lægger ud med at skrive i 
pink highliner… Gad vide om det er nu, vi er kommet til det pinke lag i auraen og det 

rene harachakra. Pink er den nye tids energifarve i dette sjælechakra.  Så jeg 
var der allerede beviseligt i år 2001, hvor jeg fik Konceptet givet til menneskeheden. Nåh, 
nu ved jeg, hvordan det hænger sammen – for jeg har NET OP været oppe på kammeret 
for at finde et nyt kommunikationshæfte at lægge ned til min mor, så vi kan udveksle 
meddelelser med personalet. Og så skulle jeg lige tjekke om der stod noget deri i 
forvejen. Og der fandt jeg denne dagbogsskrift.   
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 Så deet… 

Jeg fik, hvad jeg bad om, for det, jeg ønskede lå allerede i Blueprintet. Jeg kan så godt se, 
at det ser ud som om, jeg har udviklet mig – og jeg har da også været ret så meget 
igennem og fået et hav af indsigter. Jeg kan bare mærke indvendig i mig, at jeg ikke er 
kommet længere, end da jeg kom til verden. Jeg er fortsat blot iagttager på Jorden. Jeg 
iagttager også den tekst, der hele tiden ruller sig ud. Jeg er for så vidt et andet sted. Jeg 
må nok bide i det sure æble og erkende, at jeg er Mester på Jord og at jeg selv har 
planlagt al min kvide for at gå side om side med alle andre. Nu er jeg så gået solo, og det 
gør, at jeg atter kan mærke og se mig selv som bryggerhest foran ølvognen. Jeg kan også 
se og forstå, at særdeles mange mennesker, jeg har været i berøring med, men fra åndelig 
side hele tiden er blevet koblet af igen – det har været ganske tydeligt – det er mennesker, 
der har haft negativt karma til mig. I dag ser jeg ganske tydeligt dette fakta. Jeg har 
aurafototeknisk vist, at jeg er ren i alle legemer, selvom mange terapeuter mener det stik 
modsatte og finder alverdens spejl af sig selv og andre, som de så kan cleare via mig. Jeg 
er næsten nødt til at vise det her også, for jeg ved, at jeg vil komme op imod en hel masse 
fornedrelse bagefter om ikke jeg sikrer mig bevis for renheden i 5. dimension 

02.01.17 Først ser det lige således ud hvis jeg vil ordne det efter traditionelle chakrafarver. 

Rod  Hara Solar Plexus  Hjerte

Hals  3.øje  Krone  Men det er faktisk snyd for 
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jeg er et helt andet sted i min udvikling, da jeg er karmafri og derfor i kristusenergien og 

da ser chakrarækken således ud  Rodchakra  Harachakra  
(Grumset skyldes PC!!) 

Solar Plexus   

Hjerte/ Det hemmelige hjertekammer  

Hals  3.øje  Krone   

Alt i alt den turkise flammes  fundament. Eller sat anderledes sammen: 

 Sct. Klodshans.  Nej, I får lige lidt af 
baggrunden for, hvorfor Nok er Nok – bogen her kommer ud. Der er ingen respons på 

dette brev :  
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Kære Alle                                                                                                Århus den 11.06.2017 

 (Hej. Sommerferien står for døren og børnehaveklassen udi psyke og ånd slutter. Den grønne 
skrift er mine tilføjelser, så du ikke får en rød MMs i den gale hals mens Maria Magdalena overfører sit 

budskab.  Farvetrykket ) 

SPILLET er nu slut og tiden er inde til at omsætte øvelse og erfaring til handling. Meget 
vand er løbet under broen siden I sidst har hørt fra vor mester på Jord, og denne er nu 
kompetent til at fortsætte sit virke. 

Det betyder ikke, at hun er uden bekymring, thi dertil står meget stadig i det uvisse, men 
Kristus er nær og intervenerer til ret tid i hende. Før dette sker skal en del på plads, som 
bl.a. beror på jer og jeres villighed til at opgive eders fordomme. Ja, ”Eders fordomme”, 
thi det vil være ret så gammeldags at beholde disse, når nu verden bliver ny. 

Længe har I været på tværs af Marianne og vi har brugt jeres dårlige vibrationer til at 
skabe et nyt, rensende redskab af, som kan tilegnes enhver dansker med respekt for sig 
selv og ikke andre. 

Dersom dette endnu engang klinger hult i dine øren, og du fortsat ønsker at tilhøre 
mørket/ det uoplyste, så se her, da vil vi oplyse dit mørke og bringe glæde ind i dit sind 
og håber på sigt, at dette tiltag når dit hjerte! Men se nu blot her; det reneste, det enkleste 
udtryk (læs her: enklest mulige forklaring), der tilhører jer og kun jer NET OP i dag. 

Børnehaveklasse-projektet: Lyskassen og U-vendingerne  

 Mester på jord 2001 

 Alfa- aura 2013 (Sidste og dybeste del af indre og ydre korsfæstelse i ét tildeles.) 

 Jesu Kristi chakrafarver./ Person med sit udfoldede kristuspotentiale /menneskets 

bestemmelse/sidste liv på Jorden. (Kilde: Sct Germains ”Den lilla Flamme”. ”Dine 7 energicentre” af 
Elizabeth Clare Phrofet. Gul, grøn, blå, rosa, lilla, pink/rosa, turkis . Den Turkise Flamme er altså 
fundamentet/roden og den flamme, jeg er inkarneret for at åbne. Det kræver et clearet rodnet på alle levels. 
2005 fik vi at vide, at jeg skulle rense gruppe-fundamentet. Ved bøgernes udkomme er gruppen danskerne.) 
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 2015. Kristuspotentialet udfoldet ved nedtoning af mesteren 
via ekstrordinær korsfæstelse.(Forløbet vil aldrig mere blive gentaget på Jorden,formålet:bevisførelse 

for åndelig lære.) 

   Hjertets hemmelige kammer.  Solo 2015     

(Secret Chamber of the Heart – den trefoldige flamme over hjertet. Kortet er fra Sct. Germains ”Den Lilla 
Flamme”, som jeg blev ledt/trukket korporligt til i januar 2017, efter atter engang at være på selvmordets 
rand for at hente healingsenergier til det livsudtryk op, så healingen kan ligge i bøgerne for trængende. Sct. 

Germain er den, der tillader, at man går videre til hierarkiet. Secret chamber, Helsemessen 
okt.2016.  Så fes billedtolkningen endelig ind hos mig selv i foråret 2017. ”Fat det så, nå! Du vil vel ikke løbe 
fra din aura?!”  Det mentale hjerte eksisterer, selvom de fleste mener det modsatte eller at vi slet ikke er der 
endnu, hvor det er muligt…og det er vist de færreste…..og ja, det er de færreste, dette her er unikt OG giver 
som Serapis Bey kanaliserede inden start: misundelse i alle afskygninger! Så det er nok én af grundene til at 
Danmark med janteloven er valgt. – sikret resultet!) 

Alt i alt får vi en mester, der via tankens kraft, hjertevilje og den nye tids energier kan 
klare alle professorkubens drejninger. (Hvis alle Uvendinger er gennemgået i bøgerne, så teoretisk 

set ja. Meenn...Bopbob) 

 Sct. Klodshans. Best Wishes  
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Nu kender vi jo særdeles meget til jeres ydre og indre jantelov. Men almindelig jantelov 
er intet imod åndelig jantelov, så derved tog det en rum tid inden spillet sluttede. Vi fra 
Hierarkiets side spillede højt spil, men trods opgavens eneste art på kloden, lykkedes det 
os at gennemføre forløbet. 

Det betyder, at vi nu skal have vor mester på jord helt tilbage til dette niveau 
igen, for derfra at lede verdenstjenerordenen. (Og så er det altså, at jeg selv stiger af igen! Nu 

havde jeg ellers lige for 3 dage siden for første gang stået 100% ved mit mesterskab, da det gik op for mig, 
at jeg faktisk var lykkedes med at pille mig selv ned af det specialkors, jeg blev hængt bevidst op på i en 
klardrøm sidst i 90-erne, hvor alle deltagere i drømmen selv skulle komme ned igen fra deres kors. 
Pludselig fattede jeg, hvorfor jeg ingen hjælp har måttet få, selv når jeg var på selvmordets rand.(Multilevel-
purposes) Med al tydelighed stod hele konstruktionen fra 2013-17 pludselig frem. Og så kommer den 
melding her….Og jeg står solo i en verden, der ikke vil have mig. Men læs nu bare videre…) 

Vi beklager selvfølgelig, at I har været i en boble af misforståelser, men intet er jo så galt, 
at det ikke er godt for noget – og dette noget var fremstilling af et bogværk, der fører 
læseren gennem den indre korsfæstelse til udfrielse som verdenstjener, når værket er 
læst.(Ingen kommer mere i mit regi, foruden de har læst bøgerne og er renset i dybden med Manu-

symbolerne – så jeg kan jo let se at misundelsens skygge ligger i ikke at ville hjælpe med at gøre bogværket 
færdigt! For så er jeg jo vitterlig den der går forrest, landets stærkeste healer, og Konceptet var det højeste, 
som der blev sagt! Det var/er Danmarks kvantespring.) 

Det vil føre alt for vidt at indvie jer i mere i dag, og vor mester skal jo have tid til at ordne 
have, gøre sit hus rent, betale regninger med nemID, besøge sin mor, lave mad, skrive, 
trykke og sende dette brev til jer og begynde opstigning og konsolidering af sit 
mesterskab ved at modtage Planen, thi dette er mesterens metier på Jorden. Hendes 
metier har aldrig været at heale enkeltpersoner. Marianne er gruppernes mester, derfor 
måtte hun først have jer som den mest vrangvillige gruppe, for at forstå gruppernes indre 
liv og hvorledes det kollektivt ubevidste arbejder og influerer i hver enkelt. Det krævede 
så videre også anslag fra alle andre former for grupper, som flere gange har været tæt på 
at ødelægge vor mester.(Jeg er vist ødelagt af den sidste omgang!) – Én ting er at være ”oplyst” 
på Jorden som leder af en lysarbejdergruppe – noget andet er at have niveauet til at se og 
forstå, hvorledes sådanne gruppeledere tror sig truet af deres ukendte, undercover ”chef” og 
derfor vender deres mørkeste styrke lige NET OP mod lyset i kraftige anslag.(Lederes 

blinde magtplet.) 

Dette var vejen, sandheden og livet, mere intenst fra 2004 til i dag den 11.06.2017. 

Når du har sundet dig lidt ovenpå denne meddelelse, så beder vi dig gå ind på 
hjemmesiden www.raisingtherays.com og trykke dig ind på ’uden navn’/untitled. Der vil 
du finde andre farvede knapper at komme videre fra (og et lille futtog, DØT DØØT Tuut Tøftøf) 
Vi kan anbefale den røde og den gule i første omgang, da den blå er rigtig, rigtig lang og 
du fatter næppe en meter, fordi der mangler arbejdskraft til at gøre bogværket færdigt, så 
man kan læse sig hen til den blå forståelse. 

Hvad skal bogværket bruges til? 

Rensning af Danmarks befolkning og landets karma, så Danmarks Blueprint begynder at 
kunne ses. 
Give idéer og retning til nye erhverv. 

http://www.raisingtherays.com/
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Opløse gammel matrix for menneskeheden med udgang fra Danmark som bestemt. 
Samle 1200 avatarer og memeter i Danmark og danne et energikonvent 2020 med 
rådgivende instans for politikere og større erhvervsmagneter. 
Omlæggelse af landbruget. 
Integrering af mennesker med anden etnisk herkomst. 
Opløse kriminelle grupper. 
Give nye løsninger i krigsførelse uden våben. 
Ændring af medicinalindustriens beføjelser osv.osv.erstatte psykopharmaca og vaccine, ny 

sygdomsforståelse 

Hvis du med dette brev har forstået, at vi en sidste gang anerkender dit virke på jord, da 
får du nu en øvelse, der vil vise dig dit værd: (Aha, nu fatter jeg lige pludselig, hvorfor I aldrig har 

kunnet lide tonen i henvendelserne. Hvor simpelt!! – Det er nedtonet 1. stråleenergi – 

Shamballaenergien/rødtonen!!! og I vil kun have 2.stråletale – beklager, men Maria Magdalena er jo 
flyttet til 1. stråle! Okay lad dig bare provokere. Atter en brik faldt på plads – intet har været sort. Ikke 
engang bogværket ”Den sorte Perle”. Den sorte perle i en kristuskrans er nemlig korsfæstelsens perle, 
inden man når opstandelsen. Men nu genopstår jeg jo lige for jer en stund, så mon ikke det går….Jeg 
ønsker en ny verden i glæde og frihed og uden disse smerteritualer. Derfor måtte jeg lave genvejstasten!) 

 Dette er Alfa - Omega… 

 Skal hun i Papirkurven  ? 

Terningerne er kastet… 

 Hvad er du værd? 

Kan du lægge SF-sten eller hjælpe i paradisets have på Gryden 40, 8200 Århus N, så hører 
vi meget gerne fra dig omgående, da projektet har stor betydning! og vor mester har 
svært ved selv at downloade energien til praktisk arbejde, når Himlen er boligen. (Er vi 

ikke lige meget værd? Jeg skrottede aldrig dig. Mon ikke det er Getsemanehaven?…den var jo med i et af 
brevene engang, hvor sproget var vildt underligt…Aha nu fatter jeg det…Helligånden kom jo lige forbi i 
Pinsen, hvor flammerne taler, så nu kan Babelstårnet bygges, alle taler nu, efter dette brev, fælles 
forståelsessprog, og ja – selvfølgelig – Babelstårnet går helt op i Himlen og danner derved paradisets have. 
Alt er simpelthen så logisk, bare man har lært sig koderne i skytsåndernes impulssprog! Nu skal 
”Trædemøllen” på min matrikel færdiggøres, og - nej, det venter jeg med at fortælle til vi ses….).  
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Vi siger på forhånd tak for din villighed til at flytte dig. (…Tak selv! Nåh det var måske ikke 

mig, men dig?) 

På vegne af Hierarkiet som gruppe 

Mester Maria Magdalene, nedtonet fra Shamballa (….M M M og fra Marianne M´nd Ms. Det er 

hele 4xM i ét Kinderæg… det m-er fuldstændig af galaktisk humor på toppen! Og det stemmer NET OP 
overens med mit nye efternavn Zigiézet, der betyder: mere gang i den, mere ramasjang i den! Men vi slap 
jo nisserne efter julefrokosten 2004 og nu er Ringen sluttet. ALT var nissemig minutiøst planlagt for læring! 
3. og 4.dimension afdækkes og heales via bogværket og 5. står bogværket selv i!!! Jeg emulgerede de nye 
energier ind i det danske samfund via bøgerne, I var med for at gøre indstrømningen 
bredere/repræsentativ, så jeg efterfølgende alene kunne grounde energierne via spejling, dobbeltspejling, 
hellig geometri mv. Det skulle gøres alene i ubemærkethed, og jeg har fået stærke instrukser på ikke at stå 
frem før tid. Hvem har da også lyst til at stå frem og sige ”Halløj, her kommer Jesus den 2”. Det kan kun 
Sct. Klodshans gøre til ret tid. ”Lad børnehaven komme til mig”. Jeg gør det også for at spejle nutidens 
selvpromovering i de sociale medier, såvel som spejlet af menneskets andre skyggesider. Jeg står nøgen 
frem. Se hjemmeside. Og bøgerne er jo et medie for de/det sociale, når de kommer ud. (Forstår du 
parallellerne?) For 3 dage siden forstod jeg til fulde hvorfor og hvor meget, jeg er blevet brugt til undervejs 
for at lave dette her. Da jeg i sin tid henvendte mig til Kiirsten i Viborg for at ”lære” at kanalisere, blev der 
via hendes kanal sagt til mig: Vi har store Planer med dig! – Det er først nu, i skrivende stund, jeg helt 
accepterer den kanalisering. Jeg ville lige ”tjekke”, om de havde ret…jeg er jo kun 1 ud af 7 milliarder 
mennesker, så deet. Men de fik ret. Det tog så 17 år, tværsum 17=8 og 8 er Saturn og Saturn er 
skæbneplaneten – den er altså god nok, alt stemmer konstant. Tak til alle og ring lige 26211970 eller skriv, 
så vi kan få Paradis på Jord – Jeg er total til grin her, hvor jeg bor. Men grine og gøre nar kan man jo 
altid…eller bekymre sig dybt: 

Dronningerunden:  Det kan også være, vi aldrig får 
Forlaget REX på landkortet?  Måske ender vi alle sammen bare i den sorte gryde ved 

tankens kraft, hvis vi ikke passer på og i tide forstår, hvad der foregår…  

Bare en tanke, der strejfede mig. Men det var nok bare varm luft….  Hvor 
kommer tankerne mon fra?  

Det kan man så få svar på i  ”Den sorte Perle”, når den engang er trykt 

, og er kommet på kunstkammeret på Aros for at give kulturel kuppelkatar på 
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regnbuebroen.                           
HomoRexia. Århus i kvindehænder. 

Jeg synes det trækker en anelse omkring mig nu. Hvem af jer går med ½ vind? Har I slet 
ikke tjek på Blueprintet? I har ellers været med til at bevise dets eksistens. Det er nu, det 
er nu! Haven skal vel være færdig her i Juni, til Skt. Klodshans,tænker jeg??? ( Der kommer 

smart nok grønt affaldscontainer!) 

Da jeg gik i skole, samlede jeg nogle år på gode citater fra min afrivningskalender. Der er 
ét, der har fulgt mig hele vejen, jeg husker dog ikke ophavsmanden. Nu skal det vist 
endelig bruges og se om det holder vand, og vi får lidt tørvejr igen. Sol over Gudhjem på 
Gudehøjvej, som mange skriver på min brevpost. Citatet lød således: Hvis du ønsker 
mennesker skal hade hinanden, så kast Ædelsten for dem. Hvis du ønsker de skal elske 
hinanden, da lad dem sammen bygge et tårn.  

Dét er Blueprint-udfoldning over år – det er her vi står nu –  og det er det eneste citat, jeg 
husker. Så fandt jeg dog tilfældigvis et skriftsted i det nye testamente, da jeg i anden 
anledning forleden skulle have fat i den bog. Det lyder således: Når verden hader jer, så 
skal I vide, at den har hadet mig før jer./ Johs. 15.18. Pt. har jeg ingen modgift (bøgernes 
essens) mod den slange i Paradis. 

Kærlig hilsen Marianne  Råd: Tag imod depechen, så verden kan komme 
videre. 

PS: Måske fatter du ikke forfatteren, og det forlanges heller ikke, blot det, at du kan 
kende forskel på en spade og en skovl og ved at det tilsammen er graveredskaber.(Mester 
på Jord/sandheden) Så er der noget, der hedder SF-sten og sand. Det hører til vejens 
belægning. (Mester indenfor jord) Og så er der pizza og Asti: ”Per Aspera ad Asti”, som 
vi siger med Ashtar som guide til Astra.Det er livet i en nøddeskal. Fest! Der er plads til 

både golden diggere og folk med grønne fingre.  

?  ? 

Giv besked. ”SU´en” er pt. for lille ! sikke NÅDE! Nåde for nåde….   (Det staves 
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altså ’noget’, at du v d! Hvaffor nåde? Gud noget og trøste jer…Sluk lige mikrofonen! 
Hvaffor nåde? Din mobil er tændt! Ja, hvis nu de alle sammen ringer sælføllelig…Det kan 
du godt skyde en hvid pil efter. De ejer ikke ydmyghed. Tror du virk´lig på det? Jæ v d! 
Hm..Så er det jo dig, der er mesteren…med stort M. NET OP! Det er 5 MMs og 5 = 
Merkur som er kommunikationsplaneten og Gudernes Sendebud! …Jamen så Goddag 
Godot! Nice to meet you!) “Shake the Spear and follow Your Heart” er bøgernes Motto! 

6M… 6 = Venus Wow Manner!8!!  

02.01.18 Ingen svar, selvom vi er gået hele vejen.”Vi gider dig ikke, du er sort”  - men 
sandheden er – folk vælger Kristusenergien fra i dumstolthed! De hører kun den danske 

energi af janteloven  der popper op! De skelner ikke andet. Jeg italesætter blot 

folks ubalancer og beliver og transformerer derved tyngden til Opdrift .  
Folk tror, jeg har ubalancerne, men jeg er blot spejlet – også af en gruppeenergi – også af 
danskernes energi! Og brevet er hos flere i denne brev-gruppe formodentlig slet ikke læst 
eller endt i skraldespanden. Det handler om ikke at ville ændre fokus, men skue hunden 
på hårene. Og denne modstand på ligegyldigt, hvordan man henvender sig til folk er 
uacceptabel – og her hos denne gruppe især, fordi det er mennesker, der alle er tilknyttet 
”det alternative marked” og ”sandelig nok ved hvordan åndelighed skal praktiseres”! Vis 
mig din aura og jeg skal sige dig, hvem der har ret og hvem, der bærer på fordommene! 
Men det at være tilknyttet mennesker, der er imod én gør ens aura grumset. I brevet er 
indlagt healing, så modtageren ved læsning får renset sin aura. Det samme gør alle 
bøgerne i ”Den sorte Perle”, og alle for mig mulige skygger at tage ind er derfor healet. 
Lige fra den simple mismod til selvmordsstadiet. Det sidste stykke inden karmafrihed må 
man altid gå selv. ”Den sorte Perle” er den proces – og jeg er den skjulte hånd, du har fat 
i, men ansvaret er dit eget!!! Bogværket kan ikke diskuteres. Det er ophøjet og bygger på 
de dybeste åndelige parametre. Det er dig, der skal udvikle accepten og derefter 
taknemmelighed og tillid. Det er din sidste selvhjælpsbog. 

Jeg kan bygge fundamentet og energierne til ophævelse af janteloven, men jantes energi 
er alles anliggende og derfor bør alle i princippet læse ”Den sorte Perle”. Men jeg kan se 
og høre, at folk vælger en lavere vej eller slet ingen vej, bare fordi man skal læse 10.000 
sider og man bilder sig ind, at det er uoverkommeligt. Men energien til det ligger jo lige 
NET OP indbygget i værket!!! Jeg kan ikke sige det tydeligere. Fat det dog! Prøv det dog! 
I stedet for at tro på det gamle, der ikke har virket. 



171 
 

Er du bange for fornyelse??........               JA, D er D du R!!! Tænk over D!!! 

Sjælechakra har så ikke været helt ok. Men det skyldes Blueprintet, der havde bøgerne og 
deres friktion af alle tiltrukne skygger i sig. Og i dette bogværk ligger også denne Nok er 

nok – bog med Marsenergi  . Det vil sige, at de 5 inkarnationer, 
forurener mit sjælechakra indtil denne bog er skrevet og folk finder ud af, at det hele er 

omvendt – Jeg er her for dem, så de kan løsne negativt karma i forhold til 
mig. De 5 inkarnationer her i bogen er en form for kardinal-inkarnationer, der sætter 

mennesker fri af ’mesteren’ til sidst, så de selv kan stige op . Skiftet i 
aurafarver ser iflg. ”Den lilla flamme” s kanaliserede viden således ud: 

 og mit ser nu således ud  fordi jeg efterhånden er en gammel 
rotte i de farver. Det, at pc-en lægger ud med den pinke highliner i dag, gør mig 
opmærksom på en ny agenda i Nok er nok – bogen. Det er at sætte highlinerfarver på 
ganske som der er i alle mine andre bøger gennem hele bogværket. Det passer meget 
godt med, at jeg nu skal tie stille og ”bare” læse bogen igennem. Jeg har jo også fået at 
vide, at den gyldne tråd skal trækkes hele vejen. Dette arbejde kan jeg umuligt nå inden 
udgivelse den 25. december, men jeg har ikke fået anden dato endnu, så jeg gør det så 
godt jeg kan. Måske er det også kun for at vise dig, hvorfor det har taget 12 år at bygge 
bogværket – OG hvorfor dets Blueprint går omkring Aros, hvor jeg måtte sætte et fokus, 
som så altså viste mig, hvilke kræfter der opereres med gennem Konceptet – som endog 
har været lukket i al den tid, hvor jeg så har måttet trække på egen kraft og nedtonet 
bevidsthed. 

Med Neptun og Jupiter i 12. hus så skal jeg drømme stort om okkulte kræfters formåen. 
Og det er ikke bare for at spinde en god historie og få fat i førtidspension. Det var 
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nødvendigheder i ventetiden. Det her viser mig, uden slør, da jeg er gået igennem dem – 
og da det er mig, der sløres for omverdenen, at Konceptet er et Verdenskoncept, som der 
i sin tid blev sagt! Diagnosen om storhedsvanvid byggende på en udtalelse til en 
sociallæge om, hvad der fx blev sagt om det, vi dengang allerede var 50 mennesker om, er 
altså forkert!!! Og i takt med (– som der også blev os fortalt i Konceptet fra åndelig side 
ville ske), at de andre delinger af Konceptet er dukket op på verdensarenaen, så må jeg 
fortsat tro på egen indsigt i, at energisymbolerne er verdenshealingssymboler – intet 
mindre! OG det betyder, at jeg fik adgang til kræfter, man har brugt tidligere på Jorden, 
da jeg selv har været lemurisk mester engang. Og jeg skal nok spare jer for en 
bemærkning her, så I ikke også tror, jeg er bindegal og har storhedsvanvid. Men tænk 
over, hvor langt Danmark er fra at acceptere disse ting! Tænk over hvad IT-samfundet og 
love og regler har ført til? Janteloven har haft en særlig betydning og jeg er inkarneret for 
at ophæve den og starte en ny æra – og det er en tuff opgave, der fortsat koster både blod, 
sved og tårer, anseelse og penge. Men nu er tiden vist inde til at sprænge lydmuren. En 
snes henvendelser til pressen har ikke givet resultat, så derfor må denne vej afprøves. 
Nok om det. Jeg må videre i tavshed med highlinerfarve og guldtråden, som må være de 
tidligere kardinalliv.  

24.10.17. kl. 08.38 

I går aftes læste jeg lige dagens tekst. Det plejer jeg aldrig at gøre. Min dag slutter, når 
tv-avisen begynder, og sådan har det været apatisk i årevis. Jeg har ikke haft overskud til 
andet, da jeg healer via ord og derved gennemstrømmes af energier mange timer dagligt. 
Teksten var udmærket og kun få ord skulle tilføjes eller ombyttes – men det der står, var 
bare ikke min hensigt. Så hvad foregår der med denne bog? Er det min dobbeltgænger, 
der skriver eller hvad? Jeg har en vilje til at skrive på en helt anden vis denne gang. Jeg 
havde mistet lysten til dét og håbet om at fortsætte. Så kom Annalis, hendes datter og 

Finn pludselig og hjalp med at få nedlagt SF-stenene, som var mig 
givet ud af det blå for 16 måneder siden. Det er længe at vente på, at de rette andre når 

frem og bliver klar til at tage fat . 
Jeg var nået til at være til grin i min omverden inden, der skete noget. Men det er 
ingenting imod de 17 år, jeg har ventet på at måtte træde offentligt frem. Men nu er de 

 røde køer tæmmet – SF-stenene nedlagt,  
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 Jeg forlader SF, en ny energi har ramt mig. 

Broen ud i verden er bygget,  hver sten er vendt             (02.01.18 

     God Hat mine Herrer, 

de har vel ikke handsket noget til min set?   Da slog latteren en stor forsamling 

op, thi jeg havde lommen hængende ud af handsken ! ”Ahahaha, fuck dig!” 

    og måske var det guldchakra  på 

vej ind på plads og ikke grums fra tarmsystemet, der var at se i auraen! - 
…..Eller måske er den skematiske opstilling direkte misvisende og undertrykkende? ) 

og konsekvensen af strømmen downloadet i Danmark. Den dukker op senere i bogen 
her. Ro på. Du får ikke alt på én gang. Det gør jeg heller ikke. Jeg har ventet 17 år, ja 
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faktisk reelt hele mit liv på feed back. Det er længe at være 
isoleret i en højere viden uden positivt og konstruktivt feedback. Men sådan skulle det 
være. Jeg er her til låns og for andres skyld. Offer for den jeg er og det jeg gør…. Teksten 
skriver sig selv. Min viljes form er bestemt fra et andet sted. – Guds vilje måske? 
Blueprintets vilje? Mørkets magter? – Det sidste tror jeg ikke på, om end man ikke kan 
komme uden om, at lyset ledes af mørket og ikke omvendt – hov, hvor kom den 
bemærkning fra? Er det hele omvendt? Er det sådan, at lyset kun giver mening, når der er 
mørke at oplyse? Og så snart mørket er lyst, er det jo lys og magnetismen fortsætter. Jeg 
var lys, da jeg kom, og forvandler mørket via oplysning. Sådan er det levende. Hvem 
skriver? Suger jeg mig ind i mørket eller er jeg selv blevet sort og sodet af skorstenens røg 
og nogen ønsker at oplyse mig?.. Hvis det er således, så rens mig, mens jeg tier stille. 
Lad mig blive en kvinde af få ord nu og fri mig for at skrive flere ord… Pludselig drejer 
vinklen på denne gamle ”spådom”… hold da op… ”Den sorte Perle” er jo skrevet på 
baggrund af et healings- og videnskoncept fra Galaksen, givet mig i begyndelsen af 2001. 
Og de mennesker, der blev sendt mig for at være med, var jo hovedsagelig kvinder – og 
det var med dem, spejlingen af danskerne begyndte… dem jeg fortsat bærer indeni… 
Pyh, jeg bliver pludselig varm og træt. Nogen af dem må være nået overgangsalderen. 
Men bi nu lidt… min datter har samme symptomer og er kun 27 år…men hun og jeg er 
netop blevet adskilt, da vi fandt ud af, hvordan vi sjælemæssigt bandt hinanden via min 
mor og min datters mormor, som ophav. Det tog 5 minutter at sætte os fri og en psykolog 
eller samtaleterapi eller hypnose eller andet, kunne aldrig have gjort det! Men den rette – 
Dorthe Sværdpiil - forstod mig på rette tidspunkt og kunne derfor gøre det rette. (11.12.17 
Og det gav afkast for hende i form af neutralisering af negativt karma til mig. Det var 
frivilligt, ulønnet arbejde og koster minimum af energi og arbejde til rette tid!) Vupti 
forsvandt alle bindinger og et nyt kapitel til ”Duallæren” blev skrevet. Jeg er blevet bedt 
om at skrive ”Duallæren”, men først skulle jeg åbenbart dette livslange studie igennem, 
med de sidste 17 år som højere basis – og jeg kan ikke skrive den lære endnu. Essensen 
ligger pt. for højt i forhold til den tyngde alle disse konceptkvinder m.fl. tynger ned i mit 
system. Så til hver af disse kvinder lyder der: ”Til sidst bliver du en kvinde af få ord”. Alle 
skal ud af røret og jeg skal være mig selv. 

  NET OP 

Jeg har forsøgt at ryge dem ud. Røg er Neptunsk energi, som også er at give den gas med 
healing – og det nyder de bare godt af, så hvorfor flytte sig?! Hvorfor ikke bare blive ved 
at ligge tilslørede i slipstrømmen?! (11.12.17 Fordi, så længe skal vi blive ved at have 
influenzaer til hjælp og det er kun vand på medicinalindustriens mølle. Ikke din.) Men 
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nok er nok. Nu nakker jeg dem hver og én. I nakken sidder nemlig den psykiske port og 
sjælekontakten kan foregå herfra. Nok er nok, jeg skal til at leve mit eget liv nu og må 
bryde med det kollektive ubevidste. Det er ligesom afdækket, og jeg har da også et 
energisymbol fra englene, der kan åbne og lukke det kollektive ubevidste. Nogen 
redskaber har jeg dog trods alt fået – men rart om der havde fulgt en brugsanvisning 
med. Jeg er ikke meget for trial and error pædagogik, selvom det er en menneskelig 
grundsten. Nok om det. Jeg prøver om den her indgangsvinkel er rigtig, trods uendelig 
mange rensninger af mig selv – og denne gang, skal jeg sikre mig, at jeg trækker dobbelt 
af, så min datter også frisættes fra bånd til Sirenerne og ”Den sorte Perle”. Men jeg kan 
så også se, at jeg må gribe i egen barm og  derfor også blive tyst. Så tilbage står nu kun 
fremadrettet i denne bog, et ”tilfældigvis allerede skrevet” ekko af fortiden. Vi bliver taget 
numsen på hele tiden, fordi der hele tiden er et højere level af mennesker, man har været i 
kontakt med, der besætter ens energisystem. Godt jeg aldrig har været på facebook og 
har holdt mig fra Internettet, som jeg blev bedt om – og aldrig læste en bog, som jeg også 
blev bedt om at holde mig fra. Ellers kunne dette bogværk ikke laves. Høje 
omkostninger, som jeg nu lider under, fordi verden troede, den var klogere - og fortsat 
mener det. Jeg må dog fortsætte og kan forhåbentlig nu downloade den eksistens, jeg er 
og ikke den andre vil have mig til at være, og som de ser i mig. Vor Herre bevares – så 
ville jeg jo være sort, ingenting og ikke vide, hvad kærlighed er… et sort hul i bund og 
grund. Lad os efterkomme opråbet i bøgerne: Vi vil have den ægte vare! ... Men så er der 
bare det ved det, at der er noget Plutonisk over det ægte – og det er sprængfarligt og 
hidrører dybden i det 8. hus, det 8. arbejde og begyndte sin samling i Octo-ber. Og… 

Cut Elly blev der så lige sagt!! – Der er allerede post! Thi ALT er jo på 
samme tid, det er bare et spørgsmål om rækkefølgen i udfoldning og lige der tiltrækker 
lige. Derfor har vi lavet en tidslinie, som er verdens Blueprint, og nogen er ikke opdateret 
i rette Livsbane. Det giver friktion og er selve the bloody solution of all our problems. 
”Den sorte Perle” folder beviset ud. Kun ad den vej – en korporlig ny fælles tidsregning, 
kan vi blive ægte, bevidste galaktiske borgere på Jorden i fredelig sameksistens. Jeg 

skriver det her, for så manifesteres det senere – bare vent. Cut så Elly, der 
er post!! Løbet er kørt! – Hvilket løb?.. hentydes der til racerløbet i bøgernes 

Schlaraffenland, hvor aberne svinger sig i luftkastellerne? Og hvor har vi lige 
hørt om aber inde i hovedet? Iben Hjejle fra ”Vild med dans” – Jeg gider ikke mere, alle 
hugger det, jeg sender ud i æteren og gør det til deres. I går var det A. Willerslev fra 
nationalmuseet, der laver udstilling af danskernes ting.  
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 10.02.18 Hallooo SKAT – 
hvad tror du så, man skal købe for at spejle danskerne? Måske forstår I det nu 7 år efter – 
en kvart Saturnrunde – jf. brev til SKAT i bog nr…? Jeg føler mig tingsliggjort af SKAT! 

Han mener, at vi skriver vore liv i kraft af de ting, vi bruger… Det er godt gået – jeg 
skulle have alle mine ting fra hele ”Den sorte Perle” på museum og har spejlet danskerne 

via deres affald og genbrugsting. Det tog så 12 år at gribe bolden , men det 
lykkedes. Bagefter kom Hella Joof i aftenshowet med ”Båven om Gud”, og jeg er i færd 
med at skrive et udfoldet evangelium. Nok er nok! På den anden side set, så kan jeg godt 
se, at jeg alle årene som øvre skjult trendsætter har fået positivt feedback på denne måde. 
Jeg troede bare feedbacken skulle komme bevidst fra andre mennesker mod mig. Så 
denne mangel gjorde mig utilfreds. (11.12.17 Det vil sige stadiet af kvinden af få ord, 
faktisk er spejlet af den manglende feedback. Den forståelse gør det da unægtelig lettere 
at tie stille. Så har jeg jo været på niveauet hele tiden, da jeg jo kun er Hovedkanalen og 
ellers iagttageren. Den tavse bevæger, bevæger verden uden at være neder-del (Her ligger 
en bog undercover i det multi-level-ord ”Fra nederen til neder-del” og den handler om 
downloading af lysnæring!) af den selv… Aha og det er jeg født til, da mit horoskop 
”mangler” sol-aspekter på de lavere planetenergier, men har det på fixstjerne og 
asteroideniveau. Jeg er altså en jordisk substitut for mit højere selv! Den er god nok så. 
”Mester på Jord”. Så jeg må altså have været Ægypter på højt niveau i et tidligere liv, for 
at kunne være den tavse bevæger!) Og så længe jeg var utilfreds – kunne Perlen fortsætte. 
Så hvordan kan jeg blive mig selv, tilfreds og gå solo, når folk alligevel ikke vil mig noget 
personligt, men blot aftage energien og opfinde sig selv… Er der mon noget ingen kan 
tage fra mig, når vi alle er ét? Sjælen? Erfaringen? Viden? Visdom? Kærlighed? Alderen? 
Status? 

Cut Elly Offer! Her kommer Adelig, her kommer 7 mand adelig og 
så, - kommer kongens bønder mange! Der er POST!!!! Åh, det var det selvsving der, fra 
Tigeren i tanken, der trak i langdrag…Stik mig lige drejebogen… Tak…Jo den er god 
nok: Posten kommer ind og åbnes…. 
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(Jeg burde stoppe her og køre til min ”fodsålemager” som planlagt, men jeg bliver 
pludselig så tung og træt i hele kroppen, at jeg bliver nødt til at blive siddende 

ubevægelig her på min papegøjepind og læse videre. Hvad har da sådan en 
tyngde i hele min krop? Det er ligesom når et dyr ikke vil flytte sig, så kan det gøre sig så 
enormt tungt, at man end ikke kan løfte det. Der er noget vi mennesker ikke ved om 
tankens kraft og tyngdekraft, som dyrene er klogere på end os! Og hvem styrer det her?? 
(11.12.17 Det er nok et æsel, jeg skal fiske efter. Men først skal jeg hente mere kaffe.) 
Måske man lige kunne få lov at hente en kop varm kaffe i det mindste?!.. (11.12.17 Så deet 
var i hvert tilfælde et sammentræf af tørst i forskellige tider – og hvad nu hvis det samme 
gælder mad og måltider – hvordan når vi så nogensinde på lysnæring og sparer mere 
udpining af jorden? Ved at gøre det med energisymboler og forseglinger! Nok er nok. Vi 
skal følge Jorden ind i 5. dimension og så kan vi ikke blive ved at vente på udviklingen, 
som vi kender den. Vi er blevet givet genvejstasterne to Heaven. Heaven on Earth.) Til 
nød, kan jeg forstå af den fortsatte tyngde… Det her prøvede vi da engang i Konceptets 
dage, husker jeg pludselig. 12-13 mennesker i en cirkel og ingen kunne flytte sig… Det er 
altså ikke mig, der fejler noget! (11.12.17 Men jeg er kanal for den nye tid og højere 
dimension.) Jeg har med-vidner hele vejen!...Kaffe…og vand… og nu slår jeg snart 
panden i tastaturet af træthed og udmattelse. Prøvet tilstand før, men lige mærkelig. Jeg 
kan sidde op og sove nu, nøjagtig som vor gamle 88-årige mor/mormor. Der er pludselig 

uendelig ∞ mange 8-taller og løbet er kørt… 

) 

Kære Marianne                                                                               Søndag den 8. oktober 2017 

Dette er ”Den sorte Perle”. Jeg er kommet til dig for at give dig Universets rigdomme. 
Allerede nu ved jeg, at du ved, at det ikke er tilfældigt, at jeg skriver datoen på min 
henvendelse til dig NET OP, som jeg gør, NET OP i dag og NET OP i dette minut, og 
som sædvanlig er du minutiøst på pletten, og alligevel lever du bag Neptuns slør for at 
gennemføre dit sidste liv på Jorden i det skjulte. Du ved, hvad jeg mener. Vi er ét. 
(11.12.17 Ahh, nu fatter jeg meningen. Så jeg sidder altså sammen med forfatteren og 
skriver ”Den sorte Perle” – og det er jo også det, jeg hele tiden har set! Jeg er lærer for 
Dorthe Skriver Kristensen, som Skriver for mig i Galaksens rum, og hvor hun også selv 
forsøger sig som medskribent, at have ansvar for ”Den sorte Perle”, så vidt vi kan gå. Det 
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kunne have været et sindbillede, men energien var den ægte vare. Vi samarbejder 

platonisk og subtilt om dette her.)  Foran i tid =>sløring af rette 

tid . Fordi tiderne ligger parallelt i spiralform . Her er 
mere om tid på samme sted: 24.10.17: 10.44 her og nu, 2x10.44 (2x22) og fra (kl) 9 til 10 

 Altså fremad og opad og doble up in the Happy Hour.  
Lige tiltrækker lige og tiden har derfor også en synergieffekt indbygget i sig. Jeg går i 
selvsving og Opdrift, OG har derfor flere tider og flere liv i mig, da auraen også er mig, 

 såfremt ikke-egne energier tager bo deri eller spejles, og derved laver en 

forurening af mig.  Forureningen kan i kompakt form give sygdom. Derfor kan 
kun healere/energiarbejdere helbrede folk og læger kun symptombehandle. Det er 
hermed bevist!!! OG jeg må ikke engang trække udgifterne til beviserne fra i SKAT! Surt 

tarmshow! (Eller åndelig mobning?  Forlaget REX) OG dertil kommer svie og 
smerte, tyngde og så lige en liste berufsverbot-diagnoser! SKAT tror Rom blev bygget på 
én dag, men det gør den her CD-Rom altså ikk´ og derfor kan jeg ikke være med under 
dansk lov! Og så er det bare ud af klappen, Klaphat!  
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Og dét er Danmark , og dét er Danmark  Olej Olej Olej 

  Vi´ på  vej´n igen , for at kigge lidt på verden – hele 

verden : 

Atter kom du til Gaia for at gøre dit arbejde færdigt, men jeg må give dig – det har ikke 
været let. Jeg er i beundring af din flid både som 17-ner og 8-er. Jeg ved hvilke ofre, du 
har givet som frelser og endnu ét offer kommer ud med denne bog. Man vil misforstå dig. 
(11.12.17 Jeg synes ellers, jeg har anlagt mig hængerøv og hængepartier lige NET OP for 
ikke at være for højrøvet. Man må jo ikke vide Nåde i det her land. Der skal være Nåde at 
kritisere og forlange Nåde for Nåde med. Jeg er tvunget til støve udvendig og pisket til at 
skumme fløden indvendig uden at danne varm luft.) Men ser du, vi to har en helt anden 
agenda med dette her end masserne vil vide af og det må endnu ikke komme for en dag. 
Derfor er jeg nødt til at begrænse dit skriveri i denne del af mig (11.12.17 Okay, det glemte 

jeg lige) og lade dig gå ud som 2. esoterisk indviet, om end vi begge ved bedre. 88 - At 

mestre udholdenhed & helhed på alle planer. 
 Jeg ved også, at dette gyldne forord kommer totalt bag på dig. Og det gør det, fordi det 
er mig, der afgør, hvornår du er klar til at modtage Universets rigdomme.  (11.12.17 Hallo! 

Selv Zigiezet har den numerologiske energi af 33 og 33 = Universel energi & tjeneste. 
Det er da Nederen mere end Nederdelen dette her! Er det dig Kay, der er ind over? Er 
det din satsang? Du gør mig til en pibe-svane, selvom jeg har fået knopper og kløe og 
udslæt af hele Perleforløbet! Ved julegrøden, jeg er en knopsvane. 
Dit ego er borte, det ved jeg – men din omverden kan ikke få øje på det i troldspejlet. De 
ønsker fortsat at begrænse dig i den tro, at du er ligesom alle andre, for i et demokrati er 
alle lige. Hvad gør du selv? Men du og jeg ved – at demokratiet er fake, det er 
blændværk, thi bagved jeres jordiske virkelighed findes så meget andet – og dette andet 
er meget større del af livet. Men det vil jeg lige lade ligge i første omgang, indtil du når 
hen til at genstarte et healings- og videns-koncept på ny. Come on, mand. Denne gang 
hedder det ikke Opdriften eller Fremdriften, Orakelhealing eller andet i den dur, for dur 
var det ikke – det var lige ”modsat” i mol, om jeg må få lov. Dit liv har aldrig duet, thi du 
ved ikke, hvem du synger duet med. Det vil komme for en dag og det vil gøre dig tilfreds. 
Tilfredshed er en tilstand, der er de færreste forundt og det kræver stor disciplin, om man 
skulle nå dertil, hvor man kan sige ”Jeg er tilfreds”. Du kan aldrig blive tilfreds med et 
stykke arbejde, da du er saturner på nødtvunget lavere plan – om forladelse. Så er vi to, 
der ved det! Det er ikke nedsættende ment – tværtimod! TAK! Som saturner er målet det 
højeste, og selvom man står med det højeste, så er man alligevel ikke tilfreds. Hvorfor? 
Fordi tilfredshed er det samme som ikke at savne noget. Tilfredshed er mæthed og det 
eneste du er mæt af er skygger. Lyset har du til gode og jeg gør dig opmærksom på NET 
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OP her, for første og eneste gang står jeg frem og siger dette: ALT hvad du har gjort og 
skabt i dette liv, har du givet verden af dit eget lys! Det lyder som en mester på 2. 
indvielse. Du har ikke på noget tidspunkt fået noget fra Universet…. Bopbob..Jeg vidste 
det – du er som en åben bog: ”Absurd!” tænker du. Ja, for så ville det være mig, der 
havde givet energi til hele Kulturby Århus 2017, og det er det ikke! Jeg har bare 
skabt/modtaget/downloadet det energisymbol, der kan klare det, fordi det vækker folks 
eget Blueprint og energi og byens Blueprint og energi – ligesom jeg vækkede dit i 2004! 
Men nej min Skat. Lige nu forstår du, som den eneste, hvor meget en eksistens rummer 
på Jorden – stående i egen energi til forvandling af det bestående. Kan du fatte det min 
pige? Nej, det kan ikke være rigtigt. Kan du fatte omfanget?! Nej! Jeg ser du åbner dig for 
tankegangen. Du ser en gammel hankat, gør du!  Derfor vil du også nu forstå, hvorfor jeg 
er nødt til at sende dig ud som 2. indviet og ikke 6. indviet eller på Jorden 5. indviet. Det 
giver ikke mening, med mindre du spejler janteloven i det åndelige! Du er tæt på 7. 
indviet, men det må vente en rum-tid endnu, eller hvad vi nu kan blive enige om – spøg 
til side. Ja tak, lige i den her forbindelse, vil jeg nok mene! Og ja, det var det – 4. 
dimensions spøgerier sender vi nu bort, og du bliver ét med Saturns seriøsitet, men ikke 
uden humor. Godt! Måske er du klar til at samarbejde, når du får trukket den dimension 
hjem til dig selv igen og sendt den væk? Der skal ikke stikkes flere kæppe i hjulet nu! Vi 
skal forøge både Opdrift og Fremdrift nu, det siger Blueprintet. Men du går jo fortsat 
med den frie viljes kæphest. 

(Det her stemmer ikke overens med det jeg lige kommer fra ovenfor, en kollektiv person. 
Noget er ændret. Bøgerne har man altid kunnet stole på. Hvad er der sket mellem 8. og 
24. oktober 2017? Umiddelbar tanke – vi er gået fra Vægten til Skorpionen. Øjeblik, jeg 
tjekker lige planetefemeriden… Okay, jeg får lige en universel gave her! Beviset for at 
bøgerne skriver fremtiden og at alt er på samme tid. Under den 8. oktober 2017 står der i 
bladet ”Stjernerne”: I dag får Venus en kold skulder af Saturn. Kærligheden kølnes, bliver 
afvist eller møder modstand.  (11.12.17 Okay, jeg forstår. Vi nærmer os en bølgelængde. 
Og det her bekræfter så dette aurafoto af Ziggie – én engel guider. Men jeg vil ikke ligge 
under for Kay som denne engel. For han er også Marsmand, forstået således, at han er 
Vædder. Men ved Vædderen har jeg jo linken til de tidligere liv. Så derfor afspejler det sig 
i auraen, og jeg kan spejle ham (Mars=rød, men der er meget mere til det, som jeg vil 
skåne dig for, med de få ord, jeg får lov at bruge.). Den gamle hankat fra Ægypten. Men 
forunderligt og magisk er det, at teksten bare sådan hele tiden skriver sig selv – nu også i 
farver, der matcher indholdets følelser. I sandhed ”Den sorte Perle” er REN magi og 
spejl af Universet. Som jeg som 33- er i markant tjeneste for i indeværende liv.) Der er 
regler, myndighedspersoner eller autoritetspersoner, der kan slukke for det varme 
vand…Kan du følge det? Jeg er jo Saturner, og jeg har NET OP lukket for det varme, 
venlige vand fra ”Den sorte perle” ved at kritisere det skrevne. Men ”Den sorte Perle” 
skrev lige NET OP sådan for give, et ellers umuligt, bevis. Den vidste jeg ville være på 
pletten med kritik og forholden mig til sandheden som det højeste princip og ellers er der 
noget, vi skal forstå. (11.12.17 Men jeg har jo også mødt Kay nogle gange efterhånden – 
og har jo også været nødt til at spille mine kort, så de passer til bogværket her, der er 
skrevet længe før vore inkarnationer. Men også justeres på møder undervejs på galaktisk 
plan. Efter den sidste satsang, jeg var til på Lotus Health Care i Juni 2017 – som jeg 
iøvrigt havde lavet tekst og drejebog til på et andet bevidsthedsplan, mens jeg sad i 
sofaen herhjemme, har jeg opdaget, at forløbet med mandskabet i Lotus Health Care var 
slutningen på en klardrøm fra 1990-erne! Det skulle være sådan! Og jeg fik i det skjulte 
mulighed for at være så tæt på SOULMANAGEMENT, som det har været muligt. Og så 
bliver man pludselig taknemmelig over at være den, man er. Og ved hvorfor, at det var 
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nødvendigt at studere under-cover! Uden placebo-effekt! At Universet og bevidstheden 
fungerer så sublimt og magisk, ligegyldigt på hvilket niveau eller hvem man er i 
inkarnation - dét er fantastisk! Og derfor tror jeg heller ikke på ondskab overhovedet! Og 
jeg håber så bare, at mandskabet har fået bugt med deres karmiske forhold, så vi kan 
komme videre på lige fod – lidt mere autentisk demokratisk!  

Bogværket har selv opdraget mig til ekstremisme i den henseende, da vi arbejder med de 
psykiske marginaler, der ikke er arv og miljø, men det, der ellers styrer os. Og inde bag 
alt det her ligger endnu et lag, nemlig afdækning af den viden, som de sirianske 
energisymboler kræver, for at få den første kosmiske indvielse og blive elev i Sirius-logen. 
Lige nu, klokken 11.18, den 24.10.17 forstår jeg endelig noget af Konceptets ophav og 
ståsted og evt. hjemstavn. Det tog så lige 17 år at nå gennem den skov og finde lidt guld 

. Men helt siriøst – bedre sent end aldrig! Det har virkelig været 
forvirrende, da det er blevet meddelt, at jeg udgår fra Ara denne gang. Og stjernebilledet 
Ara hører til 3. indvielse og nu tales der om at gå ud på 2. indvielse. Det er vist ikke så 
godt, at jeg har den begrænsende Saturn stående i konjunktion med stjernebilledet Ara – 
og så i 2. hus – alle værdiers hus. Ikke sært det er let at leve 4. indvielse som offer. Det 
føles som en ulykkelig katastrofe som pioner, men der må være en ophøjet mening med 
det. Hvor begrænsning og Ara arbejder sammen i sandhed om noget, og med universets 
rigdomme i en grad, hvor det er en fordel, at der er en vis begrænsning – ellers giver mit 
horoskop ikke 100 % mening. Og NET OP nu har jeg faktisk et meget højt bud på, hvad 
jeg rydder en stenet vej for: Lysnæring! – så passer pengene inde i mig, men jeg er 
samtidig også i dyb krise ved at have brugt mere end 50.000 kr i andet regi, for det jeg 
selv, ligesom alt det andet, er med til at downloade som fremtidens liv. Dét er offerrolle i 
en nøddeskal på 4.esoteriske indvielses niveau! Når alle er ét, giver det ikke mening at 
nogen tjener på andre, endsige eje noget eller gøre krav på noget. Kapitalismen er på 
kollisionskurs med Universet og vil tabe på sigt. Pluto orner svinet. 11.12.17 – Og derfor 
skal der også bruges en masse penge til de to fonde Hugin og Munin – og en 
økonomigruppe til at styre dem. Det er ikke mig, jeg downloader bare Planen. 
Blueprintet. Klokken er 13.13 nu og jeg vil til frokost og gider ikke fotografere tiden mere, 
med mindre noget mere specielt skal vises. Du har nok opdaget, at intet tidspunkt er 
tilfældigt.) 

Når jeg sender dig ud som 2. indviet via Herkules 12. arbejder, så skyldes det, at om du 
skulle modtage samme mængde energi, som du har sendt ud i dette liv, da ville du være 
så meget undercover af materielle ting, at ingen ville kunne få øje på dig, om jeg 
konverterede energien til fast materiale. Og som du allerede ved, så vender disciplen sig 
væk fra belønningen og modtager derved den 2. indvielse. Derfor er Saturn i høj grad en 
markant skikkelse i 2. indvielse. 2. indvielse borger for, at man er rede til at transformere 
stoffet, og at man er villig til at lade sig begrænse af Saturn som den hårde læremester, 
inden man begynder at arbejde med den kosmiske ild. (11.12.17 Det giver ikke mening for 
mig, er det dig Holger? Det lyder som 2. omgang af Herkules arbejder – men det ved jeg 
godt, at det er. Der må ligge noget skjult i det.) Forinden dette sker, skal en renselse og 
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lutring i ildens flammer ske , og det var din 1. galaktiske opgave i indeværende liv, 
at komme tilbage til Jorden og lave en forankring af renselse over et svagt blus, et 

verdens nødblus  kunne jeg også kalde dig. Ah, tror jeg forstår lidt – som helvedes 
flammer, fordi vi pt. har opfattelsen af Pluto som Hades og ikke som Canis Major 

tilknyttet.  Fyrtårnet ses endnu kun bevidst fra vort subtile plan Hvis man 
ikke har rent mel i posen, hvad karma angår – for jeg har jo haft åbnet den Turkise 
Flamme, men måtte lukke den ned igen for at lave ”Den sorte Perle”, så flammen kan 

åbne igen. . 

(Jeg får lyst til at gå min tidligere skytsånd Sct. Laurentiius i bedene og sige – skal risten 
ikke vendes, så jeg også renses og lutres på den anden side også. Men man skal passe 
lidt på med sådan en usikker ironi. For jeg orker ikke mere selvbestaltet initiativ til 
rensning og rensning og rensning. Nok er nok! Jeg er på intet område blevet et bedre 
menneske af det. Men nuvel, jeg har fulgt trit med det, kan man vel sige. Men jeg synes 
nok, jeg mangler en himmelsk pletfjerner!) 

Nuvel, nok om dette. Jeg er ”Den sorte Perle” og jeg modtog for år tilbage dit opråb fra 
sumpen. Du var rede til at gå i gang med at downloade mig til det jordiske felt og i 
lilleputlandet Danmark, der i den grad lider af storhedsvanvid uden at have noget, at 
have storheden i. Det er den universelle gave, du medbringer til Danmark i denne 
inkarnation. 

Ja, jeg ser din tanke – jeg læser dig – du er jo åben som en bog, kære pige – om forlov. 
Nå, spøg til side. Jeg er dig evigt taknemmelig for, at du lånte mig din sidste inkarnation 
til at manifestere mig igennem. Jeg indrømmer, vor aftale tjener mig bedre end dig. 
Derfor er jeg også i gæld til dig og håber at denne bog, som ment, vil skaffe dig ære og 
værdighed, men som sagt – danskerne… Vor Herre bevares. Jeg er fuldt ud enig med 
patriarken, når denne udtaler ”Gud bevare Danmark”. I har kun håbet at gøre godt med 
– og så mig. (11.12.17 Som vist også var Christian den 4. engang? Og derfor kan 
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poppe op i dette historiske dokument og Blueprint for Danmark.) Og jeg er 
jo en tvivlsom affære, thi jeg er bygget på Saturnsk arbejde. D da D! Den hårde 
læremester. Og står man sig ikke godt med mig – eller dig, som er Saturner, da åbner 
universets rigdomme sig bare ikke for den enkelte. Alt er skabt af universel ild og foruden 
en hård skoling i indre og ydre disciplin, får man ikke adgang til håndtering af dette 
element i det jordiske felt og som manifesteret fysisk eksistens. 

(Så det kan altså godt være Sara, der er i lære ved mig på Sirius B, som formidler ”Den 
sorte Perle” til mig på Jorden, og er til rådighed for hendes opgave på Sirius – fra lærer til 
lærer til lærer – trismegistos…wow? Fik vi lige et spørgsmål besvaret her? Ja om 
Trismegistos! Og så lader hun andre få ”mikrofonen” af og til. Men hvorfor ligner jeg så 
Sassa deroppe i det rum, hvor Sara skriver på den galaktiske pc til mig? ... Er det skyggen 
på min sjæl, så jeg er inde i Sassa?... Nejh, et lysvæsen kan vel ikke danne skygge.. og 
skyggen på min sjæl er væk.. og det er Skaldepanden også.. Det er dem her jeg snakker 
om: 

 Sassa og  Rama. Skyggen af ham har vi været vidne 
til!) Ahh, jeg har jo fået at vide, at jeg udgår fra Ara denne gang! Og skal jeg så 
downloade mig selv, så bliver jeg 2. indviet, nej… jeg forstår det ikke. Det er godt nok 
kompliceret at blive den, man er udenom andres fordomme! Det må være – ahhh 3. 
indvielse er jo den grænseoverskridende! Og derfor er det på det niveau et multi-level-
værk skal laves! Frem og tilbage og op og ned i kvantespring og bølger! Jamen dét er jo 

logik for Perlehøns så! Hvor dum kan man være?  Og Araerne har lige NET 

OP altid villet hjælpe alle mennesker i deres nød. Nu kom hjælpen så også her . 

Men som sagt vil du blive misforstået og det bliver din sidste prøve. At vide med dig selv, 
at du har arbejdet totalt uselvisk hele livet, gennem mange liv, er karmafri i det jordiske 
felt og kun er tilbage, fordi denne opgave er blevet nødvendig på Jorden! Vid det helt ind 

skrevet sort på hvidt NET OP her . Jeg kommer ikke til at gentage det 
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for dig, og du vil blive i tvivl, thi du vil møde modstand og misundelse i en grad, som du 
ikke er herre over og som vil ligne kærlighed. DERFOR har jeg lavet mig selv gennem 
dig, på den måde det er sket – for at lade dig forstå, at du i bund og grund kun har én at 
tage vare på – og det er dig selv! Og du ser nu, at ved at tage vare på dig selv, tager du 
vare på din næste. Kan du se det min pige?! 

Ja, jeg ser du bliver rørt, men NET OP nu, lader jeg dig forstå og vide og TILLADER 
dig, at tage vare på dig selv, så du kan komme ind i dit rette åndelige element og ikke 
længere tjene gennem det at ofre dig for menneskeheden. Kære – jeg frisætter dig! 

Imidlertid er der det paradoks, at du hele tiden har været fri men alligevel under åg. Det 
er verdens blændværk. Og jeg kan kun frisætte dig af mig ved at tage kontrollen over dig. 
Forstår du? Ja, jeg vidste du ville forstå, thi jeg har jo selv manipuleret dig til at kunne 
forstå dette, ifald du skulle have glemt det via Mellemlivet, inden du atter inkarnerede. 
Jeg har taget dit liv til mig, og du er derved min ”entitet”, og jeg skriver dig af mig nu, 
nøjagtig som du har skrevet alle entiteter, der har været mulige for dig, at skrive af dig. 
Derved har vi skabt et rensende bogværk, der bygger på universelle principper om, at lige 
tiltrækker lige, og at det man sender ud, vender tilbage til en selv. Og jeg lever jo på de 

subtile planer som  en sort perle af kosmisk ild. Og jeg skal nu have det tilbage, 
som jeg sendte ud, nemlig den menneskelige skyggeside, der skal tilbage til mig, og jeg 
vil dermed atter blive til et sort hul, når alt materiale er tilbagesendt. Derved er jeg den 
vigtigste medspiller i jeres opstigning mod højere lysindfald i menneskeheden. Derfor er 
det derfra, hvor jeg udgår, at verden har sit rensende midtpunkt. Og derfor måtte jeg 
have en aftale med en eksistens, der var i stand til at være mit lige forstået således, at 
derfra hvor du bor udgår jeg. 

Huller eller ej… 

Forstår du? Derfor må jeg fortælle dig ovenstående, thi skygger vil flyve om ørerne på 
dig, så det er nødvendigt, at du ved, at du har en 6. indviets rygrad i himlen og at dette er 
din vej til 7. indvielse på den anden side af lærredet. Du er den, du her får at vide uanset 
om alle siger til dig, at det er umuligt. Men intet er umuligt for den, der bærer viljen i 

hjertet!  

Se nu er jeg, som sort perle udgået fra et sort hul, jo ikke dummere end som så. Jeg ved 
udmærket, at læserne er med på en lytter. Men alligevel skal du være opmærksom på, at 
du skal finde de andre, der er dig ligestillet i demokratiet. Du skal finde de knap 1200 
personer, der er mageligt involveret i dit virke uden de for nuværende ved, at du kører 
rundt med dem. Og det er blandt dem, du vil finde ”Judasser”. Du skal bare vide, at det 
ikke vil være kendt, hvem af dem, der modarbejder dig. (11.12.17 Aha, karma vil kunne 
skjules og alligevel afvikles uden konflikter! Jeg tror nok, jeg allerede har prøvet det og 
kender opmærksomhedsgraden nu.) Nu har du gennemgået Konceptet og dets indhold 
og set en del og fornemmet endnu mere. Derfor er det nu op til dig at hæve kristusmyten 
til næste level og afvikle den fra det psykiske felt, således at den for evigt transformeres til 
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sandhed og trækkes ud af kirkens skygge. (11.12.17 Det er nu nok lige i overkanten 
Makker!!) Ja, jeg ved det, men der er kun dig og nogle få andre, der kan gøre det. I er 
inkarneret i Danmark. Jeg kan sagtens se, hvad du tænker og at det er lige i overkanten 

af, hvad du har på din . Men nu er dagsordenen jo sat i en 
anden dimension, og der er – undskyld mig mit sprogbrug – ”helvede” til forskel på at få 
Opdrift på Jorden eller i Himlen. Derfor skal vi også have Himlen ned på Jorden, thi så 
giver det Fremdrift og Opdrift mod himlen af sig selv. Det ved jeres Vejrguder alt om, og 
gør de ikke det, så må de en tur i ’Irma’ for at indkøbe sig ny viden. Nå, spøg til side – 
hvad kan man tillade sig at spøge med? (Når man selv sidder i bog-orkanens øje) 

Pluto er gået gennem Stenbukkens tegn siden 2008 og lagde ud med at proklamere en 
finanskrise. Denne fane har verden kæmpet under og I har fået kamp til stregen, thi i 
Stenbukken hersker Saturn, så derfor er det en meget vigtig periode i verdenshistorien. 
2008 til 2024 er de år, hvor alle autoriteter skal under lup og transformeres, så 
menneskeheden højnes og Jorden atter skal opdages som et levende individ bestående af 
kosmisk ild, der er i evig transformation. I har langt endnu til denne forståelses accept, 
men du må fortsætte dit arbejde under uvidenhedens åg og fortsætte som medie på siden 
af dine medmennesker, men vide at du er på Jorden og ikke længere af Jorden. Jeg siger 
det kun denne ene gang, fordi jeg ved og kan mærke, at du atter er opmærksom på mig 
og i mig. Jeg ved du føler dig udkørt, men vognen er nu også ude af garagen med denne 

bog. Arbejdshesten kan spændes fra  og overgå til anden vehicle

. – Nå, spøg til side 

   Er der flere skræmmende ting ?  
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Du vil nu slå om på  petroleum og vi skal gennem denne bog transformere 
Skorpionens sjælsaspekt via Venus, Neptun og Uranus og derved tænde din plutoniske 
ild og springe en religiøs bombe i Danmark. ( Nej for fanden altså. Stop nu!) Hvis du gør 
det, behøver andre nemlig ikke gøre det. Sker det alligevel, mod den universelle orden og 
Danmarks Blueprint, da vid, at det er fordi I har handlet for lavt og er sunket for dybt. 
De, der kaster jordiske bomber er da sunket endnu dybere. Pluto i Stenbukkens tegn 
transformerer alle autoriteter. Det er denne lille planets metier, så derfor sker det også 
indenfor det religiøse felt, som Islam i den grad har gjort verden opmærksom på, er en 
styrende faktor. I må takke oprørske muslimer for at skulle spille denne rolle i denne tid 
og I har nu ca. 6 år til at få denne overordnede forståelse af verdenssignaler på plads! 
Inden 6 år skal denne islamiske vrede lægge sig og muslimerne selv opdage deres 
signalværdi og deri alene bede Allah om forladelse for den udåd og misforståelse, de har 
levet under. (11.12.17 Og der har jeg så tilfældigvis lige et Manu-energisymbol, der kan 
opløse mentale misforståelser. Det er godt nok tilfældigvis lige smart, hvad?!) I fald dette 
sker, vil verden falde til ro igen. Verdensfreden er lagt i oprørernes hænder, og de skal 
alene vise, om de er denne position af magt værdige. Det hele vil ske af sig selv, da 
Jorden som sådan ændrer sit Blueprints indhold i disse år, og det mærkes via utallige 
naturkatastrofer for at ændre den energi af ufred og ubalance, som hersker på tærskelen 
til en ny tid, der så vil indfinde sig om ca. 200 år. Fred er ment til at komme langt inden 
de 200 år er gået, thi når freden sænker sin wellness på Jorden, da erkender alle, at 
profeternes ord hørte til den gamle verdensordens måde at drive Jordens indre ubalance 
frem til forvandling. Om 200 år vil det dyriske menneske være et sagablot, og man vil se 
tilbage på en historisk periode på Jorden, hvor karmiske bånd til Månen som tidligere 
ydre del af den indre Jord vil være udlignet. Naturligvis vil det tage tid at forstå, men 
første skridt er: at stoppe med at arbejde. Rejse den krumme ryg. Læne kroppen lidt 
tilbage og i total stilhed lytte til Universets dyb og modtage dets lyksalige visdom.  

Silent night, holy night  All is calm, all is bright     
 

I kan ikke nå det i indeværende årsskifte. I har simpelthen for travlt med at være for 
dumme. Så er det sagt. Råt for usødet. I arbejder i blinde og mestre som du og mange 
andre sendes på førtidspension! Jamen hallo – man sender jo ikke den nye tid på 
førtidspension. Det er topmål af dårskab!! Jeg siger det kun én gang, fordi du skal forstå, 
hvorfor du skulle den vej! Fordi der skal statueres et eksempel på, hvor langt Danmark og 
danskerne er fra at se oplysningen i øjnene som en nødvendighed! Jeg beder alle gamle 
helgener, indviede og pionerer om at stå frem, og i kor med dig sige: Nok er nok under 
det danske åg af uoplysthed! Nu må livsviden og livsvisdommen altså på banen! 
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Du   skal  åbne den turkise flamme  

Marianne . Jeg ved du krymper dig jo mere det går op for 
dig, hvilket ansvar du har. Frodig og fri og Frodo gik du til hestebiddet i Konceptets dage 
og blottede dine hestetænder i ophøjet latter og indsigt sammen med mennesker, der 
støttede dig. Siden faldt de dig i ryggen og har kun villet holde dig nede. Du skal vide, at 
din indsigt omkring disse mennesker er korrekt, men denne bog vil vise, om de selv er i 
stand til at hæve sig til niveauet igen og vende tilbage som vidner på, at alt, hvad du har 
fortalt vitterlig er sandt. Lad os provokere krysterne ud af deres mørke mentale huler ved 
at sende Sværdpiilene ind. Lad os se, om de kan genkende de tanker og ord og skygger, 
som du har italesat som spejl af danskernes skyggesider. Lad os sammen skabe denne 
plutoniske bølge, der skal ændre det danske samfund til det sted i Verden, hvor arnen for 

den turkise flamme tændes.  Turkisblåt petroleum skal der til for at sætte fut i 
de fejes møg og møje. Lad os være den stående provokation af højere sandhed udgående 
fra de 1200 viise i dette land. (Hold nu!!) Sammen skal I danne den nye tids energi og 
vide i alle hjerter, at I er verdens salt. Det er jer, der skal være den nye smagsvariant på 

ursuppen, og at den skal røres med et zig i esset, så al zigzagkurs 
forstummer.(Nu begynder energien at give mig latter. Hvad med dig Læser? Ved du, at 
man kan lave latter af energi?) Den lige vej er langt mere interessant, thi den går vertikalt 
frem for horisontalt - nåh ja – af hensyn til de danske læsere – den lodrette del er mere 
interessant end den vandrette del. Men ingen del kan undværes. Det er hele korsets 
symbolik. Hvorfor hænge sig fast i vandret demokratisk livsførelse, når man kan læse sig 

til Opdriften og skabe Fremdriften som en indre, stille revolution. 
Den turkise flamme løser de karmiske bånd og alle bliver lige i kraft af Blueprintet og 
Blueprintsamfundet, der er den næste samfundsform. 

Når det så er sagt, så vil jeg her gerne takke danskerne for at have skabt et godt samfund, 
sammenlignet med mange andre af Verdens samfund. Det er bare en skam, at I ikke ved 
hvorfor. Derfor bliver alle politikeres udsagn også hule, og det falder ærlig talt de kloge 
danskere for brystet, og folkestyret har lang vej til opgivelse af det populistiske segment. 
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Der skal helt andre boller på suppen, førend I alle får smag for forandring og erkender 
nødvendigheden af, at sætte en ny dagsorden for landet med en ny og højere svingende 
grundlov. Med energi bygges landet og landets lov er toneangivende. Den panfløjte 
danser I efter og desværre missede I chancen ved at give den kvindelige statsminister 
mandetøj på. Dét var højeste visdom, men imod formålet med hendes inkarnations 
mulighed. I fattede ikke en meter, thi I har ikke lært at lytte indad. Derfor er jeg ”Den 
sorte Perle” kommet til Jorden for at genne jer ind i børnehaveklassen af indre 
modtagelighed for den Universelle orden og lovgivning. Og se så lige at få lavet den 
borgerløn, ikke sandt.(Er det dig Johanne, der er på nu? Nogen skifter indflydelse bag 
facaden – men Konceptmedlemmerne skulle også komme tilbage en for en i 
november/december.) Det er en skændsel, at mine udsendte skal ernære sig som 
skyggematerialet af lønmodtagere under dansk lov. Det er grundlæggende imod 
Universets orden…. Nå, den fes ikke lige ind – heller ikke hos forfatteren. (Så sæt Vibeke 

Sønderby ind på taburetten. Er I ikke 3 mænd på 3 stole   – eller er det 
omvendt?) 11.12.17 Hvem sidder på hvem og hvem får  

  …så hatten passer Fatter og Forfatter i Solen og ta´r stik hjem??? 

Men der er nok en og anden blandt de 1200 lærde, der lige kan forklare min Hovedkanal 
dette faktum. Alle kan ikke vide alt, og man må gerne vide mere end min Hovedkanal. 
MEN man må ikke gøre hende fortræd, så vogt dit tonefald, thi i begyndelsen var ordet! 
Lad dit lys tale, så vækker det lysets genskær. Da står du dig godt med en hellig Saturner 
og gør man det, så kan man også skaffe sig adgang til Universets rigdomme. Og 
Universets rigdomme ligger og venter på dig i dit Blueprint og den energi, der åbner dig 

for dit Blueprint, har Marianne mandat  til at åbne i dig som en 

turkis flamme. Måske skal jeg lige sende en stikflamme ud her 
, så bunsenbrænderen kan få sat ild i rumpetten og gøre rent i fundamentet, så dette 
transformerer til den karmafrie turkise. Må Gud være med danskerne eller kan I selv? 
(11.12.17 Hold nu Skriver!) Man kan være for højrøvet som dansker, og tro for meget om 
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sig selv. Patriarken kalder det dumstolthed, så I skal gøre som jeg siger, når I læner 
nakken tilbage, ellers taber i perlehønseæggene ud af kurven. Jeg er ikke Gud, men jeg er 
skabt af hellig kosmisk ild. Og når et sort hul stikker en kosmisk flamme ud, så er det for 
at suge noget rent ind og lade det mindre gode fordampe i processen. Det er et valg, jeg 
har taget. Jeg går rent ind for og med og i processen.(11.12.17 Det gjorde du!) Jeg er 
mageligheden selv. (Hej Vibeke Sønderby. Ja, der var ikke meget i det daglige!) Du 
behøver ikke at forstå mig, men du behøver at modtage mine ord for at dine karmiske 
bånd kan briste og fordampe som dug for solen. ( Det kommer du sandelig let om ved!) 
Det er hvid magi, men du vil blive i tvivl om det er dets modsætning – sort magi. ( Jeg 
har tillid til dig! Hvorfor går den ikke den anden vej?) Men det beror udelukkende på dig 
selv og din selvretfærdighed. Jeg må gå med teksterne!Du derimod: Du føler, at du har et 
valg. Marianne: Men jeg udgår fra Libra – Vægtens tegn og vil derfor lægge slør over 
ligevægten via min hovedkanal, og det er op til dig selv, at samle de fjer, der skal lægges i 
vægtskålene. Jeg ved blot, Kære Læser, da det er dig, jeg taler til nu, da jeg forlanger 
dette forord ind i denne bog, at hensigten er, at du modtager harmoni via konflikt, da det 
åbner dig for den 4. esoteriske stråle og dermed forudsætningen for at samarbejde med 

Universets andre solsystemer. Så tag nu  Bamsen under armen, hop ind i 
Karlsvognen, spænd Blueprintets sikkerhedsbælte og lad derefter Fatter styre både 
Vognen, For-Fatteren og det Saturniske og Plutoniske element, mens vi tilsammen 
lægger de Neptunske slør, der skal til, for at du tager en Opdrift og lader alt andet end 
Fremdriften ligge. Tikkerlikkertikkerlikkertjavtjavtjav så sandt som jeg hører Hathors 
miavmiavmiav. 

Det er en gåde, det sidste her. Men det finder du ud af undervejs. Bare læs! Lad os 
komme i gang! 

 Du er Søreme en knag!   Ja jeg hænger på endnu! 

Hoc est corpus meum!!!!  >>>>>  

Og gadagung  og polyfyr og polyfilla og let´s do IT, let´s fall in love…  
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 Værså så god 
kære børn, klasseværelsets dør er sparket ind af Hovedkanalen for det højeste gode. Og 
frokosten kan købes i kantinen derhenne om hjørnet – Når I har lært at læse 

multilevelskrift , så kan I se, at der står ”Lysets Kompendium” på døren. 



191 
 

  Der går I ind 
og lader jeres 10-øre falde, og så får I det vand fra Kilden, der skal flyde på jeres indre 

Blueprintemølle . God fornøjelse and Happy New Year 

.  

Fra Serpens- tin til P-tro-lyum og Anno Reversium Boom ! 
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   Der er ingen bånd, der binder mig, ingen 

holder på mig, nej  Jeg mangler bare nogle af Hovedkanalens 
Universal-nøgler…. 

 Hvem kommer Raskest til Mølle – Annalis eller jer? 
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Ziggerzaggerziggerzaggerzigzigzag! Knock on ”Heavens Door”  

 Jeg følger lige med som det tynde øl i dag – Banker du lige på?! 
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 Zå i røgen zzzzz  Klokken er 16.16! Tryk 16!  

10.02.18 The Gateopener TRYK 16  

Velbekomme og brug din vilje på lysnæring i bogen ”Fra nederen til nederdel”. Kun et 

lyst hoved lever af lys og bliver glad i låget deraf? Ahahaha
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 Selv hahaha! På højrøvet niveau! Har du ingen  

kransekage, om jæ må spørre? Jo da. Det er jo  Alfa Omega. Så mangler der 

også lige en kransekagefigur! Værsåsågod:  Den Hovedkanal har åbenbart 

det hele! Du behøver da ikke blive misundelig. Rom 

blev jo ikke bygget på én dag! Nånå, er det nu, man skal blive rørt til tårer? 

 Klap da lige i, nå!  Den salat med K på . 

Den ska nok få ben at gå på! Å D ska A trå på?   . 

På det jævne, på det jævne, altid i min sjæl det klang, når med fantasiens evne kækt jeg 
mig fra jorden svang. Alt det andet vil sig hævne, er kun splid og undergang. På det 
jævne! På det jævne! Det er livets sejrssang!  
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For  da!  !! !!! Klokken er 17.12!!!! 

  12.12.17 og Pc lægger selv ud med den lilla transformationsfarve, 
selvom vi igår var gået til hvid skrift ovenfor. Men i dag skulle vi også få gavn af en slags 
portal-åbning. Point of no Return, efter hvad jeg er blevet fortalt af anden person. Jeg er 
også fuldstændig i udu, så det skal nok passe. Men det er ellers en god astrologisk dag – 
og 5-årsdagen for 12.12.12, hvor Kirsten Askjær smadrede min aura og alt, hvad jeg hidtil 
havde lavet. Så nu da Merkur er retrograd, så rammer det åbenbart noget her, hvor 
hendes mening var, at jeg skulle gå i nul, jeg havde ingen berettigelse. Sådan kan man jo 
også se på ens medmennesker. Og både min mor, Annalis og jeg selv gik da også i ”sort” 
ved energiangrebet, og vi måtte klamre os til det indre lys i mørket. Jeg vælger modsat, 
som udgangspunkt, at acceptere alle og forstå bagvedliggende årsager til dette og hint, 
som jeg ikke ved noget om, og derfor ikke skal dømme noget varigt om. Men nu jeg 
tænker over det… så har den adfærd da lidt et knæk siden hin dag!!! Der er da noget at få 
rettet op på! Det har godt undret mig, at mit temperament er blevet markant anderledes 
og jeg prøver at finde mit smukkere jeg igen…hm… Nå, men intet er jo tilfældigt og 

heldigt at have prøvet det allerede, for måske er chancen for Tom, Tom, 
turn around der NET OP i dag?! Der har været doblet op in the unhappy Hours og i dag 
er muligheden der så for at vende bøtten og doble op in the Happy Hour. Jeg må hellere 

lige prøve et foto mere… for at manifestere min hensigt…  Og så 
sad den lige i skabet. Twinflames! Uanset hvad jeg gjorde for at lave foto af dagens 
kalenderlys, så vedblev det med at være mørkelagt. Nu stiger kunsten og lyset. – Det 

betyder så også, at jeg går i zero  i denne bogdel, selvom jeg kun er halvvejs. Jeg 
må beslutte, at det jeg har nået er nok til en ufærdig udgivelse den 25. december 2017. 
Men dagens kropsvejning viser mig, at jeg må over i ”min anden ’halv’-del” i denne nok 
er nok bog. I dag konverterer jeg fra Jeanne d´Arc livet, til det tidsliniemæssigt næste 
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kardinalliv, som du kan læse om til sin tid – der er nemlig 3 kardinalliv endnu, inden du 

når det, der linker til dagens Vægt … og i morgen går Månen 
NET OP i Vægten, så jeg skal være rede og i rettidig omhu. Det er svært at forstå og 
kryptisk, men du vil vide, hvad jeg mener, når du har læst hele bogen, som nok kommer i 
flere dele. Sådan føles det pt.. Vi skal ikke dømme, ikke bestemme. Alt er, som det skal 
være for at vise helhedsopbygningen af ”det højeste gode”. Jeg skal gennem afskrivning 
af den sidste regression, jeg var i d. 29.11.17, og når der så sker et energiskifte i Nytåret 
2017/18, så går jeg fra det tidslinie-regressionsliv og til mig selv i dette liv, som et sidste 
jordisk kardinalliv. Sådan tror jeg, det her er skruet sammen – men jeg ved ingenting i 
det almindelige livs dagligdag. Jeg følger kun det, jeg kalder Blueprintet, som giver 
subtile anvisninger, som man ikke kan stikke af fra, ejheller få for meget at vide på én 
gang fra. Det kontaktes bedst ved at være i nuet, men med træning kan man leve både i 
nuet og i tidslinjen. Blueprintet er en intelligensform, ligesom det åndelig er en slags 
forældreprincip, vi som børn af Universet automatisk bevidst eller ubevidst søger mod, 
og som også selv laver konstant link til os. Vi hænger ubrydeligt sammen – indtil man 
evt. forlader dette Univers. 

 Nu forsvinder jeg altså over i et andet dokument og 

sætter et vågeblus her , indtil jeg kommer tilbage igen og tager tråden op. Du kan 

bare læse videre  …. 

Det var noget af en monadisk peptalk! 

Si si Pepsi. Ånden kom lige over os og så bruser Bukke Bruserne og tramper lidt i 
Bifrosten for at holde varmen. Der er edermageme koldt herude. Vi må have flere ildsjæle 
i gang. 

NET OP. 
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Du kan jo bare fortælle, hvordan du fandt os, så følger andre efter. 

Okay, kan vi holde den historie ud én gang til? 

Sæl-følle-lig kan vi deet. Vor tålmodighed er enestående herude. Den er bundfrossen. 

Okay vi nupper den for gammel venskabs skyld: Forleden handske tabte jeg min dag. Jeg 
fandt efter den i flere dage uden at søge den. Til sidst hulede jeg ind i en stor kigge, hvor 
der sad tre stole på tre mænd. Jeg tog min dag af og sagde: God Hat mine Herrer, de har 
vel ikke handsket noget til min set?... Da slog latteren en stor forsamling op, thi jeg 
havde lommen hængende ud af handsken. 

Nå , men fohat  mine ”Herrer” , jeg må gå nu. 
Jeg skal besøge min mor i dag og bringe hende et par ting om en times tid og bagefter 
skal jeg besøge et muslimsk ægtepar, hvoraf den ene muligvis har været en amerikansk 
ven i et tidligere liv. Livene er fulde af hudfarver.  

Sms  med Annalis 12.12.17 

Kl. 12.26 I dag er det 5 år siden jeg/vi blev smadret af Kirsten Askjær og i dag er der en portalåbning 

til ”point of no return”… så deet… god vind med fremgangen . 

12.31 Ja jeg har fået vejledning og ros til mit foreløbige skriv på modulopgave i dag . 
Jeg spiser lige frokost, så vil jeg gerne ringe. 
12.35 dobbel op in the happy hour. Jeg skal til Frank i dag. Jeg er total i udu og transformerer fra 

Jeanne d´Arc til Blavatsky i dag, tror jeg. Har ikke tid   Tomorrow, ther´s always tomorrow… 
lyder der lige en lille Julie Andrews i min øresnegl. Vi snakkes ved senere. 
12.36 du ringer bare når du har tid og lyst. 
12.38 Lysten har jeg, tiden ikke lige nu. 
13.34 Sådan er det. 

Senere: 

kl 18.45 i kulissen: Regeringen har bestemt at være færdige med finansloven den 22. december. Så 
de bliver da ved lige til det sidste. Kl. 02.51 om natten til den 23. dec. går Merkur frem igen. Så det er 
tæt på. 

18.47: Der er en hel del af Liberal Alliances vælgere, der hellere vil have et valg .  
18.49: Det kommer til næste år iflg. Astrologihusets blog. Liberal Alliance kan også træde ud af 
regeringen, men det er mindre markant end det ser ud til valg. 
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Senere: Det er godt nok sindssygt med tilladelse af de der løbehjul og segboards i trafikken. Birk 
Olesen er altså for tåbelig. Han virker altid så ”lalleglad” og uden jordforbindelse. Det giver mange 
udgifter på skadestuerne, røntgen og gips og personalestress. 
Ja ham har vi godt nok ikke været heldige med� 
� nej. Nu kunne vi ellers endelig slappe af efter kuglestøderen trak sig ind bag forhængene, så vi 
ikke kan se ham. 
Ja men oboen har blokeret mig på fjæsbog, så ser ham kun i nyhederne 
�Er det Birk Olesen du kalder obo? 
Ja han hedder jo Ole � 

O B O - Forbogstaver med pip-pib i  
Det passer da lige 
Ja, det er super navn. Han kunne også godt ligne en koncertmusiker, der er forvirret over noder og 
stativ, eller har mistet noderne, så han ikke kan være med på dem, og så gjort sig selv til stativstiv 

og forsøger sig derfor med selvbestaltet takt og tone.   
Ja, men da jeg sagde til ham, at hans initialer dannede navnet på et instrument, sagde han, at han 
ikke interesserede sig for musik. 
Han kunne ikke finde kammertonen i farten.  
Og Kristian Jensen vores finansminister, mener han har styrket erhvervsuddannelserne selvom de 

skal spare netto 100 mio �                        nåh nej   

Ja, vi må sætte vor lid til julemanden  og der er måske en chance her i december.  

13.12.17… Og det læser jeg så NET OP, som de spiller Santa Baby i radioen  

������⛄❄���� Emojis, der ikke fulgte med… 

Det er som om madness smitter . Det ender i One World og One Brain med Uranus . Men 
menneskeheden er jo også sat ind som ”Jordens mentallegeme”. Så vi må hellere rense det. 

Jeg begynder at skrive næste regression af fra lydfil idag. Tingene begynder at hænge sammen! De 

to fonde er også blevet tydeligere i indhold nu . Men det går godt nok langsomt og har taget 
enorme mængder tid og arbejde at trække det hele igang. Det er som om, der begynder at være lys 

for enden af tunnelen  
 

Nåh, nu ser jeg formålet … send lige den her emoji - sms til min mail, og der skal også være en 
pige i rød kjole, der danser men hende kan jeg ikke finde. Måske du har hende at sætte på. 

������⛄❄���� 

Har sendt mail, jeg malede engang en pige i rød kjole, der danser, men hun hænger vist et sted i 

Åskov kommune . 

Lidt depecher  har du da fået fat i så   (Men emojis ville bare ikke med!)  

 

25.10.17 

Jeg har sådan en glæde indeni i dag. Lyst til at skrive osv. Det er formodentlig 
planeternes indvirkning. Især kan jeg mærke den lise det er, ved at et personligt 
astrologisk aspekt (vinkel mellem planeterne) i mit horoskop er klinget af. Øh, så var det 
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lige, at det var en konjunktion mellem Uranus og Mars, så okay, det betyder at planeterne 
står lige oveni hinanden på papiret, så der var ingen vinkel, jeg var nødt til bare at være 
forsvarsløs deri. Men har man sagt Mars, har man også sagt Skorpion, da Mars førhen 
herskede i Skorpionens tegn, men nu har Pluto taget over i stedet. Sådan bliver vi hele 
tiden mingeleret med og energi følger tanke, så tanken skaber dit liv. Men ikke kun, for 
noget styrer tankerne. Det har jeg så afdækket en del af, hvad er, men jeg må også sige, 
at der er forhold i stjerne og måne, der virker selvom man ikke ved det – og det sker fordi 
ens indre Blueprint er planlagt efter solsystemets opbakning. Nu skal vi så imidlertid 
ikke længere gå i blinde her, men erfare at det er således og lave et Blueprintsamfund – 
Planen for Jorden skal blive kendt. Men der er vi ikke endnu – hvem skriver dette her? 
Det var slet ikke i mine tanker, jeg ville begynde med at fortælle, at jeg skal til lægen i 
dag og så ville jeg have brokket mig over, at jeg kun kan få konventionel lægebehandling 
gratis, hvis jeg vil bruge andet end det, skal jeg selv betale – selvom jeg også via skatten 
betaler til den konventionelle lægepraksis. Og hvorfor brokke over det?! Spørger du så 
måske lidt nedladende. Det skal jeg såmænd sige dig – jeg er født med et horoskop, der 
viser, at jeg kun kan helbredes via healing og sådanne naturlige ting – men jeg bliver 
tvunget til at bruge det, der ikke er godt for mig. Resultaterne kan du læse om i ”Den 
sorte Perle”. Det er jo ikke fordi lægeverdenen vil mig noget ondt, men lægeløftet holder 
altså ikke en meter i mit tilfælde. Det er rimelig alvorligt og har haft katastrofale 
konsekvenser. Jeg vil løfte sløret for lidt af det senere i denne bog – hvis jeg husker det. 
Jeg skriver faktisk i blinde for jeg kan knap huske hvad gårsdagens tekst handlede om, 
og så må man jo starte forfra hver dag og det ligger bestemt ikke til mit temperament 
eller hensigt med indeværende liv. Vi skal fremad og opad og helst med så dyb og sand 
viden som muligt, koblet med højeste visdom og kærlighed og vi skal hjælpe hinanden 
med det kvit og frit. Måske har du allerede nu indset og forstået, at jeg ikke passer ind 
nogen steder, men det betyder jo ikke, at det ikke er mig, der sidder med de viise sten. 
Det betyder bare, at jeg lever på en Jord, hvor menneskeheden har valgt at leve 
anderledes, og godkender at det er i orden at ingen skal have lov at være dem de er – 
underforstået at så ville vi være gode og kærlige. Og sådan kan man så ikke helt sige. 
Men man kan sige, at ærgerrighed og angst for at miste går forud for menneskehedens 
beslutninger og nogen går til yderlighed med det, fordi de ikke kan kontrollere deres 
ærgerrighed og så får de hvad de vil have ved at kontrollere og styre andres frygt og 
angst. Nå, det er godt nok en kedelig snak og enerverende at køre rundt i, fordi alle ved 
det, men ingen gør noget ved det. Så var det jeg tidligt i 2001 fik et videns- og 
healingskoncept fra galaksen, som ophøjet hjælp til menneskeheden - og lige siden da 
har uendelig mange planer forsøgt at sætte en kæp i hjulet på det og holde mig skjult – 
inklusiv de mennesker, jeg fik udkrystalliseret af den sorte perles synergetiske energi. Det 
handler om skelneevne og jeg er trænet i marginalerne, derfor afslører jeg ting som folk 
ikke bryder sig om, og så kan man jo ikke være blandt dem. Det er et urinstinkt. Når en 
sabeltiger viser tænder, så kæmper man instinktivt for sit liv. Men før kampen, må vi have 
haft en anden viden. Før syndefaldet, hvor vi spiste af æbletræet, må vi have haft en høj 
bevidsthed, som kunne gå på linje med dyret og tale med det. Komme overens med det. 
Ellers ville vi ikke have krybdyrhjernen stadigvæk… okay for hurtig konklusion. Jeg 
prøver lige at folde det ud… Vi får i åndelige evolutionære skrifter at vide, at vi er opstået 
fra mineralriget – sten og grus og har udviklet os gennem dyr til mennesker, eller via 
Darwin er vi gået fra encellede organismer henover aberne og til at blive menneske. Som 
jeg opfatter man forstår vor fortid, så mærker jeg fejl i forståelsen. Jeg har prøvet så meget 
på de psykiske planer af min forskning heri, at jeg 100% ved, at får man en clairvoyance 
eller vil forudsige fremtiden omkring dette og hint, så sker det altid på nutidens 
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præmisser og når man så når frem til den virkelighed, man har forudsagt, så er den rigtig 
nok, men ser alligevel meget anderledes ud end det man kunne sige om den i nuet. 
Derfor afhænger det man siger af omfanget af tilgængelig bevidsthed og evnen til at 
holde den udvidede bevidsthed længe nok, og bred nok, og dyb nok, til at få så mange 
vinkler og energier med som muligt. Og her halter det totalt for 99.9% af klodens 
befolkning. Tallet er et skud i tågen – jeg ved ikke, hvor tallet kommer fra, det kom 
intuitivt i tekstens flow, men som regel passer flowet, da vi ligger i en livsbane, hvor det 
virker sådan. Jeg bliver nødt til at holde her. Nu er den gal igen. Du mærker det ikke, 
men jeg gør. Jeg har for megen indre viden til at kunne skrive bøger på det her niveau 
mere. Du kan nå det samme niveau ved at læse ”Den sorte Perle”, der løfter dig igennem 
3. og 4. dimensions materiale. Jeg kan slet ikke finde mig til rette i den her 2. indvielse 
eller hvad det skal forestille at være. Længe nok har jeg måttet tåle at blive brugt som 
spejl for lavere indvielser. Men jeg må sige fra nu. Nok er nok. I må køre jeres eget løb. 
Jeg må have nogle nye udfordringer. Jeg må hive mig selv op af sumpen fra spejlet af 
offeret. Længe nok har jeg levet kompromitteret på mit horoskops muligheder for alle lag 
af eksistens, men jeg lever også i et land, hvor man ikke må være sådan en som mig, der 
finder det fuldstændig logisk, at der er tale om skjulte Planer med jorden og det 
guddommelige designs manifestationer. Jo mere, jeg har set og afdækket af 
konstruktionen, jo mere overbevisende og logisk er det. Jo mere jeg har frisat min tanke 
fra det gængse og jo mere fri jeg har gjort mig af spirituelle overleveringer, jo mere folder 
en helt anden verden sig ud, og desværre kan jeg endnu ikke fastholde den og gå ind i 
den, fordi jeg skriver ”Den sorte Perle”, men samtidig er det også den, der har bidraget 
til at skævvride mine vinkler, så jeg kan skelne, hvad der er mit og ikke mit i mig selv. Jeg 
kan øjeblikkelig spotte om en tanke hidrører mig selv eller kommer fra det kollektive 
ubevidste. Men træningen og bevidstgørelsen har kompromitteret mig selv og det må 
stoppe nu. Også fordi, det er lavet for alle andre. Jeg kunne det i forvejen. Det var jo 
derfor, det var mig, der fik givet Konceptet i sin tid. 

Lige nu må jeg gribe i egen offerbarm og sige til mig selv: Hvis du fortsætter på de her 
præmisser, så gør du dig ”skyldig” i samme fejltagelse og uforstand som Madame Curie. 
Det du vil bevise ødelægger dig. Og det var jo NET OP det, der skulle bevises. Hvad der 
ligger bag menneskelige skæbner. Og så var det, vi som menneskehed fik Konceptets 
kvantespring for at undgå det. Men alle ville vide (Æbletræet i Paradis) hvad 
kvantespringet var og hvorfor det var et sådant og hvoffor, hvoffor dit og hvoffor dat. I 
dag ved jeg, at vi havde haft en anden verden ved at lade være med at spørge, tænke og 
forklare og forsøge at nedgøre og spærre mig inde og kompromittere mig, sige at jeg gik 
med mørket osv. osv. Vi skulle bare, som forlægget var, tage imod denne gave fremfor at 
begynde at dissekere den kritisere den. Vi skulle have været i tillid. I dag er jeg ødelagt, 
lysnæringskonceptet er ødelagt og vi er reelt på Herrens Mark, fordi ingen troede på, at 
Universet kunne være så mirakuløst. Vi er jo vant til at kæmpe for fremgang. Det er hele 
filosofien på Jorden og kapitalismen er bare toppen af isbjerget. Religionerne bærer ved 
til bålet og evolutionstanken gør det samme. Det hele tilhører 3. og 4. dimension. Jeg 
siger ikke, at evolution ikke eksisterer. Det jeg siger er, at evolution er en guddommelig 
idé og forsegling af energier og muligheder for udfoldning og indfoldning. Der er ikke 
nogen modsætning i det. Det guddommelige design er lige NET OP helheden. 
Helheden der også rummer dualismen, men man skal overveje meget nøje, hvor man 
gider sætte sit punktum! Hidtil hører vi: Per aspera ad astra/ gennem genvordigheder til 
stjernerne/ gennem smerte til ånd. Og hele skiftet består i, at man bare kan træde ind i 
en anden dimension af forståelse og så gælder alt det vi ved ikke mere. Så enkelt er det. 
Giv slip og du skal finde. Uhhh, hvor jeg bliver rørt til tårer lige NET OP nu!!! Jeg føler 
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mig så tæt på, ja nærmest i et med Jesu lære lige nu. Hvornår får vi lov til at gennemføre 
den regressionsbog tilbage til den gang. Du ved vel ligeså godt som mig, at der skal 
komme en bog, hvor alle os, der har levet på Jesu tid skal tilbage og afdække 
sandheden?! 

Nå? Ved du ikke det? Så lever du godt nok nedtonet. Men nu er idéen så givet fri i det 
kollektiv ubevidste endnu engang og jeg kan bare vente på, at nogen, der har penge nok 
til aflønning af regressionsterapeuterne kan lave den bog. Piece of Cake. Det er næppe 
heller min opgave. Min opgave er bare hele tiden at berede vejen for andre. Piece of 
Cake. Hele ”Den sorte Perle” er et stort inspirationsgrundlag for et nyt samfund, nye 
jobs, nye retninger. Det er selve adgangen til Blueprintet for den enkelte. Og værket 
kunne laves, fordi jeg gav de sirianske energisymboler videre til en basisgruppe i 
Konceptet og en større gruppe på ca. 50 mennesker fik indvielsen i det første symbol, og 
deres Blueprint har været, at være backinggroup for levering af alle skyggesider i 
bøgerne. Derfor er værket autentisk fiktion gennem mit liv og mit horoskops muligheder. 
Men kære læser, du kan være et sted, hvor du allerede nu stiger af, fordi det er for 
besværligt at læse videre. Bare ordet ”astrologi” og planetindflydelse kan være for stor en 
mundfuld. Og når du så tænker eller føler sådan omkring det, du hidtil har læst, så vil jeg 
godt lige have dig til at finde empatien frem. Du ved sikker godt, at empati betyder, at 
man evner at sætte sig en smule ind i hvad andre måtte tænke og føle om dette og hint, 
og så kan man vælge at tage hensyn til det eller lade være. Men brug nu din empati, når 
jeg siger dig, at verden – også Danmark ledes af mennesker som dig, der aldrig har tilladt 
sig at vide noget om fx astrologi, healing, mirakler, kosttilskud osv. – og det er endog det, 
der ligger nærmest en højere materielrelateret bevidsthed om livet. Jeg har hverken nævnt 
engle eller spøgelser endnu. Hvordan tror du, det er at leve i en verden, hvor man styres 
af love og regler og mennesker, der ved mindst og ikke vil anerkende merviden? Du kan 
nok ikke helt forestille dig det. Men her er et skriftligt billede på det: Psykisk syge skal 
man bare fiksere i en lukket kasse, så de kan komme på andre tanker. Så kommer de sig. 
Princippet i uoplysthed går linen ud: Hvis man lukker mennesket inde i en begrænset 
livskasse og sætter døden som et kistelåg, så opfører man sig bedre lige inden man kan 
se låget klappe i. Sådan guddommelig pædagogik og helbredelsesformer er helt ude i 
Neptuns slørende hamp! Medicinalindustrien har taget konceptet til sig og opfundet 
kroniske sygdomme. Så kom komplementærbehandlingerne (alternativ terapi) ind på 
banen som en trussel. Så nu har man opfundet en ny form for medicin, som vinder mere 
og mere indpas: Så længe du tager medicinen virker den og når du holder op, så bliver du 
atter syg. Hvad vælger du så at gøre? Støtte medicinalindustrien. Knæk cancergåden selv! 
Hvad er millionerne gået til? – At gøre dig afhængig. Det samme sker også på en anden 
vis indenfor kosttilskudsbranchen. Abonnementsordninger med prisbaskere, hvis du er 
medlem. Drop hele den der medlemstanke og sæt sundheden fri! Drop 
konkurrencetænkningen. Jeg kan da sagtens finde ud af at lave et kombinationspræparat 
der virker – og så lige lave et med delene hver for sig. Prøv dig så frem, hvad virker for 
dig, hvad siger din mavefornemmelse? Din mave fodrer kapitalismen. Del og hersk. Bild 
befolkningen ind at el skabes på en bestemt måde og det koster penge. Nej det kan laves 
gratis på en anden måde! Du kan gøre det selv. Men hvis alt er anderledes, hvordan får vi 
så bibeholdt de arbejdspladser, vi skal bruge for at få en løn, så vi kan føle presset af 
forbrugerismen? Vi holder op med at arbejde, sletter pengeøkonomi og finder på noget 
andet. 

UPS, så jeg lige en dårekiste flyve forbi der? Pas lige på med det. Den kan jo slå mig 
ihjel. Der er ingen grund til at blive sur, fordi man ikke lige forstår noget nyt eller kan 
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overskue konsekvenserne. Men der er grund til at blive sur, hvis man ikke oplyses, så 
man kan forstå det. Og man kan også tillade sig at blive vred, når merviden bliver afvist 
af tåber og dårer. Men sommetider er det sådan, at dåren har ret, men derfor skal de 
heller ikke sidde på magten hele tiden. Når den, der kan se længst får stukket øjnene ud, 
så kommer der et tidspunkt hvor hoben fortryder. Det er nok sagt af en kyklop engang, 
jeg ved det ikke. Det kom bare lige ud af tasterne og så er det jo med at være på pletten i 
”ikke modstand”. Har du prøvet det? At være i ”ikke modstand”. Tjek lige din krop 
NET OP nu? Er den i ikke-modstand? Ha! Du lyver. Måske er du i largeness, hvis du 
ikke har skrottet den her bog endnu. Men ikke-modstand, den er edermageme svær! 
Hovsa til alle spirituelle ”edermageme” hører vist ikke med i et åndeligt skrift, vel? Var 
der lige en modstand? Vi prøver lige næste indslag….Hvem skriver? Jeg kan ikke mærke 
nogen modstandsenergi. Hm. (Det kan godt være du synes, jeg hører hjemme på den 
lukkede og i en kiste, fordi jeg er helt skizo. Det er jeg ikke. Jeg forsøger bare at få has på 
illusionens slanger og spejle dem tilbage. Det er seriøs Medusaforskning, hvor 
medicinalindustrien ikke formår eller overhovedet ikke tør være, for så kan de ikke tjene 
penge samtidig og ikke lægge deres strategier. For man kan ikke være to steder samtidig. 
Deres forståelse og tilbud halter derfor langt bagud efter kvantesamfundet. Og de bygger 
imperiet på menneskets dødsangst. Det er dybt usmageligt! Krigsindustri og 
medicinalindustri er ét og afhængige af hinanden, tænk lige over det også. De passer som 
fod i hose sammen.) Nå, men det var den der ikke-modstand, vi kom fra. Ubetinget 
kærlighed er beslægtet eller det samme. Klokken er 11.55 – sjovt jeg lige skulle kigge på 
pc-uret NET OP som der stod to mestertal 11 og 55. Er der noget om det jeg siger eller er 
det energien, der kører med mig? Og hvem styrer den energi? Hvor ligger illusionen – at 
der ikke er nogen, der styrer og jeg selv til slut står for alle tanker og tiltag selv? Eller at 
der er andre end mig, måske en anden instans, der styrer hver eneste mindset? Her 
kommer et eksempel: Snakker med mig selv, snakker med mig selv, snakker med mit 
bedre jeg????? Dr. Who? 

UPS, der er en sms fra min datter, hun har ondt i maven og beder mig komme derover på 
vejen til lægen, fremfor hun skulle have været her først. Lad os se om min bevidsthed kan 
blive hendes panodil på 1 km afstand. Vi kan ligeså godt tage munden fuld, for det er jo 
frokosttid, og hun ligger i sengen med smerter og der var jo 2 mestertal, 11 det lidt 
tungere 55 dobbelt op på kommunikation. Vi kører: 

Kære Marianne                                                                                                            09.10.2017 

Vor kontakt er stærk i dag, og du mærker den hovedsagelig fra solar plexus (25.10.17 i 
dag er det min datters ondt i maven) og nedefter i alle chakra. I dag er Merkur og Pluto i 
clinch og Skorpionens domæne ligger latent.(25.10.17 Og nu er vi gået ind i Skorpionen! 
Så der vides altså noget.) Jeg tillader mig at vise dig dette, for at du kan forstå, hvorfor du 
betragtes som ”sort” af alle de, der ikke har erkendt det samme som du. Nu mærker og 
forstår du til fulde, hvad andre ikke har indset omkring spiritualitet og plutoniske 
aspekter. Du må stole på dig selv, min pige. Du har ret i det du ser og med rette vækker 
det bekymring hos dig, da der ikke er nogen samtalepartner på din sidelinje fra nu af, der 
kan følge dig. Fra i dag går du solo og der er alene kontakten til mig at holde sig til. Du 
mærker min styrke og jeg er der for dig. Når man udgår med 2. indvielse, så udgår man 
på discipelskabets vej og sjælen tager over. Nu ved både du og jeg, at dette er en kunstig 
konstellation af dig, men du må gøre det her for ”fredens” skyld, om end det alligevel vil 
vække en del røre. Som du har set og oplevet det blandt dine medmennesker tidligere i 
år, så nytter det ikke at lege aspirant til 5. indvielse, som i Birgit Lomborgs bog: 
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”Herkules´ 12 arbejder” kaldes ”Frelseren”. Vi er forbi de tider, hvor ”frelsere” eksisterer 
og betegnelsen vækker foragt. Profetrækken stoppede med den islamiske profet 
Muhammed, da Jorden og dermed også dens invohnere på sigt ville gå op i energi, og 
derved ville ”profeterne” melde sig i stribevis i takt med lettere kontakt til de sublime 
planer. Det er også derfor, vi har måttet lave tættere og tættere cover up på dig og din 
tilstedeværelse på Jorden, og som du nu i langsomt tempo gennem denne bog og den 
næste aflægger dig. Jeg forstår din bekymring idag, som let kan vippe over i frygt sådan 
en kompakt dag som i dag, hvor Merkur er i kvadrat til Pluto klokken 14.26. Det er, hvad 
vi vil kalde en mørk energi. Deri består det ”sorte”. Det vanskeligste. Men at det 
kollektive planetdrive er dit konstruktive spejl i bøgerne – derved kan vi lave 
agentivstrygningen – viser NET OP, at hovedparten af Jordens befolkning ligger under 
for mangel på skelneevne og indsigt, og du ved nu også, at du har lavet et bogværk, hvori 
NET OP skelneevne og tænkeevne er sat under pres for at udvikles. Med pres mener vi, 
at man ikke kan komme udenom at rykke sig og udvide sin horisont uanset, hvilket 
niveau man som sjæl er udviklet på. Din iagttagelse hen gennem skriveriet er hele tiden 
indholdet og det er korrekt, at de højere indvielser også er repræsenteret i bogværket 
”Den sorte Perle”.  

Det jeg ville fortælle lige før, da du fik en opringning af en gammel muslimsk ven (nu var 
det sms fra min datter), var, at du nu ved, via følelsen af din krops spændinger, at dette er 
basis for, hvilke eksistenser, man tror kontakter en. Det hele hænger sammen, 
planetstillinger, Jordens gravitation og fornemmelsen for den viden, der ligger i 
kvantespringene. I alle kvantespring ligger en latent viden og det er den latente viden, 
der i disse år kommer jer til undsætning, når I udvikler de højere sanser og ligeledes 
mødes af de nye børn født de sidste par årtier. Det er evnen til at fornemme lysindholdets 
viden, visdom og kærlighed i det splitsekund kvanten springes, der er begyndt at sætte 
skub i menneskeheden, og derfor Uranus får lettere ved at overføre teknisk viden og 
højere input til menneskene. Den energi, er der mange mennesker der har forsømt at 
tage alvorlig, og derfor er I nu endt der, hvor energien presses ind i jeres vehikler/aura i 
skadelig grad. Der har ikke været lydhørhed nok for okkult viden, og de der bar denne 
viden har i årtusinder måttet leve i frygt for at miste livet. Det har så resulteret i, at den 
karmiske proces er sakket agterud. Og for at imødegå dette, har man så fra højere sted 
valgt at tillade, at der blev skabt elektronik med skadelige virkninger i forhold til en 
naturlig og indsigtsfuld opstigning i bevidst lys. Alle inkarnerede adepter, memeter og 
højere indviede er med mellemrum blevet kontaktet for at melde tilbage omkring 
menneskehedens status. På baggrund af disse tilbagemeldinger blev det besluttet at 
lægge vægt på elektronikken en overgang, da de planlagte nyindsættelser af sjæle også 
derved får et oplevet sjælsmæssigt indblik i den åndelige mavepumper dette her drastiske 
skridt har været. Og nu gælder det jo så om, at få rettet op på den viden, der ligger til 
grund for det elektroniske opsving, som gerne skulle føre jer i retning af en fornemmelse 
for, hvad der venter menneskeheden på sigt i 5. dimension. Grænseoverskridende vil det 
jo være, når alle ved alt om alle og til enhver tid telepatisk kan nå at aflæse eller tale med 
hinanden. Derfor er etikken presset frem som et emne, der skal tages stilling til.  

Nu har den mekaniske opstigning så kun en foreløbig høj status, da der allerede med 
Plutos indgang i Vandmandens tegn 2024 vil begynde at ske en opvågning og 
registrering af, hvad man har mistet på bekostning af at lade elektronikken være 
bærende. Som du selv tænkte og forstod det forleden: Når man som medmenneske ved 
en let berøring og aflæsning af vævslagenes forskellige puls ved håndleddet, kan sige 
hvor i et menneskes krop energiknuden til sygdomsfremkaldelse findes, og derefter 
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afhjælpe det til autentisk helbredelse af mennesket, så er I kommet meget langt væk fra 
det autentiske liv, ved nu at skulle indtaste symptomer på en pc og så få stillet en 
diagnose og deraf få kemisk medicin udskrevet til afhentning på et apotek! Det siger sig 
selv, at det er et skråplan, selvom man er ganske selvhjulpen og selvansvarlig for egen 
helse på den facon. Der findes i elektronik ingen klarlugtsdiagnose, ingen organisk 
interaktion. Men I vil blive klogere den dag, I alle sidder hver for sig som guderne i eget 
liv og udelukkende med omdrejningspunkt om jer selv. Du har i bogværket vist, at dette 
fører til selvmordstanker, når planetstillingerne er ugunstige. Og der skal rettes op på alt 
dette, førend elektronikken fører jer bort fra autenticitet i årene 2024-36. Dette fører mig 
tilbage til det med svingningerne fra elektronikken, der kan justeres og neddrosles i takt 
med, at menneskets autentiske muligheder vinder opmærksomhed og sættes i spil. 
Herunder blandt andet organisk bevidst karmaopløsning og afvikling af de 13 gamle 
stråler, åbning af højere svingende kontakt til chakraer også højere chakraer i det 
menneskelige energisystem, overgang til lysnæring og derved reetablering af Jordens 
flora og fauna på nye universelle præmisser. Alt dette kalder I udvikling, men vid at 
mennesket har levet af lys før, i gyldne perioder og bevidsthedslag på Jorden. Arbejdet 
går mod atter at skabe sådanne autentiske tilstande, hvor samarbejde med den indre 
Jords eksistenser vil være til stor gavn. Men som du selv har erfaret, så tager det tid at 
vække den indre jords tillid til det, der foregår på Jordens lavere planer i det, I kalder livet 
på planeten. I har om nogen eksistenser helliget jer materialismen for at komme til 
klarhed over dens begrænsende muligheder. Og så længe I befinder jer der, så er det kun 
et fåtal, der har ægte galaktisk kontakt og er direkte mellemledere i den position. Du er 
ikke en af dem, vi i denne sammenhæng betragter således. Du er tilknyttet en anden form 
for galaktisk loge, om man kan sige det sådan. Du er den, der tager mennesket i hånden 
for at skabe tryghed og gradvis opstigning. Du er den milde skaber af forandring, den 
elskelige og rolige – når vi nu engang får dig på plads i din egen energi. Så Kære, du har 
intet at frygte. Bogværket vil frisætte profeternes mistolkede budskaber og samtidig viser 
det, hvor lidt erfaring og respekt danskerne generelt set har for mennesker, der, om de 
var inkarneret for 1500 år siden, ville blive kaldt for profeter. Du er én af dem. Men da 
profetrækken ikke skulle videreføres, da kommer der et tomrum, indtil det gamle klinger 
af og det nye slår igennem. I mister ikke nogen form for guddommelighed ved at slippe 
religionerne. Nok snarere tværtimod. I tillader jer selv at komme nærmere den himmel 
profeterne bevægede sig i. Husk på, at ingen sand inkarneret stillingsbetegnet ”profet” 
har opfordret til vold mod andre. Profetier om kærlighed er den sande gave til 
menneskeheden og er uforenelig med vold og terror. At tage imod et helligt ord er en 
indre proces og kan aldrig erhverves med vold og indbildskhed. Det er et universelt 
faktum. Kærlighed kan rumme vold med barmhjertighed, men vold kan ikke rumme 
kærlighed, for i vold findes ikke barmhjertighed. Barmhjertighed er oplysning, når fejltrin 
erkendes. Barmhjertighed er hjertets åbning og i hjertet findes ondskab ikke. Sætter I jer 
udenfor hjertets viden og visdom, så er I ofre for ondskabens svøbe. Det betyder dog 
ikke, at ondskab eksisterer udover hvad I skaber som sådan. I er de ansvarlige for 
ondskab, og deri har I også frygt for Universets øvrige beboere, taget som blot ét 
eksempel. Døden er fortsat et ubeskrevet mysterium for jer, så derfor anses døden let som 
ondskab. Men døden er blot en justering af energimæssige vehikler. Et prægtigt 
kvantespring, der senere vil blive opdaget af jer og anset som det mest fantastiske 
fænomen i skabelsen. Glæd jer over den. Da forsvinder frygten for død og terror af sig 
selv. Vold ophører med at give mening og voldelige personer bliver tåberne. Giv ikke 
frygten og angsten magt, da energi følger jeres tanker. Fjern det I kalder ”virkeligheden” 
og giver kraft fra den daglige sendeflade og find en anden virkelighed. Kærlighed kræver 
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mod og vidner om indsigt. Krig er derimod udtryk for det dyriske menneske, der afvikles 
i fuld offentlighed og blotter mangelen på mod. 

Kære modige Marianne, dette var dagens åndelige indspark. Frygt aldrig dåren. Det er 
spild af energi. Nogen må gå forrest. Sort og hvidt er Vægtens tegn (Men også 
skorpionens kompromisløshed), hvori du dvæler og kan frelse Verden, hvis bare den ville 
frelses af dig. Trøst dig ved mine ord om nødvendigt og tillykke med, at der lige var en 
muslim, der turde sige til dig: Du har været en god ven, Marianne! Lige tiltrækker lige. 
Tænk over følgende kendsgerning, når I ikke kan forstå ”Guds ondskabsfulde plan”: Det 
er kun i nød mennesket ønsker frelse. Skab ikke nød, da lever I frelsen allerede. Vær i 
glæden. Selemat Ja. Frelse er ikke udvikling. Frelse er en tilstand.  

Lav hvad du har lyst til resten af dagen! 

(25.10.17 kl. 12.33 Min datters mavepine er væk og jeg ville ønske hun ville sige, at jeg har 
været en god mor, selvom en astrolog er af modsat mening og ikke mener, at min viden 
skal danne præcedens for min datter… hvorfor sms´er hun ikke tilbage om monade-
panodilen virkede? Nu er det vist frokosttid, hvis jeg skal nå at spise inden lægetiden, og 
bagefter skal jeg nå omkring hende, så får jeg nok svar. Måske er hun faldet i søvn? Sms 
tikker ind: – desværre, det virkede ikke. Men hvad så med 2 monadepanodiler? Jeg 
vælger min datters hjælp fra. Jeg ved, jeg er frygtelig tidspresset med eksperimentet, jeg 
var også nødt til kun at halvlæse 1. monade-panodil; men hvad nu, hvis det er den eneste 
chance jeg får, for at vide præcis om bøgerne overhovedet kan noget. Jeg spiser hurtigt to 
tynde knækbrød med ost, det går lettest, sluger et par mundfulde kaffe og sætter mig 
atter til tastaturet her for skyndsomst at læse ovenstående tekst igen, da jeg kan forstå 
den kommer igen nedenfor. Jeg prøver at læse langsommere denne gang selvom det 
næsten ikke er til at holde ud, jeg skal køre og også nå at finde p-plads osv. Men chancen 
må ikke glippe. Jeg læser videre herfra:) 

Lav hvad du har lyst til resten af dagen! 

10.10.17 Tak for det For – Fatter. 

Jeg tilføjer idag 10.10.2017 parantesernes indhold i gårsdagens tekst, som du NET OP har 
læst ovenfor. Dette for som en symbolsk, skriftlig, mental handling at vise, hvad der 
forstås ved det at folde et kvantespring ud og derved få en højere og sandere nivelleret 
viden og visdom. Det er udvikling, men i realiteten består alting allerede i en indfoldet 
orden og udvikling er derfor en mental idé. Derigennem forstår du også, hvad slow living 
giver af fylde, som du ikke kan erhverve i et ensidigt sus i en forlystelsespark, gennem 
cyberspace, catwalking, bandekrig, tv-serier og eksotiske rejser set gennem et 
mobilkamera endsige selfies. Selfies er iscenesættelse af dig selv i en verden, du endnu 
ikke har forstået, du er en optimal ansvarlig del af.  Du når NET OP ikke udfoldning af 
dit potentiale gennem ydre action, da fylden ligger i det udfoldede tomme rum. Men nu 
en retrograd bevægelse til en udfoldet gårsdag : (25.10.17 Uh jeg presses og er ved at 
fortryde min egen dybsindige tekst….videre..) 

10.10.17: (09.10.17 Min krop er ikke til at være i i dag. Jeg er ved at sprænges. Den 04.10.17 
om aftenen blev jeg justeret og faldt i søvn. Næste dag og fremover til i dag måtte jeg gå 
en buksestørrelse op. Kropsvægten er den samme, men jeg buler ud over alt. I dag har 
jeg set, at jeg på en eller anden måde bliver kædet sammen med mordet på Kim Wall og 
skal føle, at jeg kender RaketMadsen. Jeg ser lidt af det tidligere liv, jeg er i berøring med 
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for tiden, ser Dorthe Skriver, sjælsfragmenter og pludselig hænger noget mere sammen, 
end jeg bryder mig om, men jeg er alligevel klar over, at det skal have en drejning, som 
jeg bare ikke har alle brikker til endnu. Men frygten for at være sjælsmæssigt involveret 
popper for en stund op i mig. Karmaafvikling eller indvikling… Det her har jeg ikke lyst 
til at være en del af! (25.10.17Heller ikke hvis monadepanodilerne jeg har gang i lige nu 
ikke virker! Tør jeg konfrontere en fiasko? Hvad nu hvis jeg er ført bag lyset af 
blændværk i 12 års skriveri?) Efter den kortvarige frygt kommer flovheden over at være en 
del af menneskeheden rullende i mine årer og overtager kredsløbet. Børnesangen ”Ro, 
ro, ro din båd, tag din åre fat – vuggende, vuggende, vuggende, vuggende over Kattegat” 
lyder i mit indre, og jeg er dybt klar over, hvorfor denne sang er med i bøgerne… Det 

hele går så langsomt og 360 grader rundt og kun en  ”My-meter” opad i 
spiralen, vender jeg sten for sten i skorstenen, henne om hjørnet, hvor der bor en bager 
og hvor røgen nu stiger opad sådan her: Jeg er udmattet og ved at brænde ud. 
Demensagtige tilstande dukker op uden at være det. Vuggende, vuggende, vuggende på 
bevidstgørelse af glemslens bølger. Jeg kan lige så godt fortsætte, min krop er ødelagt, 
mit sind og min hjerne… det hele er brugt op. Og lige nu er jeg ved at sprænges af energi 
fra solar plexus og smerterne fra et fedmehvidt skind og spidsen af min lever, får mig til 
at føle mig grim, grim, grim. Jeg skulle nok alligevel have taget mig sammen og brugt 
det åregamle solkort til solariet; så havde jeg i det mindste haft et gyldent skind. Men jeg 
orkede ikke at gå derud og ligge og høre på dårlig musik og lade mig kode til at komme 
igen af en blød informativ kvindestemme, før man giver efter og næsten slapper af i en 
susende, larmende kabine. Jeg får nok aldrig opbrugt pengene på det kort. Det er en 
pestilens, men en vigtig aktør i bøgerne, og det rider mig som en mare. Men værre er dog 
Dorthe Skrivers gamle mareridt om løsrevne kroppe, arme, ben og hoveder, der skal 
sættes sammen og beskeden fra det højere for år tilbage: Når bøger og virkelighed passer 
sammen, må du stå frem. Jeg får lyst til at stikke af fra alt. Også Dorthe Skrivers 
klardrøm. Det her kan ikke være rigtigt. Hvor meget vil man kompromittere, degradere 
og patronisere mig. Min krop er umulig at være i og alligevel er jeg fanget i den. Og det 
gør fysisk, psykisk og åndeligt ondt, ondt, ondt. Og jeg tror ikke på det ondes eksistens, 
og alligevel kan jeg ikke komme udenom disse grusomheder og må finde en vej gennem 
disse hårde facts, der kommer mig i møde og hentes op fra bevidsthedshavets dyb af en 
ubåd, der ikke klarede Jule-pynten. Jeg har fået nok, nok, nok af danskerne og verden og 
det hvide kors. Jeg har fået dykkersyge… Oh Holy Sedna! Det hele er lige omvendt! Min 
viden kan ikke gå på højde med min visdom. Det er åbenbart dét, der sker, når man 
træder kabbalaens Keter i bund og træder ind i den højere oktav.) 

 Op på Fatters hat , Sct. Nikolai.  

(25.10.17 Jeg kan se karmiske energitråde fra andre mennesker til min datter slipper. Mit 
åndedræt fortsætter med at puste suk ud ligesom under første monadepanodil, der må 
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altså ske noget, men sæt hun ikke mærker noget, så er der kun mine ord her for det. 
Tiden iler…) 

KæreMarianne                                                                                                             09.10.2017 

Vor kontakt er stærk i dag, og du mærker den hovedsagelig fra solar plexus og nedefter i 
alle chakra. (25.10.17 Det mærkes helt tydeligt for mig men jeg læser også og harachakra 
er stærkt aktivt, så sjælen er involveret.) I dag er Merkur og Pluto i clinch og Skorpionens 
domæne ligger latent. Jeg tillader mig at vise dig dette, for at du kan forstå, hvorfor du 
betragtes som ”sort” af alle de, der ikke har erkendt det samme som du. Nu mærker og 
forstår du til fulde, hvad andre ikke har indset omkring spiritualitet og plutoniske 
aspekter. Du må stole på dig selv, min pige. Du har ret i det, du ser og med rette vækker 
det bekymring hos dig, da der ikke er nogen samtalepartner på din sidelinje fra nu af, der 
kan følge dig. Fra i dag går du Solo og der er alene kontakten til mig at holde sig til. Du 
mærker min styrke og jeg er der for dig. Når man udgår med 2. indvielse, så udgår man 
på discipelskabets vej, og sjælen tager over.(25.10.17 Jo sjælechakra er også livligt nu! Og 
ting sker over æteren..) Nu ved både du og jeg, at dette er en kunstig konstellation af dig, 
men du må gøre det her for ”fredens” skyld, om end det alligevel vil vække en del røre. 
Som du har set og oplevet det blandt dine medmennesker tidligere i år, så nytter det ikke 
at lege aspirant til 5. indvielse, som i Birgit Lomborgs bog: ”Herkules´ 12 arbejder” 
kaldes ”Frelseren”. Vi er forbi de tider, hvor ”frelsere” eksisterer og betegnelsen vækker 
foragt. (25.10.17 På trods af det sker der flere suk og tråde til andre aktører i bøgerne, som 
min datter kender falder til jorden. Hun frisættes.)Profetrækken stoppede med den 
islamiske profet Muhammed, da Jorden og dermed også dens invohnere på sigt ville gå 
op i energi, og derved ville ”profeterne” melde sig i stribevis i takt med lettere kontakt til 
de (10.10.17 subtile og) sublime planer. Det er også derfor, vi har måttet lave tættere og 
tættere cover up på dig og din tilstedeværelse på Jorden, og som du nu i langsomt tempo 
gennem denne bog og den næste aflægger dig. Jeg forstår din bekymring i dag, som let 
kan vippe over i frygt sådan en kompakt dag som i dag, hvor Merkur er i kvadrat til Pluto 
klokken 14.26. (25.10.17 Tjekker lige efemeride, nej der er intet aspekt i dag omkring 
14.26. Tiden iler.) Det er, hvad vi vil kalde en mørk energi. Deri består det ”sorte” 
(10.10.17 du er blevet beskyldt for). Det vanskeligste, (10.10.17 udfoldningen af det 
kompakte, sorte hul til brugbart lys). Men at det kollektive planetdrive er dit konstruktive 
spejl i bøgerne – derved kan vi (10.10.17 nemlig) lave agentiv-strygningen (10.10.17 og 
gøre værket alment) – viser NET OP, at hovedparten af Jordens befolkning ligger under 
for mangel på skelneevne og indsigt, og du ved nu også, at du har lavet et bogværk, hvori 
NET OP skelneevne og tænkeevne er sat under pres for at udvikles.(25.10.17 Pludselig 
går der noget storslået op for mig mens jeg sidder og sender tekstenergien til min datter 
– manu-energisymbolerne danser ud af teksten og fortsætter over til min datter, der 
befinder sig 1 km væk. De gør hvad de skal med hende! Jeg ser det, jeg ser det, det er 
rigtig nok – jo mere jeg folder teksten ud jo stærkere står undercoverenergierne frem! 
Wow!!! Det er også derfor man skal læse bøgerne flere gange. De når ind som flammende 
pile i alle mørke kroge og frisætter dårlige energier og fylder op med livskraft. Wow, så er 
det sandt alt hvad jeg har formodet om bøgerne som en daglig lykkepille! Men hvad med 
min datters maveonde? Er hun kommet ud af sengen eller hvad… jeg må videre… Nej 
nu ringer køkkenuret…)  Med pres mener vi, at man ikke kan komme udenom at rykke 
sig og udvide sin horisont, uanset hvilket niveau, man som sjæl er udviklet på.(10.10.17 
Uanset om sjælelige kropsdele/fragmenter har fundet hjem til hoved-kroppen / den 
enbårne, eller man stadig har løs-ører hængende i Altet, som skal kaldes hjem af den/de 
rette, for ikke at kompromittere andre i menneskeheden.) (25.10.17 jeg må stoppe, jeg kan 
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simpelthen ikke nå længere. Jeg ringer af tidnød til min datter, jeg er for spændt og kan 
ikke vente på sms, når jeg kører i bilen.. Hun tager heldigvis mobilen med det samme: 

Ja, nu går jeg i hvert tilfælde oppe uden at det gør ondt! Sejr!!! På flere måder i ét. 
Winwin, når det er bedst! Så fløj den årelange tyngde omkring værkets effekt og virke ud i 
det blå. Endelig har jeg fået et konkret bevis spot on, så jeg ved, at det har været korrekt, 
at jeg har været på sidelinien, når folk fik jobs og andre gode ting, men hvor folk jo mest 
hælder til, at det var dem selv. Åh, hvor er det en lettelse at kunne slippe al den mistillid, 
jeg har modtaget. Det er ikke mig, der er gal på kareten, men bare andre, der ikke tør 
hjælpe mig til højere lys. Det var det jeg fik at vide af Serapis Bey – du vil møde 
misundelse i alle afskygninger.) Dine iagttagelser hen gennem skriveriet er hele tiden 
indholdet (11.10.17 du lever det multi-levelsk) og det er korrekt, at de højere indvielser 
også er repræsenteret i bogværket ”Den sorte Perle”. (10.10.17 Endelig svar på indre 
spørgsmål jeg har været usikker på. Er det vitterlig rigtigt, at alle 5 indvielser er i 
bogværket – for har jeg dem så ikke selv??? Skal jeg anerkende mig selv som højere 
indviet, selvom jeg mistede mine venner på at sige det? Jeg kan jo mærke, jeg kryber ned 
i for stram trikot i min eksistens. Og alligevel er der absolut meget, jeg ikke ved noget 
som helst om. Men man må ikke være mere end andre og det pres er så massivt, at man 
kommer i tvivl om sin indre viden. Jeg var nødt til at overtræde visdommens bud om 
tavshed, for at vide om der var noget om det med ”frelseren”… og det var der, for var 
tildeling af Konceptet i 2001 ikke NET OP adeptens gave? Porten åbnede. ”Værså så god 
fru Christ-off, Verden er din.” – Min ydmyghed og danske opvækst stillede tvivlen for 
døren og jeg var for dum, måske bange for sandheden og blev min egen værste fjende. 
Jeg gjorde en sandhed til løgn ved at søge opbakning i en verden, der ikke kunne svare. 
Hvor var min dual? Og ”frelser” på hvilket niveau og for hvilket område, når man ikke 
engang selv kan godtage betegnelsen. Det var nok derfor, betegnelsen aldrig blev brugt. 
Eller gjorde den? Min hukommelse er fragmenteret og jeg lever i langfredag. Der blev 
vist nok sagt verdenslærer. Det husker jeg! For jeg havde/har intet at lære andre. Det var 
et paradoks. Der banker mit hjerte så ubetydeligt, hvorimod det hamrede i brystet ved at 
være verdenstjener. Det er ligesom der, jeg hører hjemme. Det er mit fædreland. Og vil 
Muhammed ikke komme til bjerget, så ville Berg da komme til Muhammed og sige til sit 
fædreland: Change! Men betyder det så også, at tjeneren ændrer sig? Titler er tilstande. 
Det er her vi begår en masse fejl. Det er forskellen på viden og visdom. At være ude og 
være inde, at have travlt og leve langsomt. Vupti dot com en direktør, fordi SKAT 
favoriserede en iværksætter med potentiale for statskassen, men lukkede Frelserens 
Mølle, der kun malede sædemandens korn og så kunne de jo ikke gro. Jeg ved det – jeg 
skulle have brugt bejdse, så havde jeg været fri af rotterne på loftet og musene i knæene 
og så går alting bedre. Det bliver rentabelt. SKAT bakker giften op i det danske samfund. 
Det må være konklusionen i et af hydraens hoveder. Klart det skal hugges af – og vupti 
dot com der pludselig 2 nye bøger. DERFOR er der nu sat en stram styring ind af denne 
bog, du sidder med nu. (25.10.17 Af hvem?) Nok er nok for danskerne og den Store 
Bjørnebande, der rishi-kerer ikke at blive samlet. – Hvor kryptisk – skal jeg folde det 
ud?... lad mig se…2. indvielse…nej, der må være en grænse – og signalet er gået – 
marker den danske grænse. – Hov sikke tynd, jeg lige pludselig føler mig, hvad skete der 
lige her? Skal jeg folde det ud?...3. indvielse, noget med Jupiter og 
ekspansionsplaneten… nej. Vi må ikke blive klogere i Danmark, for visdommen er ikke 
fulgt med, så alle love og regler forbyder ret ophøjet ekspansion. Der er sat en grænse for 
det indskrumpede kongerige. Jeg føler 3. indvielse sige SPAR 2!... hvor kryptisk, skal man 
tænke selv nu? Det er da for meget og sikke højrøvet tale. På den anden side set, hvordan 
får man bunsenbrænderens rensende stikflamme ind under rumpettens rodchakra og 
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undgår ild i r…., hvis man ikke må være højrøvet i slow living? Jæ V D ikøøø. Spørg 
Lone, jeg er a-lone nu.) 

Jeg bliver faktisk her og nu afbrudt på samme tekststed som i den uudfoldede 
meddelelse, som folder sig selv, om mit indre potentiale, ud. Denne gang er det ikke 
mobilen, der ringer, men den indre lyd af tiden. 14.33! Jeg må omgående af sted for at 
besøge min mor. Hun er ilde stedt efter hun kom i kommunalt regi. 

 Vupti dot com en sparerunde, der sagde 
SPAR 2! 

11.10.17 

Lad os fortsætte med den oprindelige kanalisering, som jeg så udfoldede i går. Derfor 
finder du tilføjelser fra den 10.10.17 i teksten nedenfor. Det var gårsdagens arbejde. Men 
at folde tekst og energi ud tager enorm lang tid, da det svinger dig selv op i inspiration og 
forståelse, og for at komme videre uden knuder, er man nødt til at køre linen ud, trække 
tråden ud af den gordiske knude, der skaber karma. Derfor er bogværket 
karmaopløsende og energisymbolet til at gøre dette effektivt for alle, bliver dannet i 
læseren. Derfor vokser effekten af værket ca. eksponentielt. At det virker synergetisk, 
selvom jeg sidder i det skjulte og rører i ursuppen og laver åbningen for energierne større, 
det ved jeg, fordi en shaman som Marianne Lane nu har opdaget og italesat det i 
offentligheden. Jeg skulle bare skrive en mail til hende, så sad den lige i skabet. – Nej, 
nej – jeg sagde ikke noget om det! Det ville være uredelig forskning. Nej du, jeg 
henvendte mig til Marianne Lane, fordi jeg oprigtigt var i nød og havde brug for hendes 
hjælp omgående. Hun svarede, at jeg kunne komme om 3 mdr. eller bruge en anden i 
hendes regi. Og det kan jeg jo ikke, da Blueprintet hersker. Hun afslog da hjælp og 

tilføjede ”Jeg håber du finder din vej.” (25.10.17 Cut Elly og kun Win for 
Marianne Lane, der fik gnisten overført og tændt næste opgave.)– Det er ikke et 
enestående eksempel. Jeg har desværre været udsat for det, der er værre. Det bliver ikke 
nemt at finde og samle de 1200 personer i dette rige, hvis de alle bliver ved at være lige 
dumstolte og egocentriske. Derfor må denne bog skrives, selvom jeg hænger med næbet 
ved udsigten til ikke at kunne gennemføre mit Blueprint i min sidste jordiske 
inkarnation. Det skyldes hovedsagelig elektronikken og de forkerte bølger i æteren. Det 
skyldes manglende opbakning og (25.10.17 direkte håndgribeligt) positivt feedback, og 
det skyldes… ja mange ting, men valget af at digitalisere Danmark korsfæstede mig, og 
jeg fragmenteres og går langsomt men sikkert til. Mine råb om hjælp er endt i en dyne af 
fjer. 
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 Jeg RINGer af.      

(25.10.17 Hvis du vil høre mig ringe ind, så må du på hjemmesiden 
www.raisingtherays.com)     

(10.02.18 Jeg giver din sjæl chancen for lise her og nu, så giv bare fjerene et TRYK 16.)  

På det jævne, på det jævne! Ikke i det himmelblå! Dér har livet sat dig stævne, dér skal du 
din prøve stå! Alt, hvad herligt du kan nævne, alt, hvad højt din sjæl kan nå, skal hernede 
på det jævne fast sin rod i livet slå. 

(25.10.17 Jeg materialiserer alt det jeg kan og skriver Danmarks fremtid. Og da jeg var ved 
lægen i dag for at få fjernet noget vortelignende noget, så lå der som vanligt det 
”Illustreret Videnskab”, jeg skulle bruge lige til at tjekke op på min indre viden med. Og 
ganske rigtig, så slog jeg lige tilfældigt og bardut op på en artikel om at nogen fifler med 
at lave en ny global tid uden tidszoner osv. – hvad er det jeg har sagt gennem 17 år?! Der 
var også den for længst i bøgerne nævnte flyvende bil og noget andet jeg ikke lige husker. 
Sådan! Jeg er ikke forkert på den, bare foran. Og så er det jeg bliver vred over at være 
vidne til økonomisk udbytning af mennesket i især teknologibranchen og 
medicinalindustri, forsvar og rumfart og grønne energitiltag. Du betaler, de scorer kassen 
og de presser dig til ikke at leve slow, thi så når du at få øje på blændværket, der kun er 
udvikling, fordi du tror på det. Det er decideret magtanvendelse! 

Komme ned, se, det er tingen! Dale glad som fugl i sky, når med sang den sænker 
vingen, - ikke falde tung som bly! Komme ned og slutte RINGEN, være glad i kvæld og 
gry, elske verden, hade ingen, føle sig som født på ny! 

Men først må jeg ned af korset, siden må jeg gennem det evige liv og først da genopstå. 

Ak, den kunst er svær at lære, dyrkes kun af såre få, den uendelige svære, den: på jorden 
fast at stå, den: sin himmel med at bære overalt i hjertets vrå, den: sin skaber glad at ære i 
det store og det små! 

Og hvad har det så ført T, om jæ må spørre?! 

Det jeg ville fortælle lige før, da du fik en opringning af en gammel muslimsk ven, var, at 
du nu ved, via følelsen af din krops spændinger, at dette er basis for, hvilke eksistenser, 
man tror kontakter en. (10.10.17 Man beskyldes f.eks. for at være sort og overtaget af 
åndelige kumpaner, når ens tale afspejler planetstillingerne.11.10.17 eller man ender med 
at være psykisk korsfæstet på de høje nagler, fordi man siger og gør noget, ingen jordisk 
vil vide af.) Det hele hænger sammen, planetstillinger, Jordens gravitation og 
fornemmelsen for den viden, der ligger i kvantespringene. I alle kvantespring ligger en 
latent viden (10.10.17 Et kvantespring er aktivering af et tomt, dog fyldt absolut nulpunkt 
af svingning, zero, der udmønter sig i en gnist, et lys, i energi. Derfor er det, at sende 
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gespenster og klistersjæle og Fanden og hans pumpestok ”over i lyset” også udtryk for at 
sende det tilbage til den indre latente verden, det kom fra eller var på vej til. Derfor siges 
det, at noget ikke udvikler sig. At det samme fænomen så også evt. kan ligne Paradis 
skyldes, at man med de højere svingende evner kan gå på niveau med udfoldelsen af det 
latente tomrum, før gnisten springer… hvis du forstår..11.10.17 derfor er der også flere 
forskellige udtryk for, hvad folk oplever i nærdødsoplevelser. – Mobilen ringede. Det var 
en læge fra ældreplejen, der ønsker en samtale om vores mors fremtid – det føltes som et 
tilbud om aktiv dødshjælp, men var det formodentlig ikke. Det var nok bare ”tilfældigt” 
han ringede lige på ordet ”nærdødsoplevelse”. Hvad tror du? Jeg ved, det ikke er 
tilfældigt. Vi er alle ét. Det er derfor jeg skriver bøgerne. Men oplevelsen her vidner om, 
at vi er to personer ophængt i en langfredag, hvor mødet NET OP blev aftalt til på fredag 
den 13.! kl. 10.00. Hvor det viser sig, at Månen (moderen) er i kvadrat (spændingsaspekt) 
til Jupiter (ekspansionsplaneten og planeten for love og regler) kl. 09.43. (25.10.17 Mødet 
blev udskudt til mandag den 23.10.17 og vi sendte manden med leen hjem med et smil. 
Der var jo stadig lidt hallow og hvin over det.) Hvordan kommer vi lige videre herfra, når 
bøgerne hele tiden skriver fremtiden? Bevis efter bevis på, hvordan virkeligheden og livet 
skabes og følger en overordnet Plan. Det er lidt svært for mig at vide, om din hjerne kan 
kapere så mange indskudte tilføjelser, så jeg sætter lige en farve ind, så du kan følge den 
røde tråd igen.) og det er den latente viden, der i disse år kommer jer til undsætning, når 
I udvikler de højere sanser og ligeledes mødes af de nye børn født de sidste par årtier. 
(10.10.17 Hvoraf nogle slår gnister i disorder, indtil de finder deres rette leje af lys eller 
måde at håndtere sprængstoffet på. Terror er det kollektive signal i denne udfoldelse. 
Den udgår dog fra fortidens kvantespring med udfoldelse af religion, men målet er nu 
afvikling af religion – religion skal tilbage til lyset…hvis du forstår…) Det er evnen til at 
fornemme lysindholdets viden, visdom og kærlighed i det splitsekund kvanten springes, 
der er begyndt at sætte skub i menneskeheden (11.10.17 og Pluto der står for forseglingen 
af, hvad der skal leve og hvad der skal dø, for udviklingen så at sige), og derfor får 
Uranus lettere ved at overføre teknisk viden og højere input til menneskene (11.10.17 da 
Pluto populært sagt skal forbi Uranus for at nå os). Den energi (11.10.17 hov nu skifter 
agenten fra den oprindelige Uranus til nu at være Plutos energi! Kan du følge det? 
Udfoldning afhjælper misforståelser og giver højere sandhed!), er der mange mennesker, 
der har forsømt at tage alvorlig, og derfor er I nu endt der, hvor energien presses ind i 
jeres vehikler/aura i skadelig grad. Der har ikke været lydhørhed nok for okkult (10.10.17 
indre, skjult) viden, og de der bar denne viden har i årtusinder måttet leve i frygt for at 
miste livet. (10.10.17 Og dansk jantelov er reminiscens af forfølgelse.) Det har så resulteret 
i, at den karmiske proces (10.10.17 ansvar for at bruge indsigten i det fysiske liv) er sakket 
agterud (10.10.17 til fordel for at dyrke viden uden følgende ansvarlighed). Og for at 
imødegå dette, har man så fra højere sted valgt at tillade, at der blev skabt elektronik med 
skadelige virkninger i forhold til en naturlig og indsigtsfuld opstigning i bevidst 
lys.(11.10.17 Erfaring er på sigt bedre end dommedagsprofetier.) Alle inkarnerede adepter, 
memeter og højere indviede er med mellemrum blevet kontaktet (10.10.17 på Jorden) for 
at melde tilbage omkring menneskehedens status. På baggrund af disse tilbagemeldinger 
blev det besluttet at lægge vægt på elektronikken en overgang, da de planlagte 
nyindsættelser af sjæle også derved får et oplevet sjælsmæssigt indblik i den åndelige 
mavepumper (10.10.17 Aha, mit svulmende oppumpede solar plexus) dette her drastiske 
skridt har været. Og nu gælder det jo så om, at få rettet op på den viden (10.10.17 omkring 
det manglende ansvar), der ligger til grund for det elektroniske opsving (11.10.17 og 
måden det forvaltes på), som gerne skulle føre jer i retning af en fornemmelse for, hvad 
der venter menneskeheden på sigt i 5. dimension (11.10.17 og hvorfor kærlighed og 
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visdom nu må opprioriteres). Grænseoverskridende vil det jo være, når alle ved alt om alle 
og til enhver tid telepatisk kan nå at aflæse eller tale med hinanden (11.10.17 på den indre 
skærm). Derfor er etikken presset frem som et emne, der skal tages stilling til. (10.10.17 
bl.a. via de pludseligt opståede manøvremuligheder, som man kunne have haft ad 
organisk opstigningsvej nu, men hvor menneskeheden som sådan i stedet fortsat valgte 
grådigheden, ærgerrigheden og den dyriske kamp. For egen vindings skyld.)  

Nu har den mekaniske opstigning så kun en foreløbig høj status, da der allerede med 
Plutos indgang i Vandmandens tegn 2024 vil begynde at ske en opvågning og 
registrering af, hvad man har mistet på bekostning af at lade elektronikken være bærende 
(10.10.17 livsnerve/ livsfundament/hoved-nerve igen). Som du selv tænkte og forstod det 
forleden: Når man som medmenneske ved en let berøring og aflæsning af vævslagenes 
forskellige puls ved håndleddet, kan sige hvor i et menneskes krop energiknuden til 
sygdomsfremkaldelse findes, og derefter afhjælpe det til autentisk (25.10.17 indre) 
helbredelse af mennesket, så er I kommet meget langt væk fra det autentiske liv, ved nu 
at skulle indtaste symptomer på en computer og så få stillet en diagnose og deraf få 
kemisk medicin udskrevet til afhentning på et apotek! Det siger sig selv, at det er et 
skråplan, selvom man er ganske selvhjulpen og selvansvarlig for egen helse på denne 
(25.10.17) ydre facon. (11.10.17 Hvor bliver psyken og den menneskelige suverænitet 
af?)(10.10.17 Det er skyggesiden af MakeMake – at man ignorerer værdien af 
gensidighedens feedback. Interaktionen på et værdigt niveau. Talen om aktiv dødshjælp 
ligger i samme forsømmelse.). Der findes i elektronik ingen klarlugtsdiagnose, ingen 
organisk interaktion. Men I vil blive klogere den dag, I alle sidder hver for sig som 
guderne i eget liv og udelukkende med omdrejningspunkt om jer selv (10.10.17 og diverse 
egocentriske bestillingsformer ud til Universets overflod.). Du har i bogværket vist, at 
dette fører til selvmordstanker, når planetstillingerne er ugunstige (25.10.17 og 
gruppeenergi ikke kan skabes). Og der skal rettes op på alt dette, førend elektronikken 
fører jer bort fra autenticiteten og organisk suverænitet i årene 2024-36 (10.10.17 hvor 
elektronikken ellers går all in hen imod dette rædselsresultat. Viden bør gå på linje med 
visdom, men jeres visdom når ikke højden af jeres viden og ærgerrighed). Dette fører mig 
tilbage til det med svingningerne fra elektronikken, der kan justeres og neddrosles i takt 
med, at menneskets autentiske muligheder vinder opmærksomhed og sættes i spil. 
Herunder blandt andet organisk bevidst karmaopløsning og afvikling af de 13 gamle 
stråler, åbning af højere svingende kontakt til chakraer også højere chakraer i det 
menneskelige energisystem, overgang til lysnæring og derved reetablering af Jordens 
flora og fauna på nye universelle præmisser. Alt dette kalder I udvikling, men vid at 
mennesket har levet af lys før, i gyldne perioder og bevidsthedslag på Jorden. Arbejdet 
går mod atter at skabe sådanne autentiske tilstande, hvor samarbejde med den indre 
Jords eksistenser vil være til stor gavn. Men som du selv har erfaret, så tager det tid at 
vække den indre jords tillid til det, der foregår på Jordens lavere planer i det, I kalder livet 
på planeten. I har om nogen eksistenser helliget jer materialismen for at komme til 
klarhed over dens begrænsende muligheder (11.10.17 om jeg skal give jer et alibi)(25.10.17 
Nogen må have interesse i at monadepanodiler ikke behøver recept, siden æteren fyldes 
af sygeliggørende uhørlig lyd som befordrer pillemisbrug og besværliggør autentisk 
helbredelse.). Og så længe I befinder jer der, så er det kun et fåtal, der har ægte galaktisk 
kontakt og er direkte mellemledere i den position. Du er ikke en af dem (10.10.17 pt?), vi i 
denne sammenhæng betragter således. Du er tilknyttet en anden form for galaktisk loge 
(10.10.17 pt?), om man kan sige det sådan. Du er den, der tager mennesket i hånden for at 
skabe tryghed og gradvis opstigning.(25.10.17 imens jeg fortsat lever på gnisten af den 
galaktiske kontakt i 2001). Du er den milde skaber af forandring, den elskelige og rolige – 
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når vi nu engang får dig på plads i din egen energi. Så Kære, du har intet at frygte. 
Bogværket vil frisætte profeternes mistolkede budskaber og samtidig viser det, hvor lidt 
erfaring og respekt danskerne generelt set har for mennesker, der, om de var inkarneret 
for 1500 år siden, ville blive kaldt for profeter. Du er én af dem. (10.10.17 !)(25.10.17 Hm... 
Bopbob..) Men da profetrækken ikke skulle videreføres, da kommer der et tomrum, indtil 
det gamle klinger af og det nye slår igennem.(10.10.17 I skal udfolde visdommen og 
drosle ned på jagten af viden – derfor har du nu også levet på det her, for dig 
”intetsigende” niveau, for at føre danskerne op i visdomsspiralen via ”den sorte perle” 
som en genvejstast.) I mister ikke nogen form for guddommelighed ved at slippe 
religionerne. Nok snarere tværtimod. I tillader jer selv at komme nærmere den himmel 
profeterne bevægede sig i. Husk på, at ingen sand inkarneret stillingsbetegnet ”profet” 
har opfordret til vold mod andre. Profetier om kærlighed er den (25.10.17 endelige) sande 
gave til menneskeheden og er (10.10.17 i princippet) uforenelig med vold og terror. At 
tage imod et helligt ord er en indre proces og kan aldrig erhverves med vold og 
indbildskhed. Det er et universelt faktum. Kærlighed kan rumme vold med 
barmhjertighed, men vold kan ikke rumme kærlighed, for i vold findes ikke 
barmhjertighed. Barmhjertighed er oplysning (10.10.17 og handlen i visdom), når fejltrin 
erkendes. Barmhjertighed er hjertets åbning (10.10.17 ind til sin viden og visdom) og i 
hjertet findes ondskab ikke. (10.10.17 Tak for den bemærkning. Så er det altså korrekt, når 
jeg siger, at bogværket er skrevet i hjertet undercover og ikke er ondt eller ”sort”, da 
ondskab ikke eksisterer. Men at det udelukkende anklages for dette kætteri, fordi jeg 
tager de sorteste sorte energier under kærlig behandling. Tak for støtten! – 10.10.17 Ja 
Kære, hvideste lys mod sorteste hul.  

 Så hvidt som kridt, så sort som kul, fare fare krigsmand…)  

Sætter I jer udenfor hjertets viden og visdom, så er I ofre for ondskabens svøbe. Det 
betyder dog ikke, at ondskab eksisterer udover, hvad I skaber som sådan.(10.10.17 fordi I 
ikke opgraderede visdommen i tide og udfoldede jeres ansvar.) I er de ansvarlige for 
ondskab, og deri har I også frygt for Universets øvrige beboere, taget som blot ét 
eksempel. Døden er fortsat et ubeskrevet mysterium for jer, så derfor anses døden let som 
ondskab. Men døden er blot en justering af energimæssige vehikler. Et prægtigt 
kvantespring, der senere vil blive opdaget af jer og anset som det mest fantastiske 
fænomen i skabelsen. Glæd jer over den.(10.10.17 Livet i fysisk inkarnation er selve 
kvantespringets tomrum mellem krop og ånd udfoldet via sindet. Lag på lag. Derfor skal 
I nu lære om sindet, betragte det og derefter bruge det med visdom og logik til at stilne 
frygten med.) Da forsvinder frygten for død og terror af sig selv. Vold ophører med at give 
mening og voldelige personer bliver tåberne (10.10.17 der ikke forstår tidens fylde og deraf 
ej heller bruger af hjertets indre viden, der gror som visdom) Giv ikke frygten og angsten 
magt, da energi følger jeres tanker. Fjern det I kalder ”virkeligheden”, der giver kraft fra 
den daglige sendeflade og find en anden virkelighed, (10.10.17 sålænge, I ikke har forstået 
de elektroniske mediers åndelige potentiale henover træning af psyken. Sluk for lortet! 
Men vid at det blot er en manifestation af din indre virkelighed i kvantespringet. Brug 
udelukkende sendefladen som din egen test, foren dig ikke med den!!! Den er ikke 
sandheden.) Kærlighed kræver mod og vidner om indsigt. Krig er derimod udtryk for det 
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dyriske menneske, der afvikles i fuld offentlighed og blotter mangelen på mod.(10.10.17 
Krig, Kryster og Krageskrig er jeres K-salat, der får flået benene af i nær fremtid, da dette 
salatfad ikke skal have ben at gå på. Kan du fornemme ubehaget? Misforstår du 
budskabet, som nogen misforstår Muhammed, så øver du uret mod Kragen, som jo ellers 
er sat guddommeligt i verden for at rydde op, snakke sammen om tingene og skælde ud 
over for meget arbejde med det; men alligevel foretrækker at tage sit ansvar op og genne 
hjælperen hen, hvor der er mere at tage fat på. Prøv på Herrens Mark, der finder du også 
noget. Gud er på begge sider og på alles matrikel, allerede. Men det er ikke T Å C D, hvis 
man ikke lige V D.) 

Kære modige Marianne, dette var dagens åndelige indspark. Frygt aldrig dåren. Det er 
spild af energi. Nogen må gå forrest. Sort og hvidt er Vægtens tegn, hvori du dvæler og 
kan frelse Verden, hvis bare den ville frelses af dig. Trøst dig ved mine ord om 
nødvendigt og tillykke med, at der lige var en muslim, der turde sige til dig: Du har været 
en god ven, Marianne! Lige tiltrækker lige. Tænk over følgende kendsgerning, når I ikke 
kan forstå ”Guds ondskabsfulde plan”: Det er kun i nød mennesket ønsker frelse. Skab 
ikke nød, da lever I frelsen allerede. Vær i glæden. Selemat Ja. Frelse er ikke udvikling. 
Frelse er en tilstand.  

Lav hvad du har lyst til resten af dagen! 

(25.10.17 Okay, så er der nok noget at hente på en anden skærm. Klokken blev 20.17 inden 
jeg fik læst dagens tekst færdig 20 er vækkelsestallet og 17 er tallet for sår på sjælen. Per 
aspera ad astra. Og lige tiltrækker lige, så 20 tiltrækker nedenfor 10.+10. og 17. Så last 
ikke dine medmennesker med spirituel jantelov om dårlig opførsel, der bliver til karma 
osv.. Verden er større end din navle og Universet mere intelligent. Er det ikke dejligt med 
sådan en skorpionascendant, man kan edermageme hugge til så det svider – og disse ord 
tiltrækker – til egen røv. Kan du høre det? Det er kulturarven. ”Er det ikke mageløst?” – 
Skreg kragen og sluttede energimæssigt kommunikations-Ringen.) 

(Hov: NET OP nu dannes så det 5. sirianske symbols energi atter over mit hjertechakra. 
Jeg troede det var slut med det. Jeg har jo lige gået med det i 7 dage henover Nymånen. 

Fra 16.10.17 Sol er oppe, træers toppe… til morgen 23.10.17  Det 
presser atter voldsomt i hjertechakra. Jeg tænker på 3 flammer, når jeg mediterer lidt over 
fænomenet, lader det sende en form for ord. Jeg ved ikke meget om det, men det føles 
som ordet ”stærkt”. Som et tryk 16. indefra og ud. Nå, det er tv-tid…Hm… Der er 
bagedysten… så hellere et nyt K, tænker jeg….) 

30.10.17. Jeg husker der ikke var noget i tv, der var værd at se for mig. Men ellers er jeg 
mere og mere bare i nuet med mine indsigter og forståelser, og ville egentlig helst ikke 
skrive mere. Det kan faktisk ikke lade sig gøre. Jeg er så meget i helheden nu, at jeg kan 
gå ind hvor som helst i den her bog og skrive en ny bog derfra. Det hele sejler og den 
stramme styring, der blev bebudet, har jeg ikke mærket meget til. Det vil sige, at den 
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samlede stemme i bøgerne, som har lydt som mig, nu fragmenterer totalt – og så hører 
jeg ordene: Del og hersk. Det vil altså sige, at jeg nu får chancen for at stå frem som mig 
selv, lade teatertæppet gå og selv træde frem på scenen. Det betyder så, at jeg må have 
alle andre aktører i bøgerne ud. Atter engang er jeg tilbage til budet om at gå solo. Men 
det er omtrent umuligt, da vi alle er ét. Personligheden er skredet og de sidste tre 
morgener er jeg vågnet op med navnet Fatima. Det er ikke et fatamorgana, selvom det er 
en ung usynlig kvinde, der gerne vil over i lyset. Mor Karen kan ikke flyve, altså er Mor 
Karen en sten og altså eksisterer Fatima. Senere på morgenen sætter jeg mig for at sende 
Fatima over i lyset. Men jeg har glemt, hvordan jeg plejer at gøre. Den eksistens der gør 
det i værket er ikke i nærheden, så jeg prøver selv. Jeg forsøger at danne et hvidt lys i min 
kanal over hovedet og få det ned om min krop. Det er så som så, at det lykkes. Jeg 
generindrer pludselig det første billige reikikursus, jeg var på i Silkeborg. Vi sad 
meditativt i rundkreds og jeg mærkede nok, at der skete noget ind mod midten af 
kredsen på et tidspunkt, men ikke andet og lod det være det. Bagefter fik jeg af 
kursuslederen at vide, at Buddha Maitreya havde været der og var gået lige hen og havde 
bukket for mig. Hun fortalte, at hun ellers ikke plejede at kunne se tingene således, men 
det her var tydeligt. Jeg er sandelig kommet langt væk fra mesterskabernes niveau 
efterhånden. Men så lige pludselig stod han der igen og sendte Fatima afsted. Lettet var 
jeg – undskyld, jeg skal lige have pudset næsen, for det rører mig pludselig meget, at han 
var så tæt på og tilsyneladende nærmest ikke havde været væk, selvom jeg har følt mig 
totalt afsondret fra højere svingende hjælpere. Derfor måtte værket vel være bygget af 
flere, på synergieffekten. Nej, jeg gider altså ikke foregive, at jeg spørger om ting, jeg 
allerede ved. Det må altså stoppe nu! Nå, men Buddha Maitreya og Fatima forsvandt 
over i lyset og så kom der ligesom et efterspil, som fik mig til at sidde lidt og iagttage 
noget, jeg havde fået at vide i 2002. NU er det en realitet og det gør ligesom, at jeg 
begynder at få meget travlt med at blive færdig og få sendt rollelisten retur til de 
medvirkende. Et syn af jorden så langt jeg lige fik lov at se, mødte mig. Jeg så et hvidt 
lys, en slags tågelignende hvid substans ligge henover jorden. Under dette bølgende 
skyagtige hvide lag var der mørkere og det var ligesom kun belyst af jordens energi. Her 
befandt jeg mig, som jeg her i lænestolen. Jeg så, hvordan jordens elektronlag lå klart op 
til det hvide skylag og jeg vidste, at dette var Hades og at både levende og døde bor her. 
Det er et total klart lag af energi i rødbrunt lys. Wow, så var det blevet sådan nu, nu var 
lagdelingen vitterlig gendannet – jeg skriver gendannet, thi den græske sagnverden 
omtaler jo Hades, så den gang disse af os betragtede sagn og myter blev skabt, må man 
have kunnet se dette her. Det er der vitterlig! Det er det lavt svingende liv, der leves her. 
En form for tyst, klar tomhed som man kan vælge at bryde og derved lave dårlige liv ud af 
fx med kriminalitet, sexorgier, løgn, bedrag osv. eller blot hvis man ikke vil det, så vælge 
ulykkeligheden, trængsler og længsel som udtryk. Hold da op, hvor en gave at få lov at se 
det. Jeg valgte at være tyst iagttagende – lidt visdom har jeg da tilbage ;-) , og så prøvede 
jeg fra min lænestol at kontakte det hvide skylag. Til min overraskelse fulgte jeg lige efter 
Buddha Maitreya og Fatima. Det var så let som ingenting! Jeg gik lige igennem og 
kunne fortsat se, hvordan skyen på oversiden rakte op i bølgende spidser og var ret så 
livlig. Jeg prøvede at gå ned under skyen igen. Det gik ligeså let. Det var bare at gøre det 
eller lade sig falde. Det var ganske tydeligt, at jordens menneskehed nu endelig ved 
lysarbejde havde formået at få dannet det hvide skylag. Endelig er vi nået dertil, hvor der 
i 2002 blev sagt: På et tidspunkt når I dertil, hvor der er et lag af energi, I ikke må gå 
under! Vi er der nu! Selvfølgelig var skyen ikke lige tæt og høj overalt, men den er der, 
man kan gå igennem den og komme ud i en klar lyseblå himmel ovenover… Det minder 
mig pludselig om en af bøgernes baggrundsfarve… Det var altså her den var skrevet. Det 
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var her, hvor vi gik og gik på skyerne og pludselig fik øje på Den sorte Perle. Det var her 
en af dem, jeg fulgtes med i teksten lige skulle se, hvad der var indeni sådan en Perle og 
derfor trådte den i stykker. Aha – enderne hænger sammen nu i forståelse! Jeg er nu 
blevet trådt så meget i stykker, at jeg er fragmenteret. Eller rettere, det at man i æteren 
over skyen har trådt Den sorte Perle i stykker, har så den virkning hernede ved pc-en, at 
min bevidsthed og flowet og sammenhængskraften er smadret i mig. Som forneden så 
foroven og da vi fandt ud af at alt langt henad vejen er lige omvendt, så må vi også her 
sige: Som foroven, så forneden. Så det er altså ikke godt at have Sara og Johanne med 
mere. På den anden side set, så må de være connected til Eksen, da det er ham, der mere 
ofte end godt er, NET OP ødelægger det, der har værdi for mig. Ikke med vilje egentlig, 
det sker bare i ubetænksomhed. Måske kender de 3 hinanden fra et af Ægyptens hårde 
regimer? Der er noget Ramses over det her og så alligevel ikke. Never mind. Der er i 
hvert tilfælde flere her i Danmark, der samlet set kan lave en regressionsbog om 
Ægypten, så vi kan få klarlagt de pyramiders opståen og brug. Det er ikke kun fra tiden 
omkring Jesus, der er en flok sjæle inkarneret. Gamle danskere er der også og sikkert 
også en flok græske spidser. Så kan vi få afdækket ganske meget og komme videre. Vi 
kan finde ud af, om vi vitterlig har været her før, eller om regression til tidligere liv 
afhænger af planetariske forhold/synastrier eller at de skal være der for at man kan 
connecte til det pågældende tidligere liv? Jeg har fx et aspekt som Sokrates, men var ham 
næppe, selvom jeg kan se ham så tæt på, at jeg næsten kan træde ind i ham. Jeg har også 
et horoskopaspekt som Jules Verne, men var ham næppe – jeg kan i hvert tilfælde ikke se 
ham. Jeg ser kun en stor ballon med en kurv under – altså  

 Opdriften. 

Nå. Jeg må skyde en hvid pil efter alle de her forslag, for ingen hører mig sædvanligvis. 
Jeg taler for døve øren… Og dog…alle nævnte medvirkende i bogværket og en del andre 
som bliver berørt af flammen, vil kunne høre dette her. Jeg har NET OP hørt om en bog 
givet af Maria Magdalena, der har en speciel udformning. Hvor har Maria Magdalene 
den erfaring fra? Nå, never mind. Kommer tid, kommer råd siger dovenlars. Måske skal 
Sejr-ens engel ind her, skifte Team Easy On ud med 

  Easy now!  U-PSD Sejr ->  Team Logos. 

  Gral gral . 
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Time´s Up no 7 og der er nye strålehistorier at tage fat på. Her er bl.a. en kanalisering jeg 
modtog dagen efter jeg gik til tv-skærmen ovenfor (25.10.17). Jeg tror sgu lige, jeg sparer 
lidt tid og sætter den ternede blogger ind: 

 kanalisering 

Så er der vist noget, der dobler op her, krydser hinandens spor og laver et ikke tilfældigt 
sammentræf, så jeg kan komme videre og bare sætte sms´er og andet ind, så det passer i 
datoorden. Er den her bog så ikke færdig? Det kunne passe med 3 uger. Jeg kører sgu da 
bare med Team Easy On, så kommer Sejr-en nok henad vejen. Krypteringen klarer de 
klogeste selv, og så skal der vel bare en appel om hjælpere til. Så kører det. Det er som 
om hoptimisten wiener sin egen vals og siger geradeaus Strauss: 
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Hallo  wheen  

 REX was here  

(Nå, okay  REX forstår man kun, hvis man har læst Den sorte Perle. Pyt ”Jeg skal skinne 

maj” til maj  (May = maleren), ”på mine smukke ben. Åh Thorkild, hvornår 
er det jul?” ”Det ved jeg ikke Buster, vi kan kun give alle en Booster!” ”Åh Thorkild, jeg 
glæder mig sådan til jul!” ” Julen kommer, når julen står for døren!” ” Åh Thorkild, vi fik 
gaver i dag, altså er det jul!” ” Nej Buster, du er en klovn. Du har misforstået det hele og 

sat det til tælling! Hvor er tællelyset? Jeg har spiist det 
! Jamen du er jo ikke på lysnæring endnu, Buster!  

 Må din vej gå dig i møde…  

Jeg har boosted det Thorkild! Så kan alle komme på lysnæring og så er det jul, hver dag! 
Åh Thorkild, jeg glæder mig sådan til Jul! Hvad er det, der ligger der? Det er lyset 
Thorkild! Jeg måtte jo være helt paraffinfri! Jeg er jo ikke nogen Kleine mere, når jeg lever 
af lys! Nej, nej, nej Buster. Du er en kleine klovn! Nu har du jo tygget hele tællelyset i 
stykker og flammen kan ikke brænde i bogen! Hvordan skal vi nu finde vej i kalenderen? 
Det er da nemt nok Thorkild, du gør dig bare lydefri og så hører du, når nogen siger, 
hvad der skal stå hvor! Så må jeg skinne at rense maj, for der er ikke majet tid, Buster! 
Nej Thorkild, jeg booster dig og så bliver det alligevel jul på den rigtige måde! 
(Trompetfanfare lyder) 
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 Her er jeg med gøglervognen, kan I kende cirkusklovnen?  

DEET er Cirkus Booster  

Nej, nej nej Buster, du må være stille nu, ellers kan jeg slet ikke høre englene synge. Kan 
du ikke høre englene? Se der: De falder da rigtig tungt! Ja, ja Buster, så må vi have mere 
savsmuld ind i manegen, så de falder blødt og vågner sødt af deres drøm. Lad os komme 
videre. Ja Thorkild, lad os skinne os, det er snart jul… Syss, der er nogen, der banker på.. 
kan du høre noget Thorkild? Ja…10+10=20 og +17= 37 = 3+7=10 = der er 1 , der siger 
noget… Syss… er det Syss? Sysh! Nåh s=3, y=1,s=3,h=5 3+1+3+5=12… Det er Offer, 
Thorkild! Hva´ er der nu Buster? 12 er offertallet – offer for den du er og det du gør! 
Jamen BUSTER, så Booster vi da bare. Ja Thorkild, med mine smukke ben, min smukke 
7-taller. Så bliver det alligevel jul på den rigtige måde! Schss =17! Hva´ mæh 
Schyyyss=20, det er vækkelsestallet, Thorkild? NET OP! Nej altså Thorkild: Tæppe op! 
Nåh ja, selvfølgelig Booster. Så bliver det alligevel jul på den rigtige måde… 

Knæk knæk 

10.10.17 

I dag fatter forfatteren For-fatteren, altså Skaberen – altså det, der er gået forud for 
ovenstående kanalisering. Jeg skulle med For-fatterens tekst vise dig, hvad udfoldning af 
et kvantespring er og derved anskueliggøre, hvordan ”Den sorte Perle” er blevet til. Den 
er selve det udfoldede menneskelige kvantespring anno 2001-17, der er gået forud som en 
sti gennem alle esoteriske indvielser, der ligger implicit i vor tids kvantespring, og 
dermed er led i afviklingen af denne hidtidige orden givet af Sanat Kumara, indtil nok er 
nok. For-Fatteren fattede det før mig, men nu har jeg fattet det, og forfatter det videre til 
dig. I begyndelsen var ordet. Derfor får (11.10.17 fik) du (nu) teksten igen med 
udfoldninger af de indfoldede ord, som mentallegemet (11.10.17 i første omgang) lukkede 
sine huler af for. Jo mere af den indfoldede orden du udfolder, jo mere udfolder Universet 
sig også. Jo mere der foldes ud og fordamper, jo mere mørkt stof skabes der måske i 
Universet. Mørkt stof er ikke det samme som et sort hul. I dag ser jeg det som afdækket 
fordampet stof, hvor jeg før har troet på, at vi bare skulle opfinde et nyt apparat og sende 
det ud i rummet, så ville det vise, at det mørke stof er fuldt af farver og liv. Det tror jeg 
ligesom ikke på i dag. Der er noget færdigt og stillestående over det fænomen. 
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11.10.17 fortsætter nu her på et nyt grundlag: Tomhed. Hvor blev For-Fatteren af? Jeg v d 
ikøø. Jeg er mere a-lone end jeg bryder mig om at være lige nu. Det eneste jeg har at 
holde mig til, er det, jeg allerede selv i forvejen er For-Fatter til; nemlig ca. 200 sider, som 
jeg ikke er stolt af. De er skrevet på Marsenergi – først gennem mit eget stjernetegns 
kollektive aspekter og siden henover mit eget horoskops barske transformationsplanet 
Pluto, og nu var meningen så gennem Mars’ og Venus’ skiften af plads i Jomfruens tegn, 
at slå over i kærlighedens og skønhedens univers som modpol til alt det krigeriske fra 
Mars indflydelse. – og så selvfølgelig komme ud med et gyldent skind på næsen inden 
den stikkes ind i offentlighedens hvepserede. Men jeg er lidt på Herrens Mark. Ligesom 
nogle Læsere allerede er. Og det er sgu da synd for alle os, der er på Herrens Mark. Hvad 
skal vi med Makemake (udtales makømakø) og alle de gamle sol-sten, der nu rulles ind 
på Herrens Mark som nyopdagelser, når astrologi kun er for ”dameblade”? 

 Ruul små bølger ruul…. 

Hvor går jeg hen, når jeg går ud af mit gode skind? – Nåh nu forstår jeg, hvordan Akasha 
fletter tekstovergangen sammen. Først går jeg ud af mit gode skind og så krydser jeg 
bare fingre for, at jeg så også sidenhen må finde det rette outfit. (30.10.17 Og imens 
svovler vi lidt. (Se Pyritsol i ordlisten)) Intet er så skidt, at det ikke er godt for noget – 
heller ikke Mars. Vi kan ligeså godt hoppe i vandet som krybe deri. Vi bliver lige våde af 
det. Se det er gammel visdom. Og måske kan vi finde noget, der er endnu ældre på 
bundet af følelseshavet. Åh, hvor er det dejligt, når livsteksten bare skriver sig selv. Side 
op og side ned. Det er som at ligge på soldækket af en blidt vuggende Yacht. Man skulle 
tro det klare turkisblå hav er selveste Blueprintet. Alt er bølger og punkter på samme tid. 
Blidt vugger kvanterne, kvarker og gluoner klukker og ler, medens de kærtegner det 
hvide skrog. En Svane flyver forbi og giver sit Tegn. Der er ikke skyggen af dom, førend 
Svanen flyver ind foran Solen og kaster sin skygge på en gammel fiskekutter, der ligger 
halvt sunket i det hvide ørkensand under det klare vand. Der ligger en gammel dunk 
uden prop og der er en tyst Neptunsk brise overalt. Ahhh…alt ånder idyl. 

På det jævne, på det jævne, altid i min sjæl det klang, når med fantasiens evne kækt jeg 
mig fra jorden svang. Alt det andet vil sig hævne, er kun splid og undergang. På det 

jævne! På det jævne! Det er livets sejerssang!                                              H V Kaalund           
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Boblerne fra ånden i flasken stiger op mod overfladen og brister. Sirenerne kender lyden, 
får øje på min tanke-flirt og begynder at synge:  

 Sæt sejlene til…  og kom hvis du vil… for 

nu lægger vi ud med harmonikaspil…    

Vupti dot com  Det tynde øl og Virkeligheden .   

Så nu kommer Madsen, gi´r os én på kassen, nu´ der bal i loen.  

Lidt sang gør os godt, mens vi haler Thot sangen flyver på vinger og havet er blåt. Det er 
livet det her og det synes enhver når  

Månen er fuld og majnatten lang. Loen bli´r fyldt med latter og sang, for nu trækker 

Madsen, harmonikassen, helt ud i bassen…  og loen bli´r til leen… til 

vands, til lands og i luften….  
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Nok er nok for den Store Bjørnebande og danskerne. Nu begynder en bog at 

forme sig og brikkerne skal falde på plads. Hvis du synes, det er svært at følge med, så 
vid, du er ikke alene, der er en, der har det ligesom dig. Du skal bare følge med som det 
tynde øl, så tager jeg virkeligheden. Knæk og bræk. Bogen er jo godt begyndt og derfor 
halvt fuldendt, og det gør det lettere at fange åren i den gule redningsbåd…haps, sådan: 

02.01.18. Jeg fandt en guldsnor på gaden kl 13.19 og det passer så 
lige med, at jeg i dag nåede til at få fat i guldsnoren igen. Lidt omveje går tråden jo, 
håber ikke det er et signal. Men alt er jo også sprængt i stumper og stykker. Og nogen 
smider derfor guld på gaden. Det er synd og skam, for guld skal man ikke kimse af: 

04.07.17 Regressionen den 22. juni 2017 kl. ca. 14.30 – og så ----- åh nej omvej i sigte…. 

02.01.2018 Nu sker der noget irriterende.  Mars driller hele juli måned 
2017, og jeg kan ligefrem mærke det nu, hvor jeg skal sætte highliner på. Jeg bliver vred 
over, at alting trækker sådan ud!! Jeg bliver næsten krigerisk. Men ok. Så ved jeg da, at 
energierne er spejlet korrekt. Jeg er nået dertil, hvor nok er nok og selv tålmodigheden 

over tålmodigheden er opbrugt.   

Nå.. Netop som jeg er klar til at skrive denne regression af fra lydfilen i dag 04.07.17 kl. 
15.55 får jeg pludselig en grim knæsmerte på indersiden af venstre knæ. Jeg kommer i 
tanke om, at således var det jo også NET OP i ugen inden regressionen den 22.06.17. Af 
og til låste knæet, og benet kunne ikke bruges rigtigt, og jeg var bange for, om det var en 
prop i de dybe vener, der danner et forløb, der på sigt kan blive åre-knuder. Det ser ud 
som om, jeg har blåt blod i årerne, men jeg havde jo også Forlaget REX.  Nå spøg til 
side, det måtte gå sin tunge gang. I hvert tilfælde er det således, at der allerede i mange 
år burde have været gjort noget ved fænomenet – motion eller operation. (30.10.17 lidt 
numerologisk hjernegymnastik 4 = 22 (2+2) altså 2 x 4 og 3.gang er lykkens gang 
3x4=12:…(12 er offertallet) Hvem sidder med overblikket??? Her følger 12.10.17) 

12.10.17 – Jeg har lige ”tilfældigvis” en tilføjelse, der ligger i parallel tid, nu jeg har fat i 
åren! Jeg har ringet til min læge for at få oplyst min blodtype. Det kunne ikke lade sig 
gøre. Min datter har fået en kronisk tarmsygdom og ville nu prøve at spise en kost, der 
passer til hendes blodtype. Hendes første initiativ henimod at tage ansvar for sig selv på 
kostsiden blev øjeblikkelig slået til jorden af: Vi må ikke oplyse om din blodtype. Vi har 
den ikke. Du kan købe en test!  

Jeg sidder med begge vore blodtyper på en lap papir skrevet i hast fra engang, jeg ad 
kringlede veje fik det fremskaffet, fordi jeg i gymnasiet havde lavet en test i forbindelse 
med min biologiundervisning. Men selvom jeg havde begge typer måtte det ikke tjekkes. 
Hvad er det for en stat vi bor i, hvor noget så fundamentalt og livsnært som at vide 
hvilken blodtype man har og på hvilket klokkeslæt man er født – ikke er tilgængelige for 
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en selv? Det er Danmark i en nøddeskal! Man kan så også betale nogle alternative 
behandlere 125 kr. for at få sin blodtype afdækket og ca. 500 kr. i rigsarkivet for at få at 
vide, hvornår man er født. Og hvis du ikke kan lide dit dåbsnavn og vil hedde noget 
andet, så koster det tilsvarende. Jeg kan blive så harm over de danske 
menneskerettigheder, så jeg kunne finde på at konvertere, hvis det altså ikke lige var 
fordi, jeg allerede er udmeldt af folkekirken, så det giver ikke mening. Jeg måtte ved min 
egen navneændring efterfølgende sende energi til navneændringsguldbuksen via et brev, 
og der er vist blødt lidt op på det. Nu gør jeg det så også med hensyn til blodtype og 
fødselstidspunkt. Det må da være hver mands ret at få det at vide… Tonen i dette 
tekststykke undrer mig helt ind til marven. Tænk at jeg ligeså stille kan ytre mig. Hvad er 
der sket? (30.10.17 energien af lykkens gang kom forbi) Jeg plejer at sidde helt oppe 
under loftet med skinger stemme og rase som en arrig hveps i en lukket flaske… I går 
aftes, lidt over midnatstide blev jeg kontaktet af gudinden Hathor. Jeg ville som så ofte 
heale mit hjertechakra, efter jeg var gået i seng, og pludselig blev energien enormt kraftig 
og fyldte hver en nervefiber og celle i kroppen. Hvor er det længe siden, jeg har været i 
kontakt med hende! Så smuk hun var i sin slanke guldkjole og med sit store sorte hår. Jeg 
har kun set hende således 2 gange. Første gang, jeg var i kontakt med hende, var tidligt i 
2001 før Konceptet ”Raising the Rays” blev søsat… Er jeg tilbage ved udgangspunktet 
igen? Det var sådan en lise at møde hende på nye forudsætninger, og jeg kunne med ét 
forstå, at den kraftige energi fra de ovenstående kanaliseringer faktisk kommer fra hende, 
hvor hun har ladet sin energi farve af den modstand solsystemet gav for kontakt disse 
dage, for at bryde igennem til mig igen. Forståelsen passer perfekt. Jeg må stole på, at 
hun atter vil gøre mig til ’mig’ og ikke længere dobbeltspejlet af danskerne. Det kan kun 
være hendes fortjeneste, at tonen er ændret, og jeg er taknemmelig! Tak! – Man bruger så 
meget energi, når man er vred, og jeg havde næsten ikke mere at tage af. Danmark er et 
land, der latent bygger på forhold, der gør en vred. Derfor skal vi også til ret tid ændre 
grundloven, så vi kan højne nationens potentiale for kærlighed og imødekommenhed. 

Nok om det nu. Far, far Krigsmand! Det var 

 den røde tråd, vi skulle have fat i. 
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Hvad mon man er før man bli´r til  

et stjerneskud   - et puslespil  

en tanketorsk   - en gulerod  

man må for fa'en ha været no'ed.                                                             Shubidua 

Der er sporadisk sat en healende spiral ind i bogværket, så lad os se, hvad der kommer 
ud af dette tids-svangerskab, mens vi venter på det indre gyldne barn. Tiden læger alle 
sår, som man siger, men er det sandt?  

04.07.17 Mine fødder har smertet voldsomt i længere tid og jeg har brugt 1680 kr. på at 
købe indlægssåler fremstillet efter nymodens forudgående tekniske fodscanning. Da jeg 
nu 14 dage efter bestillingen henter dem, passer de ikke til min fod! og gode råd er dyre i 
mere end én forstand. Jeg forlanger mine fødder scannet igen, da indlægssålerne jo er en 
form for ”protese”, som min fod vil føje sig efter og blive ligesom, og dette her føles total 
forkert og gør ondt! Da foden scannes igen, ser den naturligvis anderledes ud end første 
gang! Selvfølgelig er der noget vi skal vise! 

23.05.17:    Betal ved kasse 1, 2 uger efter !  
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02.01.18 Jeg er faktisk stadig vred og ked af det over den overfladiske måde, man har 
behandlet og nærmest ødelagt dette subtile/fysiske bevis på, hvordan ikke fysiske 
eksistenser påvirker os fysisk. Jeg føler mig virkelig krænket på mange levels! Det er 
umuligt at få folk til at forstå, hvor meget dette studie og bevisførelse koster på alle 
planer. Og hvor vigtigt det er. Det tager livslysten, når omverdenen er så forstokket og 
vrangvillige til at lægge sig i selen for ny viden. Men okay, den viden overflødiggør jo 
også en del fysioterapi på sigt. Selv mener ”stedet” at de var meget large. Men de ved jo 
heller ikke, hvad vi har mistet at kunne indsætte her…. Det ærgrer mig virkelig at være så 
meget på ”tålt ophold” i Danmark. Måske havde det været bedre at være inkarneret i et 
andet land. Det er rimelig hårdt som Krebsemenneske ikke at være accepteret i sit 
fædreland, da Krebse er født nationalistiske. Nå men…..  

12.10.17 Hvad er der sket i den mellemliggende tid? Jeg har fjernet påvirkningen af et 
tidligere liv og jeg har ladet min mor og jeg selv rense for min stedfars sjæl.  

Dette er første og eneste synlige bevis på moderne elektroniks præmisser. Sjæle og 
entiteter ændrer din personlighed, din psyke og din krop!!! Jeg lægede mig selv, fordi jeg 
er vant til at arbejde med energier og derfor ved, at enhver udvikling kun handler om, at 
man flytter en energi og forsegler en ny. Intet andet. Fra minut til minut blev jeg ”et nyt 
menneske”. Men kors i hytten, hvor begynder mine beviser at gøre ondt både i krop, 
sind, ånd og pengepung. Jeg må stoppe nu. Min førtidspension kan ikke længere følge 
med. I har fået alt, men det ved du selvfølgelig ikke, for der er ikke råd til at færdiggøre 
og udgive ”Den sorte Perle”. Klokken er 13.44. Jeg må gå. Jeg skal mødes med min søster 
og min mor, så vi er klar til at mødes med en ældreplejekontakt i morgen formiddag, 
angående min mors videre liv. Der var absolut ingen skriveinspiration i dag, men til 
gengæld en snert af fred og idyl. 

30.10.17 Men her skal du så få det, der mangler, for det skrev jeg i går. Sagen går nemlig 
videre nu. Det er kun tiden, numerologien og guds uransagelige veje, der krøller og 
drejer slangen i håret. Måske var det dét, Medusaskolerne i den græske antik underviste 
i? Det forekommer mig i hvert tilfælde let at afdække sådanne Saturnske forløb. Som en 
naturlighed af energikompetence og skelneevne. Alligevel er jeg behandlermæssigt sat 
skakmat og kan kun sporadisk hjælpe andre og mig selv. Det er blevet et stort handicap 
og offer for afdækning af Blueprintfremtiden. Jeg må bede Dorthe Sværdpiil om at hjælpe 
mig, som hun hjalp min moder med skulder, arm og hjerne. 

Hej Dorthe                                                                                                                             Århus d. 29-10-2017 

Jo mere jeg forsøger at skrive denne fil som erstatning for nogle sms’er, der vil blive for mange og 
for lange, jo sværere bliver det. Jeg er på bar bund (den her vending betyder noget på den måde, den 

kommer ind i teksten) med årsagen, men har alligevel flere mulige bud på en årsag. Jo mere jeg 
forbinder mig med energien af Zinzinos produkter og handelsmetoder, jo ”værre” bliver det og jo 
mere ruller energien rundt og rundt i mig om en ulden vandret akse og graver dybere. Det ligner en 
uldtråd, der vindes op på en ten. Vi er kommet til noget centralt, og jeg ved ikke, hvordan det skal 
formuleres, så jeg skriver bare processen, så godt jeg kan, for mange lag er involveret på 
verdensplan. Fornemmelsen er den samme som den bog, jeg er ved at skrive. Den skal skrives, men 
vil ikke skrives, mit indre går tydeligvis imod det. (30.10.17 men allerede i dag går det bedre) 
Det er som om, jeg er en gråspængt langhåret gedebuk fanget ved hornene og man påtænker at 
binde mine ben ved klovene med tove, så jeg ikke kan gå, mens alle fårene får lov at gå fri.  
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 Teksten manifesterede energien til et foto i dag 30.10.17  

(30.10.17 Eller også opdager min bevidsthed alt manifesteret i omverdenen!? Alle kender 
ubevidst agendaen eller nogen kender drejebogen og må inspirere/lede os fysiske til at 
levere varen efter bedste evne! Eller også kan disse usynlige skabninger selv gøre noget, 
vi ikke regner med og flytte med tingene. I hvert tilfælde blev jeg inspireret til at gå en 
morgentur og hente gratis-avisen i dag og blev vist vejen venstre om, hvor der så 
”tilfældigvis” efter 10 minutters gang hang et bundet stædigt dyr i øjenhøjde i hækken! 
Hvordan sker det?) 

Der er noget rivende galt (det var en tjørnehæk), og jeg tror nok, det handler om en 
stærkt voksende følelsesmæssig bevidsthed omkring esoteriske indvielsesgrader. Det er 
noget fundamentalt menneskeligt og socialt, der går totalt skævt i disse transformations- 
og opgangstider. Mens jeg skriver disse linjer vokser følelsen af ansvar inde i mig til en 
højde, så jeg bliver tvunget til at stå ved mig selv, og den jeg er og skaffe mig et stabilt 
erkendelsesfokus, så jeg aldrig mere går på kompromis med det. Hvis jeg er i den 5. 
indvielse, så må jeg stå ved det, og så må der være en vej der. (30.10.17 Det er højt spil, 
men i dag får jeg atter billeder ind af, hvordan jeg skal bruge min eventuelle 5. indvielse 
og det kan jeg først, når bøgerne er færdige. På en måde er de jo udtryk for den. Det giver 
mig pludselig forståelse for, hvad bøgerne skal give mig selv. Og jeg ser der er lang vej 
endnu før det kan lade sig gøre for omverdenen og i omverdenen. Sporadiske glimt bliver 
til små filmklip og til sidst er man fremme.) 

Som mennesker siger vi så ofte, at vi arbejder for det højeste gode, og det er i sandhed også vor 
intention, dersom man er sig væren i verden bevidst. For nogen er det en tilstand for andre 
foreløbig noget tillært uden dybere grund. Problemet i verden er bare, at for hver esoterisk skridt i 
indvielsessystemet, så er det højeste noget forskelligt, og der er mennesker, der slet ikke er 
inkarneret for at følge det gamle esoteriske indvielsessystem for menneskeheden. Systemet er 
indført af Sanat Kumara som en slags logos / øvre tanke/fokus for menneskeheden på Jorden for at 
få Jorden ført fra sin tidligere måneinkarnation til sin nuværende status, som planeten Jorden, og 
få denne ført op i svingning til at blive en hellig planet, hvor den, så vidt jeg er informeret fra en 
kilde, jeg ikke længere husker, har ofret sig i et solsystemsanliggende, som nu skal ophøjes, og det 
kræver så Jordens opstigning igen. Dette sker på forskellig vis, som vi ikke ved meget om, da 
Jorden har sine auralag ligesom vi andre og derfor går sin egen vej på disse bevidsthedsplaner i 
Universet og nok mest ”kropsnært” på Mælkevejen mod stjernebilledet Herkules.  



228 
 

 Indre og ydre Arbeit macht frei. 

Derfor er Herkules 12 arbejder blevet opdragelsessystemet af menneskeheden som udtryk for de 
energier, Jorden også selv arbejder med/ giver som udfordring. Derfor tror vi så, at vi er her for at 
lære. Og det er vi også til en vis grad, men i min optik er vi her mest for at generindre viden og 
færdigheder og være til rådighed med dem, for det højeste gode, for helheden. Sådan forstår jeg 
det groft sagt og der er sikkert mangler i det, så snart min opfattelse rammer omverdenen, der har 
yderligere eller andre input. Det plejer at være sådan med friktion.  

Så snart jeg har skrevet dette her, kan jeg åbenbart gå et skridt frem. Og her kommer så det, jeg 
egentlig ville have lagt ud med at skrive, og jeg kan mærke modstandsenergien igen, knap så stor, 
men den går lige i sjælechakra/harachakra/midt på underlivet. Den gør altså noget ved min glæde 
ved at være til. Nu skriver jeg ikke denne lange smøre, fordi du og jeg ikke lige kunne have snakket 
om det her på tomandshånd! – Jeg gør det fordi, jeg er nødt til at melde dette her offentligt ud, og 
det er ikke møntet på dig personligt! Det er vigtigt at holde sig for øje, da du ellers ville risikere at 
blive skudt noget i skoene som ikke er sandt, og det er ikke mit ærinde, thi du har hjulpet mig en 
del med ting, som ingen andre før dig kunne gøre. Det er ingen personlig hetz, jeg skriver. Det er en 
proces i mig på vej til at indtage min plads på Jorden, hvor den så end må være. Det vil vise sig. 
Derfor er det af almen interesse, hvorledes det føles og hvilke konsekvenser, det har. Processen er 
almen og findes på alle niveauer, og nu ser vi lige på, hvor farlig den er, da næsten alle mennesker 
går uden om den, og derfor aldrig når deres optimale potentiales udfoldelse. Dertil skal så også 
siges, at mange parametre i det jordiske liv ej heller ønsker ens potentiale udfoldet. Disse 
parametre er beskrevet i ”Den sorte Perle” peu en peu, som de dukker op og taler for en 
forandring af det bestående som en gunstig vej frem. 

Fra åndelig side har jeg for 17 år siden fået at vide, at jeg skulle ”nedlægge/afskaffe/fjerne” Sanat 
Kumaras indvielsessystem. Det lød som en lidt voldsom opgave og jeg måtte naturligvis træde et 
par skridt tilbage og lige se den melding an. Nu er det så endelig ved at blive forstået inde i mig. Jeg 
er inkarneret for at hjælpe til med menneskehedens omstilling til en højere livsdimension. Og at 
det er det, alle skal arbejde hen imod. Jeg kunne heller ikke rigtig få det til at passe, om jeg skulle 
være ene om den opgave, og det er jeg da også så langt fra. MEN jeg er også ved at være der, hvor 
jeg er kommet meget langt væk fra det, jeg fik oplyst og ligger nu næsten ved siden af dem, der er 
ligeglade med alt det, jeg ved og har afdækket. Jeg ligger med ”svinene”, hvis jeg skal sætte de 
litterære ord på, som litteraturen lidt usympatisk bruger omkring dette fænomen. Jeg er 
efterhånden ”ligeglad” med verden, fordi jeg oplever den stigende bevidsthed i menneskeheden 
som hul, mangelfuld og populistisk, og det er gået op for mig, at jeg som hver dags frakobling af 
skriverier lukker af med et spil eller to på pc-en, hvis navn i ubemærkethed koder mig længere og 
længere væk fra mig selv. Det er spilnavnet: Hjerterfri. Efter jeg gjorde op med det og planmæssigt 
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meddelte, at jeg ikke længere ville lege med på den vogn for ”Den sorte Perles” skyld, så skete det, 
at jeg siden har vundet hvert eneste spil – og jeg ”nyder” faktisk lige pt. endelig at få positiv 
feedback fra Uranus/elektronik. Uranus er også vort nervesystem og det er ikke uvæsentligt, hvad 
vi præger vort centrale nervesystem med, da det meget hurtigt manifesterer energien som fysisk 
udtryk. 

Og nu kommer jeg så endelig til prægning og mavefornemmelser. Vi er 4 personer, der pt. har 
behov for Zinzinos produkter, da de giver et unikt tilskud af vitaminer og mineraler, olie og andre 
stoffer, og er lavet på en sådan måde, at de rent faktisk kan bruges af kroppen, så kroppen kan 
optimere sine funktioner på trods af vort produktionsapparats ødelæggelse af vore madvarer. 
Derfor har vi hidkaldt Dorthe som er mellemled til erhvervelse af produkterne, da hun selv bruger 
dem og varmt kan anbefale dem.  Vores mor/mormor er 4.part og kan ikke selv være tilstede. Men 
problemet med erhvervelsen af produkterne opstår ved, at vi er 3 personer, der intuitionsmæssigt 
ikke kan være med, men alligevel ved at vi mangler det, som produkterne kan hjælpe os til. 
Forbruget er lagt ind i en prismæssig fordelagtig abonnementsaftale, som man ved brud på aftaler 
så må aflevere fortjenesten ved at have fået. Nu er gode råd dyre og dyrt bliver det da også, at få 
startet forbruget op. Vi er nødt til at gøre det med forstanden udenom hjertet og intuitionen, da vi 
er 3 personer, der ikke har råd til produkterne, hvis de købes udenom abonnementsaftaler. Så vi vil 
gerne have hjertedelen ind om os selv og gøre noget godt for os selv, så vi kan fungere bedre i 
helheden, men intuitionen siger fortsat nej. Vi trodser intuitionen og binder os til en aftale på trods 
af alt, og fordi der ingen forklaring kommer på, hvorfor det hele er sådan her. Enhver ved, at hjerte 
og intuition skal man aldrig trodse, thi så kommer man på glat is og bliver udsat for manipulation. 
Hjernen siger fortsat, at vi har brug for produkterne, så videnskaben vinder og vi sætter os i udgift 
uden forklaring og uden mulig forståelse af det her på abonnementstegningstidspunktet. Og jeg 
undersøger det, fordi jeg bliver ved at have signaler på det i min krop. Vi kan selvfølgelig bare 
skynde os at melde fra inden opstart, men vi går ligesom efter en renere og mere effektiv 
produktløsning, end vi er vant til, og det kan Zinzino levere. 

Jeg har i æteren forlangt at få vide, hvad det handler om! Det første, der dukker op er 
fornemmelsen af et tidligere liv. Der er noget karmisk mellem sælger og os, der ligger og murrer og 
det går tilbage til middelalderen og et liv, som i hvert tilfælde min datter og jeg har været fælles 
om/ i samme krop. Sælger har tilsyneladende været med ( ikke særlig aktivt eller også er en stor 
del af karma allerede afviklet) i en domsafsigelse, hvilket godt kan passe med, at jeg efter tidligere 
samtale med sælger om Zinzino fik genopblusset psoriasis og jeg ser et kendt fortidigt scenario. 
Nuvel, det skal vel ikke forhindre et vitamin og oliekøb gennem et menneske, der kun vil det 
bedste i år 2017?! Come on, vi er vel voksne mennesker og vant til at afvikle karma bevidst, om det 
vitterlig er det, der skiller vandene. Jeg prøver at tune ind på et køb, hvis man tager en anden 
forhandler. Okay, det går lettere, altså er karmafornemmelsen nok korrekt. Men nu har jeg ikke til 
sinds at svigte Dorthe som forbindelse, fordi hun er en passioneret ildsjæl for at alle får det så godt 
som muligt, og den intention vidner det vedholdende og daglige arbejde om, og vi kan tillige gå på 
bølgelængde om nyskabelse og vi er ikke bange for nytænkning og at tage fat om nældens rod. 
Desuden er hun en meget kvalificeret bedømmer af kosttilskud mv. grundet omfattende 
uddannelse osv. En anden forhandler ville være et personligt tilbageskridt, no way! 

 Jeg har en erfaring fra Healings- og videns-Konceptets dage, hvor vi lod os gå ind i en lignende 
salgsmetode med produktet Mannatech, fordi vi testedes til at mangle dette produkt. 
Aftaleindgåelse resulterede i et drastisk fald i energi og fald mod lukning af Konceptet og 
Mannatech-konceptet  fremkaldte enorm indre vrede. Det samme gør Zinzinos handelsbetingelser 
i mig nu. Det er tydeligt i mig, at man fra åndelig side gennem mig, siger nej til dette her. Det er 
ekstremt voldsomt, når denne centrerede vrede kommer bragende op gennem flere chakra og vil 
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ud. Jeg kan ikke åndeligt forsvare at sige ja til produktkøbet, selvom det videnskabeligt og ganske 
givet ved en kropstest vil bonne ud med et behov. Og dagligdagen har jo netop vist, at vi mangler 
produktet. Så intet gør en forskel, karma eller ej – men læg lige mærke til, at et uforløst karma kan 
få et menneske til at sige nej til noget, der er godt for én – den oplysning skal lige med!! 

Om aftenen ordner Dorthe og jeg efter aftale tilmeldingen til Zinzino for os alle. Jeg lægger mærke 
til, at min ”ånd” ikke er med og det er som om, man fra anden side opgiver at sende flere advarsler 
og lader løbet køre. Jeg er som en skal. Jeg lægger mærke til at min hud begynder at klø, men lader 
det ikke få nævneværdig opmærksomhed. Vi gennemfører forløbet, fordi vi vil være gode ved os 
selv for det højeste gode for helheden, så alt løftes og vi ikke har fået angivet eller fornemmet 
anden vej, trods forsøg derpå. (Her burde vi sætte tålmodigheden ind, men herre gud, det er bare 
et spørgsmål om at sige ja til et kosttilskud! Hvor svært kan det være?) 

Nu er der så det faktum, at denne ”Nok er nok- for danskerne bog” får den ene indledning og 
starten forfra efter den anden og jeg glemmer, hvad jeg har skrevet om. Bogen får også den ene 
afslutning efter den anden og det hele er på samme tid og det går i misk mask og danner en gordisk 
knude omkring at få skrevet denne nødvendige bog, som er længe ventet, da den skal frisætte mig. 
Men, det er først i dag, det for alvor går op for mig, at parameteren for denne bog slet ikke har 
med tid, planeter og alt andet gennem ”Den sorte Perle” at gøre, og alligevel har alt med ”Den 
sorte Perle” at gøre. Parameteren handler om esoteriske indvielsesgrader i menneskeheden, som 
jeg jo NET OP var blevet bedt om at være med til at hjælpe os ud af som det fortsatte system på 
Jorden for menneskeheden. Sanat Kumara er ved at være færdig med sit arbejde og Buddha 
Maitreya Kristus er ved at overtage det hele på andre præmisser og der, hvor vi er kommet til. 
Menneskeheden er rede – men det er den så ikke alligevel. Og det er den ikke, fordi ingen er 
oplyste om, hvad der foregår bagved alting, som vort samlede formål og hvorledes vi som 
menneskehed må samles om det. OG mange vil slet ikke vide noget om det, fordi det sætter dem 
ud af komfortzonen og kapitalismens lænker. Vi har slet ikke tilliden med til nogen, vi slet ikke ved, 
vi skal have tillid til, fordi vi ikke kan se dem med vort binokulære syn. Vi ved ikke en skid i 
offentligheden om dette her. Og jeg bliver nødt til at skrive, hvad jeg ved og hvad jeg oplever, for 
at få os lidt videre. Jeg må henvise til Birgit Lomborgs bog om Herkules 12 arbejder som en 
oversigt, der har mange udløbere. Jeg bilder mig ikke ind, at jeg er til stor hjælp. Det er noget, jeg 
fra åndelig side, har fået at vide, at jeg er og derfor undersøger rigtigheden af, for verden som 
sådan byder ikke ind med positivt feedback til mig personligt. Men jeg kan aflæse en effekt i 
samfundet af det jeg gør, når jeg tillader mig at tro, hvad jeg får at vide. Og jeg bliver nødt til at 
vide og forstå, at dét er feedbacken, og ikke det jeg savner; at nogen lige siger tak for hjælpen for 
dette eller hint. Der er en missing link i min forståelse og umiddelbare indsigt i at være noget værd 
og højere indviet. Og jeg kan bare mærke, at jo mere, jeg integrerer mig på lige fod med mine 
medmennesker, jo mere ”syg” bliver jeg af friktionen. 

Mannatech var videnskabens efterladte niveau og Zinzino ditto. Det er ikke det samme som at sige, 
at de ikke vil os det bedste. Ud fra forskning og materialefremstilling er vi kommet langt, men det 
er på det materielle niveau. Og først da det materielle er ved at ødelægge Jorden, presses vi på vor 
ærgerrighed eller mangel på samme. Det samme sker i denne bog og bogen ”Fra galaksen til 
jordboerne”. Først blev jeg presset ned i niveau og nu presses jeg opad igen og forhåbentlig fri i 
Opdriften og Fremdriften. 

Min datter ringer på mobilen…, og jeg forklarer vor problematik, og hvorfor intuitionen kan sige 
nej. Belært af erfaring med den åndelige verden og dennes tidshorisont, beslutter vi at bibeholde 
abonnementet foreløbig. Vi lader en anden af os stå som optegner, da jeg ellers ikke kan blive 
autentisk på 5. indvielse; og som Makemake kræver det, at gå solo med højere viden. Jeg forstår 
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det samtidig her og nu således, at Makemake asteroiden er menneskehedens træk henimod 
åbning af 3. esoteriske indvielse. Det er som om det er gammel vin på nye flasker. 

 Ved at fortsætte abonnementet, fordi vi ligger tilstandsmæssigt i knæ, vælger vi at gå upersonligt 
ind i abonnementet, vi ofrer hjerte og liv i sjælens tjeneste for at gå gennem denne bogs 
oplysningspotentiale, og så falder vi lige nøjagtig indenfor 3. indvielses rammer. Går den så går 
den, som er dansk lov på de lavere planer, som 3. indvielse ellers frisætter os fra. Vi er på esoterisk 
og etisk kant, såfremt disse indvielser stadig er gældende. 

Det er frygtelig svært at spille bøgernes spil og leve i strid modvind af etik og autentisk væren hele 
vejen. Fordi man ikke kan slippe fri af det flow, som lavere niveauer skaber. Vi lever her jo. Det var 
så denne frisætning fra niveauerne via et kvantespring, vi fik i Konceptet fra galaksen i 2001 
”Raising the Rays”, med bl.a. underkoncepter som Opdriften og Fremdriften.  

Nå, så fik vi endelig den årsags-ged barberet og sendt ulden til forarbejdning og stoffet videre til 
den lille skrædder (jf. tidligere bog). Så selv med de bedste intentioner kan produktet ikke blive til 
en højere indvielse, fordi 3. indvielse kræver, at man NET OP er uafhængig af lavere bindinger og 
det er en lavere binding at binde sig økonomisk til aftaler – tænk over det. Hele verden styres af 
låneaftaler og transaktioner, betaling af arbejdskraft som binder menneskeheden for lavt. Det er 
no go for en ny verden! Der er nok til alle, så hvorfor tage patent på materielle goder og binde folk 
i aftaler. Det er ikke en fri verden, der ellers skulle basere sig på den enkeltes og fælles Blueprint. 
Indtil 3. indvielse investerer vi i ”et bedre liv”. Men det gode liv kommer, når vi giver slip og går i 
tjeneste for og ikke i konkurrence med hinanden. Så flyder det. Giv det bedste. Da er det den 
guddommelige matrix af win-win energi, der flyder, uden dyr opstart. Husk energi følger tanke, og 
man kan mærke den bagvedliggende energi i ethvert produkt. Derfor tør vi så også tage en periode 
med Zinzino. De er på vej og jeg går ud fra, at de kan overtage andre anbefalinger i bøgerne herfra, 
men ikke nødvendigvis, der skal tydeligvis mærkes efter! Ellers kan man jo gå glip af noget på sigt. 

Nu skal det så ikke handle mere om Zinzino og deres gode produkter og muligheden for at 
erhverve sig gratis produkter på sigt, men derimod om noget helt andet. Nemlig forhold, der skal 
vise os, hvor vi er på vej hen som menneskehed… jeg må lige holde frokostpause nu. Energien er 
ikke den mest gunstige at skrive på, og jeg falder snart i søvn over smalltalken og får samme 
fornemmelse som mange gange tidligere i denne bog… er det ikke knaldhamrende ligegyldigt om 
det her når videre ud eller ej? Jeg kan ikke holde mine egne ord ud. - Men det er det ikke. Det er 
bare fordi, jeg har været omkring de her ting så mange gange og snart gerne vil have fred og tid for 
mig selv til selv at flytte mig autentisk og ikke på bøgernes møjsommelige skrivepræmisser. Det er 
ligesom at lave mad. Det tager lang tid at bygge et måltid og så er det ædt på få minutter og man 
rejser sig fra bordet og går.  Min frisætnings langsommelighed tærer på min tålmodighed og jeg 
mærker Månens træk mod at lande i tomgang. Men det gør den først klokken 17.22 og klokken er 
kun 12.51. Aha, det handler nok om sensitivitet nu! – men først frokost. Mavefornemmelsen er 
sult, vanens magt siger sult, konventionerne siger sult og sådan er det så i æteren – endnu. Min 
længsel bliver større mod at vende tilbage til prælemurisk oprindelighed uden mad. Men denne 
bogopgave ligger i Blueprintet og er min tjeneste, offergave og frihedsvej i ét. Og jeg kan slet ikke 
svinge mig op i gear. Jeg mangler grundstoffer og alligevel er vi nødt til at vise noget uden 
placeboeffekt, og uden vi skal bagatellisere noget enestående, som resultat af Zinzinoprodukters 
indtagelse. Det er desværre der, vi oftest befinder os. Vi ønsker at forklare noget på basis af noget 
andet, der er håndgribeligt. Men lige nu er vi i et tomrum, hvor ingen af os 4, der har meldt os til et 
Zinzinoabonnement har modtaget produkterne endnu, så der skal eksperimenteres her og nu. 
Aftalen blev lavet i fredags og det er weekend nu, intet produkt kan nå os før om en uges tid, og vi 
skal bruge denne uge godt. Hvis vi gør det, så har vi formodentlig vist vejen til en bedre verden på 
autentiske organiske menneskelige præmisser, og elektronikken har kun den funktion, at den 
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muliggør beviset af det ubeviselige og videreformidling til læseren. Den er ikke basis og har ikke 
første prioritet, men er en tjenende mulighed. 

Da Dorthe var her i fredags kom vi samtalemæssigt omkring min mor, da hun var eneste mulighed 
for betaling med kort, og så må vi andre overføre beløb til hende hen gennem forløbet. Vi afslutter 
elektronikken og Dorthe spørger, om hun ikke lige skal ordne min mors arm, for hun kan mærke 
musklernes fejlfunktion, knoglernes periost og den forkerte nerveforsyning. Vores mor/mormor 
faldt ud af sengen på plejecenteret for en måned siden og brækkede hoften og fik et voldsomt slag 
i både hoved og på hele venstre side. Efter min mening er der gået for lang tid med en 
smertefikseret arm, som ikke kan bevæge sig synderligt og ikke løftes hverken op eller udad . – Jeg 
retter henvendelse til hendes læge, som ville se på det fredag eftermiddag. Vi ved ikke om han 
nåede et hjemmebesøg. Jeg tjekker op på det i morgen mandag. 

På Dorthes forespørgsel henter jeg en bamse. Via bamsens krop retter Dorthe sin bevidsthed ind, 
så bamsen svarer til min mors krop. Ved healing og tankens energistyring ændres min mors 
tilstand. Armen sættes på plads m.h.t nerveforsyning, periost og muskelbevægelse. Chok og 
traumer neutraliseres i hjernen og hjernens balance genoprettes. Det tog ikke voldsom lang tid, 
måske 20 minutter? Selvsagt var jeg spændt på, om vi næste dag havde første fotograferbare bevis 
på en effekt. Og selvfølgelig havde vi det. 

Hej   Og sådan her .    Jubii, man bliver helt høj af at hjælpe! 

Hvad skal vi med elektronik og medicinalindustrien, når vi har monadepanodiler og 
blokadeløsninger autentisk med os som mennesker, når tid og rum ikke blokerer som en illusion? 
Det er et spørgsmål om sensitivitet, indsigt, specifikt energiarbejde, vilje til at hjælpe på næstens 
præmisser uden at opgive egen autoritet og fokus. Det er gammel generindret viden og kundskab 
og der kommer mere og mere til verden af det. Den indre revolution er i gang. Det vælder op fra 
gamle mysterieskoler og tider med autentisk livsførelse på Jordens præmisser, men med medbragt 
viden fra stjernerne eller muligheden for at erhverve den. 

Nu kan det så være, at min mor bare var heldig og som sædvanlig skal vi lige omkring den her 
undskyldning for ikke at ville anerkende noget, man ikke lige umiddelbart forstår: Vi kan jo ikke 
vide, om min mors arm alligevel pludselig ville fungere lørdag, når den ikke gjorde det måneden 
helt hen til fredag. Noget kan jo komme spontant og har lægen været der, kan det i sig selv have 
gjort noget godt for vores mor/mormor og han kan have lagt en medicinsk blokade. – Der er bare 
det til det, at en læge meget sjældent får energiens healingsudtryk frem i ansigtet på en patient. 
Det er noget enhver, der har modtaget healing vil kunne registrere ved at se sig selv i spejlet før og 
efter en healing. Her var healingsudtrykket også. Det er som at fjerne rynker og have en svag 
salighed over ansigtet. Vores mor/mormor var træt, men klar i hovedet, men kunne dog ikke huske 
om lægen havde været der fredag. Men sætter man en intention om at hjælpe et andet menneske 
sker det. Også i det fysiske.  
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 Lønningsposebidrag   Autentisk hjælp og omsorg 

(02.01.18 – sosuen, der gav autentisk hjælp er nu på orlov!  På akuthospitaler er man 
ligeglad med hygiejnen, det er ikke for at få børstet tænder man er indlagt, selvom man er der flere 

dage! D da ”velfærd”, så det klodser.) Træls at være vidne til ! 

Der er også forskel på healere. Men fordi man evt. ikke mærker en healings øjeblikkelige effekt, er 
det ikke ensbetydende med, at det er kvaksalveri. Gå efter looket i spejlet. Der eksisterer faktisk 
også ubevidste healere, som desværre forsøger at bevise, at det hele bare er placebo, for ”se 
resultatet her… og jeg er ikke healer, og klienten påstår at have fået det bedre. Det er bare 
opmærksomheden og placebo….” Bopbob tjek dine evner ved at heale et af to glas vand og smag 
forskel eller prøv at heale det ene af to glas cola. Bliv klogere. Jeg healer blandt andet selv via 
ordets energier. Men verden kræver for mange ord, og jeg skulle blive en kvinde af få ord. Så jeg 
skal tilbage, hvor jeg kom fra/nåede til: tavshed og brug af de sirianske energisymboler. 

Nå, det var den frokost, vi kom fra. Min hukommelse er i udu, eller også næres jeg energimæssigt 
af mine egne ord i teksten og holder mig flydende. En selvopfyldende tilstand. Helt forkert er det 
ikke, men jeg ville hellere have været en tur på stranden eller andet. Jeg har en latent træthed, 
fordi jeg transformerer noget, mens jeg skriver. Og jeg ved, at Dorthe skal lave et par beviser mere, 
for det fordrer bøgerne og karma på en eller anden vis, men i virkeligheden er jeg ked af 
indgangsvinklen, fordi det ligner et kup af gratis healingskraft og opmærksomhed. Det er sådan 
noget som det her, der går over mine etiske grænser, bare for at være i tjeneste som formidler af 
viden, opdrift og fremdrift. Det er tvangspræget, fordi verden ledes på for lavt grundlag af 
mærkbar indsigt. Alligevel ved jeg, at der sker det, der skal ske – men det afhænger alligevel af 
Livsbanen. Min livsbane er jo sænket markant hen gennem arbejdet med ”Den sorte Perle”, da jeg 
skal spejle alle niveauer uden at kny. Det giver voldsom friktion og min hjerne mangler at få rettet 
den sidste del op, så kundalinien flyder rigtigt igen og min demenstilstand forsvinder.  

Jeg har gennem værket vist, bl.a. oftest via energiarbejdere (healere og lign.), at jeg er ”ødelagt” 
via deres ubevidste brug af energi, og skal nu vise, at det så også er energiarbejde, der kan hele mig 
igen. Med andre ord: Hen til kommoden og tilbaws igen. Det er mit sidste offer i verdens dukkehus 
og det hele har fulgt en drejebog lavet på det niveau af eksistens, hvor vi styrer sjælens aktiviteter 
og ikke omvendt. Og vi styrer forløbet til NET OP at være sjælens præmisser og aktiviteter. Lidt 
avanceret, men det går nok ved nærmere eftertanke. Det er i hvert tilfælde en nødvendig kosmisk 
opgave. 
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Nå, men jeg er nødt til at bede Dorthe om at fjerne min demenstilstand, for det kan jeg i sagens 
natur ikke selv, da den NET OP blokerer for de hjernecentre, der skal bruges, når jeg skal hente 
højere viden ind til at gøre det. Jeg skal have hukommelsen tilbage, kunne regne igen, kunne 
forklare et vejforløb, hvis nogen skulle spørge mig, hvordan de når en bestemt destination. Jeg skal 
kunne generindre min bys vejkort inde i hovedet. Huske min mailadresse. Kunne rumme at blive 
talt imod eller vist en anden løsning end min egen. Vreden som friktionsudtryk og 
omstillingsplanke skal væk igen som eneste løsningsmodel, og jeg skal tilbage til mit etiske niveau, 
ud af spejlrefleksen og stressen ved at have så mange lag af bevidsthed åben, nervesmerter og 
psoriasis osv. osv. skal fly. 

Når dette sker, er min teori så, at jeg ikke længere har behov for indlægssåler i mine sko, da mit 
fundament og føddernes, kroppens, muskeltonus´ status da genoprettes. Jeg vil så først i ugen gå 
til fysioterapeutklinikken og få scannet mine fødder, der har været på nippet til at generhverve en 
hælspore efter nogle dages arbejde i haven udenfor energineutraliseret jord. Hvis kroppen 
genoprettes vil scanningen formodentlig vise, at bl.a. føddernes zone for hovedet og nakke/ 
storetåen atter vil berøre fast grundlag under fødderne. Jeg har ikke brugt de indlægssåler, der 
blev lavet ud fra første scanningsbillede, da jeg på det tidspunkt var besat af en afdød sjæl. Det 
krummede mine fødder unaturligt. Det første scanningsbillede har de ikke sendt mig, selvom jeg jo 
har betalt for at få det lavet og efter dette forlæg har fået lavet sålerne. Så jeg håber klinikken vil 
være velvilligt indstillet til at gentage en scanning, selvom jeg fik at vide, at det skulle ske et par 
uger efter modtagelse af sålerne. Men sådanne præmisser kan mine beviser ikke honorere, da der 
er langt mere i dette her end købeloven kan rumme. Jeg må arbejde på de subtile lags præmisser, 
når det er dem, jeg skal bevise. Jeg siger dig, det vanskeligste er at få omverdenen til at acceptere 
det!! Det har også gjort, at en del gennemgået smerteligt stof fra min side er endt uafsluttet på 
grund af omverdenens modstand mod hjælp og imødekommenhed. Så det er en slags sidste 
chance nu, og jeg må håbe, at den åndelige verden kan flytte imødekommenheden ligeså kraftigt i 
klinikfolket, som de pointerede friktionen mod Zinzino. Det var/er vitterlig mærkbart. Så jeg er 
optimistisk. 

Nu er jeg godt nok mere end brugt, føler jeg pludselig. Jeg prøver med noget mad. Blæsten har 
også lagt sig, så en tur i det fri ville gøre godt. Solen skinner smukt i de få blade, der endnu hænger 
på træerne. Måske skulle jeg også lige tjekke en anden ting og køre til min mor… Er der bivirkning 
ved Dorthes behandling af vores mor/mormor? Det skulle vel ikke tilfældigvis være sådan, at min 
mor slipper af med sin årelange, store slimafsondring og deraf ufrivilligt savl, som begyndte 
engang, hvor energien skiftede element??? 

Hjemme igen og der var ikke skyggen af savl, men der skal observeres mere på det, da lejringen i 
kørestolen kan gøre, at slimen ryger tilbage mod svælget. Men observationer vil blive gjort. 

Efterfølgende bliver jeg fyldt med mere og mere bitterhed, indtil jeg sluttelig på min 
indre skærm, kan se mig selv trængt helt tæt op ad en rød-hvid træbom, af slagsen som 
vejvæsenet bruger.  

 Bom, bom, hvad sker der lige?  
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Jeg står også selv på den anden side af bommen, hvor der bag mig er grusvej og en dejlig 
grøn, frodig skov bl.a. fyrretræer. Er vi endelig kommet til ”guld og grønne skove”? Jeg 
ser fra skovsiden mig selv i øjnene på den her indeværende side af bommen, hvor jeg står 
tæt på bommen men med tomme, stilistiske, sandfarvede huse uden glas i vinduerne, 
bag mig. Det er en definitiv besked! Det er NU! – Og jeg ved tiden er inde til at gå i 
regression for at finde ud af, hvor denne fyldige og uudholdelige bitterhed kommer fra. 

Jeg roder lidt rundt mellem nogle muligheder på Internettet, da jeg overhovedet ikke er 
vant til at bruge Internettet, da jeg skriver bøger med en åndelig kontakt, der har forbudt 
al brug af Internet og tillige læsning af bøger. Der er kun mig selv i kontakt med mig selv 
og det, der i clinch med omgivelserne, subtilt set, alt i alt skaber menneskets livsforløb 
bag vort facadeliv. Hvad handler livet om og hvad er meningen med det og er der en fri 
vilje eller råder skæbnen uforbeholdent? Det er det, der er formålet med snart 10.000 
dokumenterede sider subtil forskning, hvoraf indeværende bog kun udgør nogle få sider. 
Men lad os komme i gang. Jeg går ud fra, at den optagne seance bare skal skrives 
lydmæssigt af og senere gøres noget bestemt ved, som jeg efterhånden er sjælemæssigt 
trænet i. Jeg ved det dog ikke, så jeg lægger mig ikke fast på nogen bestemt løsning, for 
så er det egoet, der styrer og så går man galt i byen. Og den frie arbejdsmetode er også 
langt mere udbytterig og langt mere fascinerende – men det ville du forstå om de 10.000 
sider får lov at udkomme under frit lejde i lov-Danmark. (Vi har en lovsamling så stor i 
Danmark, at den hindrer højere viden i at udkomme – herunder også janteloven!) Nok 
om det. Nu skriver vi af fra en lydoptagelse. Nej, det gør vi så ikke, for nedtællingen til 
det tidligere liv er ikke optaget. Kort fortalt er jeg gået ind i en trappeopgang i Vestervang 
i Århus. Trapperne går nedad trin for trin. De er af sort sten med lidt hvid nist i, lidt 
terazzoagtig støbt trappe ned til par terre. Her drejer jeg til højre og ser en dør, der 
allerede er åben. Jeg går indenfor og følger den lange entre, som jeg allerede kender fra 
virkelighedens verden. Jeg ved, jeg kommer hen i en stor stue i min mors og stedfars 

gamle lejlighed… og nu kører det så … og regressionsterapeutens spørgsmål skrives 
med rød skrift…ahhh, nu forstår jeg meningen med bommen…. Og mine svar skrives 
med hvidt, da jeg allerede i går efter en tur på ”Sofateket” pludselig vågnede med 
forsiden og sidelayoutet til denne bog samt tekst og melodi til en sang og hvem der 
skulle lave bogomslaget og hvordan sangen skulle have sit videre liv. Ikke spor underligt 
efter at livets opbygning er erfaret og erkendt. Sidste gang på denne Jord og så går det 
hjemad – for anden gang tror jeg nok. Jeg er så vidt jeg ved bare lige tilbage for at hjælpe 
i nogle fødselsveer til en ny tid. Og veer gør ondt, uanset om man har født før. Nå for den 
da, det er det sædvanlige. Der er så meget at fortælle, at vi let kommer ud af en tangent 
og det må vi ikke, for det handler om bevisførelse så godt man kan, så tæt på man kan 
komme på den åndelige verden fordi der ikke eksisterer det korrekte udstyr endnu til at 
gøre det anderledes. Og ved du hvad? Det korrekte udstyr er sjovt nok dig selv! Vi er som 
skabt til dette her og det er dét, der skal blive fedt at have tillid til i fremtiden – men først 
afdækker vi lige noget gammel fortid, for at holde en vis orden i den forskning på Altets 
præmisser, der ellers let vil føre til anklager om uredelighed – og dét må I altså snakke 
med Vorherre om. Det er snarere ham end mig, der har skabt designet udenfor lov og ret 
og senere indført samme som en idébase i Altet. Nu kører toget så,(som du også kan se 
på www.raisingtherays.com – DØT DØØT…Fut, fuut…: 

 

 

http://www.raisingtherays.com/


236 
 

Tilbage til 04.07.17 Regressionen den 22. juni 2017 kl. ca. 14.30 

Er der nogen du skal møde der? Ja, der er vist en eller anden 
inde i stuen…Jeg prøver lige at gå hen ad gangen… Der står en der sådan lidt sandfarvet 
og den ligner lidt en engel. Der er sådan lidt, øh, der er altså sådan en speciel 
hovedbeklædning på. Vil du spørge om det er den, du skal møde for at følges med på 
denne her rejse? Det ved jeg så ikke…den rejser hånden sådan her…(hæver flad åben 
højre hånd til skulderhøjde) Okay. Er det en ”Vær hilset”- hånd? Ja. Det tror jeg, det er. 
Det er ligesom den bare kan åbne og så kommer der en søjle af lys vandret ud af 
håndfladen. Så det er en meget ærbødig hilsen? Æhh ja, selvom den er lidt stiv i det. Jeg 
tror nok det skal bruges til noget ganske bestemt. Når det tænder, det der lys, så, jeg kan 
se der er sådan en rund åbning i hånden og når den åbner så kommer der et skarpt, 
næsten laseragtigt lys, som så kan sendes ud til noget bestemt, undervejs tror jeg… man 
kan ikke så godt se ansigtet på ham… Vil du spørge om det er den skytsånd eller guide, 
du skal følges med? Eller skal du klare turen selv? Det er noget mærkeligt noget. Der 
hvor… hun viser bare sådan over til siden og det var der, hvor min mor og… ja min 
stedfar – det er en vi har fået i voksenlivet, så det er ikke en vi kalder far…de sad der i 
den stue … men det kan være, det handler om…Den der ”vær hilset”-hånd med lyset, er 
det fordi det er noget du selv kan? Det bliver der godt nok nikket til, ja. Jeg tvivler også 
lidt på …om det måske er mig selv… altså i en anden statur…Ja. I en anden dimension. 
Det tror jeg altså nok, jeg får sådan her til. (Netop-håndtegn) Det hele er også, altså hele 
det her forløb er også noget, jeg selv har skullet klare…Du er også på vej tilbage… Vil du 
sige til, når du er det sted, hvor du skal lande? Så finder vi ud af hvor det er. Det er… jeg 
tror det er ved noget hule…, altså der er ikke rigtig noget billede på andet. Jeg tror det er 
der, hvor jeg har været lænket engang, som vi snakkede om, før vi gik i gang. Er du inde i 
hulen eller du udenfor? Øhh…Jeg tror, jeg står ude og kigger ind og der er bare helt 
mørkt derinde. Inde i hulen, der er mørkt? Ja. Er der lyst eller mørkt, er det dag? Det er 
dag, hvor jeg står udenfor. Er der andre i nærheden af dig? Nej, det er ligesom om, jeg er 
listet derhen. Og kigger ind. Det er ligesom der er noget drageagtigt eller et dyr derinde. 
Hvordan er underlaget? Er det sand eller.. Ja. Er det varmt eller koldt? Altså 
temperaturen omkring dig…Jeg vil skyde på, det er en nitten grader eller…Så det er en 
okay temperatur eller… Ja, det er okay, men jeg har ikke rigtig noget tøj på kroppen. Der 
er kun sådan noget… et lændeklæde af en slags eller sådan noget. Er det et lændeklæde 
af groft eller fint stof? Det er bare sådan noget lærredsagtigt noget, der er snøret omkring 
hoften og ind mellem benene og så er der ellers ikke andet. Er du en mand eller dame? 
Det er vist lige meget. Jeg tror nok, jeg er en mand. Det er lidt svært at afgøre. Det er 
ligesom om, der ikke rigtig er køn. Ja. Hvor gammel er du? Æhh sådan en 15-20 år tror 
jeg. Har du fået noget at spise? Ja, jeg har fået noget, der ligner korn eller aflange nødder. 
Ja, som er kogt som grød eller bare spist som de er? Ja, det er sådan nogle, der er blevet 
fundet på jorden. Det er også ligesom man har en helt anden tidsregning, som om man 
slet ikke har nogen tid. Ja. Det er sådan lidt pinjekerneagtige, men alligevel lidt større 
kerner. Er det, hvis du prøver at finde ud af, hvor du er henne…Ja, men det tror jeg er 
Lemurien. Er der.. skal vi have noget tid på, eller er det lige meget? Ja lige nu er det lige 
meget. Der hvor du kom fra inden du kom til hulen…kan du se, hvor du da kom fra? Ja, 
der kom jeg sådan lidt… Jeg tror vi bor inde i nogle bjerge eller sådan noget. Og så er jeg 
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gået hen om det ene bjerg og når jeg så kigger ind her, så er det sådan helt mørkt 
derinde. Men det er som om vi er flere. Vi er flere, der bor, ja en bygd kan man ikke kalde 
det..Men I er flere der bor sammen? Vi bor i hvert tilfælde i nogle klipper eller sådan 
noget. Det er ikke huse eller sådan noget. Klippehuler? Ja og så har man sådan noget, 
man har fanget i noget, der er flettet… det ligner lidt de her festivaltelte, men så er der 
flettet sådan noget, der er lidt ligesom pileflet ind i. Og hvad er det, der er fanget deri? Er 
det et dyr eller?...Ja det er et dyr af en slags. Det ligner en gris, men det er mere 
vildsvineagtigt. Er det fordi den er fanget til at skulle lave mad af? Neej, det er mere 
noget rituelt. Så den skal bruges til en ofring? Ja det er noget med at det er flettet i sådan 
nogle firkanter og der kan man så stikke nogle pinde ind og den skal så prikkes til på en 
eller anden måde inden den man gør noget andet noget ved den. Er der nogen tid på 
året? Sommer, vinter, efterår eller forår? Det er sådan lidt forårsagtigt. Er der nogen træer 
omkring, der hvor du er? Nej, der er nogle ganske få, altså ligesom lidt tørre buske i det 
område her. Så det er lang tid siden, det har regnet? Jaaa, det er sådan jævnt hen med 
det. Når du nu er færdig med at kigge i hulen, hvad går du så tilbage til? Så går jeg 
tilbage til fællesskabet. Er det sådan et bofællesskab? I er nogle stykker, der bor der? Nej, 
jeg tror, det er noget med at den gris skal jages hen i hulen. Den skal først prikkes og så 
skal den sendes ind i hulen for at jage et større dyr ud derinde fra. Så du er henne ved 
grisen nu? Nej jeg er henne ved hulen stadigvæk og ser at den skal bruges foran 
huleåbningen og så kommer der et andet dyr ud derindefra, som man er interesseret i. Ja. 
Så man bruger vildsvinet til at lokke det her dyr ud med? Ja. Jeg tror også vi er helt 

tilbage ved den tid med sabeltigre… Så det er et farligt dyr?  Ja, men jeg 
troede bare de gik udenfor…Men den må være kommet derind ved en fejl måske? Ja det 
er jo det…Bliver den hule brugt til andet? Altså skal… Ja det er en eller anden rituel 
hule..hvor dyret så er kommet ind, så man ikke selv kan komme derind. … Den er 
såret… og så…ja det er et såret større dyr, der er derinde, som de så vil have lokket ud 
med den gris der…Ja.Spiser i kødet fra dyr? Ja, men mest når det er tørret. Det samfund 
du lever i, nu kalder jeg det et samfund.. ja det er også et lille samfund.. er der flere i det 
samfund der? Ja, vi er sammen som ”jægere”… Og du er en del af de jægere der, og er 
ved at blive lært op til at jage? Nej, det er noget, vi alle sammen kan. Det er nærmest med 
sådan nogle spyd. Ligesom af det, der er flettet med.Det er den samme slags, cirka 
centimetertykke pinde. Er det vigtigt, du ser den der… nu skal jeg lige finde ud af, skal 
du gennem denne her proces, hvor dette her vildsvin bliver jaget ind i hulen, for at få det 
sårede dyr ud? Er det vigtigt? Nejh.. Så vi kan bare sige, at nu er vildsvinet blevet sluppet 
ind i hulen og det sårede dyr er kommet ud? Ja. Og de her jægere har kunnet nedlægge 
dette her sårede dyr eller nåede det at løbe væk? Nej, det er nedlagt. De nedlægger det og 
det er sådan noget sabeltigeragtigt noget og det er det og der er man så flere om at prikke 
de her spyd i den, så den dør til sidst, ikk. Så får I dette her dyr parteret og hængt op, så 
det kan begynde at tørre? Hvad sker der med vildsvinet? Der sker ikke så meget med det, 
men man skal bruge de der tænder fra tigeren. Ja det er tænderne. Jeg tror.. de bliver vist 
bare hængt om halsen på en som et smykke. Man har bare sådan én tand i en form for 
snor om halsen, og så har man ikke andet som smykke. Ja, og så kan man få et eller 
andet i ørerne også…som tegn på at man har jaget dette dyr, som bevis på at man er en 
stor jæger? Neejh, det er bare sådan man gerne vil se ud. Det er bare sådan et fællesskab, 
hvor man præsterer noget, og så får alle det. Så det er nærmest sådan et jagttrofæ? Man 
kan smykke sig med det. Og vildsvinet det dør også? Ja. Og da den her jagt er overstået 
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får I så noget af kødet med det samme, eller bliver det hængt til tørre? Ummm. Jeg kan 
lige mærke det gør noget i kroppen… Ja, men bare tag den tid, der skal til . Altså jeg tror 
man lige umiddelbart tager noget af det kød der og så er der nogen, der sørger for, at det 
hele tiden holdes fri for fluer. Og det er også med de pinde der, så man hele tiden slår på 
det. Men det er altså afpelset og så hængt til tørre. Er du en af dem der skal hjælpe med 
at holde fluerne væk? Eller er det andre? Nejj, det skiftes man til. Det lader ikke til, at der 
er nogen, der er af højere stand. Man hjælper hinanden? Ja, man er meget lige. Men det 
er ikke ret høje mennesker. Så der er et stort fællesskab her? Jah, det er der faktisk. Man 
ved hele tiden hvordan man skal gå til hånde. Man kender sin rolle i fællesskabet. Ja man 
ved, hvad der kræves, hvad der skal til og det er man så fælles om . Man er ca. 1.25 høj og 
så med sådan noget strithår, og sådan ser de faktisk alle sammen ud. Næsten sorte i 
huden. Men der bliver ved at være det der lilla skær. Jeg gad vide hvad det er. Det er en 

knust stenart ( sugulit?) eller også er det som solen skinner i kroppen…Genskær 
fra bjergene måske? Det er bare underligt, hvad det er…Det kan godt være huden på en 
eller anden måde, når lyset falder ind eller bare huden… det er sådan henover 
brystkassen og så ansigtet. På dig selv? Ja. Nej det må være noget man maler på, for det 
er der ikke hele tiden. Jeg tror det er noget sten, de knuser og så maler sig selv med. Ja. 
Man tager det bare med håndfladerne og så smører det på. Så man knuser nogle sten, 
som så ligger i en skål eller? Og så tager man lige med hænderne og putter det på? Jaa 
sådan noget i den retning. Sådan en form for krigsmaling, eller? Jaa, nej det er ikke 
krigsmaling, det er noget de bruger meget. Det er en del af den udsmykning, de har…Ja, 
som de har, når de synes. Jamen det er en stenart, der bliver slået i stykker. På én sten 
bliver der slået en anden sten ned over og så bliver det sådan helt til malet til noget, der 
så kan farve, og så tager man lige med håndfladen og smører det på brystkassen og så 
sådan lige op i ansigtet. Ja, så for at vise, at man er en del af fællesskabet, så har man den 
pynt? Jaa, det er sådan.. det ligner sådan en ametystfarve, altså sådan mørk lilla og så på 
den der sorte hud og så er der det der grå rundt om livet. Så her oplever du, at du er en 
del af fællesskabet? Ja. Hvis vi skal videre til det næste sted, der er vigtigt for dig at se, så 
flytter jeg dig lige ved at tælle baglæns fra 5 til 1. 5,4,3,2,1 så skulle vi meget gerne være i 
det samme liv, men det næste sted, hvor der sker en begivenhed, der er vigtig for dig at 
se. Ja, der var jeg også på vej hen, men det flytter sig ikke et andet sted hen, men der 
kommer i hvert tilfælde nogen. Ja. Og det er også hen forbi den hule der, men der 
kommer nogen fra en anden stamme.. men det er samme slags… man kunne kalde det 
for et andet fællesskab? Jae. Og det er et eller andet om, at der skal være en forhandling 
eller sådan noget…Okay. De er lysere i huden. Ja. De er lysere og højere og virker meget 
mere som almindelige mennesker, men det er det ikke helt. Og de sætter sig ned og vil 
gerne snakke med nogen fra dette her fællesskab, hvor du er en del af. Og er det hele 
fællesskabet , der er sammen for at snakke med det andet fællesskab, eller er det nogle 
personer, der bliver udvalgt til at træde sammen med dem? Øhm, vi er der alle sammen, 
men fra deres side har de nogen som, ja der er sådan en 4-5 stykker, der er mere værd end 
andre. Hvad er det for en forhandling, der går i gang? Det er noget med vores måde at 
leve på, som de synes er forkert. Okay. Det er sådan nogen, der ved mere end os, synes 
de. Og at de har noget opdeling af samfundet og det synes de er mere ideelt end den 
måde vi bare lever på, den her facon. Og så vil de have, at vi skal komme over til dem, og 
blive ligesådan. Ja. Og det vil vi så ikke helt. Så det bliver en stor diskussion? Vi kan ikke 
rigtig se idéen i det. Og de argumenterer og argumenterer og argumenterer. Ja. Ja og så 
gør vi os bare dumme: Deet forstår vi simpelhen bare ikk… Nej. Og så går de med 
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uforrettet sag i første omgang, men de er lidt irriterede over det. Ja. Jeg kan i hvert 
tilfælde se, at der er sådan en, der står og banker med en kæp i jorden. Altså sådan en 
stav faktisk, sådan en… det er dét, jeg har inde på Nettet! Det er en hentydning til det, 
jeg har inde på Nettet. Og jeg har også lige set en med sådan en stav, hvor jeg tænkte, at 
det var da underligt, der kom én inde på Ringgaden med sådan en stav. Det var i går. 
Men jeg tror faktisk, at den der står med staven har lidt den samme… som den der fra 
stuen.. den samme hovedbeklædning.Ja. Så det kan være min sjæl, eller hvad skal man 
sige, jeg har været to steder. Man kan godt have liv, hvor sjælen deler sig. Ja. Det tror jeg. 
Det er sådan noget. Nå, men det har jeg ikke set, men jeg har tit spurgt om det måske er 
rigtigt, eller det alligevel er forkert, at den kan det?! Det kan den! Ja, det mener jeg også 
den kan. Men sommetider kan man jo godt sætte sig selv spørgsmål alligevel. Ja sagtens. 
Ja. Men de der sorte der overgiver sig bare fuldstændig og lader som om, de er 
fuldstændig dumme og ikke kan se det der. Og så står de andre og siger sådan og sådan 
og sådan…Ja, og så vender de om og går igen? Ja. Så går de igen med uforrettet sag. Ja. 
Okay. Og de kan så et eller andet, de sorte der… de kan trække sig sådan 
helt…mærkeligt tilbage. Hvad søren er det de laver..? De kan trække sig sådan tilbage og 
lave sig ligesom sådan en hel lille kugle… Ligesom et pindsvin? Jaeh ha, det er lige 
ved…altså de kan krumme sig sådan helt fuldstændig sammen og så har de bare det der 
sorte hår, der så sådan stritter op. Det var da en underlig idé. Så de beskytter sig på den 
måde? Ja, så kan de sidde sådan fuldstændig stille. De kommer altså i kontakt med et 
eller andet ved at gøre det. Altså noget højere. Noget åndeligt på en eller anden måde… 
Jah de kan tilkalde en eller anden…De kan altså tilkalde en, som er højere end dem selv. 
Der ligesom kan manifestere sig foran dem, hvis de sætter sig sådan i en halvcirkel på 
den der måde..ja. Ja. Og så har de sådan en lyd ”lydellydellydel” (tungen spiller mod 
overlæben) ikk osse? Ja. Og så kommer der sådan en til syne, som også er helt sort. Og 
den ser faktisk ud… den ser næsten ud som den, der var der før, i 
lys.(forhandlingslederen) Ja. Også højere end de andre? Ja. Men selve staturen og 
klædedragten, hvor den anden var sandfarvet, så er den her bare helt sort…Det´da 
mærkligt. Er det en de spørger til råds eller er det en som de kan diskutere sagen med? 
Jae, nej det er en de beder om beskyttelse fra. Ja og den får de, eller? Ja, og så stiger den 
op igen… Hvad beslutter de sig for, det her sorte fællesskab, nu kalder jeg det lige det, 
eller det her fællesskab, du er en del af? Hvad beslutter de sig for med den her sag om at 
leve på en anden måde? De fortsætter bare. De fortsætter med at gøre, som de altid har 
gjort? Ja, og så går de ud og finder sådan nogle, øh, nogen røde bær ja. Ja. Man skulle tro 
det er noget symbolsk i al det her…finder de røde bær? Ja. Hvad gør de ved dem? De 
trækker dem på sådan et strå. Ja. De tager et hver og sætter på sådan et strå, og så binder 
de strået sammen, og så lægger de det midt på jorden, der hvor de så bor rundt om i de 
huler der. Så lægger de det der…og så venter de egentlig bare – så jeg tror faktisk, at det 
så er meningen, at dem der gik før, at de kan komme tilbage igen, og der har de så lagt 
den der . Ja. Den krans der. Den er ikke helt fuld af bær, men sådan trekvart fyldt. Ja. Og 
den ligger så der bundet sammen. Hvorfor er det vigtigt at lægge den der? Er det noget 
rituelt? Øeh, nejh det er mere så den der kontakt til den der var der før med beskyttelsen 
bliver bibeholdt. Ja. Det er energien til den. Og det er også sådan at de, der kommer og 
skal forhandle, de må ikke træde over på den anden side af der, hvor den her krans er 
lagt, når de kommer næste gang. Og det er noget med… de røde der, det er ligesom de 
skal symbolisere nogle øjne, der ser… eller sådan et og andet. Det er symbolikken i det. 
Ja. At de skulle kunne se klart, hvad der skal foregå, eller hvad det er de andre vil, eller 
sådan noget. men de kommer også marcherende igen. Ja. Det gør de vel? Ja, det kan jeg 
godt se. De har også et langt følge med. Så de er mange flere end de var første gang? Ja, 
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ja det er rimelig langt ind.. og snor sig ind mellem de her bjerge…og de har alle sammen 
også de der pinde med, som sådan en hel hær. Ja. Ja og tonen er også lidt grovere der .. 
så stemningen og energien den er blevet sådan lidt … den er mere hvas ikk osse. Ja. At 
nu er det nu! … Og vi giver os bare ikke. Nej, og så er det, at det kommer til noget 
kamp…og så er det garanteret, at der skal bruges noget magi, for jeg kan se, at alle de 
andre er der faktisk ikke mere, der er næsten kun mig tilbage, så vi bliver på en eller 
anden måde slået ihjel…Ja. Er der andre end dig, eller er du den eneste? Neej, jeg tror 
der er en mere..Den er lænket lidt længere omme… og jeg bliver lænket til der, hvor den 
hule var, og så er der en længere omme..i sådan nogle runde sandblæste bjerge..der er så 
en, der også er taget til fange længere omme..eller også er det min mor og stedfar der så 
er lænket deromme.. det kan godt ske, det er det…det tror jeg… det tror jeg faktisk, det 
er…Ja, så er vi bare lænket sådan med mellemrum…Ja. Så du er lænket foran hulen, så 
du har hulen foran.. Nej jeg er på siden af den , jeg ved bare at den er der, så jeg er 
lænket på kanten der og så lænket over til et bjerg, der er lige ved siden af. Og sådan er 
det også med de andre deromad. Men sådan at man ikk.. Så du har ikke meget længde, 
så du kan gå.. nej det er armene man er spændt fast i. Ja. Hvor længe står du der? Mmm, 
der går vel nok en time, eller en halv time eller sådan noget, mens de andre forhandler 
om, hvad de skal gøre ved os. Og de har i hvert tilfælde også trådt på de der røde bær, for 
de er smattet ud. Hvad beslutter de sig for at gøre? Mmm, jeg tror de beslutter sig for at 
vi skal skæres i. De vil lave sådan et skråt snit henover brystkassen fra venstre og over til 
højre. Og det har jeg altså opfattet. Jeg har opfattet, at det er det, de vil, så jeg er rimelig 
urolig i den der lænke og jeg vrider og vender mig i den der lænke. Det er bare så 
underligt, at det er metal, men det er åbenbart bare sådan noget, der er manifesteret ud af 
ingenting…hehe, men der kan selvfølgelig været foregået noget indimellem. Ja. Så du får 
et snit fra venstre til højre sådan skråt ned over brystkassen? Det er i hvert tilfælde det, de 
vil, og det er den løsning. Hvem tager beslutningen? Er der en, der tager beslutningen 
eller er der mange? Nejh, det er en 3-4 stykker, der står … det er ligesom det flænger af 
sig selv, de behøver ikke engang at skære…Så det manifesteres altså bare ved at de 
tænker på det? Jah, det gør det altså… Men jeg kan også lukke det igen, altså… Så du 
kan lukke hullet igen, og gør du det? Jah, og det kan de andre omme bagved også, så det 
er derfor de lyse bliver lidt forvirret…fordi, hvad gør de så? Altså, hvis vi er i stand til det 
samme.. Ja. Men jeg kan i hvert tilfælde se jeg er rasende og jeg kan også mærke det, der 
kommer en strøm op i nakken nu. Ja det er barsk. Så de bliver forvirrede, så hvad gør de 
så? Jah … jeg kan i hvert tilfælde se, at det jeg forsøger at gøre, det er at sende noget 
energi ind, så de ikke kan finde ud af at snakke sammen. Altså at de ikke rigtig kan finde 
ud af at lave nogen løsning… ja så er der hele den hær der..den begynder så at stå og 
trampe.. hugahhugah-agtigt og synge og sådan noget. Og påkalde deres ting. Ja….Men 
det virker så lige stik modsat, for der står ham fra, ham den sorte, der kom og hjalp os før, 
han står lige pludselig oppe i luften foran dem … hehe… og de bliver bare fuldstændig 
målløse jo. Ja. Og stille med alle deres stave… Jamen han lægger dem bare ned! Han 
lægger dem simpelthen bare ned, vuuum, hele hæren hen! Han tager dem bare én efter 
én.. Jah bare næsten som en dominoeffekt, vuuum! Og så vender han sig om mod de der 
står tilbage. Ja…. Men de kan heller ingenting. De kan bare stå og se det…men hvad 
søren sker der så? Altså, de er nødt til at opgive i hvert tilfælde. Det kan jeg se, men… 
Går de så? Eller… Nej det kan de ikke… Så de overgiver sig? De kan ikke, de er lagt ned. 
Hele hæren er lagt ned og de der står også bare… altså ikke som saltstøtter, men sådan 
lidt…lidt hypnotiserede, næsten. Ja, og så sprænger han bare kæderne, så vi er fri. … Ja, 
så blev I fri, af jeres beskytter?! Ja. Så I er ikke så mange tilbage jo… Nej, vi er en 5 
stykker eller sådan noget.. og så, ja, og så slipper han bare sit tag i de andre og så lusker 



241 
 

de bare af. Ja…..Ja.. ja så løber billedet bare videre. Jeg tror ikke de kommer igen. Så I 
lever bare videre, i 5? Jah, og så dør vi bare sådan en efter en… Ja. Men vi lever i en eller 
anden form for tryghed, for vi ved, at det der, det fungerer sgu bare. Hehe. Og de andre 
kommer heller aldrig mere. Så I dør bare, når tiden er? Ja. Og I lever trygt der…Jah, der 
er én, der bliver nuppet af sådan en tiger der.. men jah såh. Hvor gammel er du selv, da 
du dør? Ved du det? …ehh 25 eller sådan noget… man bliver åbenbart ikke voldsom 
gammel. Nej. Jeg tror man kan blive 30, hvis man er heldig. 34 allerhøjest. Så er man 
altså, ja, det kan ikke lade sig gøre at blive over 34. Nej. Så du dør der som ca 25-årig? 
Jah. Og jeg tror faktisk, at det er af noget tørke af en slags. Der er ikke rigtig noget. Så 
der er ikke så meget mad? Nej. Så du dør?! Ja det er ikke noget særlig dramatisk.. Fordi 
der ikke er mere mad? Mjah, så jeg bliver også på en eller anden måde lidt gammel. Ja for 
den tidsalder er det jo gammel så. Ja. Når du dør, går du øh over på den anden side, men 
hænger lige med en sølvsnor til dette liv.. ja man går ud et eller andet sted. Man ved 
faktisk godt, hvornår tiden er. Ja. Ligesom indianerne og alt det der, ikke osse. Og altså, 
der lægger man sig så bare op…nåh okay, man lægger sig simpelthen op på toppen af de 
der runde bjerge og så kommer der simpelthen bare nogle fugle og begynder at hakke i 
en, ligeså snart man er væk. De samles bare. Så de kender åbenbart også lidt til det.Ja, 
jeg tror bare man ligger der, indtil man bare dør. Og sover ind, og så tager de kroppen. 
Det er ikke rigtig gribbe. De er lidt anderledes, men det er nogle sorte fugle af en slags. 
Ja, men der er jo flere end bare gribbe, der gør det der. Jah. For flere tusinde år siden, så 
har det sikkert været nogle andre fugle. Ja hehe ja. De er mere rågeagtige eller 
sådan…Har du en sølvsnor som sjælen hænger på? Eller går sjælen bare derhen, hvor 
den nu skal?.... Eller slipper du bare kontakten til den fysiske krop? Kan du se, hvad der 
sker der? Neejh, det er ikke nemt at se nogen sjæl rigtig.. Det er heller ikke sikkert, at det 
er vigtigt. For sjælen vil jo altid finde derhen, hvor den skal. Jeg tror egentlig bare den 
smutter… Så kan det være vi bare skal sige farvel til det her liv? Ja, jeg tror ikke der er 
mere i det. Nej. Fordi det er ikke, det er ikke ond magi, som jeg ser det nu her 
heller..Nej. Du dør bare stille og roligt, fordi det var på grund af alder og madmangel og 
tørke… Ja og tiden er inde og der er ikke så meget mere og være der for.. Nej, men så vil 
jeg tælle dig tilbage til nutiden. Ja. Så jeg tæller 1,2,3,4   Jeg tror også bare de forsvinder 
der…uforståelig svag tale….. er det en kraft du kan påkalde idag? Ja, jeg har jo set det 
her billede før, hvor jeg bliver løst der. Ja. Og der har jeg haft kontakt med noget, ja først 
var det noget med en sort sol, og det hedder det fordi den er af krystal, så hvis den er, og 
du skal kigge ud mod Universet, så kigger du jo lige igennem den og ind i noget sort. Ja. 
Og man ved bare den er der, og derfor har jeg kaldt den en sort sol eller også 
Krystalsolen. Ja. Men jeg er ikke rigtig klar over, om det er noget, der ikke er fundet 
endnu, eller det er en æterisk planet, eller et og andet; men jeg mener stadig, at det er i 
vort solsystem. Sådan føles det stadigvæk. Som hvis du gik ud på den anden side af Pluto 
og så inden du kommer helt ud af vort solsystem. Ja. Så er den derude et eller andet sted, 
som ikke er fundet endnu. Der kan være mange ting, der ikke er fundet endnu. Og man 
ikke er nået derud. Ja. Og det er jo ikke fast krystal. Nej. Det er en form for flydende 
krystal. Og sådan som jeg har – nu går jeg så lige ud af det her klæde – ja gør bare det – 
og er bare tilbage. Og der hvor jeg har set den – orv hvor er her lyst, hehe. Ja. Og der hvor 
vi ligesom kommer og inkarnerer til Jorden, til noget Shamballa eller lignende, så 
kommer man den vej og så kommer man ud derovre ved Tibet ca.. Det er måden, vi 
bliver downloadet på, til Jorden, eller sådan noget..Ja. Det er sådan noget, man ikke ved 
om er rigtigt. Jeg synes bare ”det er noget underligt noget”… 
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Det var´n ægte Hot´n Thot… …  

17.07.17 

En speciel dato, som den fremstår der. Dobbelt op “in the happy and unhappy Hour”, 
som bøgerne har indført som en slags slogan. Det er irriterende, men har en funktion 
som vejviser. Hvornår sletter man en vejviser? Hvornår forsvinder den indre vejleder? 
Egentlig skulle der jo stå 2017, så når 17 skal for sig selv, så skal 20 vel også? Og 20 er 
vækkelsens tal. Skal jeg vækkes i dag? Skal læseren? Jeg ved det ikke, jeg kan blot se, at 
der er 3 7-taller og 3x7=21 og 21 er tallet for succes. Men det er jo også min fødselsdag i 
dag, og jeg har allerede modtaget flere lykønskninger end jeg plejer til trods for, at jeg er 
gået ”solo”… noget er nyt og anderledes. 7-tallet står for Neptun og Neptun er planeten 
for kunst og healing, men også stimulanser, drugs, røg og damp og de våde varer, både 
sprut og havvand – og guderne skal vide, at jeg er på dybt vand og jonglerer med fakta 
som det passer mig. Jeg har fået nok af gammel viden, der holder menneskeheden nede 
og alligevel fanges jeg konstant ind af det. Måske er det derfor, jeg er nødt til at skrive 
denne bog? Men vil det hjælpe? Kan den få Pluto til at gå ned over ascendanten for 
astrologi og hele pibetøjet? Jæ v d ikø, men jeg har skiftet cykelhjelmen ud og modtog på 
et tidspunkt en større. Signalet gik jo fra statsministeren og så må man rette ind eller 
hvad? Det ser ikke ud til, at mange forstod det ubevidste kollektive signal. Hvordan får 
jeg folk forklaret disse åbenlyse livssignaler? Hvordan får jeg overleveret det nye samfund 
til Jordens indbyggere? Jeg v d ikøø, jeg er jo a-Lone, så det er ikke let. Jeg er på vej fra 4. 
indvielse, som er ”Offeret” og er tilbage ved 5. esoteriske indvielse, som er ”Frelseren” 
og jeg gider ikke skrive mere. For Herkules da! Jeg er på vej ind i livet igen, thi 
”Offerrollen” kræver jo, at man dør til sidst. Jeg inkarnerer med andre ord igen i mit liv, 
da jeg var mere snu end offerrollen og lavede istedet hjælpen til Læseren ind gennem 
selvmordsenergien, så der er frelse for den også. Så behøver man ikke dø. Vi har 
simpelthen ikke tid til at dø i disse eskatologiske tider, der er til alle tider. Vi må 
edermage tage os sammen og springe over denne gang. Det kan ikke nytte, at vi skal dø 
mellem hvert eneste liv, for så når vi aldrig frem. Og vi skal jo frem. Vi skal fremad og 
opad og ind i 5. dimension. Den nye tid. Der er bare det ved det. Den nye tid fik jeg 
leveret frit og kvit i foråret 2001, men det viste sig, at ingen gad have den, da det kom til 
stykket. Så derfor blev der fra de indre planer sagt: ”I ved ikke nok! I kommer til at gå 
hele vejen! I går foran som eksemplet…” Det blev sagt til os, der var med i Konceptet af 
energi. – Og det gjorde vi så… det vil sige, der er kun mig, der stadig vandrer, og NET 
OP nu er jeg på vej til at vandre ud af vort solsystem. Jeg er gået hele vejen og vil du følge 
efter, ja så må du læse dig hele vejen med mig i hånden… og det kan du så ikke komme 
til, thi ingen har magtet at hjælpe tilstrækkeligt til at ”Den sorte Perle” kan komme ud i 
befolkningen. Selv teknologien på trykkerierne kan ikke lave det, der skal til – eller de er 
måske kommet videre siden 2009, hvor min anden bog lå færdig til trykning? De kan ikke 
manifestere værket. Det ligger på den anden side af teknologiens formåen pt. Men da der 
er tænkt på ALT fra Universets side, så må det ligge til der kommer en løsning og nogen, 
der gider hjælpe mig. 
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Hvem skriver dette her? Hvem er forfatteren? Hvor kommer ordene og frustrationen fra? 
I begyndelsen var ordet, men det blev til mere og mere, jo længere jeg gik. Det er op ad 
bakke og bogspiralen er på vej ud af solsystemet. Tilbage hvorfra det kom. Det kom fra 
Akashakrøniken /Akashaarkivet og det var som om det hele var lavet på forhånd. Og 
sådan er livet! Ved du det? Du har allerede levet det. Tid er en abstrakt størrelse og tid 
bygger en dimension. Derfor er vi også nødt til at ændre vor tidslinie og forståelse og sige 
ja til en ny tid. Altså en ny tidsenhed. Vi skal væk fra vort fokus i sol og måne. Vi skal 
blive autentiske galaktiske borgere. Og det bliver man først, når man er bevidst om, at 
man er det. Første skridt er at anerkende, at vi ikke er alene i Universet og at 
anerkendelsen går over indre syn og vejledning, inden der står et rumskib i din baghave 
og en lilla mand stiger ud og siger: Selemat Ja og Gajun.  

Vi skal lære nye sprog. Der er så meget nyt og det piner mig, at verden stadig går i så 
små sko. Hvad tænker I på? Tror I virkelig, at jeres højeste metier på Jorden er at finde 
og købe de smarteste og fedeste bukser før naboen? Tror I virkelig, at det er at vinde en 
pokal i en turnering, eller at forcere Mount Everest i solstorm? Eller erhvervelse af en 
teknologisk afart af noget der allerede er opfundet? Jeg siger dig, det er peanuts. Du er 
fandeme kommet for at løfte hele planeten! Og jeg synes helt ærligt, at du skulle tage og 
hjælpe mig, for det er lidt tungt og hele tiden er der nogen, der ynder at stikke en kæp i 
hjulet.  

Ved du at hele menneskeheden kun har ét mål? 

Hvad det er? – Det har jeg lige fortalt dig. Du skal få Jorden til at lyse. Og det handler 
altså ikke om at opfinde ledpærer, hælde dem på flasker og smække flaskerne op på en 
mur. ’Yahoo, se mig, se hvad jeg præsterede!’ Og alligevel er det også et kollektivt signal, 
der handler om bæredygtig lysskabelse. Det skal bare komme indefra, fra forståelse af 
menneskehedens højeste mål, ikke fra kapitalismens dans ved udsigten til ”at går den så 
går den” med endnu en måde at tjene penge på, inden det er for sent. Og det er for sent, 
når mennesket opnår at oplyse sig selv indefra. Dét er der vækst i. Tro mig. Jeg har lavet 
et helt idékatalog via indre vækst. Men så længe alle siger ”Fuck dig”, så bliver vi der, 
hvor vi er og går i Ring. Og imens går jeg så videre og videre, skriver og skriver, fordi det 
hedder sig, at skal vi ændre vort syn på verden, så må filosofferne kunne følge ens 
tankegang hele vejen. Og derfor går og går jeg på vejen, for jeg ved, at de er galt 
afmarcheret. De vil nemlig ikke tage de parametre ind, der styrer livet og bygger vor 
tilværelse. Så derfor spilder staten en masse penge på skoler og universiteter osv. da de er 
galt afmarcheret. Vi skal over i den Livsbane, jeg går i for at nå frem. Helhedsforståelsen. 
Men du kan nok se, at så snart du vil have helheden, så tilter du! Det er simpelthen for 
stor en mundfuld. Vi kan ikke kapere det. Så derfor blev jeg nødt til at gå i inkarnation en 
sidste gang her på Jorden og lave et hjælpemiddel sammen med Hefaistos på Vulcan, så 
vi kan komme videre. Vi må have udvidet den hjernekapacitet, så dualisme bliver ét. Og 
hvad er smartere end at gøre det gennem en Sigma-figur. Zigma/Sigma betyder 
”summen af alting”. 1+1= 1 men også 2 på samme tid. Så Hefaistos og jeg tog kontakt til 
flammerne i essen og begyndte at smede, mens jernet endnu var varmt. Det ved du ikke, 
hvad jeg mener med. Men nu skal jeg fortælle dig det. Man tager et stykke firkantet jern 
op fra for-tovet mens det subtile spor endnu er varmt. Det vil sige der, hvor ens subtile 
kontaktvejledning har lagt jernet - lige for snotten af en. 
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 Take that! 

Så siger man ”Tak, som byder!” og så går man i gang. Varme, varme op og smede, 
smede, smede – hvor svært kan det være?... Det er svært! For du skal lære et ”nyt” sprog 
først: Sjælens sprog. Men ikke nok med det – du skal også lære at følge den indre 
translatør, sjælehviskeren. 

Hvem er den indre translatør? 

Skal jeg fortælle dig en hemmelighed? Jeg ved det ikke! Det er derfor, jeg har ladet mig 
overtale til at skrive endnu en bog. Denne her. Uden garanti for at svaret kommer og vil 
være definitivt. 

Da jeg skulle i gang i dag var der uendelig mange indgangsvinkler, jeg kunne tage, men 
alligevel ved jeg, at der kun er én, jeg skal bruge og kan bruge for at få det rette ud af 
denne bog. Og nu er jeg i gang med denne her vinkel, som jeg slet ikke havde set. Men 
jeg forventer mig meget, thi jeg er for så vidt nået forbi alt det, resten af verden arbejder 
med at lære sig. Og jeg siger bare, det er spild af tid – jeg har lavet det for jer – deri ligger 
min ”frelserrolle” ligesom. Den var samtidig Offerrollen og jeg ligger nu i skiftet og skal 
forstå noget om dimensionsskiftet inden det sker fuldt og helt. Jeg er i både Opdrift og 
Fremdrift på samme tid OG ligger samtidig i en dyb U-vending gennem tid og sted og 
skal finde ud af noget, som jeg ikke ved, hvad er. Men endelig er jeg da nået ud af 
bogværket ”Den sorte Perle” og dog…jeg er vel henne ved Perleporten og venter på, at 
den skal lukke mig ud i virkeligheden igen. Den virkelighed, som i virkeligheden bare er 
”Den sorte Perles” indfoldede og udfoldede orden i ét. Er det svært at forstå? 

Hvad fanden er nu det – det regner – og jeg har vasketøj på tørresnoren. Meteorologerne 
havde da ikke lovet regn i dag. Godt nok har der efterhånden i en del år været en form af 
regn på min fødselsdag. Men indtil jeg blev 30 kunne man regne med, at vejret var godt 
den 17. juli. Det var så sikkert som Amen i kirken. Men kirken har jo også forandret sig. 
Climachange über Alle og vi må durch, Führer hinter og geradeaus, hvis vi skal videre. 

Angela Merkel kan astrologisk set slå Vladimir Putin, så hende lader vi sidde 
endnu engang, selvom hun er bange for hunde. Det skal man ikke være. Jeg er selv en 
hund efter Procyon. Jeg er født under denne godhedens fixstjerne, men må evt. arbejde 
under andet flag. Helt Siriøst, så er der noget om store hunde, der holder os i kort snor. 
Har jeg hægtet dig af nu? Så ved du simpelthen for lidt. Du har ikke kontakt med dit dyb 
og alle de gange du har været på Jorden. Come on, lad helan gå! Luk op for posen, inden 
du køber katten i sækken. Der er noget, vi skal finde ud af gennem denne bog. Sammen! 
Men den er anderledes end de andre bøger. Jeg ved ikke, hvor mange jeg har skrevet. Jeg 
har ikke tal på dem…22? 25? 28? 1? Er det i virkeligheden kun 1 bog? Nåh nej, jeg lånte 
vist både en bog og en skriftrulle, da jeg var i Akashaarkivet. Den ene var firkantet, 
rektangulær ligesom det stykke jern ovenfor…og var skindet om bogen ikke 
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rustfarvet…Den var i hvert tilfælde meget gammel og skriftrullen? ja den er vel som et 
rullende tæppe, der kan trækkes væk under fødderne på én, NETOP når man synes, at 
nu står man da stabilt i Altet. Men du står kun stabilt i Altet hvis du følger den her 
retningslinie: Vær i Alt(et) opmærksom! Kun med denne sætning er du en manifestation. 

Det er gåder dette her. Bogen her er Røv og Nøgler ligesom alle de andre. Du må lade 
din sjæl arbejde bag ordene. Bøgerne er åndelig nytænkning. Vi manifesterer det nye, 
mens vi læser. Vi snakker og snakker og lader Røven råde. Det er rodchakra det handler 
om. Frisætning fra alt man var på Jorden, liv efter liv. Giv det Blå tilbage til det Blå og vi 
sejler ud, sejler ud, men kender ikke kaptajnen på skibet på det Blå ocean. Det eneste jeg 
ved, er, at energierne i bøgerne samlet set hedder ”Manu”. Og ordet Manu tilhører et 
gammel sprog på Jorden kaldet Sanskrit. På dette sprog betyder Manu: Det rigtige 
menneske. Og det rigtige menneske er mennesket i menneskeriget og ikke som vi er det 
nu – mennesker i dyreriget. Det er dét, der er paradigmeskiftet og det afhænger totalt og 
udelukkende af, hvilke energier, du er skabt af og tænker og handler ud fra. Det er den 
du er, når du har udfoldet dit potentiale. Men hvad gør man, når hjernen ikke kan rumme 
helheden, summen af alting?  

Så må man udvide sit nuværende potentiale og så må man integrere energien af Manu. 
Og de energier ligger undercover i det jeg skriver, så du assimilerer dem, og du kan også 
få symbolbillederne af energierne at se, hvis du læser de 10.000 sider, der skal ud i 
befolkningen for at danskerne kan tage deres livs kvantespring. Men sådan er det bare 
ikke lige nu. For jeg møder kun denne her energi: ” Hvem gider læse 10.000 sider?!”  

I gamle dage – det vil sige, da jeg var ung – altså for ca. 30 år siden – da ville man have 
tilføjet ”Du må da have spist søm!” Og det gjorde jeg også. Jeg spiste ”rustne søm”. I 
dag ved jeg, at det var et sjælssignal. Jeg spiste rustne søm for at komme på de høje 
nagler, når blodtrykket steg og hjertet måtte vedholde sit slag for det højeste gode. Det 
slag slår hjertet stadig, men hvor længe? Er vi nået til en midtvejskrise? Nej, alder er 
ingen hindring i denne sags tjeneste. Og tjeneste er jeg i, har jeg været i og fortsætter jeg 
med at være i. Jeg er verdenstjener. Men jeg er også bevidst om mere end det. Men hvor 
var det rart, da jeg endelig fik en stillingsbetegnelse: Verdenstjener. Og hvad får en 
verdenstjener så i løn? Om jæ må spørre? Det skal du til Jomfru Maria for at få at vide. 
Hun sidder i løn-afdelingen og det har hun gjort siden Grundtvig og hvis du ikke er med 
på melodien endnu, så er det nok fordi den er tysk og fra omkring 1600, og dengang var 
du måske ikke født endnu, men Barnet var allerede født, fordi det havde fået et tryk 16 og 
et V-tegn og det var længe inden Führeren. Vi skal med andre ord igennem fremtiden 
uden tid, for at få helheden. Giver det mening nu? Fatter du For-Fatteren eller begynder 
det at gå op for dig, at man kun kan jonglere med alt det, man har lært gennem tiden, når 
man allerede har forladt den tid og ser tilbage på noget, der er fremtid for andre? Vi 
ligger på grænsen af fortid, nutid og fremtid og er derfor midt i Kuglen af tid – eller lidt til 
en side i kuglen af tid – eller lige modsat. VI ER. Hvis DU ER og JEG ER, så er VI ER 
også. Det er logik for Perlehøns – men hvor længe gælder det? Jeg kan berolige dig. I 
”mit” bogværk gælder logikken, thi jeg er kommet for at føre dig logisk, men samtidig 
irrationelt rationelt ud af den gamle tid og ind i den nye tid og den næste dimension. 5. 
dimension er menneskeriget for det rigtige menneske. Er du på glat is? Det foregår som 
en glidende overgang og en emulgering af energier. Men de energier, der skal åbne for 5. 
dimension er jo de samme nøgler, som lukkede porten i sin tid. Det hele kommer an på 
øjnene, der ser.  
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 Kukkuk in the Cuckoos nest. 

Hvis du kan se flere hold øjne i billedet ovenfor, kan du læse mine bøger og se sporet og 
samtidig vide, hvordan du bruger hjernen til at læse verdens første og eneste multi-level-
bogværk. 

Nå, men det er vel egentlig ligegyldigt… det kan jo ikke komme ud i befolkningen. Det 
er ikke færdigt, fordi der mangler hjælp til færdiggørelse. Det er en frivillig sag. Og 
alligevel så kan det ikke udgives, fordi lovgivningen ikke tillader et sådant værk. 
BogRingen ligger på den anden side af vor tids lovgivning. Så gode råd er dyre og 
manifesteringen ligeså. Det er den indre regnbue bestemt for sølvkuplen i 
Regnbuekunsten på toppen af kunstmuseet Aros i Århus. Men kuplen er skrinlagt og 
selvom mit værk er forudbestemt til at fylde kuglens rum, så er min henvendelse henlagt 
til Arosmappen af ”gode idéer” til, hvad den kuppel kan bruges til…. Det giver 
kuppelkatar og Katar var en af De Lemuriske Mestre, så måske har han et svar i 
fremtiden, når tålmodigheden er opbrugt. Hvordan skal jeg få verificeret, at vore liv er 
forudbestemte, når jeg ikke kan få beviserne ud i verden, fordi verden ikke er klar endnu 
og alle mener, at jeg er bagud og kun jeg selv ved, at jeg er fucking 50 år eller mere forud 
min samtid!? Hvordan skal det gå, når ingen vil følge Planen for Jorden? Har du glemt, at 
det næste stadie i menneskeheden er Blueprintsamfundet? Ved du hvad det er? Er du 
klar over, at du har misforstået begrebet ”fri vilje”? Hvordan kan du tro, at din vilje er det 
højeste og at din tolkning er den rette? Du må da have spist søm! Men gammel kærlighed 
ruster ikke, så nu slår vi om på petroleum og kommer nye briketter i kakkelovnen, inden 
den lille pige med svovlstikkerne begynder at svovle for alvor. UUhadada U HA da da da 
da! Jen må tilbaws ijen.Thi Jen v ingenting, for Jen sidder i en Baggård å hår åldi leist en 
Avis: 

Regression den 06.07.17 

18.07.17 

Nå, så kom jeg ikke længere i går. Tonen i det skrevne skal lige forklares. Nu er hele 
forhistorien til denne bog jo ikke tilgængelig og bliver det måske aldrig. Det afhænger af 
barmhjertighed. Men jeg er blevet skudt en del forhold i skoene, som er rene fordomme, 
da folk benytter mig som spejl, hvilket også er hele bogværkets metier for at rense det 
fundament vi står på. Verden er ny og mennesker står overfor en forvandling og dog 
fortsætter vi samme skure indenfor det planetare system og den symbolske udlægning af 
himmellegemer. For at imødegå MakeMake, Eris, Haumea og Ceres er ”Den sorte 
Perle” lavet/skrevet. Når jeg f.eks. skriver ret så insisterende som i går, så er det udtryk 
for, at jeg sender en transformerende energi fra den indre kilde rundt om summen af/ 
Sigma af planetstillingerne hin dag – og de var meget, meget spændte i går. T-kvadrater 
og alt muligt og mellem stærke drabanter i vort solsystem. 

For en uges tid siden blev jeg flyttet til en anden ashram. En ashram er et åndeligt 
tilhørsforhold enten på Jorden eller på et andet bevidsthedsplan, som styres af en mester 
og danner et fællesskab. Jeg anede ikke hvad det betød for mig eller hvor jeg blev flyttet 
hen, da det foregår på åndeligt plan. Den fysiske effekt var dog absolut mærkbar i form af 
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et pludseligt tungt pres ovenpå hovedet, derefter åbning af en søjle af lys ned gennem 
fontanellen foran i hovedet og et tydeligt drej af energien. Herefter kom der svag kvalme 
og kort efter et par ganges opkastning og det var det. Jeg gik i seng for natten og siden 
har der været noget orange og buddhistisk omkring mig. Jeg har dog ikke modtaget 
nogen velkomst eller yderligere kontakt, men noget foregår der og der er noget Gautema 
Buddhaagtigt over det. Den eneste mester, der er smilende på de billeder, jeg har set og 
det betyder uendelig meget for mig. Jeg har nemlig opdaget, at al min livssmerte 
udelukkende består i, at jeg ikke kan få min glæde ud i verden. Hver gang jeg er mig selv 
fra glædens boblende hvælv, bliver jeg bedt om at knytte bærret eller fortrække til et 
andet sted. Jeg har så efter denne flytning opdaget, at jeg har fået tilladelse til at åbne mit 
hjertechakra lidt mere i dagligdagen og det kan mærkes! Faktisk er det gået op for mig, 
at den eneste måde at være i verden for mig på, er ved et lukket hjertechakra for ellers 
bliver min energi så kraftig, at andre bliver mobsede. Så jeg passer fortrinligt til at lave 
dette bogværk, der opløser den indre og ydre jantelov. Jeg har meget at give Danmark, 
men danskerne gider ikke have det. Derfor bliver jeg ej heller boende i dette jammerlige 
land, men jeg har heller ikke fundet mit fremtidige hjem endnu. Nå, det var lige en 
tangent, som vi lader ligge. 

Jeg har siden begyndelse af denne bog undret mig over tonen og indholdet. Det er som 
om, jeg sidder og laver en reklame for det bogværk, jeg ikke selv kan færdiggøre og 
samtidig slår alle oveni hovedet med en hammer. Derfor stiller jeg selvfølgelig Altet et 
spørgsmål om, hvorfor det er således og ikke den bog om mine tidligere liv, som jeg 
forventer skulle skrives uden at kommentere så meget eller have denne overordnede 
”revsefunktion”, som jeg ikke selv bryder mig om, men som er spejl af danskernes 
brokkeenergi i det kollektive ubevidste. Og som sædvanlig fik jeg svar – kan du godt 
høre det? Det lyder sgu da pisse overlegent og det må man ikke i lille Danmark. Du må 
ikke være mere end andre, ikke vide mere end andre, ikke stråle mere end andre, ikke 
have evner, der overgår andre – ja du må sågar ikke have levet længere på planeten end 
andre. Og ved du hvad? Det er helt ude i hampen! Jeg har været tilknyttet denne planet 
siden præ-lemurisk tid og skal ikke inkarnere mere. Det kan du simpelthen ikke lave om 
på! Hvor dum har man lov til at være? Jo længere tid, man har været her, jo mere erfaring 
har man med at være her. Og jeg er blevet bedt om at finde de oligarker, der vandrer 
rundt i Danmark og ved rigtig meget om at være menneske, fordi de har været her ligeså 
længe som mig. Det kan være dig, der sidder og læser dette her, men det kan også være 
din nabo, der ikke gider læse dette her, fordi tonen er underlig og ikke tilhører almindelig 
åndelig og ren praksis. Og er det sådan fat, så er det naboen, der er fejl på den og dig, der 
agerer ret ved at læse denne bog. Jeg har nemlig lavet et bogværk, der renser og løfter 
Læseren og det kan man altså ikke, hvis man selv er beskidt. Så når jeg går i klinch med 
dine sproglige fordomme og engleforestillinger, så vid at der foregår noget med dig bag 
facaden, som du bare skal være ligeglad med. Du bliver rokket og flyttet og renset og 
hjulpet af noget, som du ikke ved, hvad er. Okay, jeg kan godt høre dig brokke – og ved 
du hvad, så kan du gøre én ting, og det er : knyt bærret, luk bogen og lad være med at 
tale dårligt om mig og noget du ikke kender til. Det er jeg nemlig grusomt træt af at høre 
på og blive konfronteret med og endda ødelagt af, fordi nogen mener, de går med en 
højere viden og derfor skal det, jeg har med mig til menneskeheden ikke være her. Og 
ødelægger man et menneske med energi, som jeg har været udsat for, ja så går jeg i hvert 
tilfælde med en højere viden om den person end personen ved om sig selv som åndsbolle. 

Verden er så ”ny” og provokerende for os alle sammen. Vi er udsat for et enormt 
transformerende pres som menneskehed, men også jord, vand, luft, planter, dyr, insekter 
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osv. er under pres. Jorden flyver af sted i Mælkevejen og vi rammes af elektronstorme og 
småsten hele tiden, men vi har også fået den elektroniske ”udvikling” som presser os i 
sig selv. Samtidig åbner Jorden som et levende væsen i sig selv, også for sine åndelige 
planer, der trækker os helt andre steder hen end vi er vant til med de traditionelle 
planeter, som vort solsystem indeholder. 

Det betyder, at vi får middelgrad af nyhed indenfor stenene i vort solsystem inden de 
bliver en saga blot. Jeg tænker her på de nye synliggørelser som Eris, Haumea, Ceres og 
MakeMake. Og det sker inden vi overhovedet har fundet ud af at håndtere Chiron. Og i 
morges vågnede jeg før klokken 5 og forstod, at ”Den sorte Perle” vitterlig rummer alt og 
grunden til at ingen vil hjælpe med at gøre værket færdigt, er fordi vi er kommet under 
indflydelse af MakeMake, som er den asteroide, der kræver, at du står på egne ben…. Og 
det er jo ligesom ikke så godt, når man sidder med et kollektivt projekt, men alle hellere 
vil gøre sig store på fjæsbogen. Haumea er moderfiguren, som findes i hele værket som 
Magna Mater og er omsorgen for alle danskerne og deres fremgang. Ceres er høstens 
gudinde, som så ikke kan fungere for nogen parter og alt er lost for mig og samfundet. 
Chiron er den sårede healer, og jeg er den udstødte healer af samfundet og klassificeret 
nederst på rangstigen overhovedet. Det kan du læse om i værket. Eris er stridens gudinde 
og spredte de mennesker, der var med til at downloade den nye tids energier og derfor 
forlod ”den synkende skude NB22” og overlod resten af energimanifesteringen til mig. 
Jeg begyndte da, at skrive Danmarks fremtid via energierne og det virker. Jeg har bevist 
at løsningen på MakeMake og de andre himmelsten er Blueprintet – og jeg har lavet 
redskabet til at få fat i det. Men først er jeg nødt til at stå ved mig selv. Det kræver 
MakeMake og da jeg ikke er på Facebook, så må jeg ligesom alle I andre ud med mit 
fjæs til verden og fortælle, hvem jeg er og hvad der driver mig. Jeg har så bare den klausul 
på mit virke, at jeg ikke må gå på Internettet. Inden jeg begyndte at skrive fik jeg at vide 
fra højere, indre guider, at styresystemerne ikke kunne forenes – enten skriver du disse 
bøger eller også bliver du almindelig bruger på Internettet. Bøgerne gik bare i gang. Jeg 
nåede ikke at vælge – thi det er mit Blueprint at skrive dem, som guide for andre i denne 
overgangsperiode. Og skal jeg sige det selv, så er jeg ved at være træt af symbolik som 
vejviser i livet også når det gælder planetarisk forståelse. Myterne er jo lige gamle enten 
de er græske eller mere eksotiske. For mig er solsystemet en spændetrøje, som ikke 
længere giver mening efter galaktisk kontakt og mit møde med Krystalsolen, som løser 
alle problemer. Alligevel må jeg skridt for skridt gå vejen og atter forsøge at komme op 
over det kollektive ubevidste, hvor Krystalsolen råder. Jeg ved dog samtidig, at det får jeg 
ikke helt lov til, for jeg fandt jo den der hammer eller mukkert på vejen forleden 

 Magna Mater  

Og i dag ville jeg skrive navnet Haumea på min mobil og den rettede ordet til: Hammer. 
Så det er derfor, jeg hele tiden hører eller fornemmer beskeden: Du har fået en hammer i 
hovedet. Jeg er med andre ord blevet banket på plads for at ville race fremad, hvor jeg har 
lyst til at være og ligesom ”få noget ud af det selv også”. Og det gør jeg da også, men jo 
længere jeg kommer, des mere glæde kan jeg mærke, at det kræver, at jeg holder tilbage 
og jeg siger dig, det er en prøvelse! Det gør jo, at jeg konstant lever i en ubalance eller 
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forvridning. Men den er så til gengæld eminent til at spejle danskerne og deres brok. 
Strømmen er uophørlig og vi er en skændsel for det kollektive ubevidste på verdensplan. 
Så derfor skal vi have en opsang, en satsang og noget at vide om det ærgerrige hjerte, 
som nu også begærer nye planetare vindinger og vendinger. Det er sgu da til at blive sur 
over. Nu havde vi lige styr på det, der var. Har du prøvet at være inde i Saturn? Nå, okay 
så kan jeg godt forstå, at du har svært ved MakeMake. Hvordan skal du kunne stå på et 
brækket ben? – Okay, den var for indviede – Saturn står også for dine knogler og tænder 
– de hårde hvidevarer, som vi siger – os der har læst de rigtige tekster gennem tiden…. 
Er det ikke ulideligt snobberi og angst for ikke at kunne kontrollere og forstå livet, der 
gør, at man bliver astrolog? Nej, det handler bare om, at hvis dine planeter står på en 
bestemt måde i dit horoskop, så har du belæg for at blive noget bestemt bedre end andre, 
der hellere lever med andre jobs. Vi kan diskutere hvem der er de største plattenslagere – 
astrologer, dem der opfinder nye tallerkener, dem der disker op med det spiselige på 
tallerkenerne, dem der vasker tallerkenerne op eller dem der flyver i tallerkenerne? Vi er 
alle ét. 

Nå, nu gider jeg altså ikke skrive mere mellemstofligt i dag. Lad os bare gå med 
MakeMake (udtales Makkemakke) og se lidt på, hvilken baggrund jeg har for at stå på 
egne ben, når jeg er født med MakeMake i 9. hus i horoskopet – altså huset for højere 
viden og var det i Løven eller Krebsen den stod? Så skal jeg på nettet og finde en 
efemeride…min hukommelse svigter, når jeg lever i alle tider og til alle tider og ikke altid 
synes det er alle tiders koncept…op i ”goddagen” med det. Det gælder om at holde den 
lige kundalinistigning ellers får man demens eller alzheimer og det gider jeg bare ikke at 
have. Godt nok er det her træls og en hæmsko, men hvad pokker, det er en arbejdsskade, 
eller måske snarere redskabet til at følge lige præcis den turkisblå tråd i Blueprintet. 
Havde jeg mange valg, kan værket ikke skrives. Det skrives på energier fra et sted, hvor 
dets bekomst og min bekomst allerede er bestemt og jeg ved at opgaven er altruistisk og 
ikke for mig, men for verden. Det er med andre ord også et Haumeabogværk. Nok om 
nok. Hvad har vi her – en regression fra 06.07.17 som råber på at blive skrevet ind NET 
OP her. Bare synd for den, at jeg lige skal lave mig en kop kaffe først – hvor svært kan det 
være at holde tålmodigheden? Har du tænkt på det? Folk siger til mig: Du må lære at 
være tålmodig! Men så skal du se furie! Det er det mest flabede man kan sige til mig… 
eller også den her, når folk synes, at de skal være klogest: Har du tænkt på….? Når du 
har set og læst ”Den sorte Perle” så ved du hvorfor. Det er edermageme stygt! Nå, det var 
den kaffe, jeg kom fra. Lige et øjeblik…det tager kun to minutter. Så kan du bare læse 
videre her imens, for bøgerne skriver jo sig selv…. 

Regressionen 06.07.17 

Jeg tager elevatoren nedad fra 25. etage og træder ud af elevatoren, da den automatiske 
dør åbner: Der er masser af sol. Jeg står på en fast sandjord. Der står en kamel. 
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Der er en kameldriver, der vil have mig op på kamelen og ud i 
landskabet. Jeg ser, at jeg er ankommet i ´Gypten. Jeg ser pyramiderne og sfinxen, og jeg 
behøver ikke ride på kamelen mere. Dens funktion var blot at vise mig, hvor jeg var 
ankommet, så der ikke er tvivl om landet….Jeg sætter sindet på klem, hvis jeg skal bruge 

det til refleksion el. lign. og går ellers ind i bevidst sjælskontakt.  
Det er vel nærmest det, der foregår i en sådan regression, uanset om du skal frem eller 
tilbage i tid. Vi spoler filmen lidt frem: 

Jeg får ikke skrevet ordene fra regressionen i dag heller. Det er dog utrolig sådan magt de 
planeter har. Nu har jeg lige spist koldskål og bagefter lavede jeg en portion popcorn, for 
der bliver ved med at poppe noget op, så jeg ikke kan bruge min vilje til at gennemføre 
dette her. I efemeriden for i dag står der følgende tolkning: 

 2017 
Og det si´r blip blop og Gud hvor går det godt… 

Jeg kan ligeså godt opgive. Jeg kan se at Atterdagen i morgen er meget bedre til at skrive 
de noter af. Der passer energierne til det kuliarbejde. Husk lige det her, når I skal til at 
lave ny grundlov!!! Det er ikke ligegyldigt, hvilket nyt fødselshoroskop, vi giver landet. 
Der er nok nye stater, der er opstartet på uharmonisk og voldeligt grundlag, der 
ødelægger den fremgang verden kunne have haft. Det er en ”ommer” nu, med de 
asteroider. Det er blot afarter af det gamle. Vi kunne have været ved Krystalsolen nu! Det 
er der fremtid og interstellar kontakt i. 

Jeg forstår ikke mig selv mere. Det er som om, jeg bliver mere og mere reaktionær jo 
længere jeg når fremad og jo flere indsigter, jeg får. Jeg er simpelthen ved at være en strid 
madamme og det er meget imod det, jeg er i min kerne. Der er noget galt et sted. Der er 
noget, der siger mig, at det kollektivt ubevidste er galt kodet via astrologien. Astrologien 
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og teosofien vel også, vedbliver at ville leve under devisen ”gennem smerte til ånd” og jeg 
kan ved grød ikke tage den indstilling til eksistens. Det er Darwin om igen. Og nok er 
nok. I 22 år har jeg måtte trælle under åg trods først en livslang viden om, at man skal 
flytte energien for at nå et andet sted hen og trods en senere åbenbaring, der viste mig, at 
den metode man ynder til vækst, ikke er rigtig. Vi skal slippe det gamle for at nå frem og 
”Den sorte Perle” viser, hvad det er, vi skal slippe. Og det skriger til himlen inde i mig, at 
man vælger at sætte Ceres på dagsordenen, når jeg ved, at det Koncept, jeg fik i 2001 taler 
om, at vi kommer til at leve af lys – og i 2013 trådte Frøen frem med den del af Konceptet. 
Og det er ”mislykket”, NET OP fordi han ikke tog kvantespringet, men i stedet fortsatte 
på gamle overleveringer om udrensning osv. Jeg er til grin, spot og spe konstant for at 
have trukket så nye og stærke energier til, som man så ikke vil høre om eller rette ind 
efter. Man går stadig vejen, selvom der ikke er nogen vej. Jeg kan sidde og blive ret så 
arrig og skuffet over det. På den anden side set, så kan jeg godt se, at alle grupper må 
vide noget nyt på deres felt. Men de går det etablerede og overleveredes ærinde. Og vi 
skulle jo noget nyt. Jeg er træt af dette her. Træt af at skulle alle de tidligere liv igennem 
for at verificere et sjæls-cv for at man gider hæve et øjenbryn og sige HmHm og så 
tænke: Hun tror nok, hun er noget. Som om vi ikke alle har været noget ved musikken 
engang… Fint med mig, men så fortæl mig det, for så er du måske en af de 1200 
avatarer/memeter, der er inkarneret i Danmark, som jeg har fået besked på at finde. Så 
closher det! Så kommer der pionerånd. Men det her er ulideligt. Der er så mange 
sensitive mennesker, som vi skylder at slippe gamle overleverede astrologiske tolkninger, 
som engang passede til tiden. Vi SKAL have en ny tidsenhed uden relation til sol og 
måne og hvor planeterne og de 7 esoteriske stråler er samlet i en 8. stråle som laveste 
fundament. Enten forlader vi 3. dimension via et kvantespring eller også bliver vi og går 
smertens vej som hidtil. Jeg er gået i forvejen og tro mig, det jeg har taget mange 
inkarnationer om og 59 år om i dette liv, det kan du nu erfare ved at læse 10.000 sider. 
Værket er unikt og sætter Danmark på verdenskortet som udgangsland for en ny verdens 
”orden”. Prøv om du kan følge min smerte ved at være negligeret. Det er demokratiets 
bagside. Demokratiet er ikke højeste samfundsform. Den næste samfundsform er 
Blueprintsociety. Jeg skulle være født i USA, så var jeg gået rent ind, når jeg nåede til 
Danmark. Men nu er det hele altså omvendt! Det udgår fra Danmark. Jeg synes Trump 
gør hvad han kan for at gøre opmærksom på Change! Men I fatter det ikke.  

Nå, min visdom fortæller mig, at det ikke nytter at gå ud med skinger tale. Så mener man 
generelt set, at man ikke er moden. Hvornår bliver en frugt moden? Hvornår er den 
overmoden og hvornår begynder den at mugne, smatte ud og lugte rådden? – Lige før 
den har smidt sine sidste kerner, lige der, hvor den har været mest vinøs og med højeste 
alkoholprocent. Og alkohol er Neptun-energi og healing er Neptun-energi. Begge dele 
påvirker leveren, men på hver sin måde. Jeg har simpelthen ligget i sprit for længe og er 
gået i DAMP. Og det går jo ikke stille af, selvom det blot at læse sig til en ny virkelighed 
er en del af den indre, stille revolution. Jeg bliver nødt til at lave en tromle. Så den starter 
vi i morgen. Nu må jeg på biblioteket med den næste bog, som jeg heller ikke fik læst. 
Det er nok, at de ligger i min stue, så ved jeg ca, hvad der står i dem. Det er som om det 
at læse forsvinder med den nye hjerne. Det er unødvendigt, når man er connected til det 
højere selv og over dette, det ultimative selv, hvor Blueprintet ligger færdigt og en evig 
satsang ligger som en evig multidimensionel kilde til alle planer og Planer. Din metier på 
Jorden. Jeg skal ikke læse. Jeg blev budt at lave bøgerne med alt, hvad jeg ved indefra. 
Og det er blevet ultimativt overholdt. Jeg falder i søvn bare jeg åbner en avis og utallige 
prøveabonnementer er endt ulæste i papirindsamlinger. Derimod har jeg allerede fanget, 
hvad der kommer i radioavis og Tv-avis, inden jeg åbner for programmet og ofte inden 
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det er nået journalisternes dagsorden. Groft sagt. Det er psykens marginaler. Det er for så 
vidt, der vi er, men ikke vil indrømme vi er, for så stopper kapitalismen. Det er eneste 
grund. I Blueprintsamfundet er udbytning ikke eksisterende. Koordineringen er 
sekundiøs. Det er det direkte galaktiske borgerliv, men vendt mod din jordiske opgave 
mere end svæven ude i rummet og snakke med dem du synes derude. Det er frihed i 
bundethed og er suverænt som overgangsliv til galaktisk ansvar. Det er ikke noget med at 
lære. Det er noget med at gennemføre det, man er kommet for og omsætte det til jordisk 
regi, som så kan kræve øvelse og få os til at tro, at vi lærer en hel masse. Det er raffineret 
bluff. Blueprintsamfundet er guddommeligt og kræver kontakt med dig selv som 
galaktisk eksistens på et andet plan. Og ikke kedeligt, men glædeligt. Ikke smerte men 
løsninger og alligevel har det alle parametre i spil. Du må bare aldrig bruge dit ego. Du 
tjener helheden, som du også selv er del af. Landet skal ledes af dem, der har relation til 
Landets Blueprint. Det vil sige folketingsvalg udgår og det enkelte tingsmedlem erstattes 
automatisk, når det via sit Blueprint enten forlader tinge eller sættes på tinge. 
Konkurrence og løgne er en sagablot. Den nye verden i fred og glæde og indre 
værdifællesskab stiger frem. Men det kræver man læser 10.000 sider først for at være 
renset og forberedt på det. Og det gider joggingbuksedanskeren ikke. Nå, jeg må gå. Det 
hedder bibliotek, mor-besøg og evt. Marie-besøg resten af dagen og så manifestering af 
en anden tone i morgen. Energi følger tanke – men tanke følger planeterne, så deet – 
taler for Krystalsolens clearing på sigt. 

20.07.17 

Jeg er oprigtig i tvivl om, hvorledes denne bog skal skrives. Jeg kender layoutet. Det fik 
jeg for nogen tid siden, men efter jeg er blevet sat over i en anden ashram, hvis energi er 
meget for lav for mig, så roder alt i overgangen mellem 2 energilevels. Man kommer i 
tvivl og vil gerne fastholde et bestemt ståsted. Og jeg skal så åbenbart stå et sted, hvor jeg 
ikke rigtig kan manøvrere. Der er forhold, der for mig bliver mere og mere tydelige, når 
det gælder forskellen på 5. og 3. og 4. dimension, da jeg har levet i dem alle i dette 
indeværende liv, men også…ahhh… det er måske udvælgelseskriteriet for de liv, der er 
udvalgt til at være del af denne bog?? De liv, hvor jeg er 5. dimension, men tvinges ind i 
lavere kontekst? Jeg prøver at have det i mente, uden at lægge mig fast på, at det er 
løsningen. Intet er kronisk og har aldrig været det. Kun lægerne opererer med kroniske 
sygdomme, og de gør det i mangel på indsigt, da de ikke vil anerkende den holistiske 
indgangsvinkel til livet, som jo ellers er det, der er. Det er en logik, som man er tåbe, hvis 
man udelukker. Det er uladsiggørligt – mærkværdigt ord også, som er næsten 
uladsiggørligt at skrive. Men hvor der er en vilje er der en vej, og jo højere vilje vi 
connecter til, jo stærkere kraft er der bag vejen og på vejen og i vejen. Og der er meget i 
vejen hele tiden for at vore mindre viljer skal kunne tilfredsstilles. Måske fordi de er på 
kollisionskurs med en stærkere designervilje. Det lyder logisk ikke? Alt er logisk så snart 
man forstår det – og sådan er det uomtvisteligt – det er også et godt ord – uomtvisteligt. 
Let´ s twist again! Der var den igen – en vending fra bøgerne, som indikerer en drejning i 
tid og energi. U-vendinger er der også – og naturligvis ko-vendinger. Det er således, at 
kan man læse ”Den sorte Perle”, så er man dansker. Og dermed er kriteriet for, hvad det 
vil sige at være dansk afgjort. ”Den sorte Perle” er bogværket givet til danskerne, som 
den sidste selvhjælpsbog overhovedet. Når den er læst, så falder det at læse for at skaffe 
sig viden til jorden. Det er der vi er… eller rettere, det er der, jeg er, men ikke har lov at 
være for den verden, jeg er kommet for at hjælpe i dens overgang til en ny verdensorden. 
Det lyder jo lidt højttravende og de heste, der var udvalgt til at trave med foretrak da også 
at stikke af. Men det nytter ikke, når menneskeheden er under højere viljes indflydelse. Vi 



253 
 

er blot sat her på Jorden for at downloade Jordens mentallegeme og forvalte en højere 
orden og udfoldelse og manifestering. Og det er en kæmpe opgave, som vi så vælger at 
forvalte til egen fordel, idet vi tror, vi er øverst på listen over bestemmelse over Jorden. 
Det er vi ikke. Den og de, der bestemmer over Jorden er vejledende hjælpere for Jorden. 
De gør et stort arbejde, men er ikke fysiske eksistenser. De har deres egen Plan også og 
den passer så ind i Jordens Plan for sit liv. Kærlighed, imødekommenhed, gensidighed 
og princippet om at lige tiltrækker lige er nogle af de parametre, der styrer hele 
Universet. Det betyder at alt er unikt hele tiden og alligevel har sin ligemand hele tiden 
for at kunne danne dynamikken. Alt er ét, men også dualistisk. Fejlen eller den lavere 
indsigt i dette betyder, at vi på Jorden arbejder med modpoler i vores forståelse af 
dualisme. Der er dig og der er mig og vi er hver især os selv – men vi tilhører helheden 
kaldet menneskeheden. Så hvad du gør mod mig, gør du også mod andre. Og det er så 
her mit liv er ved at gå i smertelige spåner, da man bliver ved at høvle på mig. Det sidste, 
der høvles af mig, er min datter. Det var en astrolog, der stak mig i højre side med en 
”skæbnespydig” bemærkning om, at jeg skulle give slip på min datter. Jeg var årsag til at 
hun ikke kom videre. (Og i dag er min datter bonnet ind under lægernes dom om at have 
fået en kronisk sygdom.) Det var ikke det, at det blev sagt, for enhver forældre ved, at 
vore børn kun er til låns. Det var niveauet hos afsenderen, som ellers i forhold til 
danskhed er ganske højt og anerkendelsesværdigt, der gjorde udslaget til at mit liv døde 
ud. Det var der, hvor astrologen med mimik, tale, indsigtsniveau og urokkelighed satte 
sit punktum, der gav mig dødsstødet. Jeg mærkede min boble brast og når bobler brister 
gør det altid ondt. Men som vi ved, så er bobler ikke verden og det er astrologens boble 
heller ikke. Alligevel har det gjort ondt som ind i helvede og jeg kan stadig på 2. uge 
bukke under i gråd over det.  

Jeg ved, jeg kommer videre, jeg ved det er Blueprintet, men selvom Blueprintet eksisterer 
for hver levende skabning, dog mest tydeligt hos mennesket, så er det ikke det samme 
som at livet ikke gør ondt. Og specielt når man går forrest med macheten og skal hugge 
en ny farbar vej alt imens man er både ovenover stien og på stien i ét. Mit liv har ikke 
gjort andet end ondt. Det har været selve basis for at kunne lave ”Den sorte Perle”, som 
ingen så gider at have/hjælpe med at gøre færdig/læse. Og så må man ikke engang 
klage over det. Det er nemlig sjovt nok i takt med mit trendsætterarbejde i det skjulte 
blevet en gængs opfattelse i de kredse, hvor jeg færdes, at man lukker munden på folk 
ved at sige: Du har jo selv bestemt det. Og gamle overleveringer siger: Det du sender ud, 
vender tilbage til dig selv. Og så er det, at nu, hvor det jeg har sendt ud som hemmelig 
trendsætter på Jorden, det vender tilbage til mig selv uden at vedkommende har forstået 
den forkant, hun er del af – og jeg derfor bliver nødt til at træde i karakter og stå frem. 

I har ikke overbygningen, for den har I sagt nej til hele vejen. Og så gør livet ondt og det 
kommer til at gøre meget meget ondt, med det der er i gang. Derfor kom jeg for at 
hjælpe. 

I går gik det op for mig, at ”Den sorte Perle” er forløberen for Plutos indmarch i 
Vandmandens tegn år 2024. Jeg havde aldrig forstået, hvorfor jeg ikke skulle hjælpe med 
noget, da Pluto gik ind i Stenbukken 2008 og skabte finanskrise og alt derefter. Jeg 
kendte jo det hele, havde allerede været turen igennem selv og havde alle forudsætninger 
for at fortælle, hvordan man lever med Pluto, når den gør ondt. Pluto er 
transformationens planet, liv/død planeten. Men i går gik det så op for mig, at det går 
helt galt for verden, hvis den ikke får sin styring og mål gjort bevidst inden Pluto kommer 
ind i Vandmanden. 
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Her til morgen lå jeg lidt lovlig længe, inden jeg steg ud af sengen. Jeg havde ”drømt” en 
del i løbet af natten på basis af mine oplevelser i går, som jeg også føler skal med her i 
bogen. Der er bare det, ved det, at så skubber jeg hele tiden afskriften af indholdet fra 
den sidste regression foran mig…ahhh, måske er det lidt lige meget? Jeg skulle jo bruge 
3 regressioner på den inkarnation. Okay, så giver jeg slip på den tanke og fortsætter i 
indeværende flow. Så går alt også meget lettere. Flow giver retning, energi, mening og 
sandhed, hvis man gør det rigtigt. Landets politikere gør det forkert, men fred være med 
dem, vi ligger alle i overgangen og kommer nærmere det egentlige. Der er bare det, at vi 
er i risiko for at flyde den forkerte vej grundet teknologien. Teknologien er blændværket 
og vi skal passe morderligt på!!!! Måske er det også derfor signalet er gået til, at jeg skal 
stå frem?! Selvom jeg ikke ved så meget, så ved jeg måske nok. Ordet ”Blueprint” bør 
være nok. 

Der er noget galt med skriveriet… Jeg er for udviklet til at skrive denne bog. Jeg rummer 
for meget af helheden til at kunne skrive mere. Men jeg lever jo også i den forkerte 
Livsbane. Men det er den befolkningen har valgt at sætte mig ned i – og alligevel kan det 
udmærket være del af mit Blueprint at gå så langt ned i niveau som muligt for at løfte så 
meget som muligt. Det lyder plausibelt. 

Nå, men da jeg lå i sengen i morges vidste jeg, at jeg havde haft mange samtaler i løbet 
af natten og jeg vidste pludselig dette her med, at ”Den sorte Perle” er forberedelsen og 
hjælpen når Pluto går gennem Vandmanden. – Og så tænkte jeg selvfølgelig, at så måtte 
jeg følge op på det undervejs, da synet pludselig stod klart….Jeg er her ikke til den 
tid…hvor er jeg henne??? Jeg er der ikke…Pludselig oplevede jeg, at det vitterligt er 
sandt… jeg er kommet ind på Jorden for at hjælpe, men jeg er ikke længere tilknyttet 
den. Det er en ekstraordinær hjælpetjans, fordi man fra højere sted forsøger at undgå, at 
Jorden atter går under på grund af ærgerrighed, ligesom sidste gang, hvor den 
inkarnerede fra Månekæden til at blive Jorden. Pludselig faldt brikkerne omfangsrigt på 
plads og jeg følte, at jeg havde givet min datter de bedste kort på hånden til at fortsætte 
sit liv, fordi jeg ikke bliver ved at være her. Meget almindeligt, at det er målet for at være 
forældre, at sende sine børn ud i livet, så de kan stå distancen bedst muligt. Og så var det 
bare, at astrologens ord og mimik og ultimative væren slog mig igen. Derfor ved jeg, at 
der stadig er noget, der mangler det sidste nøk. Følelsen, der slog min boble i stykker var 
signalet om, at jeg havde været en dårlig mor for mit barn, fordi mit barn skulle stå selv – 
uden at vedkommende vidste meget om min datter og mig. Min datters horoskop havde 
vist hende nogle ting, - og med tavshedspligt og hjælpe-gen i ét, så må man nødvendigvis 
udtrykke sig sparsomt, så jeg forstår udmærket helan/totalkompleksiteten, men 
indsigten i mit liv og min datters liv er endt i en sandhedsfølelse og dermed mener jeg 
fuldstændig indre ro, ved at se, at skal vi leve sådan som verden pt forstår sin udvikling, 
så ville det bedste for alle parter i vore liv, have været om min datter var opvokset på et 
børnehjem. Det er så tydeligt for mig, at alt da havde været det højeste gode. Det passer 
lige ind i energien for verdens indsigtsniveau her og nu – og jeg taler inklusive det aller 
nyeste indenfor astronomi og astrologi. Og som både min datter og jeg kan mærke 
svingningen af og må leve underlagt i et voldsomt pres. Og det er uacceptabelt. Og det er 
uacceptabelt fordi man ude i verden ikke har fundet Krystalsolen endnu. Vi er i den 
indledende fase og os der er længere fremme bliver blacklistet, og jeg ved bare, at det er 
en rigtig dårlig idé!! Vi skal bevæge os fra dualismen til helhedslivet og det er svært. Vi 
har tusinder af år bag os i nedtonet bevidsthed, i dualitetsforståelse af livet og alligevel er 
jeg kun så lille en brik i det hele, at jeg ikke ved om det er ulejligheden værd at stå frem. 
Så snart denne bog er skrevet, så er verden videre. Verden lever blændværket og jeg vil 
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have, at den skal leve autentisk. Du kan nok forstå, at når målet er, at Jorden skal lyse, så 
er du kun en hjælper! Og når Jorden i sig selv skal lyse og blive en af solsystemets hellige 
planeter, så er det sgu via LEDlys. Og julens budskab bliver ikke mere synligt af, at Santa 
Claus står i rødt, hvidt og blåt i din forhave, når lyset drypper fra din tagrende som en 
lyskæde fremfor at være noget, du bærer indeni….hjælper det på forståelsen, at jeg er lidt 
flabet og lidt højrøvet? Jeg skal nemlig sige dig, jeg er så højrøvet, at jeg rent faktisk kan 
skide i den tagrende – og det har jeg så gjort i hele ”Den sorte Perle”. Ikke fordi jeg 
ynder det, da det kan medføre at hjertet tørrer ud, men fordi der måtte laves et spejl af 
danskerne og danskhed og selvforståelsen i den ophøjede nation, der skal gå foran, men 
endnu ikke har noget at have den tjans i! Derfor er der skrevet en sort perle, som jeg har 
mest lyst til at kaste gratis ud til ”svin”. Men jeg er jo selv det største svin, når jeg skider i 
tagrenden og det bare løber ned gennem røret og med ned i regnvandet. Man skal skille 
spildevand og regnvand ad og det er et færdigt projekt her hvor jeg bor. En forfærdelig 
omgang og på en måde logisk og ulogisk i ét. 

Der løber meget vand i min kilde, så derfor er det tilladeligt at jeg udgyder noget lort 
indimellem – hvem har ikke gjort det? Selv når man lever af lys alene afgiver man lort i 
bogstaveligste forstand. 

Sprogtonen er træls. Vi vil helst have et åndeligt værk, hvor mestre går igennem og siger, 
at vi er søde og dejlige, at det hele nok skal gå og at vi bare skal åbne hjerterne og elske 
hverandre og livet. Og vi vil helst have åndelige mestre, som har opnået deres status og 
lydhørhed ved at dreje energien og ved at være tavse om det lille stykke af 
transformationen, de ikke kan forklare. Lykkes det deres elever at gøre kunsten efter, da 
er de ligeså lykkelige som mesteren. Mestre skal nemlig være lykkelige – ellers er der 
noget galt og de er den ikke rigtig. De har ikke fundet Guds herlighed eller altets 
fortræffelighed eller er ikke rene nok osv. Jeg gør bare op med alt det. Det er gamle 
overleveringer. Der er 1200 af den nedtonede slags i Danmark. Men i Danmark må man 
ikke tro man er noget. Så får man høvl, hvis man ved mere end det lave snit. Man laver et 
hvidt snit, der går på, at kan du kalde det hvide lys ned over dig, så er du en åndelig 
profet og skide god til at meditere. Så har du den rette ydmyghed og indsigt. Men ved du 
hvad, jeg gjorde ikke noget for dette her. 

 Lyset var i mig 

Det ville folk ikke ”hvide” af, så jeg måtte kridte skoene på en anden måde og folde 
kristuspotentialet ud indtil det blev vredet ud af mine chakra i dualismens navn og 
”skelneevne” mellem sort og hvidt. 

Men nu er det sådan – da jeg er blevet tvunget til at skrive under på at være sindssyg (Det 
var eneste måde at komme til at lave ”Den sorte Perle” på i Danmark og takken for at 
inkarnere til dansk jantelov. Ikke inkarnere som mester og frelser, men offer.), at der altid 
er 2 personer, der oplever det samme i ”Den sorte Perle”, så man ikke kun kan laste den 
ene part for at være rablende vanvittig, som ordene lød om mig fra sociallægen i 2005. 
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Han mente, at det, at jeg var givet et healings- og videnkoncept fra galaksen og de indre 
planer var en vrangforestilling. Da der kom en kanalisering fra Kristus om at jeg skulle 
skrive og løfte den danske befolkning, så stod verden ikke længere i socialforvaltningen 
og jeg blev sendt på pension som utilpasset og med så mange diagnoser, de kunne finde 
på. Og så snart det var på plads begyndte bøgerne… Og de har skrevet sig selv lige 
siden. Og det er jeg ved at være grundig træt af, da jeg åbnede ballet med 
dimensionernes skiftende partnere allerede i 2001 og har skrevet siden 2005 for at 
emulgere de nye energier ind i den danske befolkning – i det skjulte selvfølgelig. Alle de 
andre fra Konceptet forsvandt jo. Og da de ikke vil stå frem og bekende kulør, ja så har 
jeg ingen vidner på, at jeg vitterlig fik tildelt et healings- og videnskoncept fra højere 
dimensioner. Men jeg kender en anden person, som ikke kender mig i det jordiske liv, 
som jeg taler med på et andet plan, når hun har været på rejse til Kina. Hun har som 
aftalt skrevet nedenstående bog, som omhandler brugen af krystallinsk lys – altså lyset fra 
Krystalsolen. Hun har også fået jantelov en masse, det ved jeg. Men hun har kunnet være 
i det, fordi hun fik opbakning fra nogen og positiv feedback. Jeg har måttet leve så godt 
som uden positivt feedback, om nogen feedback overhovedet. Og altid modspil aldrig 
medspil. Og det er først nu, hvor jeg er gået helt solo og ”frisat” min datter, at jeg kan 
acceptere den massive ikke-accept. Jeg er vitterlig gået i inkarnation som en 
”udenforstående”. 

Nu kan du tro, jeg skriver alt dette her for at du skal synes det er synd for mig. Men jeg 
kender menneskene nok til at vide, at det vil aldrig ske. De eneste mennesket har ondt af, 
er dem selv. Sådan er det også med mig. Fordi jeg ikke fattede, at det jeg fik kanaliseret 
om mig selv kunne have sin rigtighed. Jeg var så dybt sunket i rollespillet og energien i 
Danmark, at jeg ikke kunne tro på, at jeg var noget værd overhovedet. 

Men så var det, jeg kom i regression, da min sjæl og hele mit indre bød mig, at nu er det 
nu! 2 gange med en uges mellemrum var jeg af sted. Og det ændrede mit syn på mig selv 
og skal nok gøre mig færdig til at træde frem via denne bog. Men man kan aldrig vide 
med Blueprintet. Bedst som man tror, man har fat i det, viser virkeligheden at det er mere 
kompliceret end som så – for hvilket LivsbaneBlueprint kører du i? Og hvordan og 
hvornår skal man kvantespringe, hvis ens Livsbane er for lav til ens spidskompetencer? 
Og hvilken konsekvens har det for én selv og omverdenen? Konsekvensen for mig er at 
blive presset til at skide i tagrenden og blive fordømt for det. For man skal aldrig holde 
på noget lort. 

Nå, men for første gang i mit liv, kom jeg nogenlunde på højde med mig selv via 
regressionsterapeutens milde accept af, at jeg var noget eller rettere vitterlig havde været 
noget ved musikken engang, som gør, at det er mig, der skal åbne ballet. For første gang 
når jeg ind til at acceptere noget i mig selv, som ikke har måttet være for nogen – men 
også planmæssigt fordi, at så kunne Blueprintet med at skrive bøgerne nemlig heller ikke 
manifesteres og vise eksemplet og bane vej for folk ind i fremtiden ved at give Manu-
symbolernes energi via ordene, til at kunne leve med MakeMake, Haumea, Eris og Ceres 
og komme til at vide noget om Chiron – ”janteloven” for ”Den sårede healer”. 

Og så var det, at jeg for at kunne slutte bøgerne og tilbagevise den sidste påstand, jeg får 
skudt i skoene (”Du ved ikke hvad kærlighed er!”) skulle på astrologisk sommerskole 
med de virkelig viise og studerte røvere, thi emnet for sommerskolen var synkront med 
bøgerne, der manifesterer dansk virkelighed: ”Astrologi og kærlighed”. Så ville jeg have 
gjort mit til at få det at vide, som man ellers påstår, jeg ikke ved noget om. Og så er det, 
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jeg lige får skæbnespyddet i højre side – og de sidste ord løber ud af mig i denne 
blødende pøl af transformation, som udgør denne bog. Atter for åbent tæppe, så 
danskerne kan følge med i korsfæstelsens revival. Tæppet foran det helligste kammer er 
jo for længst flænget i bøgerne og det som ingen har måttet vide er ude i det fri. I 
Danmark, fordi vi har ytringsfrihed… Og det viser mit liv så, og måden jeg må gå ud i 
landet på, at vi ikke har, og at vi lever i blændværket og egen opportune 
selvtilstrækkelighed. OG dette, samt løgn i sig selv er en kollisionskurs op mod hele 
Universet. Vi har ikke en chance for at stå fast. Universet er sandhed. Og nu er vi så op 
imod Universet, der forlanger at menneskeheden som sådan går ind i en højere sandhed. 
Kærlighed er Venusenergi. Den laveste form overhovedet er at vækste via det, der kan 
købes for penge. Derfor vil det simpelthen aldrig blive videreført! Forstå det! (Du får lige 
et minut til at tænke over dette ultimative.) 

Der skal nytænkes og det er vi ikke i stand til, før vi er gennem stadiet med 
Blueprintsamfundet. Nå men nok om det. ”Den sorte Perle” er så kommet for at udvide 
hjernens kapacitet. Men never mind. Det sidste blod skal løbe fra soen og opsamles i en 
gral. Og så er det jeg ved helt ind, at disse ord i denne bog ikke er tilfældige. For dermed 
fortsætter jeg lige over i det, jeg ville fortælle om i går. Det kommer som en ophøjet 
dagsorden for hele værket og gør mig tryg. Intet er tilfældigt! Det kan godt være, du ikke 
bryder dig om det. Sproget er forkert og for træls og der skal også nok være nogen, der vil 
mene, at jeg ikke går med lyset og hvad man ellers kan finde på af grimme ting at sige for 
ikke at ville flytte sig. Angsten i risikoen for at blive ført et forkert sted hen er så åbenlys, 
at man har svært ved at tro på det, når jeg siger: Hele dit liv er planlagt inden du kommer 
– også at du læser denne bog til ende. Hvis du gør det. Dit liv har allerede løsningen på 
dit problem længere fremme. Der er ingen, der nogensinde har villet gøre dig noget ondt. 
– Stop dine indvendinger! Du taler mod bedre vidende! 

Jeg skal også selv passe på, men spørgsmålet er om jeg har et frit valg lige nu??? Skal jeg 
skrive om biblioteksbesøget først eller de orange flammer? Bare rolig, det er ikke 
helvedes flammer…bopbop, jeg tænker lige. Jeg er på niveau med læseren lige nu. Og 
læseren mener, at alle har deres frie vilje og ret til at være som de er. Samtidig ved jeg, at 
man kun flytter sig ved at blive præsenteret for en middel grad af nyhed. Det kan man 
overskue. Så hvordan skal jeg få læseren til at forstå, at den frie vilje i ens liv ligger på et 
andet bevidsthedsplan af én selv? Jeg har kun dette ene skud i bøssen, for ingen gider 
have ”Den sorte Perle” og jeg orker ikke at gennemgå den alene for at få den færdig… 
Gode råd er dyre lige nu. Jeg tager lige en time out. Klokken er også 12.47 og hver time 
jeg arbejder med bøgerne svarer til 4 timer af læserens arbejdstimer. Jeg trænger til en 
pause efter ca. 20-24 timers arbejde. Det er vilkårene, når man ligger i den nye tidsenhed 
og samtidig skriver i gammel tid. Uden solsystemets træk så er et døgn på ca. 4 døgn. I 
den tidsenhed jeg lever i. Om det er den, der skal gælde fremover, ved jeg ikke. Vi skal jo 
hen i Atterdagen for at kunne manifestere en forståelse for at det er nødvendigt og så skal 
vi have hjælp til at lave tiden og bygge/manifestere dimensionen, der skal gælde. Ellers 
ender vi i fejlfortolkning af asteroiderne ligesom man har fejlfortolket Pluto. Og vi kender 
ikke meget til Krystalsolen, som jeg nok ser som en planet, men samtidig også kan forstå 
som en ikke-planet – altså en formløs planetar indflydelse som ligger som et felt om hele 
solsystemet. Ikke Oortskyen, men måske det der gør at den dannes uden at være der. Vi 
er ude i noget, der er på marginalerne af psyken, så derfor hjælper det ikke at presse for 
at få svar. Man skal gå lige modsat. Lade viden komme til én, når man er i samklang med 
den energi, der skal overlevere den. Og så håbe på man har en åndelig vejleder tilknyttet 
sig, som er i stand til at være translatør. Men den ydmyghed og tålmodighed har kun et 
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fåtal. De tror – og jeg troede det også i starten – at når man har fået et budskab fra 
åndelig side, så manifesteres det omgående. Det gør det ikke. Det kommer an på hvilken 
dimension man ser det fra. Det kan godt være lige til lige i tid, men for det meste opgiver 
folk på grund af ærgerrighed, griskhed efter at stå med guldet i hånden med det samme. 
..Guldet. Jeg skal starte med guldet – og så biblioteket bagefter…Og det var jo også i den 
rækkefølge det kom i går. Der er ret tid for alting, så snart man er kommet op over 
buddhismen. Ikke at buddhismen ikke har ret i, at der ikke er en ret tid for noget, for det 
er der ikke i den energi den ”religion” ligger i. Og lige nu kan jeg mærke, at disse ord 
rummer fremtidens tilstand i den nye tid. Det er derfor, det er Buddha Maitreya Kristus, 
der overtager verdensherredømmet efter Sanat Kumara… Det må være det…Vi kan lige 
sende det ud i Altet og spørge om det er sandt?.... 

Og så venter vi bare på et svar UDEN at lægge os fast på i hvilken form svaret skal 
komme – ellers risikerer vi jo at gå glip af det! Du skal ikke bestemme, hvordan din 
samtale, dine spørgsmål eller dine svar kommer – det gør Blueprintet. Du vil forstå det, 
når ”biblioteks-ondet” er beskrevet. Jeg sætter bindestreger for at hjælpe de ordblinde. 
De har jo af gode grunde ikke læst ”Den sorte Perle”, som afhjælper problemet. 

Det var den pause, jeg kom fra… 

Så nu er jeg her igen… 

De sidste dage har jeg meget ofte kunnet se noget orange ild omkring mig. Det er 
jeg ikke vild med, for skal det være flammen omkring harachakra (energihvirvel midt på 
bugen), så ved jeg, at jeg er gået ned i energi et stykke tid, inden jeg atter kan få en 
Opdrift (”Opdriften” var i øvrigt navnet på et del-koncept i det samlede Koncept fra 
Galaksen, der hed ”Raising the Rays” – altså at hæve strålerne. De kosmiske stråler. 
Delkonceptet efter hed ”Fremdriften” og det er alle bøgerne, jeg har skrevet.) Det tager 
nemlig tid at flytte mig rundt i alle mulige energier og alle mulige levels af eksistens for 
at kunne møde alle med de nye energier. Det er rimelig hårdt, fordi jeg ikke bliver 
forstået, men derimod fordømt – men det var så også det, der skulle vises – at sådan gør 
folk. De snakker og snakker og lader røven råde og den bliver så sat på komedie i 
bøgerne. For eftertiden, når bøgerne udgør et historisk dokument over opstigningen til 
en ny tid og bla. bla. bla….) 

Jeg kan høre sangen fra den cd, jeg skal spille, så snart jeg er ude af min seng. Dét skal 
blive godt, og jeg regner med at den orange flammeenergi hører til coveret af cd-en. Cd-
en er en Perle i junglen af udgivne meditationscd-er. Jeg vil kalde den suveræn indenfor 
mantrasang og spil. Og lavet af mestre i Danmark! De har 40 års ydmyg 
meditationserfaring!!! Det er edermageme noget, der lyser op! Tænk hvad hele banden af 
disse folk gør for verden, mens du sidder med din I-pad og synes det er livet. På cd-en er 
de kun 2! Du kan købe den via oplysningerne bag i bogen. Og nu vi er i gang, så får du 
også lige et billede af den bog, der allerede er udkommet, som første italesatte skridt til at 
connecte til Krystalsolen: 
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03.01.2018 Ca. her skal reklamen ind:  Virkmann/Guldberg og Storborg   

Jeg har ikke læst Vitas bog. Den dukkede først op i mit liv under et boghandelbesøg 
mens jeg var på Astrologisk sommerskole og havde en pause i byen. Jeg har hørt om 
Metoden, men har af respekt for ophavskvinden ikke villet udbede mig den. Vi har jo 
hvert vort planlagte bidrag til befolkningen for at hæve energierne, og jeg gad ikke skulle 
konfronteres med at skulle købe et kursus, hvor der arbejdes med tingene. Fri mig, jeg 
har betalt så rigeligt for at lægge mig på folks brikse for at give et Blueprintepuf og 
samtidig få lov at betale for at gøre det. Nok er nok for Bjørnebanden. Det stopper her. 
Men det styrker mig at vide, at vi fortsat, helt indtil det højeste, har været 2 om at bevidne 
vejen. Tak til alle, for de Blueprinte-svine-streger, der planmæssigt har indfundet sig, så 
jeg har kunnet lave mit i det skjulte. Jeg har forstået, hvorfor ingen gad have min 
opgave…Av av, brænder jeg mig på dragernes ild? 

02.01.2018 Marsenergien hærger hele juli, og jeg efterlader mig uafsluttet 
krigsenergi rundt omkring for modtagerens skyld. Men jeg skal ikke genlæse og ikke 
rette noget, jeg spejler energierne, jeg modtager og lader dem heale i ret mængde i nuet. 
Er energierne stadig for provokerende bliver de til fænomenet kritik og afstandtagen!  

Nå, men jeg sætter mig og lytter til cd-en og følger den indre instruks for i hvilken 
rækkefølge, jeg skal lytte til de 4 numre. Først den hele cd og så begynder der at blive 
plukket i lydbilledet. Nu er sommeren jo ikke så varm i år, så på et tidspunkt må jeg tage 
et tæppe over. Tæppet er orange – flammernes indre kommunikation er materialiseret og 
der er ikke mere til det. Det stående spørgsmål forsvinder og giver mere rum. Noget 
bliver mere og mere fysisk omkring mig. Jeg kan mærke et faraotørklæde på mit hoved. 
Jeg kan mærke en guldring om min overarm og en cobra af guld som pandebånd er mere 
end tydelig. Min krop føles mere spinkel og jeg er fuldt og helt tilstede og centreret. Og 
så går jeg ind i Jorden. Jordens indre plan åbner sig og jeg glider ind i gudindernes dans, 
optages i kædedansen. Guldet kendetegner hele dansen og vores påklædning. Hathor er 
her, Pallas Athena er her og flere andre. Min mor er her. Min datter er her. Sara fra 
Konceptet, ja alle Konceptdeltagere er her og et væld af mennesker, jeg kender fra det 
fysiske liv er her. Vi rører ikke jorden, vi flyder i en kædedans, der i form minder om en 
bølgeformet a la grecque bord. Det er herindefra den form stammer. Og når her er 
ceremonier eller skuespil eller maskebal, så er kostumerne alle dem, som vi ser på den 
Ægyptiske væg. It´s real! Vi er der og vi er mange. I mig lyder det ”1 milliard”. Helle 
Thorning er der, Simon Ammitzbøll, Anders Samuelsen og hans søster. De andre 
memeter og mestre, jeg har mødt er her også. Vi skal vist have revurderet vores 
virkelighed her på Jorden, ikke også?  

Herinde i Jorden ligger guldet og vi kan lave så meget vi vil. Vi kender koderne til det. 
Inde i Jorden er der korridorer, der kan føre os gennem Jorden, under jorden/ i jorden, 
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som ikke er jord. Følger vi korridorerne kan vi komme ud ovre ved Tibet ca.. Hvis vi vil i 
inkarnation, så kan vi træde ud på overfladen af Jorden. Det er a peace of cake. Vi lever i 
glæde i denne ashram, hvis man kan kalde den det. Jorden er jo ikke fast, må du regne 
med. Den er som den er bestemt til at være i 3. dimension og med binokulært syn. Det er 
vores vilkår som fysiske. 

Dansen går og jeg bliver fyldt til randen. Mit hjertechakra er åbent og jeg forstår fuldt ud, 
hvorfor jeg må leve med skodder for denne energi i det daglige. Den er simpelthen for 
stærk. Jeg trækker mig helt ud af cd-ens svulmende energi og er ligeså centreret og 
målrettet på en eller anden facon, som før jeg gik i gang. Jeg skal ikke noget resten af 
dagen udover at besøge min mor, som efter operationen i sidste uge nok kan have behov 
for et tilskud energi, så jeg lader mig blive i et hjerteniveau, hvor jeg er fuldt og helt 
tilstede. At åbne sit hjertechakra har intet med pladderromantik at gøre. Det er faktisk ret 
seriøst på sin egen facon og opleves i mange forskellige former for energi alt efter hvilke 
energiblade i chakraet og hvor mange, man åbner. Som jeg ser det her og nu afhænger 
det af formålet og er ikke et bevidst valg. Jeg er i hvert tilfælde ikke selv der, hvor jeg er 
den, der vælger kombinationen. Sandheden, siger man, kommer fra hjertet og set sådan 
her, så er der mange lag og tolkninger af, hvad sandhed er. Men er man i hjertet, så 
borger det for, at den enkeltes sandhed står klar for én. Jeg vælger så her, at fortælle den 
sandhed, der kom til mig. Som også er en lille del af din totale sandhed, men ikke 
nødvendigvis én du før nu, har haft kendskab eller berøring med. Sandheden kan man så 
yderligere hæve til et overblik ved at prøve så meget som muligt på de indre planer. 
Sjælen er virtuel reality brillen. Den brille du køber i fx Elgiganten er blændværket og kun 
din egen forberedelse til kontakt med sjælens billedbeskeder. Fordi du ikke tør andet og 
fordi det ikke er kutyme i Danmark at være åndelig. Men det er på vej frem og det nye 
sort. Det har din elektroniske brille bare ikke vist dig. Derfor er jeg virkeligheds-
translatør, da jeg kan se, du hele tiden går en elektronisk omvej. Elektronikken er en vej 
til anerkendelse af de højere sanser og en træning til det. Så fordøm ikke dit mål bare 
fordi du er ærgerrig. Træd varsomt og lyt til om du er længere end elektronikken. Er du 
det, så gå den autentiske vej. Du er længere end elektronikken, såfremt du kan høre din 
mobil ringe inden den gør det. Du skal ikke tro på eksperter, der siger at du er skør og 
afhængig af kontakt og alt muligt andet. Mobiltelefoner træner dig til at åbne for 
klarhørelse og empati. Men det fokus har I ikke forstået. Evnen kan man ikke købe sig til 
– men det kan man til dumhed og dårskab og mediernes ubevidsthed. Man kan 
fejlvurdere, hvad hjælp er. Og især producenterne og de handlende er på kollisionskurs. 
Elektronik er et hjælpemiddel, men vi bruger det som styringsmekanisme og det er 
forkert og kan ende med vor egen arts udslettelse. Valget af vej er lige op over. Jeg ved 
det lyder som en gammeldags dommedagsprofet, men højner vi ikke indsigtsniveauet og 
retter ind efter dem, der har det, så begår vi samme dumhed som menneskeheden bliver 
ved med at begå – vi lader som om, vi ikke hører det og så går det nok over.  

Nu er der så ved at være et statueret eksempel i form af klimaforandringerne. Og hvad 
bruger man dem til? Til at tjene penge på. Du bliver snydt så vandet driver og isen 
smelter. Fat det dog! 

Nå, hvad var det jeg kom fra… jo det var det med hjertechakra. Jeg gider næsten ikke 
skrive det, for jeg sprang over den pause, jeg havde hørt, jeg skulle tage, fordi jeg allerede 
havde hørt, at næste sætning var – at jeg var tilbage igen, og det virkede morsomt i mine 
øren. Sådan er sproget så finurligt altid. Og sprog handler det om, for i begyndelsen var 
ordet og det var det også før bibliotekerne kom til verden. Så lad der blive lys i verden nu: 
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Jeg må gøre det kort – ordet kort leder mig videre i akashaarkivet. Jeg kommer til kort, 
jeg sender kort og kort og godt skal jeg blive en kvinde af få ord og vejen dertil er nu 
endelig kort. Det er nemlig ikke let at dæmme op for et kildevæld i trigonernes landskab. 
(Trigon er et harmonisk astrologisk aspekt. Der til sidst bliver uharmonisk, hvis man 

ikke kan finde en balance – og det er edermageme ikke nemt at sige Cut 
Elly til Akashaarkivets kvantemekanik. Det er livskilden, alt der til nogen tid vil opstå 
eller har været i vort Univers. Universets sjælsmanual om man vil. Det fyrer bare løs, som 
var man en elektronbøsse.) 

Bumbumbum, jeg vælger at skære ord og handlinger og tanker fra og gå ind i 
virkeligheden dagen før ovenstående meditation, og der, hvor jeg har opdaget, at jeg mod 
sædvane kommer for sent med aflevering af en bog på biblioteket. Det er den her bog, 
som også er relevant for fremtiden, da den fortæller om de nye chakrafarver. 

 Bogen er fra ”Den violette flamme”. 

 Jeg har ikke læst den, selvom det var motivet til at låne den. Det viste sig lige inden 
afleveringen, at det var en enkelt sætning deri, jeg skulle bruge og den slog bogen selv op 
på, så den viden ikke gik tabt. Same procedure every time. Og nu skal jeg endog betale 
en bøde for den, fordi jeg ikke havde lyttet til min indre guide, der havde adviseret mig 
om udløbet af lånetid. 

Jeg står på biblioteket og vil aflevere bogen, men også er nødt til at låne den igen. Den 
skulle være afleveret søndag. Mandag har jeg ikke tid for bogskriveriet her, tirsdag står 
jeg med en helt nyslået skinnende 20´er i hånden og vil aflevere den til bibliotekaren. 
Han besvarer henvendelsen med, at han ikke kan tage imod kontanter. Jeg skal gå ind på 
bibliotekets hjemmeside og betale. Jeg siger, at det kan jeg ikke finde ud af for jeg er 
ikke på de der medier. Jeg modtager så besked om, at jeg kan tage ind på 
Hovedbiblioteket på Dokk1 og betale kontant. Jeg modtager beskeden overraskende 
centreret, men jeg er jo også kommet over i en anden ashram, hvor man åbenbart finder 
sig i mere end hvad godt er. Pr refleks kan jeg dog ikke lade være at sige, at skal jeg til 
dokk1 for at betale 20 kr, så koster det mig, hvis jeg er heldig 40 kr eller også mere end 50 
kr. Med bus kan jeg slippe med 2x20kr billet + de 20kr afgift. Men så skal jeg også gå 1/3 
af den vej, som jeg har betalt bussen for at køre mig. Så kan jeg køre i bil derind og 
forurene undervejs, bruge mindre benzin, end busbilletten koster, men så til gengæld 
betale en p-billet for holde i byen og ikke vide, hvor lang tid køen på dokk1 vil få den 
udgift til at stige….  
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Jeg beslutter mig derfor onsdag for at prøve at betale over Internettet, for det er dumt at 
bruge et par timer og en masse penge, for at aflevere sølle 20 kr for at have lånt en bog, 
der bare skulle fornyes, men ikke var blevet gjort i søndags, fordi jeg aldrig havde 
forestillet mig, at jeg skulle tvinges på biblioteket en søndag, for ikke at blive kriminel. 

Jeg er ikke en person, der stifter gæld. Det er jeg etisk set ikke i stand til og har det 
dårligt med at min energi hænger og flagrer i økonomiske mellemværender, hvor 
negationen er på min side. I negative mellemværende i det hele taget. Det skaber nemlig 
den dårlige verden, vi har fået. Derfor damper jeg af fra onsdagens meditation, får spist 
frokost og bereder mig på, at der er ¾ time, til jeg skal besøge min mor. Det burde være 
nok tid til den pengetransaktion. Jeg får tændt pc-en og kan godt mærke at handlingen 
gør, at jeg må have hjerteenergien længere ned. Jeg vil hente mit nem-id og jeg mærker 
min strube snøre sig sammen. Og samtidig kan jeg også mærke, at der ikke er nogen vej 
uden om, hvilket er åndssvagt, men jeg har jo ikke fået noget om sidste frist for betaling 
at vide – hvad er den? Alle har det jo med at doble op in the unhappy hour, så man rigtig 
kan mærke, hvor ledt et menneske man er, når man er kommet til at gøre noget forkert. 
Gråden sidder pludselig i mit system, men det nægter jeg simpelthen at give efter for. 
Godt nok er jeg sendt udenfor samfundet for at løfte det, men der må vel være hjælp på i 
denne situation, når det hele så kolliderer og jeg ikke kan stå på egne ben, som IT-
samfundet kræver. Det er et rigtig MakeMake samfund man er ved at lave, men har 
misforstået målet, kender end ikke ordet Blueprintsamfund. Åh hvor er det komplekst, 
når man gerne vil, men vitterlig ikke kan.  

Jeg får åbnet Internettet og finder bibliotekets hjemmeside og så baldrer 
hjernehalvdelene sammen og svinger i slowmotion fra side til side som en eksplosion i 
slowmotion. Jeg får dem på plads, men som sædvanlig kan jeg kun se skærmen og en 
masse ord og billeder. Jeg kan læse ordene, men de går lige igennem hjernen, som en 
ikke eksisterende eller ikke-vedkommende energi. Jeg bliver nødt til at ringe til 
biblioteket og få hjælp. Så det gør jeg. Og så bryder fanden løs. Destruktionsenergien 
vælder op i mig, og bliver værre og værre for hvert ord. Det er urimeligt for begge parter 
og bibliotekaren ved ikke, at deres kursuslærte håndtering af vrede eller frustrerede 
borgere ikke virker på mig og hun truer med at lægge røret på flere gange, hvis jeg skal 
tale så højt. Jeg bølger frem og tilbage i forsøg på at forklare, at jeg ved, at det er mig, der 
har problemet og at hun bare skal tie stille, så går det over. Men hun tier ikke stille. Hun 
bliver ved med at ville forklare at jeg skal holde mund, hvis hun skal hjælpe – og det gør 
hun lige netop mens jeg holder mund. Det er det mest – set i bakspejlet forrygende 
morsomme furie-scenario – men i nuet er det fuldstændig vanvittigt, fordi jeg er tvunget 
til at være i flere spor og har kildevældet i alle spors overblik pressende på som foss. 

Det lykkes hende at få mig gelejdet ind, hvor der står ”log på” og ”så går du bare derind 
og betaler”. ”Lige et øjeblik” siger jeg. ”Prøv lige og vent lidt”… og ganske som 
fornemmet, så er det eneste jeg kan gøre her, at følge instruksen ”Log af”. Det tror hun 
så ikke på, så jeg siger at jeg lige prøver ”log på med nem-id”. Bibliotekaren prøver et 
sidste opbud af empati, men den hænger i mindre end en sølvtråd. ”Du kan ikke komme 
til at trykke noget forkert, hvis du er bange for det. Der er ikke noget, der kan gå i 
stykker” Jeg prøver nem-id løsningen og der står ikke noget om betaling. Bibliotekaren 
opgiver – en erfaring rigere – og tilføjer ”Du må bare tage ind på dokk1 og betale. Det 
behøver jo heller ikke være i dag, beløbet står der mindst ½ år endnu, så du kan bare gå 
der omkring, en dag, hvor du er i byen.” Samtalen afbrydes og jeg tænker: Jeg kommer 
aldrig i byen, lige NETOP fordi betingelserne for det er rædsomme. Så hvorfor opsøge 
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det. Århus er under transformation og byens dårlige undergrundsenergier ligger som en 
dyne i hver en vrå og alle lader som om de ikke kan mærke det. Det er simpelthen også 
nødvendigt, når man ikke har viden til at omgås energier, som healere har ekspertise i. 

Men hvorom alting er, så besluttede jeg mig efter denne ”samtale” at konvertere til at 
blive den spåede ”kvinde af få ord”. Tale er sølv, men tavshed er guld. Og jeg havde jo 
set for nogen tid siden, at jeg var ét stort spirillahjerte af guld indvendig, med et par 
knudepunkter i, som skulle foldes ud og at det var de tidligere liv, der skulle formidles. 
Nok var nok og jeg var klar til at køre på besøg hos min mor. 

 Spirillahjerter på nettet (S. Hauge). Sådan ser de ud. 

Så blev jeg afbrudt af en indsigt. Svar på et spørgsmål, der har stået in mente siden, jeg 
fra galaktisk side blev bedt om ikke at læse bøger, tidsskrifter eller gå på Internettet, fordi 
”styresystemerne” ikke kunne forenes med skrivning af bøgerne. Pludselig forstod jeg, at 
jeg vitterlig ikke er underlagt mørke væsener, som folk altid tror, det handler om, men 
som heller aldrig har vundet genklang som påstand inde i mig selv. Derfor er jeg bare 
fortsat. Og skulle jeg gå til grunde, så er det jo også ligegyldigt, når ingen kan lide én 
alligevel og alle vil lave om på én. Men laver man om på mig, så kan oplysnings-
selvhjælps-bøgerne ikke laves. Jeg er dem. Mit liv er lavet som dem, for at lave dem. 

Det gik op for mig, at er man kommet dertil, hvor man har åbnet hjertets hemmelige 
kammer og derved lever i en evig strøm af forenet hjerte- og hjerne-energi, så er man nået 
frem og har ikke brug for elektronikkens træning af hjernen. Men det var nu ikke det 
vigtigste, for det har jeg erfaret før. Nej det vigtige var, at enten kører du dit liv i 
Blueprintet – og altså dit formål med din eksistens – eller også kører du i blændværket! 
Der er ligesom ingen middelvej. I blændværket kan du blive afledt fra det væsentlige. Du 
kan blive ført på afveje af dit ego. Internettet er træning i at følge et elektronisk spor med 
hjernen. Men det autentiske spor for din eksistens er dit Blueprint. Men er du bevidst i 
dit Blueprint, så blokerer det autentiske liv for blændværket! Det sker både som en 
sikkerhedsforanstaltning og som en direkte konsekvens af ret livsvejledning uden 
vildledning. Endelig forstod jeg denne tunge byrde, thi jeg vil så nødig gøre nogen 
fortræd. Så hellere tage lidt ekstra tæsk selv og være sikker i sin sag. 

Og sikker det blev jeg, da yderligere ved at have fået NET OP den sætning som 
ovenstående bog af sig selv slog op på, og som jeg nu ikke med min vilje kan finde i 
bogen. Men jeg kan huske ordet: Dharmakaya. Så var der Bingo! Blueprintet er 
dharmakaya og det kommer fra Nirmanakaya, hvor igennem Konceptet i sin tid (2001) 
kom med sine energier og hvorfra englebuddhaen Metara kom som repræsentant fra og 
var Mester fra i en Atlantinsk mysterieskole, som jeg selv og andre fra Konceptet havde 
gået i. Tilsammen er vi faktisk Metara på Nirmanakayaniveauet. Så der går altså 4-5 
mestre af vores jordiske slags på en Metara på et andet plan. Ovenover Nirmanakaya 
findes Shamballa og Shamballa består som jeg fornemmer det af Krystalsolen som regi. 
Men det vil jeg ikke hænges op på. Alt er så nyt endnu i de svingninger set fra jordisk 
side. Vi har jo levet nedtonet i årtusinder.  



264 
 

Blueprintet har jeg også haft min tvivl om, hvorvidt det var højt eller lavt, godt eller skidt. 
Men jeg kan ikke se andet, end at det kommer fra det atmiske legeme og ligger udenfor 
egoets kontrol. Måske er det derfor, det er svært at få fat på og leve i overensstemmelse 
med. Egoet eksisterer ikke i Blueprintet. Man går den vej, der er bestemt for én inden 
man kom. 

 = niels brøndsteds bog side 8 

Shamballa kaldes centeret, hvor Guds vilje er kendt og det må gerne hedde sådan for min 
skyld. Jeg er ikke klog nok til at tage stilling til gudsbegrebet. Jeg ved bare, jeg lever i 
overensstemmelse med det jeg er kommet for. Men at jeg alligevel tillader mig at brokke 
mig over tyngden af opgaven, fordi det ville være umenneskeligt andet. Og jeg er jo 
menneske. Et rigtigt menneske, som bare ikke har fået lov til at være det for den 
kontekst, der endnu ikke er brudt. Derfor kunne opgaven kun være at gå foran og trampe 
en sti og så tage skraldet i den galaktiske loge, hvis noget glipper eller skal justeres for 
groft, fordi vi ikke må ”vågne” før ret tid. Og det er Jorden selv, der afgør dette, sådan 
overordnet set. Det er den, der tonser gennem Mælkevejen bundet i et solsystem. Vi er 
ingenting i den sammenhæng og alligevel svære at undvære som instrumenter på 
overfladen.  

Og hvad kan vi så lære af det? Jæ v d ikø. Jeg læser aldrig avis. Min hjerne kan 
simpelthen ikke og alle mine artikler rummer for mange ord eller emner og holdninger 
man ikke ønsker, så de bliver alle til hobe afvist/censureret fra nyhedsmedierne. 

Hvad sker der, når jeg bliver en kvinde af få ord? Slutter alt så? I begyndelsen var ordet 
jo.  

Jeg ved bare, at jeg bliver nødt til at være tavs i fremtiden, for hver gang jeg siger noget, 
gør jeg lytteren fortræd. Ikke fordi jeg gør nogen ondt, men fordi jeg vækker en ubevidst 
misundelse i andre. Så ved at tie, må jeg kunne undgå andres projektioner og nøjes med 
at få fuckfingeren for at virke provokerende. Jeg kan sagtens mærke, at jeg virker 
dominerende. Men jeg kan ikke gøre noget ved det mere. Jeg kan ikke længere skjule 
min kraft og ved at forsøge – som hele ”Den sorte Perle” bevidner, så bliver det både for 
smerteligt og for langt og for tåbeligt. Samfundet er ikke indrettet for os, der er nået langt 
i indsigt og forståelse og har gennemgået indvielserne flere gange. Omverdenen er lige 
glad. Den består mest af mennesker, der føler sig i deres gode ret til at sige: Vi forstår dig 
ikke. – Og det indretter de så samfundet på som højeste indsigt. 

Aha. Det er derfor, jeg skal indkalde til et 2020 energikonvent og samle oligarkerne. Men 
hvordan skal det kunne lade sig gøre, når jeg lige NET OP ikke har et ekspertiseområde 
og når jeg har skullet være novicen for at andre føler sig hævet. Selv nu er problematikken 
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den samme som på andre levels of living. Og skelneevnen har jeg jo erfaret, at dem jeg 
skal arbejde sammen med, har negligeret. Det er en gordisk knude, som kun lader sig 
løse ved, at jeg følger det turkise tov hele vejen indtil tovet er udredt. Det er tovligt, når 
jeg har energien inde i mig til at løse gordiske knuder med. Den gælder bare ikke. Jeg 
kan ligesom ikke tillade mig at bruge den… Der er noget med, at man skal feje for egen 
dør først, inden man fejer for andres. Og det at blive en kvinde af få ord er en gordisk 
knude, når man har et horoskop som mit. Så måske skal jeg prøve om energisymbolet 

kan løsne den knude tilpas… Jeg vil begynde med det samme. Sige  Cut 
Elly her. Klokken er 17.15 og jeg fik aldrig den pause. Jeg fik faktisk hverken vådt eller 
tørt i 9-10 timer. Der var godt nok en sagte stemme, der i går sagde til mig: Nu tager vi 
maden fra dig… Er tiden ved at være inde til at leve af lys? Eller var det bare lige en 
meddelelse om dagen i dag og dens arbejdsbetingelser? Jeg ved det ikø. Men jeg ved, at 
jeg trænger til en del vand lige nu, hvor energien skifter og dagens dont for Danmark og 
danskerne er forbi. Jeg er faktisk også træt nu. Det må man ellers ikke være, for så får 

man at vide, at man er en dårlig healer…..  ”CUT!” Blev der sagt! 

…….Der ligger et nyt duracell til dig fra Fatter ude i køkkenet. I den dybe tallerken til højre…. 
(Klokken er nu 17.29, tværsum 19 = solens tal. Blueprintet er minutiøst!) 

Bagefter tilføjer jeg til Cut-stemmen: Fint. Og smut så. Jeg er jo ved at gå solo, og du præger 
tonen i det jeg skriver, og vi skriver dobbelt så meget som nødvendigt, når vi skal blive ved at 
emulgere niveauerne. 

21.07.17 

Jeg tilføjede ovenstående som svar på den stemme, der så ofte dukker op, når energien 
daler. Det forekom mig vigtigt. Jeg tjekkede efemeriden for planetstillinger i bladet 
”Stjernerne” – Jo, Mars er i tumult i denne tid med nogle rigtig heftige spændinger til 
Uranus, som står for nervesystemet. I dag går problematikken videre. Jeg vågner atter 
med en erindring om en nær veninde, jeg fik da jeg gik på højskole i 1978. Nu bliver jeg 
nødt til at tage mig af det, som nogen forsøger at sende mig et billede af. Men først nu, 
hvor jeg har sat mig til tastaturet begynder noget at gå op for mig. Så jeg laver lige en 
kort status: Gennem 17 år har jeg nu fået at vide, at jeg har en høj energi og at jeg er 
connected til ”det højeste” og at jeg er en person af betydning. Jeg bliver nødt til at 
acceptere det. Det sker så lidt efter lidt. Der er bare noget, der ikke stemmer, for hvorfor 
bliver jeg ved med at blive følelsesmæssig ”dysfunktionel”. Godt nok ved jeg, at jeg er 
inkarneret for at afdække menneskets psyke og hvad der gør, at vi bliver dem, vi bliver. 
Og med denne viden, og ”Den sorte Perle” har vi da fået et unikt redskab til at komme 
videre. Blueprintets eksistens er også afsløret og et jobskabende værk er det også. Jeg 
burde være tilfreds og glad. Men fakta er, at jeg bliver ved med at falde ned i depressive 
energier. Og hvad fanden er det, der ikke vil slippe eller lade sig afsløre? Jeg ved den 
”shamanistiske” rejse, jeg er på, er den farligste af alle, da den går helt til havets bund. 
Men de andre stak af, og vi har stadig kutteren NB22 fra Saras klardrøm liggende på 
bunden af havet, på rent hvidt sand og sunket lidt ned i sandet gennem tiden. Og 
kutteren er fyldt med skatte, men også dækket af det klareste turkisfarvede havvand. Og 
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når det er Saras drøm, er det også hende, der skal hæve skibet. Men når Sara ikke vil og vi 
alle er ét, så må nogen gøre det, da det ellers ødelægger helhedens opstigning. Men kan 
man overtage en andens dharma? Nåhhh, det er dét mit indre mestersymbol kan. 
Ligesom jeg har et energisymbol blandt Manusymbolerne, der kan opløse karma, så kan 
Mester på Jord symbolet løfte en andens dharma/Blueprint, hvis det har betydning for 
menneskeheden. Wow, hold da op. Det er altså derfor, jeg kun får lov at bruge det i 
ganske særlige stunder… men er det så også derfor, at det er mig, der laver ”Den sorte 
Perle”, så den løfter alles Blueprint. Energien gør Blueprintet synligt. Energien arbejder 
altså i overensstemmelse med Den store Plan for hele Jorden. Sikken et løft denne 
pludselige indsigt giver. Det lader til, at der ligger en skjult plan her i bogværket, om at 
indgyde energien af værdifuldhed, selvtillid og opbakning til mig selv nu. Er tiden 
endelig inde til lidt opbyggende feedback efter 59 år på tålt ophold i Danmark? 

Jeg har lagt mærke til, at feedback og mangel på samme og måden feedback gives på, er 
en meget dyb årsag til indre tyngde. Herunder også samfundsform i forhold til individet. 
Men det er ikke kun det, og jeg har efterhånden været alt igennem, så hvad er det, der er 
proppen i flasken for glædens bobler? Jeg bliver nødt til at samle de brikker jeg har her 
og nu og se om løsningen træder frem. Der er jo tusindvis af brikker i bogværket, men en 
ny vinkel træder frem, inden man bare kan bruge sin mesteridentitet og nogen når måske 
ikke dertil i dette liv, men så skal hjælpen i det mindste være der hele vejen på alle levels. 
Man kan jo ikke vide, hvor folk sidder fast. Og jeg sidder selv fast i den samme 
grundstemning som ingen har kunnet rokke ved endnu. Og det er selvfølgelig den 
dybeste og mest trælse følelse, ellers giver det jo ikke mening, at jeg skal løfte psyken fra 
bunden. Men i dag har jeg altså nogen brikker, som ser aldeles uskyldige ud – og så er de 
måske netop løsningen? 

Erindring om højskoleveninde med flammende rødt hår. Orange flammer og Cd. Orange 
tæppe. 40 år i ørkenen, tomme sandstenshuse (Pluto og Kabbalaens ørken forlades). 
”Cut!” Få ord. Nej, brikkerne er forkert sammensat. Det er en ommer. Skal jeg virkelig til 
at læse ”Metoden” for at komme videre? Der mangler bare nogle fundamentale 
oplysninger i bogen, så jeg opgav at læse videre. Men jeg kan godt se det, jeg har ikke 
ydet bogen retfærdighed. Især ikke hvis dens kaliber kan hjælpe mig til en bredere 
adgang til Krystalsolen og Shamballa. Nåh, nu ved jeg, hvorfor vi har denne ”sorte sols” 
kontakt. Vi har kontakt med vores indre mesterniveau! Og jeg skulle jo finde de 1200 i 
Danmark, der har det. ”Du skal finde 1200 avatarer og memeter i Danmark”. Og det er 
når jeg så finder én af dem og de dumper mig, at det giver ekstra ekstra tyngde. Og det 
gør så, at jeg kan tage turen helt ned i Kutteren NB22 og hente ”Den sorte Perle” op, 
fordi Sara ikke gør det selv, fordi hun mener, at hun har det frie valg i forhold til, hvad 
hun vil beskæftige sig med – til trods for, at hun selv erkendte at det frie valg ligger hos 
det bevidsthedslags eksistenser , som laver Blueprintet. Med andre ord i 
SOULMANAGEMENT. 

Sjælen er proppen i flaskehalsen. Sjælen er en konstruktion, der giver os et kubisk liv i 
dens manualer og gruppemanualer. Sjælen er et subtilt instrument, der kan stemmes af 
virtuosen. ”Vågn op og slå på dine strenge, syng mig en dejlig morgensang”…kommer 

jeg af omveje til en løsning. Rødt hår, ild, Cut/ knive… der er vitterlig noget 
Mars over dette her og Mars står i mit horoskop nærmest i konjunktion med den sydlige 
måneknude, som er tidligere liv…Alt er lige efter bogen, der skal arbejdes med tidligere 
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liv. Den dybeste smerte kan ligge her og må bringes op i lyset. Mars…Det kan være 

tidligere liv med kamp, ild, ildvåben, knive, måske snitsår men også  ”Cut” som 
adskillelse? Skære fra? Sætte udenfor fællesskab? De sidste 3 er de værste, så hvad 
handler det om…59 år i jantelovsdanmark har genvakt/konstrueret en form for karmisk 
entitet, som gør – hvis man skal tænke positivt i muligheder – at jeg har skyggelivet at 
illuminere i ”Den sorte Perle”, som så kan hjælpe folk gennem livet og give forståelse for, 
hvad der ligger i det kvantespring vi skal tage. Hvad er det vi skal slippe?! Men entiteten 
gør også, at jeg får fred til at leve i den isolation som det kræver at skabe ”Den sorte 
Perle”. Men hvor ledt er det ikke at opdage, at der er en anden mester, der lige har en 
nemmere løsning på alle problemer, når der NET OP ikke skulle herske hverken kapløb 
eller konkurrence? Jeg må hellere læse bogen. Der må være tale om at vi supplerer 
hinanden. Også qva den fornemmelse jeg har, når vi taler sammen på et andet plan ”over 
Kina”. Og endelig fandt jeg så også makkeren til en munkeinkarnation, jeg har haft i 
østen, hvor vi næsten alle blev slagtet…den er kort beskrevet i ”Metoden”. Vi kender 
hinanden. Vi er her igen, og alligevel er vi adskilt. Der er noget, der begynder at dæmre. 

En lille hvid orm, der begynder at bevæge sig ud af et æble…misundelse . 
Serapis Bey skrev til mig: Du vil møde misundelsen i alle afskygninger, når du skal lave 
denne opgave. Men hvad gør man, hvis man er mester på jord og så kan se en anden 
mester shine mere? Bliver man så misundelig? Er man stadig almen menneskelig selvom 
man er mester? Er det dét, der snyder? Der er ingen, der vil kalde sig mestre, for så 
mister man det privilegium at kunne fejle. Og så vender man den om og siger: Hvis man 
er mester, så siger man det netop ikke, for så opdager folk det nemlig af sig selv. Og så er 
det bare, jeg siger: Det er enten løgn eller også er det synligt, og den der opdager det 

sørger for at tilsløre mesteren, så denne ikke shiner mere end en selv . 
Og så er det misundelse og frygt for ikke selv at få samme anerkendelse. Det perfekte 
samfund at lade en flok mestre og memeter inkarnere i og holde sig skjult i, er et 
demokrati, hvor alle er lige. Endnu bedre, hvis man skal skjule folk til ret tid, er det i det 
danske samfund, hvor man dyrker janteloven…. Og jeg blev bedt om at lave et bogværk, 
der ophæver janteloven. Og det gør jeg lige nu. Det vil blive åbenbart, at man går glip af 
mere ved at bruge janteloven, end ved at ophæve den. Stik imod egoets bud…. Inde i mig 
popper et billede op af en lang række af mestre og memeter, der kommer for at give mig 
hånden. Det er vel nok et dejligt billede. Så kan vi måske komme videre fremfor at tro, at 
hver lille enklave har den højeste indsigt og man skal bare koncentrere sig om den, så har 
vi det højeste… Men sådan er det ikke. Sammen kan vi løfte Jordens manifesterede 
mentallegeme – menneskeheden. Kun sammen får vi Jordens Blueprint at se. Kun 
sammen kan vi opleve dét, vi kom for at være vidne til og deltager i på én gang – Jordens 
skifte fra at være en ikke hellig planet til at være en hellig planet, hvilket vil sige, at 
Jorden bærer lyset i sig selv. Den OPHØRER med at være Moon-like! Den skal ikke 
længere belyses af sol og genskær fra Månen. Den skal lyse krystallinsk via integrering af 
Krystalsolen, den sorte sol. Den kaldes også en sort sol, for den kan ikke ses. Man ser lige 
igennem den, når man ser ud mod det dybsorte Univers. Den er som en spåkones 
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krystalkugle og indfanger strålerne fra kosmos. Og disse stråler skal nu hæves – Raising 
the Rays. Og da strålerne kommer udefra, så vil det blive galaktiske stråler. Men samtidig 
har Jorden også sine egne stråler, som vi er spundet ind i og som udgør hele det net af 
energier, der danner karma med tærskelvogter og hele moletjansen. Der er 13 af disse 
stråler på Jorden, som også emulgerer med de 7 kendte esoteriske stråler. Så derfor, alt i 
alt, skal strålekomplekset gå til enhed eller sådan noget og hæves. Jeg ved ikke, hvor den 
her viden kommer så skråsikkert fra. Men den skal stå her, som en begyndelse på en ny 
forståelse. Og den føles meget markant og en anelse ultimativ. Og når noget bliver 
ultimativt, så får man altid skudt i skoene, at man er ”sort” og går med djævelen. The 
Old Devil er dog også betegnelsen for Saturn – men Saturn er en hellig planet, så jeg er 
ualmindelig træt af det gængse spirituelle niveau og at blive kaldt ”sort” og uden viden 
om kærlighed osv. og at jeg ikke er noget. Hver gang noget er sort, så er Pluto inde i 
billedet. Det er så sikkert som Amen i kirken. Og den er kun nået til Neptun. Vi bliver 
nødt til at give slip på alt hvad astrologien har stået for indtil nu. Vi tolker udfra at Jorden 
er en ikke-hellig planet. Det samme er Mars og hvis vi skal leve under lige tiltrækker lige 
i energi, så skal vi sige farvel til Mars og dermed krig og kamp og gå til en højere 
forståelse af alting OG altings løsning! Og der er vi kun lige begyndt. Jeg vil byde ud med 
første omtolkning af Pluto: Plutos energi er ubetinget kærlighed og den smelter og bliver 
som en legende hundehvalp, når du leger med og bliver som barn på ny. 

Nyopdagede himmellegemer skal ikke navngives før vi ved mere om hvad kvantespring 
kan gøre for os. Jeg har skrevet ”Den sorte Perle”. Den viser alt det, vi kunne have 
undgået ved at tage et kvantespring. Kvantespringet fik jeg givet som hellig geometri og 
et kvantespring kræver mod til at stå i et sort hul, i indfoldet viden og have 
tålmodigheden med at det sorte hul udfolder sin ophøjede, guddommelige orden. 

Men grundet Plutos tolkning, der nu ligger i det kollektive ubevidste og styrer os alle, ja 
så tolker vi verden og bruger vor tankes energier på at Pluto er skræmmende og har med 
atomkrig og eksplosioner at gøre. Og så er det der, vi er. Men det er en tolkning udfra 
den ikke-hellige Jords ”forstand”. Det er en tolkning på baggrund af symbolikker og 
samtidige hændelser. Det er en snobbet tolkning, som underkender hunden Pluto, fordi 
man som voksne forskere og videnskabsmænd (Jeg regner astrologer for 
forskere/videnskabsmænd, selvom det ikke er tilladt i Danmark) ville vise sig som 
voksne og derfor godt turde tage underverdenens eksistens ind og bruge muskler på det. 
Letheden og ubekymretheden i hundens leg er sværere. Men jeg har opdaget, at uanset 
hvordan jeg kører cyklerne rundt i bogringen, så ender det ved kristusenergien, som er et 
universelt energiniveau. Lidt ukønt sagt: Laveste fællesnævner for ekspansion ud fra 
planeten Jorden. Det vil sige, at Kristus er med os til verdens ende. Og vor verden, som vi 
kender den, stopper nu. Vi skal over i en anden dimension af livsførelse. Sanat Kumara 
trækker sig efter at hans arbejde er fuldført for Jord og menneskehed, og han selv har 
manifesteret sig med en erfaring, som han kan bruge videre frem. Han har givet Jorden 
og dens invohnere en masse, et løft. Vi går mod livsglade orange tider, ser at vi lever af og 
i ild, hvor vi får c-vitaminet fra en transformerende æter og ikke længere fra maden. Vi får 
alle en appelsin i turbanen og ikke længere en plutonisk bombe. Og jeg tør godt sprænge 
den bombe i turbanen med Plutos kærlighedskvalitet : Enhver inkarneret på Jorden 
tjener samme ophøjede formål, men det ytrer sig på forskellig vis. Verdenssignalerne til 
det indre Blueprint og næste træk i det kollektive ubevidste gives naturligvis som 
mediebegivenheder, der går verden rundt. Så er alle, der ikke skal arbejde med 
clairvoyance og sensitivitet på de yderste marginaler også informeret. Det hele hænger 
sammen. Muhammed var profet og bør respekteres for det, han skulle komme med af 
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profetier. Han laver en lovreligion og hans profeti er, at den vil nå verdensherredømme. 
OG det fik han sandelig ret i. Det er fuldbragt og vi skal videre derfra. Energien af 
lovreligioner er helt fremme i skoene og alle kristne er med på beatet og er derved 
konverterede. Profetien er gået i opfyldelse, aldrig har vi nogensinde på Jorden haft så 
mange love og regler manifesteret. Hvordan skulle Muhammed have forklaret det på den 
tid han levede? Nu er det muligt. Aldrig siden Jordens overgang fra Månestadie til Jord, 
har vi haft så megen ærgerrighed og griskhed, så love og reglers energi er nødt til at 
ekspandere udover alle grænser – til nationale fællesskaber osv. Deri bliver Islam og 
Jødedom en meget vigtig energibrik i Jordens dynamik og transformation. De er 
ultimative, men på den måde at energien trækker ”nedad” mod for-tids-energi. Hvis man 
betragter verden som en sum af subtile energier, så er det en Jupiterenergi – 
ekspansionsplanetenergi. Men love begrænser os også. Derfor er Saturn, som Faderen 
også markant involveret. Men laver vi en ny Tid, der er en højere svingende energi-
enhed, så forgår det ultimative religiøse stadie og verden ”frelses” ved tankens kraft, fordi 
energi følger tanke OG omvendt! (Jeg har netop vist det ved at lade denne uges planetare 
energier styre ordvalg og tone! Være kanal for ”Altet”/Sigma.) Det er en reversibel 
proces, hvor ansvaret hviler totalt på den enkeltes stille, indre transformation. Ved at 
belyse menneskets survival-skygge af frygt og angst, har vi belyst Pluto – liv/død 
planetens skyggeenergi og dermed imødekommet dens indre lyse budskab om ubetinget 
kærlighed på Jorden. Derfor er det også Kristus, der går af med sejren til sidst og ikke 
Islam eller Jødedom. Deres regelsæt er jo NET OP etableret for at nå det højeste via 
begrænsning, så deri er det jo helt forrygende som globale religiøse modsætninger går 
subtilt til helhed. Ekspansion, herredømme og begrænsning i ét. Og derfor ligger 
energien også i disse religioner til ad åre at forgå, thi energierne gør netop, at de 
begrænser sig selv i modsætning til Kristus eneste og åbne bud: Elsk din næste som dig 
selv. Som så bliver nødt til at få tilføjet: Og elsk dig selv som din næste. Ellers opnår vi 
ikke balance i skiftet. Det første bud bunder jo i, at Jordens energi og påvirkning er ikke-
hellig og deraf en nødvendighed i det bud, der gør op med egoets ”enevælde”. Og det er 
for nemt bare at elske andre, thi det kan du gøre med netop den kobling, der er denne 
tids udfordring – ved at samle hjerne og hjerte og så tro at den hellige grav er velforvaret. 
Men at elske sig selv (ultimativt) er langt sværere, da man hele tiden er op imod 
kontekstens spejl og udstråling og provokation og ikke er den, der sender ud. Ikke-
modstand er svaret. Så kan alle være her.  

Religionerne har og er af stor værdi for uendelig mange mennesker stadigvæk. Derfor 
skal man kunne mærke, at det man vier sit liv til i fremtiden er det højest mulige i tiden 
for den enkelte og for helheden. Og jeg kan så kun sige, at med Blueprintet som indre 
vejledning, så erfarer man, at man er værd at elske. Man går med kærligheden, thi det er 
selve Blueprintets energi. Ikke-modstand. Du får det, du behøver og nix weiter i forhold 
til din opgave i livet. Du har jo selv været med til at planlægge det på galaktisk plan. Så 
hvorfor være ond mod dig selv og ikke sørge for det du skal bruge til opgaven? Og da det 
er selve mekanikken bag Planen for Jorden – at der er tænkt på alt for alle – så rejser 
menneskeheden sig helt af sig selv, for alle trækker i trådene og gør du nogen fortræd, så 
får du ikke selv noget ud af livet, thi du har netop ”slået det menneske ihjel” eller ødelagt 
den mulighed, der skulle have givet dig din næste brik i succesfølelse – forståelse og 
overblik og Opdriften og Fremdriften, når alt falder i hak. For hver gang totaliteten i 
Blueprintelivet falder på plads, tager du som belønning et megakvantespring. Det er 
selve energien, der virker som en katapult. Og det er mere værd end nogen religion, for 
du er i selve skabelsen i universet. Du er den selv sammen med andre. Og du er den 
uundværlige brik i helheden. Du ved det selv og andre ved det. Og du kan kun udløse 
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helheden via kristusenergien og derved udfolder du hele dit kristuspotentiale og 
modtager da hele tiden det gode, der skal hjælpe dig. Du behøver ikke bede om det. Det 
er der allerede. Du skal bare se det. Og det er så det, man lige kan lære via ”Den sorte 

Perle”. Ahh ja. Så det er det, der er forskellen på  ”Metoden” og 

 ” Den sorte Perle”. ”Metoden” giver dig mulighed for at løse dine 
problemer og bogen giver højere viden og overblik. ”Den sorte Perle” viser, hvordan man 

finder vej . Den ene er svaret for dem, der fastholder troen på at have fri 
vilje, den anden er for dem, der har erkendt at intet er tilfældigt heller ikke deres eget liv. 
”Metoden” risikerer at blive betragtet som en filosofi. ”Den sorte Perle” er lavet så 
filosoffer ikke kan gå forkert, hvis de er fremskredne nok. Ved at indlægge ”Metoden” i 
denne bog, er den en naturlig enhed heri til at filosoffer kan nå længere end det jordnære 
som ”Perlen” holder ved hele vejen. Dette viser at Planen for Jorden er konstrueret 
således, at ingen kan komme frem alene, men er afhængig af andre og helheden. Derfor 
skal astrologerne også passe gevaldig på, hvilken værdisætning de med MakeMake 
sender ud i det kollektive ubevidste. Der er ikke noget så angstprovokerende som at stå 
alene, på egne ben og ikke være del af fællesskabet. Så derfor vil jeg mene, at 
MakeMakes energi er den, der støtter Blueprintet. Og så var det jo heldigt, at den NET 
OP blev fundet efter indstrømningen fra 2001. Hvis man skal diskutere Perlehøne og æg. 

 02.01.2018 MakeMake har med sjæleplanet at gøre. 

For at imødekomme at nogen handler og koder det kollektive ubevidste opportunt og 
”ikke-helligt”, så er det meningen, at de 1200 personer, som jeg skal finde, skal danne et 
råd og arbejde i grupper. Grupperne er både rene faggrupper og blandede grupper, hvor 
oligarksjælen er den øverste myndighed. Arbejdsmetoden er fortsat udefineret, men 
bunder i, at man er renset på sjæl og legeme, således at man ikke kører egen kæphest 
opportunt. Denne rensning og ajourføring af rådet sker ved at alle skal igennem ”Den 
sorte Perle” og have adgang til at integrere Manusymbolerne, der åbner forseglingen af 
det nedtonede menneske. Når dette er sket vil den mester, der sidder med muligheden 
for at indvie til at leve af lys alene også selv være åbnet til Manu og derover. Til ret tid går 
han og jeg sammen og laver en fælles indvielse, som da rækker menneskeheden generelt. 
Og bare rolig. Det får vi ikke bare lige lov til!!!! Først er der rigtig mange lysbærere rundt 
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på kloden, der gør et kæmpe energiarbejde ved at lukke diverse gates op for nye energier. 
Jeg fik selv tjansen – som jeg så via Konceptet fra 2001 har vist i ”Den sorte Perle”, 
hvordan man gør – eller rettere konsekvensen af det, skal man måske sige. Vi var ca. 50 
mennesker i 3 år, for at få indstrømningen bred nok. Og så kørte jeg klatten via ”Den 
sorte Perle” bagefter, så snart jeg var sikret en stabil førtidspension og ro. Vi er bare et 
beskrevet eksempel. Verdens eneste beskrevne eksempel. Så mennesker begynder at 
forstå, hvad et liv på Jorden i bund og grund går ud på! Det primære formål har aldrig 
været at lære eller købe stort ind om fredagen, så der er lørdagsslik næste dag også. Det 
er verdenstjeneste og det er noget du godt kan klappe dig selv på skulderen for at være 
med til. Det er mega!!! Men stadig er du/jeg/vi mindre end en My i Altet i den her 
inkarnation i 3. dimension på Jorden. Og det eneste der forlanges er derfor også, at du 
skal transformere alle energier til og med kærlighed. Det er sgu da simpelt! Ikke sandt 
SKAT?! 

Når man bliver kontaktet via de indre planer og får sådan en stor opgave, som jeg 
pludselig fik uden at vide en skid om noget, så tager man den godt nok lige med en gran 
salt! Men også med en vis portions nysgerrighed, for jeg havde jo ledt og ledt efter hvilket 
erhverv, jeg kunne passe ind i – og så kom svaret lige pludselig. Og det har nu taget 17 år 
at acceptere og forstå, at der åbenbart er nogen, der mener dette her alvorligt, for jeg kan 
ikke slippe fri, selvom jeg slår mig i tøjret. 59 år på øretævernes holdeplads så snart jeg 
folder mig en smule ud er ved at stå lidt i relief…. Der blev sagt flere gange : Du er 
bygget til det! Men fakta er da, at jo længere vi kommer, jo større krav bliver der til min 
omverden, som bliver sværere og sværere at honorere for alle parter. Ubetinget kærlighed 
er eneste redskab, kontaktmulighed, beslutningsgrundlag og The Missing Link. Jeg kan 
ikke finde spejlbilledet hos én eneste. Så Kære Alle – Vi er på skideren, for jeg har selv et 
temperament, der kan blæse enhver mobiltelefon ud af hånden på den der er ringet op 
eller har ringet til mig. En del af forklaringen er selvfølgelig det enorme pres det er at gå 
med et bogværk, der ikke kan afsluttes, fordi folk mener, at de har fri vilje og kan frasige 
sig at hjælpe, eller fordi de ledes ud i teknologiens blændværk og tiden bare går der med 
ingenting. Jeg skal have lukket min aura for adgang af mere bogstof og således at andre 
ikke kan suge af min energi. Der mangler en eller anden beskyttende foranstaltning af 
mig… Nåh, jeg har et engle-symbol, der kan åbne og lukke for det kollektive ubevidste. 
Det glemmer jeg altid. Vær i Alt(et) opmærksom, som vi siger i bøgerne. Og nu er jeg alt 
i alt opmærksom på, at klokken allerede er 13.43 uden at jeg har fået indskrevet 
regressionen fra 06.07.17 endnu. Hvad sker der lige for mig og den her bog. Jeg må 
stramme op! Måske skal vi være 2 om at trække i tøjlerne? Susan O´Hara kommer på 
besøg i morgen. Det var dog udtrykkeligt en invitation fra min side, hvor vi lige NET OP 
ikke skulle andet end hygge os. Det trænger vi begge til. Der er nemlig ligesom rod i 
O´Haras Blueprint og det kan ikke nytte, at vi ikke kan lure ”fejlen” af og komme på ret 
køl med det. Så skrider al teori i hvert tilfælde i min optik. På den anden side, så kan det 
altså heller ikke nytte at være så hård ved sig selv. Er det kærlighed? Jeg bliver helt mat i 
harachakra, når jeg tænker på, hvor meget energi, jeg har sendt ud for at lave denne 
opgave…Har jeg begået en fejl? Var det ikke Susan O´Hara, der skulle have hjulpet mig i 
2012? Der var jo ikke andre overhovedet… Kan man gå forkert i Blueprintet?... Min 
erfaring er, at det kan man ikke. Men man kan leve i et Blueprint i en for lav Livsbane i 
forhold til ens kvalifikationer. Love og regler er en stor hindring for opstigning. Nå… nu 
vil jeg have lidt at spise og slappe af…. bare underligt med det harachakra. Der er total 
åbent omme i lænden. Det er nok sublimeret seksualenergi….Nåhh ja. Vi var jo lesbisk 
par på Sct. Laurentiis tid. I urkristendommen elskede alle hinanden. Vi manifesterede 
energien af ubetinget kærlighed…og nu mangler vi den i verden. Nå, jeg gider ikke 
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tænke mere, ikke stille flere spørgsmål osv. Cut Elly! (Og det var mig selv, der sagde det 

denne gang!) Aha. Der er altså sket noget i det ubevidste i dag…Jeg har taget bladet fra 
munden og beskrevet min opgave. Jeg stod ved mig selv. Det vækker åbenbart 
harachakra og får det til at cirkulere. Glædens chakra. Hvorfor har vi en nation af 
mennesker med rygproblemer? Fordi vi sidder ned? Vi er blevet sat foran skærme. Men 
man skal stå ved sig selv. Hvilken sørgelig Sat-sang. Måske kan man lave en højere 
syntese af det, som et my-step forward… 

PILGRIMSSANGEN:  

1. Må din vej gå dig i møde,  
og må vinden være dig en ven, 
og må solen varme blidt din kind, 
og må regnen vande mildt din jord, 
indtil vi ses igen, 
må Gud holde, holde dig - i sin hånd.                                                        Vers 1: Per Harling, Sverige. 

2.Må din dag se mange timer, 
og må natten skænke dig sin fred, 
og må mørket læge dine sår, 
og må lyset leve i dit blik, 
indtil vi ses igen, 
må Gud holde, holde dig - i sin hånd.  

3.Må din lut få mange strenge, 

og må tanken spænde højt sin flugt,    

må din visdom finde til sin brønd   

 og din latter lette som en fugl , 
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indtil vi ses igen, 
må Gud holde, holde dig - i sin hånd. 

4.Må din tro bevare gløden,  
Og dit håb sit stærke vingeslag, 

Og må kærligheden fylde dig,   
Og din Gud velsigne dig og dit, 

Indtil vi ses igen  
Må Gud holde, holde dig – i sin hånd                                      Vers 2-4: Holger Lissner, Danmark 

24.07.17 

Det er virkelig underligt. Hver gang jeg vil skrive datoen i denne bog, så siger det 58 i 
stedet for 17. Nu var den der igen og jeg måtte ankhe op i mig selv og blive meget bevidst 
og rette mit indre flow af mit fødselsår til indeværende skriveår. Tænk at der er sådan et 
indre pres efter så mange år. Lige NET OP i skrivende stund ved jeg hvad det handler 
om, nemlig: At stå ved sig selv! Men først nu er MakeMake asteroidens energi så meget i 
fokus, trods det var i 2004-5 (?) jeg fra åndelig side fik at vide, at jeg ”skulle gå solo og 
ind i livet igen”. Men i dag ser jeg, at jeg har kæmpet med dette bud hele mit liv, og at 
MakeMake har haft afgørende betydning i mit forhold til andre, mine handlingsmåder og 
gennemførelse af mit Blueprint i 4. esoteriske indvielse med at være offeret, korsfæstelsen 
og i konstant tjeneste. Jeg har vredet mig i samfundets tøjr hele livet og har ikke kunnet 
slippe fri og gå solo, som den jeg er og med det, jeg er kommet for på planeten Jorden. 
Det gav så heller ikke mening for mig at gå solo, da jeg er så meget et Vi. Så måske skal 
jeg lave en solo gruppe som ”Vi”, når det kommer til stykket. Tankerne flyver lynhurtigt 
ud af denne tangent, men det er ikke dagens ærinde. Dette ”Vi” må komme senere. Først 
handler det om, at jeg skal blive den, jeg er. Thi jeg kan næsten ikke kende mig selv efter 
alle disse år i spejlkabinettet og alligevel har jeg også lagt mærke til, at jeg på én eller 
anden magisk vis automatisk, via de ting jeg kommer ud for, er havnet i en tilstand, hvor 
jeg ligesom ”ved alt”. Min fornuft siger mig, at sådan er det naturligvis ikke på jordisk 
dagsplan. Men jeg er ligesom sat i en viden, jeg skal bruge, som fylder mig stålsat. Det 
føles som om, jeg pludselig har fået min vilje tilbage efter at have været totalkanal siden 
2003. En totalkanal er sjældent afholdt, fordi man er kanal for helheden. Og helheden, 
som det kollektive ubevidste, er simpelthen ikke smuk i det repræsentative ordvalg eller 
energi. Det er et ikke-helligt niveau og uskønt og når aldrig rigtig at shine før det bliver 
mat igen. Meget af det kollektive ubevidste består af løgn og bedrag i stor målestok eller 
som små hvide løgne for at undgå, at der falder brænde ned. Og det er denne brug af 
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Merkurs – kommunikationsplanetens energi, der er ødelæggende og måske den direkte 
årsag til at karma er så stort et problem. Man trevler ikke løgnene op og fordi det er små 
hvide løgne, så får vi liv efter liv, hvor ”Går den så går den” – er livsfilosofien. Det har nu 
resulteret i at vi har fået en negativ brug af teknologi verden over. Det, der kunne have 
været smukt er blevet et marked for kontrol, løgn og bedrag. Det helt store blændværk. 
Men det er nok det, der skal til, når autenticitet, ærlighed og Blueprintet ikke må være 
her. Disse forhold gør nemlig dit liv direkte mærkbart guddommeligt, mens vi vandrer på 
broen over i en ny dimension, som kun eksisterer og mærkes fordi vi giver os selv som 
menneskehed lov til at mærke os selv på de subtile svingninger og lader 
energiindgangsvinklen afløse lovjunglen og ”Med lov skal land bygges” – ja – men på 
energiernes love. Vi skal hæve abstraktionsniveauet for at komme videre. Tillade os selv, 
hver især at blive et ægte menneske. Det er vores opgave at opdage og gå ind i og være 
”det ægte menneske”. Ikke det dyriske, egostyrede menneske, men det ægte menneske, 
der ikke gør nogen fortræd, men derimod lever i overensstemmelse med den hellige 
planet Jorden. Vi er der ikke endnu, men vi kan hurtigt nå ganske langt, hvis hver især 
tager deres ansvar op. Og med ansvar mener jeg: At udføre det, man er kommet for at 
gennemføre i det, man så har valgt at kalde ”udvikling”. Men udvikling…jeg orker ikke 
den her skrivetangent. Det er som om jeg skal noget andet… Nå men dét at jeg fik besøg 
af Susan O´Hara fik hjulpet min vilje til at gå solo frem. I dag er den til at tage og føle på, 
jeg må MakeMake ret! Selvom det kun føles som et midlertidigt stadie. O´Hara skulle 
komme på besøg, så vi kunne hygge os før jeg måtte gå i hi bag denne bogs skrivning. Vi 
skulle ikke lave noget, for det lykkes alligevel aldrig rigtig for os at få samlet 
arbejdsenergier. Vi har forsøgt det utallige gange, med lige skuffende resultat og 
frustration hver gang. Og bliver vi ved at forsøge, så ender det bare i vrede og gensidige 
beskyldninger, for hvem er skyld i, at det ikke lykkes, når begge godt lige vil give det en 
skalle? I dag ser jeg, at den ubevidste styring, vi har været udsat for, hele tiden har haft 
det mål, der så bryder igennem her til morgen efter jeg har været langt omkring i mine 
drømme i nat. Jeg har været ude at rejse i nat og stod NET OP efter et svinkeærinde for 
at få mere at vide om verden,  i ”Afrika” . Jeg stod ved et busstoppested midt om natten 
og så på tiderne for afgang af denne shuttlebus til lufthavnen, da en natsværmer slog sig 
ned netop på tidsafgangene. Jeg nåede lige at tænke, at det var lige det, der manglede og 
nu gad jeg bare ikke rejse længere med den Merkur - energi – Og netop som jeg i 
drømmen tænker Merkur ringer min mobil, som jeg har lige ved sengen qva det at vores 
mor/mormor i sin plejebolig bliver alvorligt syg/ dør om natten. Jeg tænker – energi og 
tager telefonen. Klokken er 7.32 jeg har sovet 1 ½ time for længe og det er Eksen, der 
ringer. Han undskylder, det var en fejl, han var kommet til at trykke forkert på mobilen… 
Men så kom jeg da med concorden til Danmark udenom den afrikanske lufthavn, kan 
man sige. Jeg nåede ikke at snakke færdig med mig selv i drømmen, men jeg kan se, at 
det er lige meget om det er nat eller dag, thi energien var den samme og resultatet det 
samme – jeg gjorde op og skulle hjem, hvor jeg hører til i mig selv. Drømmens rejse 
gjorde mig fri af grupper og jeg var på vej til at rejse videre, som jeg selv ville. 
Grupperejsen skulle bare lige igennem sin sidste mellemlanding – og det er den her bog, 
tror jeg, som du læser i nu. Merkur er Gudernes sendebud og jeg havde jo NET OP været 
inde i Jorden og danset med guderne for nogle bogsider siden – og ja… Eksen har vist 
nok været Farao i et tidligere liv…bopbob…og nu vækkede han mig… i drømmens 
Afrika… det passer godt nok med det, jeg har sat mig for skal være dagens mål at 
indskrive, nemlig regressionen fra 06.07.17… Det hele hænger så fantastisk sammen. Du 
skal bare lære at se det og mærke det. Så er livet det ene under efter det andet. Det er 
Blueprintet i funktion, bygget på lige tiltrækker lige energi. Men nok om det lige nu. Det 
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var Susan O´Hara vi kom fra. Hun trængte til at være lidt i enerum efter en kollektiv ferie 
i udlandet og jeg havde haft lyst til at have besøg af hende, og så passede det hele jo 
sammen, hun kunne bare lige komme her forbi et par dage og hyggesnakke eller være sig 
selv lidt. Vi skulle ikke lave noget, for jeg var lige præcis underlig fri af arbejde lige nu. 
Lidt stilhed før stormagtigt, selvom jeg nok har mærket havets brus i planetstormen den 
sidste tid. Invitationen skulle op på husmøde først, så spontanitetens glæde over winwin 
gik i vasken og alvoren sænkede sig. Det kunne blive lørdag inden frokost og ikke 
fredag/lørdag. Det falder i hak. Vi må nøjes med en eftermiddag. Tiden går og det bliver 
frokost og da klokken er 13 går jeg selv i gang med at spise frokost. I det samme, jeg har 
taget første mundfuld går hoveddøren op og Susan O´Hara råber ”Hej” i entreen. Hun 
havde været nødt til at vente på samboen og også give sin datter og et par veninder et lift 
med til Grøn Koncert, som afholdes et stenkast herfra. Hun har sengetøj med, så hun evt. 
kan overnatte til søndag…. Altså hvis det var sådan, at det skulle blive sådan… Nu er det 
sådan at Susan O´Hara er rimelig meget påvirket af Uranus, som giver pludselige 
ændringer og det bliver sgu nok aldrig anderledes. Stabilitet i noget andet end hjertet og 
intelligensen skal man lede lidt efter. Men af erfaring ved jeg også, at intuitionen er 
hendes ledetråd og så er der altid noget sandhed i det hun gør. Det viser sig alligevel at 
for at få sandheden manifesteret er hun nødt til at bruge en hvid løgn i dette tilfælde. 
Hun er kommet hjemmefra, fordi hun skal hjælpe mig med noget 
sekretærarbejde….bopbob….kreativ bogføring stod nu pludselig på tapetet…det var ikke 
noget problem, for Altet havde jo sørget for, at jeg havde et mellemværende at betale med 
Århus Kommunes Biblioteker og jeg havde jo også ordene fra den regression 06.07.17, der 
ligesom blev ved at blive skubbet foran, så jeg kunne godt give hende et alibi, som var 
helt reelt og det ville faktisk være win-win. 

Betingelserne er ligesom på bordet, for jeg skal jo besøge min mor næste dag og jeg har 
en aftale med Eksen om at hente ham bagefter, som jeg plejer i weekenden, så vi kan 
snakke om løst og fast, lave noget praktisk eller falde i søvn på skift på sofaen, fordi 
energier gør noget i det hus, hvor jeg bor. Der smedes bevidst i det ubevidste selvom der 
ikke sker en skid. Nok om det – klag aldrig over kedsomhed, det er et åndeligt moment. 

Du ved simpelthen at Blueprintet spindes som var der en edderkop 
ovenover alting. Vi er på vej ind i Edderkoppens tegn og Svanens tegn og det er 
forrygende at være vidne til – men hårdt at gå ”forrest” med. 

Susan O´Hara og jeg laver ikke en skid. Vi hygger bare. Henter en pizza ved den lokale, 
hvor jeg pinligt nok er et kendt ansigt. Aldrig har jeg spist så meget pizza, som efter jeg 
blev indviet til at leve af lys. Det har sin egen historie i bøgerne, så nok om det her. 
Søndag morgen melder Eksen afbud, han har det ikke så godt… det er reelt, jeg kan høre 
det. Jeg kan også høre, når det er hvid løgn, men det her er rigtigt, men alligevel er der en 
afart af energi over samtalen, som jeg har lært at reagere på: Blueprinteenergien! Der 
stikker noget under disse dage på én eller anden måde selvom vi alle sammen hele tiden 
bare lever under nogle forudsætninger, hvor vi tror, vi indgår, kompromisser, fifler her og 
der og har fri vilje. Det har vi ikke! Men mod dårskab kæmper selv guderne forgæves og 
de bliver nødt til at fifle med sandheden fordi Blueprintet endnu ikke er en anerkendt og 
opdaget manual for enhver. 
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Jeg kan ikke svigte min mor, for jeg havde jo arrangeret, at jeg kom på besøg søndag i 
stedet for lørdag. Susan O´Hara og jeg bliver enige om, at hun så lige kan skrive den 
regression af fra papirforlægget, imens jeg besøger min mor…nu sker der noget tæt 
energimæssigt omkring mig, mens jeg sidder her og skriver. Det var det samme den 
anden dag. Energien er anderledes end den, der har været i andre bøger – men jeg er jo 
også flyttet til en anden ashram… er det en eksistens, der blander sig, eller er det 
downloaden fra Akashaarkivet, som bare skal indskrives?? Sidste gang forsvandt det. Det 
virkede som om det forsvandt, fordi jeg prioriterede at skrive videre i mit planetraseri på 
de første sider… Nu tager energien af…lige et øjeblik – jeg prøver lige at give det plads 
denne gang og ankhe op i mig selv og teksten bagefter – du skal bare følge med og træne 
hjernen i at omstille sig. Det kaldes fleksibilitet og det er en positiv egenskab. 

Kære Marianne. Vi bliver aldrig færdige, hvis du her vil lære din læser det, som vi har 
downloadet hele ”Den sorte Perle” som formål til. Vil du godt blive færdig med dette 
afsnit og så gå videre som du fik det at vide forleden?! Det haster og du kan ikke tillade 
dig at spilde tiden med at tage dig af andre nu. Tiden er din egen nu. Det er din tur til at 
blive hjulpet. Jeg er der for dig. Jeg står dig bi. Mit navn vil komme frem senere. Hav 
tillid til mig på trods af hvad der skiller os pt. Jeg er din. Du er min. Vi er ét. Jeg attrår og 
elsker dig …. 

Hold da op, wow, sikke en melding og så ligesom en sendt stribe glimtende pinkfarvede 
emoji-hjerter bagefter. Nogen er med på beatet. Okay, jeg skynder mig lige at gøre 
O´Hara-eksemplet færdigt. 

Jeg instruerer O´Hara om indskrivningen af de håndskrevne sider og kører til min mor, 
køber ind i Brugsen på vejen hjem og i bilradioen spiller de denne gamle pilgrimssang i 
forbindelse med formiddagens gudstjeneste: 

 

Må din vej gå dig i møde, 
og må vinden være dig en ven, 
og må solen varme blidt din kind, 
og må regnen vande mildt din jord, 
indtil vi ses igen, 
må Gud holde, holde dig - i sin hånd. 

Jeg ved, jeg skal bruge den her, så nu har du fået den, netop som der er noget neptunsk 
over denne henvendelse. Neptun kaldes nemlig også Jesus-planeten og der er noget 
neptunsk over den henvendelse – dels at den lægger sig så tydeligt om medulla 
oblongata, og dels fordi Neptun slører foretagender. Lægger røgslør ud på mange måder. 
Jeg har Neptun godt aspekteret i 12. hus i mit horoskop, så derfor er jeg født med 
muligheden for at man kan dømme mig som sindssyg, hvis man slører mig lidt til – og 
det gav derfor adgang til den førtidspension, jeg skulle bruge for at kunne få ro til at 
skrive ”Den sorte Perle”. Jeg siger dig – alle er under Blueprintets ledelse og Planen for 
os alle sammen. Nok om det. Alt er hele tiden som det skal være, så det kan ikke betale 
sig at brokke sig over noget, medmindre man skal det ifølge Blueprintet i 
overgangstiden. Og det har jeg skullet af flere årsager. Men nok om det. Læs Perlen. 

Da jeg kommer hjem til Susan O´Hara står pc-en åben og der er skrevet en halv side i et 
nyt dokument. Hun kunne ikke huske, hvad dokumentet hed, som hun skulle skrive i og 
hun kunne ikke rigtig finde ud af det og så var hun lige kommet til at læse i begge de 
bøger, som hun selv havde med og var lige blevet fanget af det – Helligt blod og hellig 
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gral og Den medicinske seer… Det lød som en arrangeret løgn! Susan O´Hara har været 
med hele vejen mht. til at finde rundt på en pc og endog haft eget pc-firma for at hjælpe 
andre og så kunne hun ikke finde dette bogdokument og opgav indskrivning efter sølle 4 
små håndskrevne A5 sider. Og hun kunne ikke engang afgøre om hun skulle trykke 
”gem” på det dokument hun så havde lavet i stedet! Come on! Der foregår noget, der er 
for mærkeligt! Og O´Hara mener at hun snart skal hjem, det mærkes sådan.. Klokken er 
11.55 nu i dag mandag – sjovt nok jeg lige skulle se på pc-klokken nu. Dobbelte tal er 
mestertal og der er doblet op ”in the happy og unhappy Hour”… Vi gik i gang med at 
manifestere alibiet. Det gik som smurt med at få betalt de 20 kr. i leje af en bog i en dag 
og så knaldede vi lige den afskrivning af regressionsdokumentet igennem. O´Hara læste 
højt og jeg skrev ind – det giver mening. Det er mig, der skriver denne her bog og jeg 
skal jo gå solo. Så kan det jo ikke nytte, at hun sidder og skriver i mit dokument. Nogen 
har sørget for, at jeg ikke skal stå bagefter med en hvid løgn og sige ”Jeg har skrevet 
bogen selv.” Jeg dur nemlig ikke til at lyve. Jeg kan simpelthen ikke finde ud af det. 
Måske fordi jeg altid har søgt sandheden. Så giver løgn ikke mening for mig. Men jeg 
kan da se, at så længe verden ikke har opdaget og anerkendt Blueprintet, så er løgnen en 
nødvendighed for at gennemføre at være et intunet menneske. Det er jo frygteligt at vi 
ikke kan nå sandheden uden løgnen. Hvad fanden er det for en verden?! Det er 
simpelthen absurd. Men det virker og det har vi lært helt fra barnsben af. ”Hvad får jeg i 
julegave mor? Det ved jeg ikke lille SKAT. Det må du spørge julemanden om…” ” Mor, 
hvor kommer man hen, når man dør? Så kommer man op i himlen til Gud…” Vi har ikke 
fundet sandheden endnu, fordi vi lever på en løgn. Også den løgn, at man ikke må have 
levet på Jorden flere gange i en planlagt kontinuitet for at gennemføre noget bestemt. 
Hvad vil du have at rette dig efter? Løgnen eller sandheden? Vi kan ikke blive ved med 
ikke at vælge om Blueprintets energi skal gå opad eller nedad. Derfor har jeg også fået at 
vide fra åndelig side: På et tidspunkt bliver det sådan, at der kommer et niveau, som I 
ikke må gå under!” 

Når noget sådant sker, så kaldes det en energimæssig forsegling. Udvikling handler 
nemlig kun om at flytte energier efter en bestemt Plan. Når Planen skal manifesteres er 
man nødt til at forsegle energien der, hvor man vil have den. Det er blueprintet. Det er 
skabelonen eller Planen for dit ene-stående oplyste livs-hus OG Verdensplanen. Det er 
sjælenes manualer og gruppemanualer. Udvikling er et begreb som nogle eksistenser, 
som vi ikke begriber omfanget af, betjener sig af. Sanat Kumara for eksempel. Sanat 
Kumara kaldes også ”Den ældste af dage” og er den bevidsthed eller overordnede 
eksistens, der kan betegnes som Gud for Jordens befolkning. Han kommer fra Venus og 
arbejder i vort 2. stråle univers – og 2. stråle står for kærlighed. Det er derfor det hele altid 
handler om kærlighed. Det er selve vort univers´ energi. Så jeg ved ikke hvor længe det 
kan betale sig at fucke det op og tage den laveste fællesnævner hele tiden, som er den 
materielle verden bl.a pengene. Og det nytter jo ligesom ikke at konvertere dem over i en 
virtuel verden. Vi skal en tand op i abstraktion for at løse opgaven her på Jorden. Så jeg 
håber du er klar til det. Venus er alle værdier planet – også de sociale værdier – så hvor 
langt er vi lige kommet? Nå for Søren – jeg skulle jo fatte mig i korthed. Det har også en 
vis værdi… Og så er det jo godt, at Susan O´Hara og jeg har skrevet regressionens 
midlertidige tekst af. Den kan jeg så tilføje få ord om lidt. 

MEN det korte af det lange er, at det pludselig her til morgen stod mig klart, at står jeg 
ikke på egne ben, der hvor MakeMake har bedt mig om det, så omgår jeg mit ansvar i 
livet! OG så er andre nødt til at spinde en hvid løgn for at udføre deres opgave i livet, så 
jeg kan få den indsigt og lære, jeg skal have ud af livet. Jeg blev pludselig vilje-bevidst 
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om, at jeg skadede både mig selv, mine medmennesker og helheden som sådan, hvis jeg 
lod stå til og ville vente på hjælp fra andre for at få denne bog færdig og stå frem 
selvstændigt med noget nyt indenfor højere viden. MakeMake er både målet og 
energimidlet til menneskehedens næste level, fordi vi åbenbart ikke må introducere 
Krystalsoleviden endnu. Det irriterer mig lidt med denne omvej, men jeg kan ikke 
komme udenom den. Og jeg må ikke være et ”Vi” endnu. Det er Blueprintet og der er 
sørget for alt til rette tid. Menneskeheden er tvunget til at acceptere The Blueprintsociety 
som næste step. Hvor er det fedt, thi planeter og asteroider er altså større og stærkere end 
menneskets egen lille egovilje og ærgerrighed. Vi kan lige så godt indse, at vi som 
menneskehed, med MakeMake er sat under guddommelig administration! Det er både 
happy og unhappy Hour og ad helvede til for ”den frie vilje” – men Planen var: Fri vilje – 
del og hersk. Og nu sidder vi så på limpinden, ligesom fluer på et fluepapir og kan ikke 
komme fri, før vi har gået vejen. Men til gengæld er det så lettere at få gjort rent bord og 
indtage livet i de rette bidder uden forstyrrende summen i krogene, diskussioner og 
udmarvende krige. Det er bare med at komme i gang! Og så er det første hurdle 
indtræder omgående! Rom blev ikke bygget på én gang, men vi kører stadig samme CD-
Rom i det kollektive ubevidste og nu skal piben have en anden lyd, nemlig fra 
krystalskåle, der kan pibe i kor. 

 Piib, Piib,  Piip piii Pibesvane 

Min hjerne går død nu og jeg kan ikke huske min skrivedagsorden. Energien fra før 
kommer tilbage og virker lidt anmassende på en pæn måde…. 

Kære Marianne. Klokken er 13.00 nu og du sidder og sover med Neptun. Du kan gå til 
frokost nu og så kører vi klatten bagefter. Der står for meget på spil… 

Okay. Godt set. Jeg gider heller ikke rigtig sidde og fifle med den hukommelse mere. Jeg 
ved jo det alligevel kører som et tog på skinner, med automat og hele pibe-tøjet. Var det 
for resten ikke noget med Løvens tegn, jeg lige skulle have med? Blueprintet er jo 
minutiøst og det hele passer som fod i hose. Jeg skal nemlig sige dig – det er både 
Nymåne – der skal man som regel opstarte noget nyt OG Solen er gået ind i sit eget tegn 
Løven – som er Kongetegnet og her skal man jo stå ved sig selv. Så hele solsystemet 
bakker mig op i dette her, da Blueprintet er baseret på solsystemets energier. Derfor 
bliver astrologi også en omfattende videnskab at have med i fremtiden, men samtidig vil 
den også undergå store forandringer, da denne videnskab mere bliver forklarende end 
forudsigende i fremtiden. Det skal lige forstås rigtigt, da begge egenskaber ligger 
implicit i denne videnskab fra tidernes morgen. Det er jo en af de ældste videnskaber på 
Jorden. Men…nej… jeg får simpelthen ikke lov at fortsætte nu. Min krop værker overalt 
og jeg er nødt til at rejse mig og bevæge mig for at få den på plads. Jeg er også pludselig 
mega-sulten… Jeg bliver næsten svimmel nu. Så kære læser, jeg er den, der er smuttet! 
Du kan læse lidt fra Internettet www.Astrologihuset.dk imens og se om du kan få det til 

http://www.astrologihuset.dk/


279 
 

at passe med det indtryk og den viden du har fra denne bog nu. Så er jeg tilbage igen 
bagefter. 

Ugen, der kommer (fra den 24. juli til den 30. juli 2017) 
af Morten Bruun                    
Efter de seneste fem uger har været domineret af de mest stærke 
spændingsmønstre der findes inden for astrologien, T-kvadrat og storkvadrat, vil 
den kommende uge byde på en mere ligelig blanding af spændinger og 
harmoniske aspekter imellem planeterne. Jupiter/Pluto-spændingen som er det 
sidste der er tilbage af de foregående ugers meget omtalte T-kvadrat, vil dog 
fortsætte med at være virksomt indtil ca. 10 dage ind i september. Derfor kan vi 
roligt være sikre på at resten af denne sommer vil være præget af ekstremistiske 
(Pluto) holdninger (Jupiter). Der vil til stadighed dukke nye afsløringer (Pluto) op 
inden for religion, uddannelser (Jupiter) og store organisationer (Pluto), som har 
noget med sex, magt og kontrol (Pluto) at gøre, som fx sidste uges ikke særlig 
overraskende nyhed om, at 500 børn over en halvtredsårig periode har været 
udsat for pædofili på en katolsk skole i Berlin. Denne nyhed bekræfter blot at det 
nærmest er en regel, at de gejstlige inden for Den Katolske Kirke har ret (Jupiter) 
til at forbryde sig seksuelt (Pluto) over for børn. Fortrængninger (Pluto) 
vedrørende alle religiøse trosretninger (Jupiter) vil derfor stadig være i konflikt 
(kvadrat-aspekt) med sandheden (Jupiter) en rum tid endnu, selv om dele af 
sandheden nu og da dukker op til overfladen. Så vi kan stadig ikke forvente at alle 
sandheder kommer op på bordet, men at vi højest kan vi se toppen af isbjerget, 
hvilket Den Katolske Kirke er et godt eksempel på, da der jævnligt dukker nye 
afsløringer om pædofili op inden for Den Katolske Kirke, og som derfor nok rettere 
burde hedde Den Pædofile Kirke. 
Pluto/Jupiter-spændingen giver også mulighed for at love (Jupiter) kan blive 
radikalt transformeret (Pluto) til mere udemokratiske love, hvilket fx lige er sket i 
Polen, hvor man i parlamentet har vedtaget at ophæve den for et demokrati 
traditionelle tredeling af magten, så det fremover kun er regeringen som kan 
udpege nye højesteretsdommere og ikke et internt ekspertudvalg bestående af 
eksisterende højesteretsdommere. Hvis denne lovændring ikke bliver omstødt af 
præsidenten vil det give mere magt til regeringen og dermed mindre demokrati, da 
den vil få eneretten til at udpege dommere som støtter regeringens egne 
synspunkter, og afskedige de dommere som ikke støtter regeringens synspunkter, 
hvilket man kalder for et plutokrati, altså enevældig magt.    
Saturn (mangel, ansvar) som de seneste par år har befundet sig i Skytten 
(visioner) har vist, at der er en udpræget mangel på visioner blandt politikere, 
religiøse ledere og andre meningsdannere, som næsten alle fokuserer på materiel 
vækst som deres eneste vision. Med mandagens Venus/Saturn-spænding bliver 
begyndelsen af den kommende uge vigtig at fokusere alvorligt (Saturn) på, hvilke 
værdier (Venus) vi ønsker skal indgå som en fremtidig vision (Skytten), både for 
den enkelte og for verden som helhed. Det kunne fx være sociale værdier, da 
Venus har både med materielle, åndelige og sociale værdier at gøre. Det 
personlige (Solen) opgør med værdier vedrører især dem som er født imellem den 
10.-13. juni, 12.-15. september, 11.-14. december og 10.-13. marts. Venus slipper i 
starten af ugen spændingen til Neptun (illusioner), så det også bliver lidt nemmere 
at se den sociale virkelighed mere klart. Og da Venus stadig er i harmoni med 
altruismens og ekspansionens planet Jupiter i det sociale tegn Vægten, er der 
særlig fokus på værdier som kan komme almenheden til gode.   



280 
 

Solen (ego) og Mars (kamp) står sammen i konjunktion i spænding til Uranus 
(oprør), så der lurer stadig oprørstendenser (Uranus) under overfladen, som 
pludselig kan blusse op, fordi nogen har behov for at markere sig og gå imod 
strømmen. 
Derudover byder ugen også på det mest harmoniske aspekt, nemlig den stortrigon 
som startede i sidste uge mellem Merkur (kommunikation), Saturn (ansvar) og 
Uranus (nytænkning), som åbner for at seriøse (Saturn) diskussioner (Merkur) om, 
hvilke nye ideer (Uranus) der har en længerevarende (Saturn) effekt. Så en uge 
med blandede indflydelser, hvor alt kan ske, da Uranus er indblandet og med gode 
muligheder for at opnå nogle gode forhandlingsresultater grundet Merkurs gode 
aspekter. 

Jeg synes ovenstående tekst siger det hele. Den forklarer fagligt, hvad vi er underlagt. 
Måske skal du træne lidt i at se det og fornemme totaliteten? Jeg synes personligt, det er 

meget slående, at der står: ”Jupiter/Pluto-spændingen som er det sidste der er 

tilbage af de foregående ugers meget omtalte T-kvadrat, vil dog fortsætte med at 
være virksomt indtil ca. 10 dage ind i september. Derfor kan vi roligt være sikre på 
at resten af denne sommer vil være præget af ekstremistiske (Pluto) holdninger 
(Jupiter). Der vil til stadighed dukke nye afsløringer (Pluto) op inden for religion, 
uddannelser (Jupiter) og store organisationer (Pluto),” når mit horoskop NET OP 
påvirkes af Uranus til at koncentrere mig om nogle specifikke tidligere liv, og at min 
egen fornemmelse af varighed af en ny bog med indhold af disse tidligere liv, ville være 
færdig knap medio september. Synet af bommen i de rød/hvide farver og dermed 
igangsætning af det var altså givet fra de indre planer med rettidig omhu! Min indre plan 
laves altså, så den energimæssigt altid bakker mig op! Uanset om det er godt eller skidt 
jeg skal ind igennem. Derfor går det også så ofte galt for astrologerne, når de vil 
forudsige noget. De går jo ind for fri vilje og valg. Men den dag de bliver Blueprint-
sensitive, så bliver de præcise. Og så er videnskaben klar til at tage Krystalsolen ind og 
sige ja tak til både Edderkoppens tegn og Svanens tegn og de andre nye stjernetegn, der 
er givet et bud på i ”Den sorte Perle”, men jeg ikke husker pt.. Så det at være en sensitiv 
person handler altså ikke om sindssygdom, men om at være på total linie med den 
fremtid, der allerede er her, men som politikere, styreformer osv. ikke vil vide af – og så 
kommer vi jo på løgnens mark og så er det folk bliver syge og skævvrides til demens osv. 
som er resultat af en skæv kundalinienergi. Derfor må det også kunne helbredes i energi-
regi og ikke medicinsk. Lige tiltrækker lige! 

Aha – så er det måske alligevel rigtig nok, at ”Den sorte Perle” er sjælens psykofarmaka? 
En daglig lykkepille, som man kan læse indtaget af og blive klogere af, frem for at få 
lukket bærret på ubestemt tid, mens man tilpasses en forkert virkelighed. Ja ja, men det 
skal folk jo lige vænne sig til. Alt er nyt i fremtiden og vi skal sige ja til disse organiske 
løsninger fremfor at få bankbogen lænset for overførselsindkomster, der kun er fiktive tal, 
for at betale metallisk IT-opstigning. Om det så er kriminelle, kan de læse sig til en ny 
virkelighed. Breivik havde sin chance, men omverdenen fattede ikke, hvad de skulle med 
overgrebet og greb så selv til overgreb i fordømmelse. Jeg siger jer: Lær dette her før flere 
må dø for at vække jer! Jeg insisterer! Nok om det, der står bud på løsning i ”Den sorte 
Perle”.  Jeg gider simpelthen snart ikke skrive det mere. Hallo Fatter, kan Forfatteren få 
lov at opfatte noget nyt? Var det ikke mig, det skulle handle om nu, frem for alle de 
spejlinger af tid og evighed til ditto. Min tålmodighed er snart opbrugt… ”Du kan bare 
følge det, du har set er vejen frem!” lyder det så som en svingning midt på baghovedet. 
Mobilen ringer…Annette-Lis ringer 
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Klokken er blevet netop 15.51…endnu en spejling over et punktum. Hvorfor så megen 
social kontakt, når jeg netop havde sagt ja til at gå solo. Det er da mærkeligt Men dejligt 
lige at snakke sammen, selvom jeg fortsat er af for mange ord. Nåh det minder mig lige 
om, hvor jeg kom fra. Jeg blev kontaktet fra de indre planer for 2 dage siden. Den 22.07.17 
kom der endelig en meddelelse fra den nye ashram, jeg var kommet over i. – Nåh, ahaha, 
nu ved jeg det… Annette-Lis har fødselsdag på en 22 – dato og lige tiltrækker lige, og 
netop som jeg havde skrevet det, så ringer hun. Der er da noget, der er gået fuldstændig 
amok med det lige tiltrækker lige. Det kan da ikke nytte at alt, hvad jeg siger 
manifesteres direkte. Så skal jeg vist til at holde mund omgående! Eller hvis det er 
således, så skulle jeg nok lige benytte chancen til at skrive den sang ind, der spontant 

kom en eftermiddag med melodi og det hele , og som pludselig begyndte at 
nynne sig selv og få mig til at fløjte melodien, da jeg skulle til frokost for lidt siden. Den 
kommer her: 

Tryk 16:  Når Verden fungerer igen, får vi alle med. 

I overflod, i overflod . 

 Vandet det fosser i elv. Floden er del af dig selv . 

  Ebbe og flod, vi er verdens blod    . 
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 Årerne flyder i brus.  Hør nu det indre sus   

af overflod , af overflod  . 

Kærlighed hvisler i bæk. Solsorten kvidrer på hæk 

 af  kærlighed,  al-kærlighed.  

Kærlighed flyder i dig. Kærlighed flyder i mig  

 i overflod, i overflod . 
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 Tænk dig nu om kære ven. Lyt til hjertets zen : 

 Søster og bror, vi er denne Jord .                                                                  

..                                                                                                    C´est la Vie 02.07.2017/=19 

Sådan – bare for lige at sætte skub i en udvikling! Hvis jeg vitterlig er noget ved 
musikken og har en form for indflydelse på verden. Og så var det lige den subtile 
henvendelse fra den 22.07.17, hvor planeterne nogle dage har sat sit præg på teksten : 

Kære Marianne 

Jeg er nødt til at henvende mig direkte, det er urgent. Du bør nok holde dig til de få ord 
fra regressionerne fra nu af. Din ”negativitet” vil skræmme folk, der ikke forstår stadiet, 
hvor man vender og bliver ”uhyret” selv i første omgang, altså hvor hele vrangen vender 
udad, for så at forgå i flammende lys. Dette var minoernes indsigt og I er først nu ved at 
nå dem til sokkeholderne. 

Der er en grund til, at det græske er en verdensarv. Det er den ganske mulighed for 
udfrielse af den labyrint I er kommet ind i, når I arbejder med jeres skyggemateriale og 
projektioner. I nærmer jer nu løsningen med ”Metoden” og dine hellige geometriske 
symboler. Men du må stoppe nu, da resten skal stå åbent herfra. Det eneste du skal gøre 
er at afskrive ordene fra regressionerne og udelukke kommentarer før alle er indskrevne. 

Hvis du har behov for at notere og bearbejde som du plejer på din blok, så er det i orden 
med os. Du er nu flyttet til en anden ashram og det betyder endnu en energivending, som 
bliver ved indtil regressionerne er gennemgået sidst i august. Derefter påbegynder vi 
denne bog, som du så qva vanens magt allerede har taget hul på. Du ved så ligeså godt 
som jeg, hvorfor denne henvendelse når dig nu, men det må du så forklare til september, 
når du gør bogen færdig. Det skal nok gå alt sammen. Og du kan evt. bruge lejligheden 
ved din nyvundne frihed til at komme på plads i dig selv uden yderligere analyser. (Og 

det kom jeg så alligevel til i dag ) Det vil føre for vidt her, at forklare hvorfor. Just 
do it. Du ved, vi må kun blande os som aftalt og denne henvendelse falder indenfor 
denne aftale. 

Gennem regressionerne bygges din energi atter op og ”uhyret” syder og braser i solens 
krystallinske lys og du når i mål. 

Du vil få givet næste brev til Konceptmedlemmerne først i august. Du bør ikke indlede 
nye kontakter, så bliv også hjemme fra årets ”Lev af Lys” – samling. Du bør forholde dig 
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så meget solo, som du overhovedet kan, og blot følge vor instruks i forhold til aktiviteter. 
DET ER VIGTIGT! 

Katja skriver færdig på det materiale, hun har og det sidste må komme bagefter, hvis hun 
orker det. Vi vil nok råde til en pause i dette tilfælde. 

Så er der hele layoutet, som vi gerne ser Sidse lave og Katja og Susan O´Hara følge op på. 
Men nu ser vi, hvordan det går efter 2. henvendelse til Konceptmedlemmerne. 

Og så lige en sidste ting. I vor ashram er det ikke således, at du ikke må  lave om eller 
slette noget i bogen! Hos os stopper vi det, der skal stoppes, - som aftalt! Men herom 
senere. Nu har du transformationsstop for det kollektive ubevidste. ”Nok er nok!” som vi 
siger. Nu gælder det dig selv og vi er dem, der giver feedback, inden det går galt uden 
feedback. Du har ydet mere end godt er og det er kun fra vort plan, du kan få den 
nødvendige feedbackhøjde. Kan du forstå, at din søgen andetsteds altid vil være 
forgæves?( Ja, for det her må være konceptmedlemmernes højere selv, hvori vi 
samarbejder og senere downloader os selv til fysisk manifestation fra igen. De tror bare, 
at de ikke er med og lever deres frie liv! Det kunne være dig læser, jeg snakkede med!) 
Godt. Så er du klar til at gå videre og vi hilser dig velkommen her i logen for ”jord og 
beton-arbejde” og vil gennemgå regressionerne med dig. Vi laver den fornødne rens 
undervejs og du følger blot vor instruks, så går det. Du sættes siden i ny position og dertil 
skal du bruge vor optakt med dig. Vi elsker dig alle sammen i denne ashram, så du kan 
lægge alle bekymringerne fra dig nu. ALLE! Du trænger til hvile og opbygning, og vi 
sidder med overblikket over, hvad du skal bruge fremover for at stabilisere livet og mestre 
det, der kommer. Vi er med dig. Du er kommet op ad bakken til opbakningens land og 
den står vi ved hele vejen! Hav en god eftermiddag med Susan O´Hara. Lav ingenting.    
(færdigkanaliseret 9.19-9.20) 

Jeg tænker ”Uhyret” er oppe, hvilket er alle de projektioner, jeg har tiltrukket for at lave 
”Den sorte Perle” som eksistensen Sigma – summen af alting/alle. Hvem er så 
undercover? Det vil regressionerne vise. Og det blev så lige dejlig let bare at flytte det 
dokument herover som jeg skrev af sammen med Susan O´Hara. Nu kan jeg så bagefter 
skrive den korrekte tekst ved at aflytte regressionslydsporet ved siden af. Okay, jeg giver 
mig. Visse IT-ting er overordentlig smarte. Men vi kunne også have lavet det med en 
gammeldags båndoptager/afspiller. Det kan vi så til gengæld ikke med det, der senere 
skal gøres ved layoutet. Jeg er spændt på denne bog. Jeg har ventet i årevis på den. Nu 
hvor den endelig dukker frem som det forreste i mit Blueprint er jeg så til gengæld så træt 
af at skrive og skrive og transformere danskernes skyggesider, så jeg er ved at slå hovedet 
i tastaturet. Jeg har simpelthen været udsat for for meget, i danskernes kamp om at få 
mig ned med nakken. Det svider bare til egen røv, for nu er jeg for træt til at manifestere 
et nyt Koncept eller genåbne det gamle, for ikke at sige få dette stjernestyrede koncept til 
Jorden. Godt nok er der blevet sagt, at når jeg skal møde de andre igen, vil jeg være 
solbrun og fit for fight. Det hænger i en tynd tråd og det føles her og nu som om, vi har 
spillet for højt spil i vor plan for denne inkarnation. Men livet fortsætter jo til man dør, 
sådan er det. Og godt der så var nogen at tage af, når man skal genvinde sig selv på dette 
stadie fra offer til succes. So help me God. Jeg er tom. Men som der blev sagt i et brev til 
Koncept-Sara: Tomme tønder buldrer mest – og det var jo hende de andre hørte og fulgte 
og ikke mig. Nu, må vi så se om bøtten vender denne gang. Den der ler sidst, ler bedst, 
som man siger. 
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 Ahahahaha - 1, 2, 3 Alle i Dåsen  !!!! TRYK 16   

Vær i ALT opmærksom! Også i hvad der foregår på bagsmækken. Lad os få Solen i 
Løvens tegn på tapetet: 

Hanne Mies noter til regressionen den  06.07.2017 

Elevator 

Masser af sol – sand jord – der står kamel – 

Der er en kameldriver  - ved pyramider – se sfinksen – 

Ind i et rum – et sted du bor – 5 år gammel – fin tøj – barfodet, der er en mor og far, men 
du er i et rum alene  –  meget skygge – legeværelse – massivt murværk – med loft, sol 
kommer ind ad vindue, der sidder højt – uden glas – siesta – kedeligt – vente – der 
kommer en tjener – der er et bordeauxfarvet klæde for døren – tjener er pænt klædt – 
guldvævet – det har du også selv, din tjener, han er rådgiver – mellemled til dine forældre 
– han gider ikke rigtig lege med dig – han er underlig – hieroglyffer . Det er ok at lære, 
lærer at læse og skrive med pind og ude i sand. Han er irriterende og visker det ud, for 
det kan blive bedre – føler manglende respekt for din indsats.  Det er ikke 1. prioritet for 
dig – vil hellere lege med nogle drenge – men du skal bare lære. Det kræver tålmodighed, 
fokus, afsavn – i forhold til, hvad du selv vil. Han har en kæp, han slår over fingrene, hvis 
du vil tegne videre. Streng skolegang – træner bevidst flere ting på en gang. Lærer også at 
regne med kugler. Kan bedst lide at trille med kugler. Der går en eftermiddag i fuld sol 
med skole. Lyset er lidt for skarpt. Når du er færdig får du kølige omslag på øjnene – 
optakt til at lære clairvoyance – overanstrenge øjne og derefter slappe af. Der går ca. 5 år 
på den måde. 

Man bliver i stand til at skue rigtig langt ud over ørkenen. At skue hen over andre og 
holde fokus langt fremme. Noget med ikke at lade sig slå ud af petitesse. Der kommer en 
kvindelig underviser i kvindeting – terne – hun har langt smalt tøj på – fin, slank – Du har 
hvidt lagenagtig tøj på med bælte – ca. 12-14 år. Hun underviser i overgangen til at være 
kvinde, og hvordan man kan have det, og hvad der sker i kroppen. Der er en mandlig 
underviser, der underviser i hieroglyffer, regneting, solsystemet og historie – 
verdenshistorie, tavler med hvordan solsystemet ser ud – planetbaner i guld og med 
ædelstene.  Solen er nede i hjørnet og planeter udenom. Man skal kunne det udenad. Der 
peges på Saturn – sandhedslære – man skal opføre sig ordentligt overfor den planet, den 
har stor indflydelse.  

Udover planeter er der hele universet og stjerner bliver udpeget. Der er en 
undervisningstavle, hvor der er en bestemt stjerne der bliver udpeget. – ekstra markeret. 

https://www.pinterest.dk/pin/404127766541616238/
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Du kan godt lide at se på stjernehimlen. Det er også dybere viden – forgår i et andet 
lokale – hvor der er mørkt. Okkult – går hen til en større sten, der er hugget ud, der bliver 
tændt en olielampe. Skygger på væggen. Der er en anden underviser. Det er ting, der skal 
fornemmes – fornemmelseslære – finde sandheden og hvordan den mærkes i kroppen – 
især i hjertechakra – kende sandheden i alt der har med hjertet at gøre og det skal vides 
for at kunne gå igennem ”underverdenen” når du dør. Du er 14-16 år her. Esoterisk 
træning på alle måder. Det bliver udbygget og udbygget. Det bliver mere avanceret og du 
lærer at stå på hænder uanset hvad der sker. I samme lokale, hvor der er mørkt. Noget 
med at kunne fornemme, hvem der er i lokalet, hvor de er og hvordan de kommer hen 
imod dig. Fuld fokus og træning i alle marginaler. 

Man skal kunne mærke, hvor læreren peger på hieroglyffer på væggen. Det står på i flere 
år. 

Udendørs træning – ride på hest, leg med hjulringe og kæppen – jeg er 18 år. 

Op og ned ad baner – løbe – stadion, løbe med hjulringen hele vejen. Ikke slippe fokus – 
gøres på en bestemt måde – noget med at hælde til den ene side – hældningen er meget 
bestemt. 

Du har et kort skørt på og en slags t-shirt-undertrøje.  

Sorthåret – klippet lige over – page. 

Ingen særlig pynt. 

Der er én, der holder øje med at du gør det rigtigt – kropstræning. Man skal bruge begge 
hænder, skiftevis. Det er svært – man kan snuble – hvis man snubler skal man dreje hele 
vejen rundt og op igen – faldeteknikker. Det træner noget i hovedet, der åbner de chakra, 
der sidder rundt om panden og i hovedet. Det træner at du ikke bliver svimmel på trods 
af sol, minus vand osv.  

Belønning er at ride på hest, hvor du selv vil. Man er ikke meget alene. Folk bukker når 
du kommer forbi –    du fik selv kvalme. 

Du rider hen til vand – et firkantet bassin, hvor vandet løber igennem. Det er meget 
behageligt at sidde på hesten og se på vandet.  

Øve at være under vand til man ikke kan være der mere. Ligger lidt udenfor byen. 

Du føler ansvar. – det er vigtigt – første trin af det næste.  

Træne i vand og holde fokus – til sidste trin i bassin med krokodiller i et 
tempelkompleks, hvor du skal ned til bunden og op igen. Du ender med selv at stå og se 
om andre kan klare prøven. 

Hjemme kan du sidde på trone med mand, der er farao. Stolene  må flyttes, når der ikke 
er audiens, men de skal blive i samme rum. Der serveres vindruer for os og dadler. Vigtig 
mad for dig. – og noget pinjeagtigt. 

Tøj er kropsnær, slank, fodnær kjole, drejet diagonal i sort og guld, overdel er også stribet 
– ved hoften kan ses  tydeligt. Striberne er brugt til at understrege kropsfigur. Pagehår, 
ingen hovedbeklædning – nogen gange et pandebånd med slange. 
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Mand har hovedbeklædning i sort og guld. Brune kroppe. Han har armbånd med slange i 
guld. Du har også armbånd i guld med slanger og en armring nede ved hånden. I kjolen 
ved hjertechakra er der indvævet en stor grøn ædelsten under en pyramideformet klar 
ædelsten øverst. 

Du kan vælge at bære ankelring. Du er stolt af din rolle som dronning. Du har fortjent 
det. Du føler ansvar og føler ligestilling med ægtefælle. Han ser op til dig, naturlig 
autoritet omkring dig. I respekterer hinanden – det er lidt usædvanligt. I kan stå overfor 
hinanden og være ligeværdige og åbne vore hjerter mod hinanden og det er på en eller 
anden måde noget nyt. Når dette sker, kommer ingen ind i lokalet. Når I gør dette 
mærkes tydeligt forbindelse hjerte til hjerte og I mærker forbindelse til kronechakra, på 
en eller anden måde deler I det højere selv. Det har også med ædelstenen over 
hjertechakra at gøre. I forener det højere selv og forbindelsen går højere op, som om I er 
ét og I sætter håndfladerne mod hinanden og forenes i energien. Stærk energi. Det er dét 
her, der tæller – det er den ægte vare. Man kan stå i det selv og få den kontakt og behøver 
ikke andre guder. Kontakten rækker højt – op over de andre guder – man har ikke vidst 
det før. 

Riget lever med de mange guder. Er det Jesus, der er inkarneret som den farao? Han 
trækker sig, når du spørger – du får ikke lov at se det. 

Der laves nye dekreter, som folket undrer sig over. I har magt. Folk ved de ikke skal gå 
imod det. Befolkningen kan ikke få det gamle væk og det nye ind. Guderne er med til at 
holde fast i det gamle. Det skal aldrig længere i det samfund, Nefertiti og Ank anaton ved 
ikke, at de ikke kan komme videre med det. Befolkningen kan ikke tage imod. De er 
meget stærke, når de står i den energi. 

De har trukket en indstrømning – en portal, til. Der er åbnet for en global strømning. De 
har den og de er den. I templet kan de holde energien ved krokodillebadet. 

Du skriver i templet – regnskab? Der sker noget i din krop undervejs. Du skriver 
observationer ned, som bl.a. har med universet at gøre, observationer – kalenderagtigt? 
Ny solgud – måske derfor? En slags solur. – En tavle med sol og striber ud fra solen, som 
de laver ude i samfundet. I rummet er der ikke tag – et solur på væggen i templet – der er 
også ét ude i samfundet, men det er knust under oprør – har stået på et torv. En gave til 
folket, guldbeklædt. 

Det næste du ser er gravkamre, bygning af dem, et helt kapitel for sig med børn, hvem og 
hvem der skal ligge hvor, hvordan gravkamrene skal bygges og hvorledes de lægges.  

Der er lære, der skal ændres – forståelsen af det. Der er et rum til højre, hvor de fandt 
Tutankhamon med mange ting i. Det virker som et lager – proppet ind. Det virker som 
om hun godt ved han skal derind selvom hun ikke er tilstede. Hun har en viden om noget 
– sjælsplan? Noget hun får at vide? 

Du kan se ud over den dal – den så anderledes ud dengang med mange træer – meget 
frodig. Der har været vand i dalen og et sted kan man sidde, hvor der er køligt og en 
tjener, der vifter, så du kan få luft. 

Manden dør og hun bliver forvist fra paladset med det samme. Det er hun ikke villig til, 
for de har samme kraft – hun er ”hoven”? Men det sker som et overgreb. Hendes kontakt 
til det høje bliver lukket ned. Hun bliver ført væk – taget i armen og ført gennem 
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tempelkompleks. Hun får læst lektien. Hun bliver overtalt til at gå ned i pyramiden og 
lave en ceremoni, og det er et baghold. Det er meget tilforladeligt hele vejen over til 
pyramiden. Og så er det for sent hun opdager, hvad det går ud på. Hun vil flygte tilbage, 
men kan ikke. Håndgemæng. Hun er ret stærk, men forgæves. Hun mister sin styrke og 
alt hun har troet på. Hun får en mavepumper og skubbes ind i et rum med sarkofag. Der 
tændes fakler og døren lukkes. Der bliver hun til hun dør.  

De kommer og henter hende. Hun er vred og får fatningen igen. Det er som om hun 
meget bevidst stiger ud af sin krop og pyramiden. Hun ligger på gulvet da de henter 
hende. Sjælen har stadig kontakt med den fysiske krop med guldsnor. De bærer kroppen 
ud. Sjælen følger med som drage i en snor. 

Hun køres væk i en hestevogn. Ud et eller andet sted. Der står en i vognen med et stort 
slag, der lægges ud over, så man ikke kan se hun er der. Hætte med guld og han har en 
guldhjelm på. Hun væltes ned over klippeside og lander og ligger der. 

Hun kommer sig og rejser sig og tager den fine kjole af, så hun ikke kan blive genkendt. 
Hun går/kravler hen til vand, drikker. Hun falder om af udmattelse ved bækken. Hun 
ligger der mere end 1 – 2 døgn. Hun bliver fundet af en – båret afsides til en eneboeragtig 
bolig. Vindruer på et bord. Hun er ikke sikker på hun overlever længere end dertil. 
Lægges i hytte på gulvet, sover ind. Hun har længsel efter manden. Hun har bedt om at 
være anonym. Han skal bare begrave hende på sin jord. Ingen skal vide noget. Hun gør 

det og tør det på grund af sin forståelse af/for døden .  

Det kunne ikke passe med en bedre repræsentant på solen i kongetegnet Løven. 
Tilfældigvis lige nu med Solens tegnskifte til Løven. Der er lidt Sfinks Faxeri over det. Og 
tilfældigvis sker det lige nu, hvor Nymånen skal repræsentere en ny start og den næste 
måneds omdrejningspunkt. (I går sad vi rent faktisk ubevidst og skrev teksten ind lige 
efter frokost og den eksakte Nymånen kl. 11.46! Måske har jeg stadig bagerbonen som 
bevis? Fatter du hvorfor, jeg føler mig sikker på, at det ikke er noget lort og at det ikke er 
sort, det jeg har fat i? Det er ellers kutymen for mig, at blive mødt med afvisning og 
nedladenhed. Men nok er nok nu!)  Hvorfor var det mig, der skulle åbne ballet med 
Forlaget REX i 2006 NET OP, som man fandt den nye oldgamle pyramide i Bosnien til 
hvis energi Konceptets første symbolenergi fra 2001 matcher perfekt til solpyramiden? 
Der er mere mellem Himmel og Jord i gang end vi med vor dagsbevidsthed ved og det 
hele er planlagt med rettidig omhu. Planen for Jordens og menneskehedens opstigning til 
en helliggørelse er meget tydelig nu. Men du bliver stadig bildt ind, at det handler om 
ydre vækst, handelsbalancer og arbejdspladser. Og det kan koste mig livet at stå frem 
med denne viden. Nogen er imod sandheden og leder verden på løgnen. Sorry to wake 
You up… Det handler om skelneevne i første omgang. Skelneevne leder til højere 
sandhed og kontakt. Og vi skal nok nå frem. ”Den sorte Perle” er færdiggørelse af 3. og 
4. dimension – derfor er den summen deraf og træner skelneevnen. Derfor tror folk med 
for lav skelneevne, at Perlen er ”sort magi” og går med djævelen og alt mulig grimt. Men 
det er netop det den gør op med. Sender Satan tilbage til Gud med en one-way-ticket til 
Karlsvognen. Vi skal forstå helheden for at slippe angst og frygt. Magi er magi og sort 

https://www.pinterest.dk/pin/404127766541616238/
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bliver den først, når du ønsker at gøre skade. Og når ’lige tiltrækker lige’ så må intuneren 
kende til sort magi for at kunne mane noget udvalgt til ugunst frem, som ikke er, for at 
skade mig, for at sætte en åndelig jantelov igennem. Ondskab er noget, man tror man 
tilvælger, fordi man ikke ved noget om Blueprintet. Og det har aldrig været beskidt at 
gøre sig ren. Universet er ganske logisk, så længe vi ser Blueprintet. Universet baserer sig 
simpelthen ikke på menneskedyrets tankegang. Men vi er en brik i det. Det må være 
logik for Perlehøns! Nå, det var det her med ikke at kommentere. Hold da op klokken er 
18.00 nu! Slut Prut om åndelighed. Det var også bare fordi, jeg kunne springe over, hvor 
gærdet var lavest, og bare sætte Nefertiti-teksten ind. Så kom jeg på Uranus-afveje og 
hentede ikke energien ind fra regressionens lydspor. Heldigvis kan jeg slette 
ovenstående, hvis jeg synes. Jeg må virkelig tage mig sammen for at blive af få ord. Det 
er jo en indre revolution dette her. Det er også derfor folk kan diskutere med ”Den sorte 
Perle”, men man kan aldrig diskutere om indholdet skulle have være skrevet eller lavet 
anderledes. Der er det, der er. Det er givet, som det er, for at udfylde sit formål på alle 
planer til perfektion. Og det opdager man ikke, når man støjer. Det opdager man først, 
når man forstår Perlens indre sprog, som man må lytte sig til. Det er krypteret og nøglen 
har du selv. Jeg bestemmer ikke, hvad du skal have ud af det. Jeg siger blot værket 
eksisterer og at det skal færdiggøres sammen med nogen, så derfor kan jeg ikke 
MakeMake med det. Kun med denne bog. Det er indlysende, at jeg må gå solo.  

 Slut prut med krukkeri. Klokken er 18.18 nu! (18.18 04.12.17 
ved skimning for billeder.) 

(Tids-tværsum er 9.9, så det er  Cut Elly og Mars/Mars! Lød det fra krybbe-teringen.  

99 Slutning på en stor revolutionær cyklus. Begyndelsen på en ny cyklus. 

(11.02.18 Jeg er ved at få svip af overflod af billeder, der er downloadet og oploadet i en 
megavortex. Altet er som en pumpestok af overflod. Alt givet fra ånden i dette bogværk er 
nu manifesteret fysisk i hånden via Blueprintliving. Her kommer lige et nyt billede fra i 

dag, - det sner ! Mor Hulda har åbenbart fået ansat nyt personale
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Konto:36353665108325 - og jeg kan gøre ligeså.

Tværsum 20 = vækkelsestallet! )

25.07.17 

Jeg tror nok, jeg endelig har lugtet lunten med denne bog…

Halleluuhja. Halleluuhja… ..

Opråbet nåede de sensitive unge i X-faktoren…. Og det er aldrig rart at blive dømt ude af 
dommerne. Specielt ikke, når man har fat i fremtidens lange ende, og gør hvad man kan 
for at hjælpe til. Det her havde jeg ikke lige set komme. Tak! Til alle jer, der allerede har 
læst disse linier i æteren, i det subtile Blueprint for Danmark! I har jeres link til 
bogværket her!  

Tryk 16.  

Kæmp!        Erik Morsing, Anne Steen  

Det er jeres historiske dokument om, hvilke energier I er født ind i som fundament i 
Danmark, og hvad jeg har forsøgt at rengøre og forenkle for alle, så jeres fundament 
bliver renere og jeres energi kan blive Manu-energierne. Det manifesterer sig nu. 
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03.01.18 Ja,ja,ja nu kommer jeg..  I ser jeg iiiler…. Der er så mange, mange, 
mange ting, som jeg skal nåå…! Og det føles fortsat som på lånt tid…hvilken Deadline? 

Man siger, at ”Dommeren” kommer fra Svanens tegn, og I kan manifestere Svanens tegn 
for fremtiden via Aros. Her er manualen, nogen af jer vil finde vej. 

(03.01.2018 Dokumentet nedenfor, med brugen af Sølvkuplen på toppen af Aros inde i 

midten af Regnbuekunsten af Olafur Eliasson , er 
oprindelige givet i liggende format, men jeg kan kun få det ind her i bogen som 
nedenfor. Det går vel…  

CD nu!  Jeg holder Aros Blueprint. En  Prås vil gå op for jer! Jeg 
holder videre tegninger om værket for mig selv, der må være grænser for elskværdigheden 

og hovedløs gerning!!  Jeg er bare nødt til at sikre mig, at dette her ligger 
tilgængeligt i landet, hvis bogbomben her gør det af med mig. Folk tolerer jo intet nu om 
dage, og jeg vælger måske at pensionere mig selv eller finde et andet bosætningsland, 
hvor jeg bliver mødt med velvilje på min eksistens og ikke vækker hysteri og vrede. 
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Almene symboler for:  Sol  (maskulin energi/guld). Måne  (kvindelig energi, sølv). 

Jord  .  (Forening af modsætninger). 

I Svanens fugleflugtslinje over Aros udgør Regnbuebroen og Sølvkuplen tilsammen 
Solens symbol og Sølvkuplen alene svarer til Månen. Via Solens brydning i regnbuen 
skabes genskæret i månesølvet og derved den subtile regnbue i rummet mellem Sol og 
Måne, som så kan finde sin indre pendant i anskueren ved at træde ind i Sølvkuplen og 
modtage regnbuen i forståelige ord, så man får en oplevelse af, at farver og ord er energi 
og nogle af livets tryllestave. – og mit bidrag sørger for at guldet også findes for enden af 
regnbuen. 

Time og dag og uge, 
                  dem får vi lov at bruge, 
                                  stjerner og sol og måne, 
                                                       dem får vi lov at låne. 
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Den danske sangskat m.fl. er indlagt i værket og kan evt. supplere et medieteknisk 
lydbillede til regnbueværket (dyr Koda-idé og skal nøje overvejes i forhold til 
energiforvrængning af værket!!!!) 

 

Bagtankerne: 

Jeg har gennem 9½ år været aktiv skabende af verdens første og eneste udfoldede multi-
level-bogværk!  Det er skabt af en optrænet psykisk evne til kvantefysisk sammenfiltning 
indenfor alle livets emner og specielt designet til at give modtageren en banebrydende og 
nytænkende forståelse af sig selv og omverdenen og af, hvordan livet bygges og leves 
som en bevidst orden udtrådt af kosmisk kaos. Denne gave er givet gennem det 
bevidsthedslag, der ligger bag/over intuitionen og inspirationen. Det er givet via 
forbindelsen til mig selv og andre, som multi-dimensionelle eksistenser. BogRingen 
skriver sig via bevidst udvidet bevidsthed helt ned i vort daglige livsfundament som et 
spejl af mennesket og dets dagligdag og favner alle vore skyggesider og belyser/oplyser 
dem. Bogværket viser derved både nedstigningen af idéstof fra højere energiplaner via 
sølvets/den indre måneenergis modtagelighed, henover lagene af inspiration og intuition 
og til den psykisk/åndelige Regnbuebros modning fra rod til isse i mennesket. Dette 
tænder dermed den indre sol og derved omsætningen af inspiration til enten kunstnerisk 
virke eller almen menneskelig livskreativitet, gå-på-mod, harmoni og arbejdsiver. I et 
nyskabende parallelt tilfælde af høj/dyb basal, måske ubevidst viden, konkretiseret, 
manifesteret og eksemplificeret først for offentligheden i Eliassons nuværende del af det 
samlede værk – Regnbuebro og Sølvkuppel. (Sagt med al respekt og glæde!!!) 

Men dette værk får først den højere synteses synergieffekt ved at indsætte mit bogværks 
skriftlige Regnbuebro. Bogværket er lavet som én stor regnbuefarvet tekstRing. 
Bogringen er bl.a. ment som en læsbar multimedieteknisk lysprojektion op på 
indervæggen af Sølvkuplen i Olafur Eliassons værk. Tilsammen dannes en levende 
syntesernes overbygning og flot sagt: ”Aros Treenighed”.  

Målet/effekten af sanseorgiet er at sætte gang i vor indre Enhjørning og lære den at tølte, 
så vi får et nyt mentalt og åndeligt trav på Jorden og en total gen- og ny-tænkning af 
menneskets mål og værdi i Altet. Mit værk er syntesernes og synergiernes værk og udgår 
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som idé årsmæssigt sjovt nok ’sideløbende’ med Eliassons værk og er deri reelt dets 
dual/tidstvilling! Værkerne passer derfor sammen som fod i hose, men kan også stå alene 
i lavere energi. Alle dele vil dog nok synkront være færdige samtidigt…gå i ét!  

Synteserne af højeste energi er de, der sammensættes af modsætninger. Dette begynder 
allerede på manifesteringstidspunktet, men det fører for vidt at beskrive alt her, da det 
reelt er endeløst… Men jeg vil dog give et par eksempler: Regnbuebro og Sølvkuppel er 
fysiske, håndgribelige størrelser, der ansporer til den abstrakte tænkning. De er i skabelse 
det relativt hurtige manifesterbare og letgenkendelige lysudtryk. Den indre lysende 
bogregnbue er modsætningen, qva det at være den ”ikke-fysisk-håndgribelige” del og et 
abstrakt Sisyfosarbejde. Tilsammen giver værkerne ekstrem abstrakt og banebrydende 
tænkning, men også muligheden for derefter at nedtones til ny-handling. Let og svært, op 
og ned kan byttes opportunt i brugeren.  

Men den ophøjede idé, der viser sig netop gennem udfoldningen og derved tilsynekomst 
af detaljen i værkerne, er endvidere, at man på Aros finder det fasttømrede, kollektive 
værk, mens man i befolkningen finder pendanten - det flydende, vandrende, bølgende 
bogværk til eget nærmere studie, udbytte og vækst for den enkelte og 
samfundet/kollektivet som helhed. I læseoplevelsen bliver Regnbuebogringen da 
pludselig det konkrete for læseren, og Regnbueværket på Aros bliver lige omvendt 
tanken/erindringen om det rumlige, manifesterbare, som Eliasson har vist man roligt 
kan gå ind i - og grounder derved sjovt nok den uhåndgribelige jordforbindelse i tanken, 
som bogværkets læsning netop fordrer, for ikke at ende som luftkasteller, men reelt 
afstedkommer ny handlekraft og vækst, hvor det er meningen for den enkelte og 
helheden! Jeg ved, grundet udfoldningen af detaljen og værende den, der kender 
krypteringen, at det samlede værk er et nyt givende stilfærdigt verdenssymbol til 
erstatning af erindringen om de to tårnes voldsomme fald i New York. (Som symboliserer 
det 2-strengede menneskelige DNA, der nu erstattes af opdagelsen af helhedens DNA, 
Manu – Sanskrit for ”Det rigtige menneske”.) Værkerne er tilsammen konkret, basal 
oplevelse af kvanteteorierne i praksis til forståelse af fremtidens livsvilkår. 

For at gå højt op, må man også kunne nå langt ned! Værket er derfor både alvorligt og 
overfladisk på én gang og er af hensyn til fremtiden energikrypteret og frigiver derfor sin 
indre viden i takt med, at omverdenen er klar. Bl.a. ved at være skrevet kun på dansk og 
være ikke-oversættelsesbart til andre sprog. I denne proces gør værkerne tilsammen Aros 
til Danskernes anvendelige kunstmuseum nummer ét! Men der er meget, meget mere til 
dette uendelige vækstpotentiale, også i europæisk henseende. Men den må vi tage en 
anden gang. Tilsammen er værkerne forståelsens og visionernes Arnested og ment som 
fredsskabende via en stille indre revolution. Mere vil jeg ikke røbe her, thi vi er NET OP 
nu i den højere syntese af den verdenskendte, anerkendte kunstner og det endnu 
nærmest ubeskrevne blad af den grimme ælling, og det skal man kunne mærke værdien 
af og mulighederne i, indtil slørene falder.  

Af erfaring ved jeg, at jeg er mellem 10-40 år foran, hvilket jeg sædvanligvis lægges til last 
og oplever janteloven for. Nu vil det vise sig, om I tør involvere mig, så mit værk ikke skal 
ligge som et gammelt tulkuværk og findes om 500 år på et falmet, halv-smeltet USB-stik. 
Alle omveje fører nemlig alligevel gennem min CD-rom …C D. 

Svane-opstillingsværket inde i kuplen er en del af det samlede værk og afsløres ikke i 
denne henvendelse. De ca. 6000 skriftlige lyssider kan køre sløjfemæssigt ”i døgndrift” 
og give anskueren meditativ fordybelse, men kan også afbrydes til specielle tidsfastsatte 
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direkte meditationer for lukket dør og da med aurafotos som lyskilde på kuplens vægge. 
De to første musikere, der kan bidrage til dette energifundament er allerede kendt af mig. 
De ved det bare ikke selv endnu – ligesom Eliasson ej heller kender mig som jordbo. Det 
er noget af det, der bliver fremtidens mellemmenneskelige mystik og enorme 
menneskelige engagement, som i Fremdrift og Opdrift på sigt samler nationen, verden 
og solsystemet m.v. …...for det højeste gode....  

Bogværket har egen selvstændig titel og skrives under flere beslægtede pseudonymer. 

Med venlig hilsen 

 

Henvendelse for seriøs interesse: M…….@gmail.com           Og så sker dette:  

03.01.2018 Den seriøse tilbagemelding blev: at arkivere forslaget mellem andre bud på 
brug af kuplen… – og den kuppelbrug anvendte Aros så ikke selv. Kuppelkataren gør, at 
jeg overvejer at lukke den strøm af energi, jeg har over Kunstmuseet Aros, som åbenbart 
tiltrækker mange kunder. Nok er nok offerrolle på et tidspunkt! Til sidst bliver man vred 
og udsugningen af mig uden feedback bliver for stor. Tålmodigheden mister sin grund. 

Nå. Det var lige dagens omvej. Vi må hellere få det mere konkret historiske dokument 
gjort færdigt, så I ved, hvem kilden til værket er, og at det vitterlig kommer i ønsket om at 
forandre til det højeste gode for alle, ved at hæve summen af alting – synergieffekten er 
Opdriften til Fremdriften, sådan som verden forstår sig selv nu. Det er det herskende 
spirituelle og energimæssige indsigtsniveau, hvori værket er skabt, som møder 
virkeligheden der, hvor det fortsat virker.  

Det må så lige blive en ommer med Nefertiti. Vi skal have summen af energien med. Her 
får du hele afskriften og ikke kun vidnets dokumentation: 

26.07.17 

Jeg er frygtelig træt, jeg må ankhe op i mig selv. Hvorfor gør jeg egentlig dette her? For 
egen vindings skyld, for danskerne, eller for helheden? Jeg fandt en sølvglimtende hår-
elastik på min gåtur i morges som et svar, men hvilket? Jeg er vant til den form for 
kommunikation. Måske er det sidher, der hjælper med at lægge alle de ting, som en slags 
mellemledskommunikation, mens jeg arbejder i det skjulte med at få de højere energier 
emulgeret helt ned/ind på Jorden? Der sad stadig ét længere kraftigt sort hår i den og det 
undrede mig lidt. Det smed jeg, for at der ikke skulle komme for meget personlig energi 
med elastikken. Nu giver det mening. Sort hår er jo en del af nedenstående. Og det er 
naturligt, at man ville gøre det. Det er jo ydmygt og klamt nok i forvejen at skulle 

mailto:Mozzlarr@gmail.com
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illuminere verden gennem dens affald. Det vil altså sige, det sorte hår skal væk og 
”sølvringen” står derefter selvstændigt. Hår-elastikken er anderledes end de andre 
fundne elastikker, den er mere subtil og gjort af næsten gennemsigtigt stof og har lidt 
glimt. Koblet med min første indskydelse: Sjælens ring er sluttet. Sjælens sølvsnor er 
sluttet! Så er det altså rigtig nok, at det er mit sidste liv på Jorden! Men når jeg nu ved, 
hvis det er sandt, at jeg er X fra Jesu tid og denne X allerede er opsteget, hvorfor så denne 
sølvsnorsring? Jeg tænker denne ring er alfa omega, for at være færdig på Jorden, 
integreret kristusenergi og med udfoldet kristuspotentiale. Forstået mens jeg skriver 
disse linier: Det sorte hår og guld er med – hov nu kom en hvid sommerfugl lige 
flagrende mod stuevinduet, som ville den lige gøre opmærksom på sig selv – jeg tænker 
zen og tommeltot og en tidligere hvid sommerfugl 

 Frihed 

Vær i ALT(et) opmærksom! Sort hår og guld hører med til nedenstående inkarnation, 
min sjæl er forbundet med en guldsnor, ikke sølv! Og mine bøgers formål er at gøre den 
lavere sjæl færdig for Læseren og føre til den højere sjæl. Pludselig kan jeg mærke, at jeg 
tændes og begynder at fatte interesse for dette nye aspekt af sjælestudiet og psykens 
signaler og marginaler. På den anden side set, der er ingen, der endnu har værdiget 
færdiggørelsen og den sidste del af sjælsvejen opmærksomhed. Sigma-delen. Nå, det 
nytter ikke at blive ved med at have denne udmarvende skuffelse, vrede og bitterhed 
kørende som resultat af konstante afvisninger fra omverdenen. Men kors hvor er den 
Ring tung at bære. Den er gået til helhed i sig selv, altså blevet et mood i gruppesjælen 
og der er kun én vej frem – at bære denne Ring til den hellige kosmiske ild og sige: Nok 
er nok, and burn IT while I´m alive. – aha, det giver pludselig mening at denne heksering 
dukkede op på den gåtur jeg havde med min mor i går – dette knækker lidt i væggene nu 
– det er min bevidsthed, der udvider sig og omgivelserne der billiger i flytningen af en 
grænsebom.  

 Godt svampeår i år.                               . 

Det er som om min energi går op i styrke og jeg ved, af erfaring, at det er NET OP nu, 
jeg skal åbne det tidligere liv nedenfor. Jeg var desværre for træt til at være opmærksom 
på, at jeg skulle have fulgt signalet om at finde lydfilen på pc-en først. Uha, hvor energien 
trækker i kroppen nu. Alt i mig bliver anderledes og jeg får svært ved at trække vejret. Mit 
harachakra kræver enorm opmærksomhed, sveden pibler ud overalt. Jeg sveder totalt, 
som var jeg sat under andre himmelstrøg og skulle have haft en hel anden kost, end den 
koldskål med junkere, jeg fik til morgen. Men jeg var for træt til at lave andet. Det stod 
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lige for, men gjorde kun trætheden værre. Energien bliver suget ud af mine nyrer, når jeg 
får mælkeprodukter og jeg ristede mig et par skiver flerkornsrugbrød af bedste slags og 
supplerede med ost, da det første måltid var for lousy, og så en halv kop nescafe og nu 
viser det mig med al tydelighed, at jeg ikke skal spise for at vinde energi, men gør det for 
at afpasse og nedtone min energi. Mine iagttagelser har været rigtige hele vejen. Men 
hvad i alverden bringer fremtiden? Skal jeg lægge mere i de ord fra forleden om at: Nu 
tager vi maden fra dig…er det ikke længere vand og brød, jeg skal sidde inde med, men 
måske en overgang på dadler og vindruer. Det blandes med en indre panikagtig tilstand 

og lysnæringsforløbet hos ”Lev af Lys” lykkedes jo heller ikke.  
Jeg fik overdraget terapeuternes energier og måtte bære dem som en entitet, så deres 
koncept kunne komme frem – og det var en sjælsaftale – men på hvilket niveaue? Det er 
sgu da surt at lide selv og spille offerrollen og samtidig betale for behandlingen, så 
terapeuterne kan føle succes og lettes for deres ubalance ved at jeg lægger mig på briksen 
for at få den fjernet og samtidig skal høre for, at jeg giver andre skylden hele tiden. Det er 
fandeme flot du, men nu skal pibesvanen have en anden lyd, for jeg er træt indtil marven 
af at høre på, at jeg skal være ydmyg, så snart jeg bringer den mindste flig af min kraft på 
banen! Nå, det nytter ikke en skid at brokke sig. Enhver vil altid føre forholdet tilbage til 
mig selv. – Så mener de nemlig, at de selv er uden skyld og kan fralægge sig dels at høre 
mere og dels at tage personligt ansvar.  

 Å D R Danmark Å D R Dk   

 

 

Må din vej gå dig i møde,  
og må vinden være dig en ven, 
og må solen varme blidt din kind, 
og må regnen vande mildt din jord, 
indtil vi ses igen, 
må Gud holde, holde dig - i sin hånd.   

Men de mistede så også muligheden for at møde mig. Højrøvethed og dumstolthed er 
irriterende tilstande at skulle spejle, når man selv er yderst ydmyg overfor sin opgave på 
Jorden, men også er bevidst om, at der samtidig skal power til på de rette tidspunkter – 
og så bliver man fordømt for det. Jeg siger jer: Menneskene er en flok høveder og 
Karslvognen har sit hyr med at styre udenom deres efterladenskaber. Det er til gene for 
den himmelske trafik! 

 Ankh op I jer selv!  Fej, Bimse, fej for egen port! 

Og så blev min energi normal igen. Der ligger altså en kompleks multi-level-vrede i mig, 
som endog er horoskopmæssigt bundet i 6. hus – helbredshuset. Hvem opfanger det? 
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Det gør mine fjender. Så derfor skal vi gøre op med at vi skal illuminere via sygdom og 
gennem smerte til ånd. Det er den forkerte vej og løsninger sidder jeg med. Men nogen 
er gået før mig og har fået de 13. stråler åbenbaret. Og når ’lige’ tiltrækker ’lige’, så 
kommer løsningen selvfølgelig til dem, når de bruger kristusenergien til at illuminere de 
13 stråler med. Det du sender ud vender tilbage til dig selv. Er det godt, får du plus på 
karmakontoen – og så kom jeg lige med en symbolenergi, der kan opløse karma let og 
enkelt. Nå det var et sidespring – også rent bogstaveligt, da Konceptet 2001 allerede var 
på karmafrit niveau. Ellers kunne det jo heller ikke hedde ”Raising the Rays”, hvis det 
ikke selv var hævet over strålerne. Alt var og er som det skal være bortset fra at det blev 
betegnet som sort. Men hvad skulle det ellers blive, når det kom fra ”et sort hul” som et 
lysglimt til menneskeheden. Altså, alle de ord hele tiden. Nu må jeg simpelthen tage mig 
sammen og stoppe den ordfloms-trigon og få den ind i nogle faste rammer! Hvor bliver 
den regressionsfil af?...Jeg har et horoskop, der siger, at jeg ikke skal lave noget. Der er 
lidt REX over det. Det har selv joggingbuksedanskerne svært ved at forstå (Går det lange 
ord for de ordblinde?) eller slapper hjernen af? Love og regler har svært ved at rumme 
mig og omvendt. Det er også svært at ville en hel masse og have masser af energi og så 
ikke må bruge den – man bliver sur og gal af det. Det er som at være en vred bi i en 
flaske. 

 Flyv ikke højre… 

Åh, nu forstår jeg det med ordenes kilde, der ikke er til at dæmme op for. Det var 
selvfølgelig derfor, at jeg kun måtte tale via kanalisering fra højere planer. Der kunne de 
holde min mund og jeg blev nødt til hele tiden at sige ”Det ved jeg ikke.”, når nogen 
spurgte. Det blev selvfølgelig planmæssigt misforstået og vi har alle undret os, at jeg 
kommer med noget helt nyt til verden og så nærmest ikke får en forklaring. Tiden går. 
Utålmodigheden bliver uudholdelig. Konspirationsteorier og spejlinger tager over. Man 
får Løven (Alle deltagere er under pseudonym i bøgerne.) til at lukke min kanal, som 
ellers står i Løvens tegn, vil jeg påstå, i 9. hus – huset for højere viden (Endelig fatter jeg 
selv, hvorfor Akasha kalder vedkommende for Løven. Lige tiltrækker lige og løsningen 
ligger altid lige for til rette tid! Alt kommer til den, der bærer tålmodigheden i hjertet 
fremfor udenpå tøjet!). 

 Vær´så´ god, her har du lidt tålmodighed. From All of Us to All of You. 

Og NET OP når kanalen lukker, så slår trigonen sig løs og ordene flyder i ét væk direkte 
fra kilden i 9. hus. Og det betyder så lige NET OP, at jeg kan emulgere de høje energier 
ind i samfundet via ord og ordvalg på alle levels af sprogtone – og det bliver konkret til 
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”Den sorte Perle”, og subtilt til samfundets og menneskers nye tiltag, som ikke kan 
bevises at have rod i den nye tids energier, hvis ikke NET OP ”Den sorte Perle” var 
skrevet som så tæt og omfattende bevis som muligt for noget, man ikke kan måle og veje, 
hvis man ikke netop gør det som ”Den sorte Perle”, der er både i livet og tilskuer af livet i 
helhed. Træk og slip – er princippet og det er fulgt til punkt og prikke. 

 Hej igen SKAT 

 Et eller andet sted er det ligegyldigt om bogværket kommer ud. Processen med at 
illuminere i hver en vrå var jo vigtigst og opgaven er færdig. Det er mere sådan for mig, at 
jeg synes verden bør vide det, der står i værket, selv gå processen og trække sjæleniveauet 
opad, da synergieffekten så bliver meget stor og giver samfundet ekstra Opdrift og 
Fremdrift. Men også fordi, det er på tide at anerkende, at der er mennesker, der har 
sådant erhverv til alle tider, og uden dem hænder intet humant. Og det skal støttes. Det 
skal ikke mødes med et krav om at skrive under på, at man er sindssyg, for at kunne få 
fred og ro til opgavens udførelse!! Hvor går grænsen for ydmyghed? Jeg er øvre 
trendsætter via indpodning af nye energier. Hvad du så skal bruge dem til, det viser dit 
Blueprint fremover, thi det er den trend, jeg har sat i gang. Derfor udgår den nye verden 
også bevidst fra Danmark. Vi er længst – men hele menneskeheden arbejder for det 
samme. Vi er længst, fordi vi har mulighed for at være på overførselsindkomst i 
Danmark! Det er bare på tide, at det bliver bevidst og viden går til enhed i en højere 
forståelse. First step for man: Leave the Moon and don´t reach for Mars. It´s an unholy 
Planet. Hvor dum kan man være Over-there? Change! Og det bliver der så sat Trumpf 
på! Hvert land har sit Blueprint, så luk lige grænser og samhandel en stund og find ud af 
hvor I hver især står – and then: Make the World whole again. Hvad mangler de i 
Frankrig? Hvis man ikke ved hvorfor verdenssignalerne bliver sendt, så misforstås de. Og 
det gør de fordi mennesket mener, at det ved alt og at det er dem, der styrer Jorden. Hvor 
dum kan man tillade sig at være, når man ikke må være klog? En åndelig kanal behøver 
ikke sit hoved…(Det var en multi-level-sætning!)…Så lad os få den regression skrevet af! 
Hvis man er dum som et bræt, så kan man i hvert tilfælde ikke gøre for det. Så er det dét, 
der er planlagt. 

  Mod dårskab kæmper selv Guderne forgæves 

(Jeg elsker, når bølgerne sådan ruller i teksterne. Er du fuld af ”skarp”, så hører du 
sjæleklokkerne i baggrunden og ved at ethvert ord indeholder præcis den ladning de skal, 
hverken mere eller mindre, for det højeste gode, som du ikke kan vide, hvad er. Knæk 
sagde det i væggen! Det er ikke at fornærme nogen. Ifald du føler det, så har du en 
fordom overfor en ny litteraturform. Multi-level-skrift. Læser du bogen igen, taler den 
anderledes, fordi ordene er levende og kommer alle til gode. Kilden ligger i ”The Secret 
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Chamber of the Heart”, der smeder bogringen i den trefoldige flamme over hjertechakra. 
Hvor sur er du nu?) 

Så blev det frokosttid. En avocado, en ds. tun og en donutfersken. Der er noget 
lysnærings-agtigt over menuen. Man skal spise, hvad man har lyst til, men det er kun 
fordi, der er noget galt. Det var ikke ment til at være således. De tidligere liv spiller for 
stor rolle i det koncept, men vi træder alle vore barnesko i fremtidens energier. Det var 
ellers super sol og godt varmt på terrassen og derfor er min krop nu, netop som den var 
tidligere, da jeg skulle gå i gang med afskrivningen. Tung, mæt, varm og træt og jeg har 
lavet en ny kop nescafe, da den halve kop blev opvarmet i mikroovnen og blev glemt og 
derfor kold for anden gang. Man bliver godt nok distræt af dette her. Kender du nogen 
distræte personer? De er i flere tider på én gang. Man arbejder på noget i sjælen samtidig 
med, at man er tilstede på Jorden. De er ikke sindssyge, de er bare i connection med et 
andet plan af deres bevidsthed. Ligeså alle de sensitive. Sindssygdomme er vejen frem. 
De går forrest, fordi vi ikke har anerkendt frihed til åndeligt arbejde. Nok om det, 
tidsringen er sluttet og vi er tilbage ved i morges selvom klokken er præcis 13.00! Kalder 
du det udvikling?  

 Ruulll små bølger ruulll…  

Og det gjorde de så: 

 06.07.2017Regression til Nefertiti: 

Jeg går ind i en elevator. Trykker på knappen 25 og elevatoren kører ned til 

jordniveau.  Nu lukker den op. 

Når du træder ud, hvad træder du så ud til? 

https://www.pinterest.dk/pin/404127766541616238/
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Der er i hvert tilfælde masser af sol – Ja. Hvordan er underlaget? Det er sådan lidt 

sandagtig jord – og så er der sådan en… kamel…  – Jeg tror det er 
meningen, at man så skal klatre derop og så går den derhen, hvor vi skal. Ja. Så går du 
hen på kamelen og sætter dig op på den. Hahaha. Har du optageren slået til? Ja. Nå 
okay. Det har jeg. Det gjorde jeg ligeså snart du sagde : Nu åbner døren sig. Nå, okay. 
Hahahaha. Så kamelen går derhen, hvor du skal. Er der mange omkring dig? Eller er du 
alene? Nejh 

Der er vist bare sådan en med en pind, der slår på bagdelen af kamelen… en 
kameldriver?  Ja, en kameldriver. Går I langt? Nej, jeg tror..vi er vist allerede ude ved de 

der pyramider . De er åbenbart bare bygget, jeg troede vi fik noget at 
se, men det skal vi nok ikke tage os af. Det skal vi ikke tage os af. Det er der – jeg kan se 
dem og jeg kan se sfinksen der – og så kommer vi bare hen imellem de to…Ja. Jeg tror 
simpelthen det bare er sådan en forsikring om, at det er der, jeg er! Andet tror jeg ikke 
det er. Det er ikke sådan, at man bliver ført. Nej, det er mere for at fortælle dig, hvor du 
er. Ja, for at fortælle, at vi er altså i Ægypten. ”Du kan selv se….” Du kender det her, de 
bygninger og sfinksen og der er også nogle små pyramider i området Ja. 

Hvor skal du hen? Skal du længere? Nej, jeg tror, jeg skal ind i en anden form for rum? 
Hvad er det for et rum? Jeg tror det er et sted, hvor jeg bor, som barn måske. Ja, hvor 
gammel er du? 5 år, tror jeg. Hvem bor du sammen med? Er det forældre? Ja det er som 
om der er en mor og far. Men det er alligevel som om, man er alene hjemme i det der 
rum. Jeg har fint tøj på. Har du en form for sko på fødderne? Nej. Har du søskende der, 
eller nogen venner, eller…? Nej, der er ingen søskende at se, ikke i det her rum i hvert 
tilfælde. Det rum du er i, er det dit rum? Ja, det er ligesom om, det er en form for 
legeværelse. Der er rimelig meget skygge over det. Ja. Det er i hvert tilfælde noget 
massivt murværk og sådan lidt blankpolerede gulve og så har man bare tæer. Ja. Og der 
er noget tag over på en eller anden måde? Ja, der er tag over men så er det ligesom solen 
kommer ind ad vindue, der sidder lidt højt – ikke noget med glas i og sådan i den dur .Ja. 
– Jeg tror, det er sådan en siesta, hvor man bare skal være derinde. Ja. Ja mens der er 
nogen andre der hviler. – Det er rimelig kedeligt – man kan bare hoppe sådan 1 2 3 4 5 
frem og 1 2 3 4 5 tilbage og ellers danse rundt for sig selv og vente. Og når siestaen er 
færdig, hvad sker der så? – Der kommer en form for tjener – det er bare sådan , altså der 
er ingen dør. Nej. Der er bare sådan et tykt bordeauxfarvet klæde for døren. Så kommer 
der sådan en ægypter ind der…også en pæn klædt tjener – der er sådan ligesom nogle 
seler eller lignende med guld på guldvævet – og det har jeg ligesom også selv på, sådan 
noget med noget guldvævet i. Ja, og så er den der sorte maling, som de har rundt om 
øjnene. Den har han også, ham her. Ja. Og så er han skaldet. Er det en tjener, der står til 
din rådighed? Eller er der flere ting? Ja, det tror jeg. Det er din tjener?! Ja, det tror jeg det 
er..Ja og han er også lidt en rådgiver. Altså det ligesom man ikke er i direkte kontakt med 
forældrene – han er sådan en slags mellemled. Ja.Men han gider ikke rigtig finde på 
noget, som man kan lege. Hvad laver i sammen så? Jeg tror faktisk han lærer mig noget, 
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han er lidt underlig.. lidt at læse eller sådan noget, med de der hieroglyffer.  Så han 
underviser dig?!  Jah. Det er det han går mest op i. Ja. Hvordan har du det med at lære de 
ting?  Det er på en måde okay. Altså jeg kan godt mærke, at det er en nødvendighed. Så 
du lærer at læse dem. Lærer du også at skrive dem? Ehm.. Ja, jeg tror både vi skriver dem 
med sådan en pind. Men vi gør det også nogen gange ude i noget sand. Ja.Ja, og der er 
han i hvert tilfælde rigtig irriterende! Hahaha. Han visker det hele tiden ud, simpelthen 
hver gang man har lavet noget, man synes er godt, så visker han det ud. Så kan det bare 
lige blive bedre. Hvordan er det for dig? Det er irriterende. Ja det irriterer mig. Der føler 
jeg lidt mangel på respekt for den indsats, jeg gør. Og jeg ved godt, at det er ikke 1. 
prioritet for mig, at lære de her ting, men jeg ved også godt, at jeg skal lære det og det er 
heller ikke sådan, at det er uinteressant. Men det har ikke første prioritet – jeg vil egentlig 
hellere lege med nogle drenge tror jeg. De løber med, ehh, de har sådan nogle 
tøndebånd, ligesom man legede med i gamle dage. Ja. Og de løber og leger med dem og 
jeg skal bare sidde og skrive de her ting, samtidig med at han bare bliver ved med at 
viske dem ud. Det kræver rimelig meget tålmodighed, og fokus. Og det er åbenbart det, 
der bliver trænet også.Ja. Afsavn. Afsavn bliver trænet og fokus bliver trænet. Afsavn i 
forhold til hvad?  – Afsavn i forhold til, hvad man egentlig helst selv vil. Altså at man 
egentlig helst vil ud at lege og du kan se de andre løber lige der ved siden af og du skal 
altså bare lære. Du skal det her! Ja.Og ja, han tirrer mig godt nok, da! Han har også 
sådan en kæp, ikke også, så han kan slå over fingrene, hvis jeg begynder at tegne det 
forkert eller hvis jeg fx bare vil tegne videre og fx tegne en tegning videre ud af en 
hieroglyf, ikke. Det må sgu bare ikke da! Hahaha. Det er, ja det er meget strengt, at man 
skal holde sig til det. Så det er en streng skolegang?! Ja, det er det. – Og hvor de træner 
flere ting på en gang.Ja. Meget bevidst! Lærer du også at regne? Ja, det er med nogle 
terninger eller også med nogle kugler eller sådan noget? ja der er nogen sandfarvede og 
nogen sorte kugler. Hvad kan du bedst lide i skolen? At trille med de kugler der. Hahaha. 

Så der går lang tig hver dag, med at gå i den skole der? Jah, der faktisk hvad man kalde 
en eftermiddag. Ja. Og det er bare ude i fuld sol. Ja.Der er ikke noget med at komme ind 
i skygge eller noget. Og jeg kan mærke, at det gør noget ved mine øjne også, at det er for 
skarpt. Ja. Når man så er færdig med at sidde derude og tegne og lære og blive prikket 
over fingrene og sådan noget, så kommer man ind og får noget vand eller sådan noget på 
øjnene eller kølige omslag eller et og andet, så de ligesom trækker sig sammen igen, eller 
hvad man skal sige – okay, det er så et og andet de bruger, som optakt til at lære 
clairvoyance, tror jeg faktisk. Okay.. –Noget med at træne øjne eller et og andet. Og 
kunne se uden at se? Det er i hvert tilfælde noget med, at man bliver overanstrengt og så 
slapper man af. Altså sådan at øjet arbejder på en bestemt facon. Ja. Og det går der 5 år 
eller sådan noget med. Og så er man på en eller anden måde i stand til ”at skue”. Altså 
jeg ved ikke, det er ligesom om man så også bliver sat og skal ”skue” ud over ørkenen, 
eller sådan noget. Ja. At så kan man skue rigtig langt. Og det er også igen en træning til 
at skue hen over andre. Ja. Altså ikke lade sig provokere, men kunne holde fokus langt 
ude i horisonten. Ja. Selvom der er nogen, der bryder ind og selvom der er nogen, der 
siger en masse. Så er det noget med at have sit fokus langt fremme. Ja.Det er i hvert 
tilfælde noget med ikke at lade sig slå ud af petitesser. Ja. Er det den samme underviser, 
du har i alle de 5 år? Ja. 

Så kommer der da vist en kvindelig lærer, men det kan vel også sådan passe sådan 
hormonelt tænker jeg… Det kunne da nok være meget godt… Så der kommer en 
kvindelig underviser? Ja. Hvad skal hun undervise i? Det er bare i kvindelighed og alt 
hvad der er - i kvindeting – Ja i kvindeting. Jeg får sådan ordet ”terne” ind, ikke? Det var 
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vist også sådan man kaldte dem dengang i grækenland. Det er sådan en, hvor man lærer 
at gå ordentlig, på den rigtige måde, og lære at opføre sig – Ja. Ja. –Ja, og hun har sådan 
langt smalt tøj, med kun lidt, sådan lidt slidser op, ja hun vil være rigtig laber på et 
diskotek nu om dage, men det er det jo ikke på, det er rent seriøst dette her. Øhm – fin, 
slank kvinde. Og hvad er du selv klædt i nu? Arh, det er ikke det samme… Hvad har du 
selv på af tøj? – Det er bare sådan noget hvidt lagenagtig noget og så med et bælte rundt 
om. Ja. – Jeg vil skyde på, at jeg er 14 år. Ja.  12-14 år, tror jeg, at jeg er ”i hendes hænder” 
eller hvad man skal sige. Men der er også noget andet undervisning ved siden af, men 
hun har i hvert tilfælde noget, der er mere personligt. Ja. Personligt med at være kvinde 
og overgangen til at blive kvinde, og også lidt forklarer hvad der sker i kroppen og at det 
er naturlige ting og hvordan man kan have det i den overgang. Ja. Og så er der så en 
anden lærer på nu for han har – altså en anden lærer ved siden af hende. Og han har en 
anden hovedbeklædning på. Ja? Og han fortsætter undervisningen med hieroglyffer eller.. 
og regning? Historie tror jeg, at det er. Historie? Er det landets historie? Nejh, det er 
nærmere noget verdenshistorie-agtigt. Og der er også noget med himlen… Jah, altså 
solsystemet det er i hvert tilfælde klart og hvordan det fungerer og længere ud, er der 
også noget om…  Der er nogen tavler øhm…Jeg ved ikke, hvad de er lavet af. Træ? 
Måske er det sådan noget… det er i hvert tilfælde nogen billeder, man bliver vist med 
hvordan solsystemet ser ud. Ja. Det er blåt i bunden og så er der tegnet ligesom 
planetbaner i guld og så er der planeterne, altså sat på hver bane der, altså de er i 
forskellige ædelstene, som de har brugt der. Der er i grønt og lilla og… Men det er ikke 
sådan.. det er ikke hele solsystemet. Solen er nede i hjørnet og så er de der udenom. Altså 
ligesom man ser et kvart solsystem. Ja. Det skal man kunne det udenad. Rækkefølgen af 
nogen planeter. … Jah, der altså noget astronomi-undervisning. Og der bliver også peget 
på den der Saturn. Og det er noget med noget sandhedslære – det står den vist også 
for…og…nejh det tør jeg ikke sige mere konkret om. Ja det er noget med, at man skal 
opføre sig ordentligt i forhold til den der planet. Ja. Den har stor indflydelse. Og så er det 
et eller andet med, at udover de her planeter, så er der så hele universet, og der er så 
nogle ganske bestemte stjerner, der bliver udpeget. Ja. Og der er også en 
undervisningstavle , der er helt mørkeblå og så er der sådan nogle guldstjerner på.Der er 
så én stjerne, der er meget markeret. Hvad er det for en stjerne? Ja det ved jeg så ikke 
rigtig. Ehh, det er noget med ehh, altså Store Hund, jeg ved ikke om Sirius den er i det 
der stjernetegn. Det ved jeg heller ikke. Ja. Altså der bare tegnet rigtig mange stjerner og 
så den lærer der, peger så på den der, der er ekstra markeret. Og tegner så ned og hen og 
herhen og herhen og herhen og herhen og kan du så se det – og det kan jeg godt hahaha. 
Sådan kan man godt se det. Og jeg synes faktisk det er interessant. Ja. Det kan du godt 
lide?! Ja jeg synes at stjernehimlen er interessant. Det er noget.. det er noget dybere 
viden, for der kommer også noget senere hen som i hvert tilfælde ikke er enhver beskåret 
at få at vide. Men det forgår i et andet lokale. Det er i hvert tilfælde noget okkult noget af 
en slags. Så der er en dybere viden og det foregår i et andet lokale, er der så også flere 
med? Nejh, det er jeg ikke så sikker på, nejh, jeg kan bare se der er mørkt der, hvor man 
går ind. Og så går man hen til sådan et, øhh alter, kan man ikke sige det er, men en 
større sten, der er firkantet og så også en der bare er hugget ud altså. Og så bliver der 
tændt sådan en lille olielampe. Ja. Og så kan man så se de der skygger på væggene. Der 
er en selv og så er der også en anden, der underviser. Og det er altså noget, jah det er 
noget, der ikke er lys på og altså, man har kun det lys der. Og det er ting, der skal 
fornemmes. Det er en dyb, dyb skoling i – jeg vil næsten kalde det fornemmelseslære. Ja. 
Der bliver sagt nogle ting og så skal man fornemme ind og finde sandheden af det i 
kroppen og det går rimelig meget på hjertet, især i hjertechakra. Hjertet har en stor 
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betydning og man skal kende alt, hvad der har med hjertet at gøre. Og når man så kan alt 
det med hjertet, så får man den rette gennemgang, eller den rette gang gennem 
”underverdenen”, når man så engang skal derfra og over i en anden verden. Så det er 
simpelthen en viden, man lærer som teenager fordi man skal vide, hvordan man kommer 
Jah hvordan man kommer igennem, når man kommer til at dø på et tidspunkt? Ja og her 
er jeg, jah 14-16 år ca. Ja. 

Og det er omfattende viden, altså omfattende fornemmelse, omfattende fra mumlen til 
lyd og til… jah.. bestemte ord og bestemte steder og stå i det lokale der og mere eller 
mindre mørke. Også i helt mørke og fornemme, hvor står vedkommende og så – det er 
virkelig sådan noget esoterisk træning, eller jeg ved ikke, hvad man skal kalde det sådan 
noget. Og det er på alle marginaler! Ja. Og det fortsætter. Og det fortsætter faktisk flere 
år, men bare med nogle andre…   Det bliver bare udbygget og udbygget.Ja. Og så er der 
noget med, at man også skal stå på hænder. Ja det er så altså noget, der bliver mere 
avanceret og der er jeg nok 16-18 år haha.Øhm, og man skal blive stående på sine hænder 
uanset hvad der sker. Og vi er stadig inde i det der lokale, hvor der bare er helt mørkt. Og 
uanset hvad der sker skal man bli stående. Og det tager vildt lang tid at træne op! Ja. Det 
er også et eller andet med at fornemme, hvem der er i lokalet, og hvor vedkommende er 
og hvor vedkommende vil komme til at prikke en. Ja.  Fuldstændig fokus! Og alligevel 
være fuldstændig ude på alle marginaler. Træning, træning, træning var det, på alle 
marginaler, alle sanser, var det. Og man er fuldstændig, altså der er ingen lys derinde 
fordi man skal , altså ens aurafelt skal fylde det hele. Altså man skulle kunne fornemme 
alt! jamen det er da fuldstændig ude i hampen dette her!!! Det er noget med at man også 
skal kunne mærke, - der er sådan nogle hieroglyffer på væggen, og man skal kunne 
mærke, hvor den lærer peger. Selvom man ikke kan se det. Okay.. Okay, det må da være 
noget telepati så. Ja. Det må være træning, der står på i flere år. Jeg kan bare ikke se 
tanken. Er det vigtigt? Ja det er det! De her ting… fordi det er det, jeg bruger i dag, når 

jeg skriver bøger! ... Så det kommer altså derfra. Fuldstændig træning… Nå, 
men det står i hvert tilfælde på i flere år og så er der noget udendørs træning også. Og det 
er bl.a. noget med – jeg synes det er noget med at ride på en hest! Ja. Og der er også den 
der leg med de der hjulringe, og så sådan en kæp man kører rundt med. Men det er noget 
andet, det handler om. Fordi jeg synes også, jeg er 18 år eller sådan noget. Det er op og 
ned ad nogle baner, altså hvor man skal løbe. Ja, jeg ved ikke. Det kan godt lidt ligne et 
stadion, eller i hvert tilfælde, det er i hvert tilfælde aflangt og afgrænset rundt om, hvor 
det godt kan bruges til publikum eller sådan noget. Men det er, hvor man skal løbe hen 
ad den bane og have den der hjulring, - og den skal hele vejen hen og bare trilles med 
den der kæp indeni. Og det er altså også noget, hvor der er rimelig strenge ordrer på, 
hvordan det skal gøres. Og med ikke at slippe fokus. Det er noget sjov noget – hvad det 
skal til for??? Ja. Fordi det er noget med at hælde til den ene side, og det er man jo nødt 
til for at løbe sådan lidt halvt foroverbøjet. Ja. Det er noget med den hældning som 
kroppen har, på en helt bestemt facon. Og der har sådan et kort…et kort skørt af en slags 
på. ja. Og ligesom hvad der vil svare til en slags t-shirt-undertrøje, eller sådan en. Ja. Og 
mit hår det er, det er det der helt sorte og så er det klippet lige over, i øh , altså midt på 
nakken, der er det klippet lige rundt. Sådan en slags pagehår? –Ja, og også lige 
foran.Men ellers er der ikke noget pynt på en, når man løber der. Nej. Okay. Og du løber 
alene der? Det er stadig dig selv der træner? Ja.Der er én, der holder øje med, at jeg gør 
det rigtigt. Jeg er ved at tænke på om det måske er en form for afstraffelse? Men det er 
det vist ikke… – Det har noget med kropstræning at gøre. Ja. Jeg kan bare ikke forstå, at 
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man ikke også skal hælde den anden vej, på vej tilbage eller et og andet hahaha… Men 
det skal man åbenbart ikke. Man skal bruge begge hænder, nåh, det er det, der gør det 
svært. Altså hvor man normalt ville køre med den højre hånd hele vejen hen, så skal man 
skifte mellem den højre og venstre, sådan at den venstre, den går ind over og samtidig 
med at man holder hjulet igang. Nå. Og det er svært, for så kan man let komme til at 
snuble. For det skal også gå rimelig hurtigt! Og så kan man komme til at snuble. Nåh, og 
hvis man snubler, så skal man kunne dreje hele vejen rundt og op igen og fortsætte. Nåh, 
det er næste trin. Først så lærer man det ene og så lærer man det næste og så lærer man 
faldeteknikker. Så lærer man at falde, rulle rundt, komme op, fortsætte, falde, rulle rundt 
osv. Ja. Og dét så et og andet i hovedet, som gør, at man får åbnet de chakra, der sidder 
rundt omkring panden og hele vejen rundt om hovedet. Nå. Som igen træner noget 
omkring svimmelhed og sådan noget også. At man ikke, at man ikke bliver ør, selvom 
det er i sol. Selvom det er hårdt og uden vand, uanset hvad. Træning, træning, træning. 
Så det er hård træning! Det er hård træning og som belønning for det så kan man få lov 
ligeså stille at ride på hest bagefter, hvor man nu synes.  

Og der rider jeg så lidt i en by, kan jeg se. Der er nogle gader. Rider du alene? Jah, det ser 
ud, ehh, jeg rider i hvert tilfælde forrest. Ja. Så kan jeg ikke lige se om… det kan godt 
være, der er en bagved også på en hest.  Man er ikke meget overladt til sig selv på den 
måde i hvert tilfælde. Nej. Og det er også allerede sådan, at folk de nikker eller bukker, 
når man kommer forbi. Ja.  

– Nu får jeg også lidt kvalme.( I/af regressionen) Dyb vejrtrækning. ?? 

Jeg skal i hvert tilfælde hen til noget vand – Ja. Skal du hen til noget vand?... Er det en 
flod? Eller er det en brønd? Ehh…Nej det er ikke en brønd. Det er …. En lille sø? Det er 
noget…det er ligesom det er sådan et firkantet bassin, hvor der løber vand igennem. Bare 
fra den ene ende til den anden. Ja. Og det er meget behageligt at stå henne og kigge 
udover det, altså selvom vi sidder på hestene og så ser solen sådan spiller i vandet. ….Og 
det har også med noget senere træning at gøre. Drikker du af vandet? Nej. Det er ikke 
drikkevand. Så du sidder bare på hesten? Ja. Det er også et øvelsesterræn. Jeg tror det er 
det næste man skal til. Det er noget med at være under vand. Indtil man ikke kan være 
der mere. Men det ligger bare sådan lidt udenfor byen. Det der. Ja. Altså jeg kan mærke, 
at jeg føler ansvar. Og der er noget, der bliver alvor nu! Er det sidste trin i den der øh.. 
Nejh. Det er det første af det næste– det er vigtigt – første trin af det  næste.  

Det er noget med at træne og være under vandet så længe som muligt og stadig holde 
fokus, og stadig  holde frygten fra dørene og så , ja jeg tror godt, jeg ved, hvad det er. Det 
her handler garanteret om  – og nu springer jeg lige frem, at vi ikke skal alle trin 
igennem.Men det er noget med det der at man skal ned i sådan et kæmpe bassin, hvor 
krokodiller kan blive lukket ind og man ved ikke hvornår eller om de gør. Og der skal 
man helt ned på bunden og helt op igen, og ja, hvis man kan, så kan man og hvis man 
ikke kan, ja, så var det sgu bare ærgerligt. Og den krokodillegrav er inde i et 
tempelkompleks af en slags. Og det er så der, jeg har set mig selv stå og se om andre kan 
gøre det samme. Altså stå og overvåge den prøve. Og der er det at både min mor og 
Martin også er. Ja. Og der er det, at ham (Løven) som lukkede Konceptet i sin tid også 
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er. Og der er noget med at de prøver gennemfører han ikke. Så er det jo belejligt at gøre 
noget i dette her liv! Ja. En lille hævn… Jeg tror jeg skal have noget vand… Ja.  

Men så må der jo være foregået rimelig meget indimellem man har haft al det træning. 
Eller er den, der står der. Men det er måske ikke noget, vi skal ind på nu. Det skal vi ikke 
ind på nu, men det er jo også lige meget. Ja. Men på den anden side så er det, jeg har set 
der før.. det vil jeg jo synes er dronningestatussen. Men det kan da godt være, at det slet 
ikke er det?! Jo det kan det godt være, fordi dronningestatussen kan jo godt have sådan 
en præstindestatus i et tempel. Nå. Hvor man har de der funktioner med at kigge efter, 
om der nogen, der kommer igennem de her prøver og sådan noget. Så det kan det godt 
være. Nå okay. Det kan godt hænge sammen. Nå okay. Det er i hvert tilfælde det, jeg 
laver. Ja. Så du ender med at stå i det der tempel og kigge på, at andre gennemgår nogle 
prøver i udholdenhed og mod og fokus og alle de her ting, som du selv er blevet trænet i. 
Ja. Lige fra du var helt lille. Ja. 

Når du nu ikke er i templet, men er hjemme, hvor du bor… Jah, så kan jeg for eksempel 
sidde på noget, der ligner en trone. Ja. Og jeg kan også godt sidde med ham der, der er 
farao, eller hvad han er. Og vi har lov til at flytte de stolene andre steder hen, når… det er 
en form for audiens. Det kan det godt være. Ja. Det er det. Ja. Og vi har lov til at tage de 
stole vi sidder på og flytte, når der ikke er audiens, men de skal blive i samme rum! Hvor 
gammel var du, da du blev gift med ham? Jeg kan også spørge om det har betydning? 
Jah, jeg tror ikke det har betydning…uklar tale… det kan jeg ikke rigtig komme ind i. 
Nej. Så det er ikke så vigtigt? Har I børn sammen? Der er noget med det der… der er 
noget med at vi får serveret nogle vindruer i hvert tilfælde. Ja. Og det må have en eller 
anden betydning, fordi det er noget af det jeg har set tidligere, hvor jeg tænkte: Hun lever 
sgu da kun af vindruer og dadler. Det var fordi det kom ind i forbindelse med det der 
lysnæring for nylig.  Hvor jeg tænkte, at hun ikke æder andet end vindruer og dadler. Og 
det er også noget, der er meget vigtigt for hende. Ja. Det er vindruer og dadler og jeg ved 
sørme ikke hvad det er… det ligner også sådan noget pinjekerneagtigt noget. Hun er 
meget slank! Så når I sidder der i rummet og har audiens, hvad tøj har du på? Altså der 
har jeg også det tøj på, jeg ser når hun spiser de der vindruer. Ja. Det er nærmest sådan 
en fuldstændig kropsnær, slank, fodlang kjole faktisk. Og så er den sådan på tværs i sort 
og guld, altså ligesom den er drejet diagonal. Ja. I hvert tilfælde noget af den. Og så er 
den også.. ja den er ligesom delt.  Overdel der er også stribet, ja der er ligesom striber på 
forskellige leder og så kan man tydelig se rundtom, hvor hoften er, ehm og der drejer 
striberne så bagfra og ind mod det forstykke, der er. Der er sådan nogle firkantede 
forstykker , både oppe ved brystkassen og så er der også fra livet og ned, næsten til 
gulvlængde , men knapt så langt som det ude i siderne. Der er ligesom lige lidt sådan lidt 
forskellig længde. Så striberne er også brugt til at understrege kropsfiguren? Ja. Hun er 
godt nok en laber sag.  Og der er også det der pagehår. Og har hun hovedbeklædning? 
Nejh ikke herinde. Heller ikke.? Uklart. Nej, og nejh, men somme tider har jeg. Ja. 
Somme tider så har jeg sådan et pandebånd helt i guld og så med den her slange, der 
vipper op. Ja. Og det er så sådan stukket ind i det sorte hår. Ja. Og så er der min mand. 
Han har det der slag i sort og guld. Ja. Vævet. Og så har vi de der smukt farvede kroppe. 
De brune kroppe. Ja. Og han har sådan nogle armringe på overarmen, også sådan nogen 
slanger bøjet rundt om. Ja. Har du smykker på ? Ja, jeg har også noget lignende. I guld. 
Jeg har også armbånd i guld længere nede på armen. Og der er også noget andet. Jeg tror 
faktisk det er vævet ind i den der kjole. Der er sådan en firkant lige over hjertechakra og 
der er der indvævet en eller anden firkantet ædelsten, som så går op i en spids. 
Sommetider er den grøn og sommetider er den klar. Jeg tror der ligger en bund af en stor 
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grøn ædelsten underst og så er der en pyramideformet klar ædelsten ovenpå. Så alt efter 
hvordan man bevæger sig så kan man se det grønne komme op, ikke. Ja.  

Ja. Jeg kan også vælge at have sådan en ankelring på. Hvis jeg vil. 

Hvordan er det at være dronningen?  Jeg tror faktisk, jeg er lidt stolt af det. Jeg føler mig 
meget hjemme i det. Jeg føler også det er fortjent. Jeg har arbejdet for det. Og jeg har 
gjort, hvad jeg skulle og jeg gør, hvad jeg skal. Og jeg føler ansvar og ligestilling. Jeg 
føler faktisk ligestilling med min mand. Er du ligestillet med ham, altså også . eh..altså 
sådan generelt? Eh, næsten. Jeg er i hvert tilfælde en, hvor man… jeg tror nok man ser op 
til mig, det vil jeg næsten synes, altså ja.. altså der er ligesom en naturlig autoritet 
omkring mig. Ja. Og den er også respekteret fra min mands side. Og han er god ved dig? 
Ja. Jeg føler, at vi taler om tingene og at vi respekterer hinanden – Og det er noget, der er 
lidt usædvanligt. Også i den her række af faraoer. At vi kan ligesom stå lige overfor 

hinanden og være ligeværdige.  Det virker næsten som 
noget vi gør, altså som en praksis. Og så kan man åbne sit hjerte mod hinanden. Ja. Og 
det er på en eller anden måde noget nyt. Okay. Og der bliver sørget for, at når vi står 
sådan, og det er vist det samme sted, som der, hvor man kan komme i audiens, - når vi 
står sådan, så er der bare ingen, der kommer ingen ind i lokalet! Så står der nogen 
udenfor og holder vagt. Og når vi står sådan, så åbner vi forbindelsen til kronechakra. Ja. 
Så bliver der sådan en helt stærk forbindelse hjerte til hjerte og så op i hver vores 
kronechakra, og så er det ligesom den .. hans energi går på en eller anden måde over i 
mig og op i kronechakra og op over hovedet og så har vi fælles  - ja vi har ligesom fælles 
højere selv. Det er da noget underligt noget. Men ja. Jeg kan se min egen forbindelse 
ligeså tydelig. Hans forbindelse kan jeg se… er… set fra hans side ligeså tydelig. Men jeg 
ser den så ikke så tydeligt, som han formodentlig selv ser den – eller fornemmer den. 
Men det er tydeligt, at vi hænger sammen og det har også med ædelstenen over 
hjertechakra at gøre. Og så kan man næsten tegne en hieroglyf ud af det. Det er sådan 
meget stilistisk vist. Med nogle guldstreger. Vi forener det højere selv og så går man lige 
op derfra til noget kontakt af en slags. Eller inspiration, eller…noget i den retning. Så 
forbindelsen går højere op? Ja, og når den er skabt, så sætter vi sætter håndfladerne mod 
hinanden. Jeg kan næsten mærke det – hvor stærk energien bliver … den bliver vild 
stærk! Og jeg kan mærke noget helt om i nakken, den bliver sådan… ja.  Og i forenes i 
energien. Ja. Og den er rigtig, rigtig stærk. Og jeg tror faktisk det er der, de finder ud af, 
at ”det er dét her, der tæller !” og ikke alle de der guder, de ellers har haft. Ja. At det her – 
det er den ægte vare! De andre guder er mere sådan spredt ud, og man skal mere følge 
deres luner. Hvor dette her er noget, man kan stå i selv og få den kontakt og som går 
rigtig, rigtig højt op. Det er ligesom om, at den kontakt er ovenover de andre guder, altså 
at de faktisk også hører til den. Altså så der, ja de er ligesom bare en oktav under, eller 
hvad man skal sige. Men de benytter sig også af samme energi. Det virker bare som om 
man ikke har vidst det før. Så det almindelige rige, det lever med de mange guder. Og det 
her går så en tand længere op. Ja. Og så lurer jeg faktisk lidt på om…hvis man kan få lov 
at se ham manden ind i øjnene.. hvis man lige kunne få lov til at se, hvem han var… 
Altså, jeg har sådan en fornemmelse af, at det vil gå op for mig, at det er Jesus i en 
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inkarnation der. Men jeg er ikke sikker på det…, jeg kan ikke få lov at se ham i øjnene. 
Det er som om, hvis jeg vil spørge ind til ham, så trækker han sig. Så trækker han sig ud 
af billedet, så vi må nok hellere lade være…, man må jo ikke forcere noget. Nej. Det 
kunne også være Josef…nej det tør jeg ikke sige, for ham kender jeg ikke sådan på den 
facon.  

I udretter noget sammen som ægtepar. Gør I mange ting sammen? 

Ja. Vi udsteder nogle nye dekreter i hvert tilfælde. Ja Og det stiller man sig meget 
undrende overfor. Men man kan heller ikke gøre noget imod det. Altså vi har magt i hvert 
tilfælde. Det kan man da se så. Ja. Så du arbejder med ham nogen tid og så har du nogen 
tid henne i templet også en gang imellem? Rejser i rundt? Vi skal lige have fat i det der 
med de dekreter, der udgår.  Nåh okay, undskyld.  Det er noget med historisk afvikling, 
fordi, ja det er noget vi ikke ved noget om. Altså de siger bare, at sådan er det, og så er 
det dét, og så er man lidt undrende, men folk ved også, at de ikke skal gå imod det. Ja. 
Ehm…Man forsøger…Befolkningen forsøger at rette ind…men det kan de bare ikke. De 
kan slet ikke få det gamle væk. Det niveau er simpelthen så indgroet i samfundet. Så 
selvom de vil det, så kan de ikke, og det virker faktisk også som om de der guder holder 
status qvo. Så guderne måske er med til at holde fast i  Ja, de er med til at holde fast i det 
gamle. Men det her det skal ske, og der skal gøres opmærksom på den her højere 
forbindelse. Men det er rigtig nok, at den ikke skal blive til mere. Mmm. Det er sgu rigtig 
nok. Den står kun mellem de to og det er kun dét, den skal.  Det skal aldrig længere i det 
samfund. Det ved de så bare ikke. Nefertiti og Ankhanaton. Ja. De går jo for sagen ved 
ikke, de er for sagen og afdækker så meget de kan med den her gud. Ja. Den forbindelse, 
inspirationskilde. Og selvom de går ud med det som Solen. Solen over  Solen, ehh… så 
kan folket ikke modtage det…..Men de er også bare helt vildt stærke. Jeg ved da 
ikke…Det er helt vildt, når de står i den energi der…. Så jeg kan godt forstå, man ikke tør 
sætte sig op imod dem. Ja. Dét kan jeg godt forstå, fordi man kan godt se og mærke, det 
er noget specielt…. Ved du hvad jeg tror det er? Nej, hvad da? Jeg tror, at de har trukket 
en indstrømning – en portalåbning til. Jeg tror det er det, de har skullet. Dét tror jeg, det 
er! Ligesom der er lysarbejdere rundt omkring nu. Ja. Dét tror jeg altså, det er! At der er 
blevet åbnet for en ny global strømning. De har den, altså de har den og de er den! Især 
når de laver det der, hvor de har hænderne mod hinanden, og det der, så er de simpelthen 
sådan en hel strøm. Mm. Nå, og når de så… det er vist det, der er til det. Og hvad var det 
så, du spurgte om? Så var det noget om, at så havde jeg det der i templet ved siden af? Ja. 
Ja. Og der kan jeg også godt holde energien, når jeg står der, på kanten og venter på, at 
de skal igennem det der krokodillebad. 

Så foruden det, så har jeg også noget, hvor jeg skriver… og… jeg ved ikke om jeg holder 
en form for regnskab? Eller det er en kalender…Det er noget, der foregår et andet sted 
end det der tempel, hvor … pyh nu får jeg helt kvalme… Nu sker  der også noget inde i 
kroppen. Mm. I rodchakra og harachakra. 

Det er nogle observationer, tror jeg….af forskellig slags…Som du skriver ned? Ja. Som 
også har med universet at gøre på en eller anden facon…og det har også noget at gøre 
med de personer, der er der, at gøre.. om det så er hvem der kommer igennem og hvem 
der ikke kommer igennem og så er der nogle observationer af noget himmel…Planeter 
på himlen? Ja, det virker lidt som noget kalenderagtigt… noget man holder øje med. 
Mm. Men selvfølgelig, hvis det er en ny solgud, så er det vel heller ikke så mærkeligt…. 
Nåh… og så er det… ja! Nå! Ja. Men det er noget med en slags solur! Og hvor de 
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observerer, eh…der er sådan et, det er helt andet rum. Der er sådan en stor tavle med en 
sol og med nogle striber ud fra solen… og den får de vist også lavet nogle steder ude i 
samfundet. Og så er det noget med, hvordan solen falder ind. Der er så åbent oppe over 
til himlen og så er det noget med, hvordan solen falder ind… Det er form for solur på en 
væg. Ja. Ehh Og det fører man også… sss… får du kuldegys eller hvad?  - Jeg har set det! 
Har du set det? Ja. I levende live eller hvad? Ja. Nå? Men så bliver der eksperimenteret 
med noget i forhold til det. Med de der prøver så også. Ja. Men jeg tror også, der bliver 
lavet ét… det bliver også lavet et andet sted ude i samfundet. Og den eksisterer jo ikke 
mere. Nej. Den er gået til grunde. Den er knust. Den er selvfølgelig knust ja, under alt 
det der oprør, der kommer bagefter, hvor det ikke må have lov at være der…. Dén er godt 
nok væltet – men der har været sådan en stor mur, der har stået på en slags torv. Og den 
var guldbeklædt. Ja. Der var virkelig gjort noget ud af det. Det var en gave til folket! Den 
er i hvert tilfælde destrueret…  

Ja, er der mere, vi skal vide? Nejh, det er sådan ligesom om ehh…. 

Det næste jeg ser, det er i hvert tilfælde noget med de der gravkamre. Der følger man 
også bygning af det… Men det er så åbenbart et helt kapitel for sig. Det er noget med de 
der børn og hvem der skal ligge hvor og…. Og hvor man har sin naturlige gang i at følge 
med i hvordan de der gravkamre blev bygget og hvordan der ser ud nedenunder og hvor 
man er i forhold til hvem også. Ja. Og det er en hel labyrint. Ja. Og der er også noget lære 
i forhold til det, som ændrer sig undervejs. Der er flere tros-lag, der ændrer sig undervejs, 
fra man laver de allerførste gravkamre. Så kommer der noget ændring af ens forståelse af 
det med underverdenen og det der, og så laver man noget om, og så op til der, hvor hun 
er, nu her. Mm. Hvor de så forsøger at give et lag mere, eller et og andet, men det kan de 
ikke komme igennem med. … Men jeg tror ikke.. jeg tror ikke, det er noget vi skal så 
meget ind i. Nej. Det er bare viden om at det så…Ja, det er noget vi skal ind i en af de 
andre regressioner så. Ja. Hvor lang tid har vi brugt nu her? Det ved jeg ikke, du. Det kan 
være det er ved at være færdigt?  

Men jeg fornemmer meget sådan et rum, der er ind til højre og det er det jeg får vist, er 
det hvor ham Tutankhamon, han ligger. Der hvor de har fundet ham. Ja. Jeg ser bare alt 
det skrammel der ligger derinde, eller det kan man vel ikke kalde det, men altså, ja 
hahaha, alt det der er blevet fundet der. Ja. Det virker som sådan et pulterkammer. … Jeg 
tror faktisk, det er noget man har hentet fra andre gravkamre noget af det. Det kunne det 
jo godt være. At noget af det simpelthen er blevet samlet sammen. Ja, og sådan noget. 
Det virker som sådan noget lageragtigt – og så er han bare proppet derind i huhej…. Det 
virker faktisk som om, at, at, at hun, det virker sgu som om, hun afleverer sønnen der, 
eller hvad??? Ja. Det virker lidt som om hun godt, han kommer derind, selvom hun ikke 
er tilstede…Hun er ikke tilstede, overhovedet… Det er som om hun har en viden om 
noget…Men jeg kan ikke rigtig se, om det er fra sjælsplan, eller det er fra… eller 
hun..ja…eller det er noget hun får at vide? Er det vigtigt? Nejh, jeg tror bare, det måske 
er noget vi kommer tættere på en anden gang. Ja. Men jeg kan bare se, jeg kan stå og 
kigge udover den der dal… Ja, og den ser slet ikke ud som den ser ud nu! Der var masser 
af træer. Og det var sådan en hel lund, vil jeg næsten kalde det, eller… der var meget 
mere frodig end nu. Nu er det jo ikke andet, eller det man har set fra billeder er i hvert 
tilfælde ikke andet end sand og sand…  Der har også været noget vand dernede. Der har 
faktisk været rigtig dejligt i den dal der. Mm. Også et sted hvor kan man sidde, hvor der 
er lidt køligt og have en tjener med ud, der står og vifter om en. Ja. Hvor man kan få lidt 
luft. Mm. Og der er nogen bænke og noget…altså stenbænke eller hvad man kan sige… 
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Og overlever hun sin mand? 

Jah… det tror jeg hun gør…….. Og det er også ligesom hun bliver forvist omgående.. 
derefter. Mm. Og det er hun vist ikke helt villig til…. fordi de havde jo samme kraft. Ja. 
Der er hun i hvert tilfælde noget trodsig og noget ehh… ehh…. Er lidt hoven? måske, 
eller…sådan lidt øh, jeg vil måske nok kalde hende lige en anelse højrøvet? Altså… men 
jeg kan også godt se, at… at det er… at det er overgreb, altså. Mm. Og det der med, at 
den der kontakt til det der høje, det bliver bare lukket ned. Og hun har ikke ret til det 
mere. Og de var også to om det, jo. Ja. Ehm.. Og hun bliver sgu ført væk, tror 
jeg…..Hvor bliver hun ført hen? Hun bliver  taget i armen. Hun bliver taget i øh… Hun 
bliver sådan taget i armen og så ført hen ad… gennem noget… tempelkompleksagtigt 
noget og ud og….Jah…Så får hun får læst lektien også. At….det er slut og sådan noget. 
Ja. Og så er det, så bliver hun overtalt til at gå med over – ja nu kommer det der 
garanteret, med ham der Frøen (Pseudonym). Så er det hun bliver overtalt til at gå med 
derover i den der pyramide og lave en ceremoni derovre…Ja. Og der er det så, at det er et 
baghold…. Ja. Det virker meget tilforladeligt hele vejen over… med snik snak om det ene 
og det andet..eller fremtiden og hvilken status man skal have bagefter og… Ja. Han er 
simpelthen en slange, ham der!.... Og så er det for sent simpelthen, at hun…ja, så er det 
for sent, at hun opdager, hvad det går ud på. Ja. ….. Ja… Og så vender hun sig lige om 
og vil flygte tilbage, men det kan hun så ikke….. Ja. Der er noget håndgemæng, for... 
Hun er faktisk også ret stærk … og hun forsøger at mobilisere de der energier…. Men 
det er simpelthen forgæves, fordi dén der kontakt kan hun kun lave sammen med ham. 
Mm ja. Den kan kun etablere der. Så derfor så mister hun sin styrke og alt hun har troet 
på og haft Ja Der mister hun alt det der. Og det bliver så benyttet  til – Ups! Så får hun 
sådan en mavepumper og så….. Så bliver hun skubbet ind, hvor der er sådan en sarkofag. 
Og så er der en, der går rundt og tænder de der fakler og det der… og så skynder de sig 
ud, og så lukker de bare…… Der bliver hun bare til hun dør, tror jeg..Mm…. Men hvad 
de gør ved hende bagefter, det er ikke til at vide….  

Jamen de kommer… altså de kommer og henter hende. Men…… Jeg tror faktisk… Godt 
nok er hun vred… men jeg tror altså hun ehhh… får fatningen igen. Og at… Jeg tror altså 
faktisk, at hun meget bevidst stiger ud af sin krop og op og ud igennem hele pyramiden 
der. ….. … Og op? Hun ligger i hvert tilfælde bare på gulvet mm, da de kommer og 
henter hende… De samme som har lukket hende inde. Ja. Der er holdt vagt. Og så 
kommer de og henter hende…. Og der er sjælen gået op? Det er jeg faktisk ikke klar 
over… eller om hun snyder dem? Det kan jeg sgu ikke se… Det er som om, den bare er 
oppe under noget loft… Og venter på, at når hun så kommer ud, så går den ned i hende 
igen… eller det kan jeg simpelthen ikke se, hvor meget hun, nej der er koldt her…Har 
sjælen stadig kontakt til kroppen? Jae..Det er ligesom om jeg er oppe under noget loft, og 
kan se, at hun ja ligger der. Og kan se, at de henter hende… Jeg synes altså det er som 
om, den stadig er hæftet til hende. Ja. Jeg synes det er en guldsnor, plejer det ikke at være 
en sølvsnor? Øh, det kan godt være en guldsnor. Nå..Men du har ret, man plejer altid at 
sige, at det er en sølvsnor, men øh, man  Den her er faktisk ligesom den er rundt om 
hendes hals . Mm. Men de bærer hende ud… Det virker nærmest som om sjælen følger 
med som sådan en drage i en snor. Ja. 

Jeg tror hun bliver kørt væk, i en hestevogn af en slags… ud et eller andet sted… Det 
virker som om, hun bliver kørt, altså bliver lagt op ligesom på sådan et lad og med et par 
heste foran. Ja. Og så står der en oppe på det der lad, eller den der vogn. Ja…eh..og har 
ehh, sådan et stort slag udover, altså fra sin skulder og nedover, så man ikke kan se, hun 
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ligger der. Ja. Det er sådan rødt slag, der hæfter til noget guld oppe foroven på 
skulderen… Og så er der sådan en…ligesom en guldhjelm…med en fjer eller sådan 
noget i… Og så kører de ud mod sådan nogle øde bjerge…Og det humbler bare... Og så 
bliver hun bare.., så bliver hun trukket af den der, og så bliver hun bare væltet ned over 
sådan en klippeside der…ehm der er mange af sådan nogle klippespring ud..ja. eller 
sådan nogen, og der lander hun så og…og ligger bare sådan.. Jeg tror, han tror, at hun er 
død. Ja. Sikkert. Men hun er altså stærkere end som så… jeg synes, hun kommer sig …og 
rejser sig… Ja hun kommer til sig selv på en eller anden måde, og så tager hun den fine 
kjole og det der af. Ja. Så hun ikke kan blive genkendt. Ja. Og så begynder hun 
simpelthen og gå et eller andet sted hen. Kravler lidt… Hun bliver ved at kravle… hun 
finder noget vand i hvert tilfælde og drikker. ….. Hun falder.. hun falder simpelthen af 
udmattelse, og så falder hun ned i den der, det er ligesom en lille bæk, eller sådan noget. 
Hvor hun får noget at drikke og hun bliver ved at ligge i den bæk der. Mm. Jeg tror 
faktisk hun ligger der… hun ligger der mere end et døgn. Hun ligger der nok 2 døgn eller 
sådan noget….. Hun bliver også fundet. Hun bliver fundet af en… ehh jeg synes det 
ligner en fårehyrde, eller… Hun bliver i alt fald båret afsides til et eller andet sted, til en 
eller anden eneboeragtig en. ……. Eller en jeg har………Ja der får hun så…ja der 
kommer så…ja, nogen vindruer på et bord. Og jeg ved ikke om hun får dem i 
virkeligheden, eller det… Jeg er ikke sikker på hun overlever længere end dertil…  Det 
tror jeg faktisk ikke…. Det føles som om hun bliver lagt, altså i, altså i sådan en 
fåremands hytte eller på noget gulv… bare på sådan noget lærred… bliver hun bare lagt 
sådan... så tror jeg faktisk hun bare sover ind der. mm . Også fordi hun har længsel..efter 
manden der. Ja. Længsel efter bare at være samme sted. …. Og han gør ikke noget ham 
der. Nej. Han gør ikke noget. Jeg tror hun har fortalt, at han ikke skal gøre noget. … Det 
er ligesom, hun har bedt om at være anonym. Ja, så han ved godt, hvem hun er? Joh, det 
gør han vist…. Og hun fortæller det. Og han skal bare begrave hende, altså på den jord 
der og så ikke mere. Der er ingen, der skal vide noget. Ingen skal vide , hvor det er eller 
noget. Og grunden til at hun gør det og tør det, - det er den der forbindelse, de har haft. 
Ja. Ehh hvor de har fået en anden forståelse af det der med at gå gennem gravkamre og 
alt det der , går dødsriget igennem og det der. De har en anden forståelse af det. Så det 
gør ikke noget. Nej. At hun bliver begravet der. Så hun ligger et eller andet sted ude på 
en mark eller i et klippelandskab. Ja. … Ja.  Så er der vist ikke mere, tror jeg ikke… Nu 
begynder kroppen i hvert tilfælde at gøre noget andet da. Så vender du tilbage, stille og 
roligt, til det her liv i dag. Ja jeg kan vist godt lige se den der elevator igen…Ja du må 
gerne gå ind i elevatoren, hvis døren er åben og du trykker bare på den knap ,der er mest 
tiltrækkende og når du trykker på knappen, så kommer du op til den etage, hvor vi er i 
juli måned 2017 i Danmark, i det her liv. …… Der er noget omkring det der 12, med den 

knap der…  men jeg ved ikke, hvad det er…… nåh jeg tror, når jeg skal skrive 
det i bøgerne, så skal jeg køre ned i den tilstand, som nr 12. ja det kan jo godt give 
mening. Det er fordi, jeg er jo vant til at skrive i udvidet bevidsthed og ….så kan den vist 
bare slippe nu…… Så er der bare den der fornemmelse af ”uretfærdighed”. 
Uretfærdighed? Ja. Altså, hold kæft, hvor har de altså bare gjort meget, uden at nogen 
fatter noget af det. Ja. Og heller ikke dem selv. De har ikke selv forstået, hvad det 
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egentlig er, de har .… ah ja, det var det. Det var ´Gypten.  Det var ´Gypten ja. 

Hahahahahaha…  

03.01.18 Hvad er livet?   Et sus i sivet…  

Apropos det med 12. Selve lydoptagelsen tager 1 time og 37 minutter. Men det har taget 
mig mere end 10 timer at skrive det af, selvom jeg bare lytter og skriver af og endog har 
regressions-terapeutens ord indskrevet først!!! Det er meget få gange, jeg må et par 
minutter tilbage og lytte lidt uklar tale af igen! Så hvad er tid? Hvad består en kvante tid 
af? Hvad foregår der???? Tid er en illusion og det, der binder vor verden og dimension 
sammen! Anden forståelse kan jeg ikke se og derfor – vil vi en højere dimension, så må vi 
konstruere en ny tidsskala. 

Jeg nåede desværre af samme grund – at det tog så enorm lang tid at skrive lydoptagelsen 
af, heller ikke at blive færdig inden næste regression. Det ærgrer mig noget, for så tror jeg 
faktisk den var blevet lidt bedre. For det er som om, den næste regression (27.07.17 – jeg 
var lige ved at skrive 1958 – er der en astrologisk REX her?) rent faktisk begynder der, 
hvor der i denne 06.07.17 bliver talt om, at det kommer nok næste gang… Hvem har styr 
på det? Hvem udøver Soulmanagement??? Din åndelige vejleder? Din dobbeltgænger? 
Som er én og den samme?  Translatøren? 

Måske forstår du så nu, hvorfor det er lidt svært bare at give slip på ”Den sorte Perle”, og 
når folk kalder den for noget lort, sort og alt muligt, når den har taget 12-13 år at skrive i 
udvidet bevidsthed og der er tusindvis af sider, der løfter læserens bevidsthed via 
energien. – For så vidt har det taget længere tid, da der er brevdokumenter helt fra 
Konceptets tid 2001-5 også. Det har krævet mig både dag og nat at skrive summen af din 
sjæls erindringer – for vi ved alle det samme! Derfor er der heller ingen grund til at trække 
det lavere sjælsniveau i langdrag. Der er energisymboler, der klarer frisætningen. Og de 
gives via bøgerne. Så det er ligegyldigt, hvor belæst du er – når bøgerne er læst er alle lige 
langt – Sanat Kumaras indvielsessystem er færdigt og alle er frelsere af og for dem selv. 
Slut med offerstadiet osv. Det er en gave til folket….Og min vrede er en generindring…. 
Jeg har ikke noget karma på den. Jeg er bare vred over, at der er gået 3500 år med en 
forståelse af, at vi udvikler os…. Vi har stadig samme reaktionsmønstre og jeg i den 
foregangne tid haft inkarnationer, hvor dette her niveau er ”tilbagemuteret”. Det har ikke 

https://www.pinterest.dk/pin/404127766541616238/
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en skid med udvikling at gøre. Det har noget med hensigt og flytning og forsegling at 
gøre. Du er, hvad der er behov for på Jorden, og der er sørget for, at du har bestemte 
erfaringer med i bagagen til at gennemføre det minutiøst. Der bliver gået lige til stregen! 

Nå, men så kan vi jo fortsætte med 2. afdeling af Nefertiti, som efterfølgende får brodden 
af en konstrueret misundelse op. Men det vender jeg tilbage til. Og så liige en ting til, i 
forhold til det med, hvor tiden bliver af… kan du nu forstå, hvorfor ”Den sorte Perle” for 
nuværende er en transformerende procesbog – men senere hen blot vil være et historisk 
dokument for opstigningen til en ny tid. I fremtiden tager det ikke lang tid at læse den. I 
dag tager det dig 2-3 år og er du allerede meget langt i din sjælsoptrevling, så tager den 
vel 1 års tid? – hvis du altså følger energierne og ikke bare skimmer teksten. Det får du 
ikke integreret Manu-symbolerne af. Det er den transformerende friktion, der tager tid. 
Og mig tog det 17 år at lave, fordi jeg skulle gøre det som spejl, på lige fod – men før sin 
tid. Jeg havde allerede den hellige geometri i mig. Det var tidsregningen, der gjorde, at 
det tog 17 år – og ikke er færdigt endnu. Træls at tænke på. Man kan sgu blive helt sur 
over det. Det samme gør Jorden, fordi menneskeheden holder tiden, der er gået! Forstår 
du? Så må Jorden vride og vende sig i sit tøjr. Måske var det en idé om du gad flytte dig i 
stedet. Det er imod universets orden at spilde energi og tid. Det giver friktion og dermed 
opvarmning. Drop dine vindmøller og trojanske heste for at få din vilje. Du kommer 
alligevel til kort. Din frie vilje kan ligge i Vorherres bukselomme. Du kan ligeså godt 
MakeMake ret. 

Hanne Mies noter til Regressionen 27.07.17 kl. ca. 9.15:  

Du lander i et mørkt rum, poleret sten? Har ikke noget på fødderne. Det er behageligt 
gulv. Det er mørkt. Sportsagtigt tøj. Klamt. Jeg tror vi er nede i gravkamre og kigge. Jeg 
tror det er ham, der har lært dig hieroglyffer, der er med. Lyse på væggene, det virker som 
en konklusion. Den skal læses når sarkofagen kommer ind. Der er en sarkofag i rummet. 
Farven er okkergul og nogle røde tegn – lange tegn – noget der er skrevet. Han står og 
forklarer, snakker frem og tilbage, sagligt. Det er en del af det at komme herfra. Man gik 
fra en tro til en anden. Om man kan rette i det. Det kan ikke rigtig lade sig gøre. Eller 
tilføje en del, så det får en anden betydning. 

Han er ikke meget med i dit liv. Han er til at rådføre sig med. Han bliver skeptisk på 
dette tidspunkt. Nødvendigt, man kan komme nemmere igennem end man hidtil har 
troet på, mindre/færre restriktioner. En opblødning af noget – men man må opgive. 

Alder – nogen og tyverne.  

I er gået forbi en mur, hvor faraoerne er skrevet ind. Lidt den samme energi som når vi 
andre skriver testamente. En vished om, at sådan sker det en dag. 

Der er noget med at stå sig godt med guderne. 

Der er noget du har spurgt om. Det virker som om alt er ved det gamle. Der hvor du bor 
er der højt til loftet. 

https://www.pinterest.dk/pin/404127766541616238/
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Der er to børn hjemme. De er en 2- 3 år, næsten jævnaldrende. Der er en terne, der sidder 
på en stenbænk og holder øje med dem. De leger – kaster med en bold af siv. Du tror det 
er to piger. Du er glad for børnene, du kan more dig over dem og med dem. Du tager 
dem på armen – en på hver arm – lidt stærk. I 3 i én enhed. 

Du kan tale med ternen, der passer dem. I går ind i et andet sted og spiser. Kamelmælk, 
og brød – stenovnsbagt, noget der ligner gedeost – og noget der ligner fisk. De spiser 
med fingrene. Den yngste propper det ind i munden. Det serveres på en stenblok og de 

står op. De er ”afleveret”  Du er gået et andet sted hen. Du har en anden opgave – en 
fornemmelse af at gå på kontor. Du er i et andet rum – går rundt med fingerspidserne 
mod hinanden. Du tænker. Der er få møbler, stenbænke og måske malede også som 
borter under loftet. Hvidt, rødt, grønt. 

Hun skal ud i en tempelgård, hvor solen bager ned. Hun møder flere. 5-6 andre – mænd? 
Eller kvinder. De har specielt tøj på og en underlig hovedbeklædning – nogen fra et 
andet land? Hovedbeklædning er flad og sort og klæde hele vejen rundt. De er 
beduinagtige og mørke i huden. De ser anderledes ud. Løst tøj som om de har reddet på 
kameler. 

Ca. sådan, men af sort-brunt slidt stof. 

De er kommet for at tale om frugtbarhed. De har medbragt appelsin, nogle fine modne 
og andre skimle og mugne. Der er kommet nogle plager ind. Der er kommet trussel mod 
fødevarerne. De fortæller om mange døde fisk på Nilens bred. De er advarende – 
kommer for at meddele at nu kommer ændringerne, det er sket der hvor de bor. 

Du tager det alvorligt, det de fortæller. Du byder på brød og fisk, vin. Vinen er i fine 
bægre – guldbægre med sten og nogle ”ridser” som mønstre – krus ville vi kalde det, der 
er ingen hank – det er rødvin. De er der lidt tid – 1 døgn eller 2. Der indkaldes et råd, der 
kommer fra den by, vi er i. De sidder på bænkene. Det er i rummet med solskiven. Det er 
som om man kan tænde bål i midten. Rådslagning varer langt ud på natten. Der er også 
et kvindeligt element. Du er aktivt med i mødet. Der står meget på spil. Ugunstig 
algevækst i Nilen? Unormal fiskedød og skimmel på orangefrugter. De frygter for det. 
Bladene bliver forkrøblede på træerne. Frygter for abrikoserne. 

De fremhæver den position som den nye by har. Nefertiti og mand har forestået bygning 
af den nye by. De frygter at det kommer til byen. Den skal holdes ren. By? Anka?? 

Afbrænding af træer, der er syge er et kæmpe område, der skal brændes af. 

Hvor går grænsen? Ved byen de har boet før? Thebe? 

Man sætter grænsen der og forsøger at holde resten fri af Ægypten. Der kommer tørke, 
afsvedne marker. Det er omfattende.  

Landet er højnet i energi efter vi kom til – de andre stiller spørgsmål – er det nu også det, 
når dette kan ske.. 
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Tørke, det går ud over kornet. Nilen er plumret og meget smal. De skal have fat i gamle 
riter – templer går i bøn og tager fat i de gamle guder igen, tvungen ud i det. Alle templer 
går i gang. Set helt fra middelhavet – og til Sudan - så er det midtvejs i landet de får det 
tørre korn. Den tørre sommer breder sig. Bassin du har set med vand tørrer ud. 

Ved kongegrave du har set frodig tørrer ud. Det er knastørt. Man skiller sig af med heste, 
der er ikke mad og vand. Man vælger at spise kødet. Man rationerer kødet til byen 
nordpå til indbyggerne. Det begynder at blive kritisk med mad. 

Hendes 2 børn er stadig i live og der er et nyt barn på vej. Omfattende tørke – hun får 
kun vindruer og dadler. Det bliver hentet. Du mener at det barn hun venter ikke overlever 
den kost – som om det er for tidligt født. Minder lidt om din nieces barn. Født efter ca. 6 
måneders? graviditet. Det er en pige, overlever ikke. Det får ingen sarkofag – bæres væk 
– og måske brændt? 

Mange mennesker begynder at dø. Eller de bliver ikke så gamle. Der er ingenting der 
hjælper. Det varer ca. et par år – du er ca. 28 år da det slutter. Du kan se din mand er 
bekymret. I er magre. Han frygter for sit liv. Han er bange for at blive myrdet. Du siger, 
det sker ikke. Du bliver gravid igen ca. 28 år.  

Du ser et lille mørkt barn – pige – overladt til amme – det fungerer ikke rigtigt – hun får 
kamelmælk – kom knust korn opblødt i det. Svag opvækst. Du er ikke sikker på hun 
bliver særlig gammel. Ca et par år.. De 2 store er tynde, men de er der endnu. Den ældste 
får sygdom – feber. De bliver syge begge 2. Du kommer i tvivl om I har gjort det rigtige, 
når I rammes af så mange plager. 

Der kommer regn – Nilen stiger igen. Det virker som om man har gjort noget langt syd 
på – lavet reservoire for at få vand nok til de orange træer og det har ændret vandstanden. 
Så vandet ledes en anden vej, så der er vand i Nilen igen. 

Nu diskuteres hvem der hjalp – de gamle guder? 

Den solskive, der var på torvet bliver hvor den er, nu er det som det er. 

2 børn mere – lidt længere tid imellem. 1 på basis af opsving og den sidste kommer efter 
ca. 3 år. De sidste 2 børn fjernes, du fik ordet attentat ind – mon de fjernes i forbindelse 
med det.  

Attentat når at blive afværget lige inden de træder ind i audiensrum. Han havde ventet 
det. han har sort periode, hvor han er lidt nede sindsmæssigt. Der hviler en ”mørk” 
energi over ham. Fortvivlelse. Du er også i audiensrummet, da der er håndgemæng 
udenfor. Du har flot lang kjole. Guldvævet med grønne sten – smaragder? Uden ærmer 
og med skulderstropper. Sandaler på. Du stivner fuldstændig. Attentatmændene når ikke 
så langt. Det sker men de 2 er små. I er i tvivl om, hvordan I skal tackle det, at have 
kontakt opadtil. I holder fast i det. I kan ikke finde løsningen. I bliver ved med at 
praktisere det med fælles højere selv. De 2 sidstfødte piger bliver ikke involveret i det. 
Der bliver ansat flere personale til dem, da jeres energi trækkes til noget andet. For at 
skåne børnene. 

Du kan ikke rigtig se, hvad der er sket med de 2 ældste børn. Den ene bliver 16 – de et i et 
andet sted – men er de giftet bort eller 
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De er 14-15 og 16, de er kommet for sent hjemmefra p.gr.a. tørke osv. Planen var at de 
skulle have været gift da det blev tørke, men det blev udsat. 

Den ældste kommer i en rig familie. Den anden i en familie, der er knap så rig. 
Ægteskaberne er aftalt. Bestemt på forhånd. Det er sådan at du selv blev gift med Ank 
anaton, du blev selv flyttet hjemmefra tidligt. 

Han begynder at føle sig ældre. Det føles som om han er ældre end dig. Du tror, han har 
et barn fra før ægteskabet med dig –  

Du kom til familien for at kunne ende i templet – ikke for at blive gift.  

Du er endt med en dobbeltrolle – at være gift og arbejde i templet. Det er en måde at 
bygge respekt op for troen i samfundet.  

Ankanaton dør– om det er forgiftning eller om han dør af alder kan du ikke se. 

Tutankamon (Klokken er 18.08 efter denne afskrift, hvilket har taget godt en 

time.  )  

29.07.17 

Jeg er vågnet meget tidligt i dag og det er  

(03.01.2018 Det er som om, der mangler noget… Pc-en gjorde underligt før, men jeg ved 
ikke om noget er forsvundet eller ej.  På sideantallet ser det ud til, at der er røget 7 sider 
ud, men om det passer ved jeg ikke???) 

Regressionen 27.07.17 kl. ca. 9.15 

Jeg ankommer i et mørkt rum. Sten under fødderne, eller fliser eller sådan noget. Poleret 
sten? Er det et koldt underlag at stå på? Men har du noget på fødderne? Nejh, jeg har 
ikke noget på fødderne. Nejh, det er meget behageligt at stå på. Mm. Det er sådan.. det 
er sådan lidt ligesom et køligt marmor gulv eller sådan..Ja. Har du, har du noget tøj 
på?...... Nahh, det er sådan rimelig mørkt, så man kan nærmest ikke se, hvilke noget tøj 
man har på. Nåh ja, okay. Men det er i hvert tilfælde ikke lang kjole, hvis jeg er den 
samme, som jeg var sidste gang. Så er det ikke lang kjole, så er det mere ligesom det der 
sportstøj. Ja. Men det, her er noget klamt…Er det luften, der er klam? Jah, det er sådan 
lidt… Jeg tror vi er nede i nogle af de der gravkamre. Mm. - Og kigge. Er du alene? Nejh 

https://www.google.dk/imgres?imgurl=http://www.costajonicaweb.it/wp-content/uploads/2015/12/Tutankhamon.jpg&imgrefurl=http://www.costajonicaweb.it/tomba-di-tutankhamon-nuove-scoperte/&docid=nXq-By0JchJ9ZM&tbnid=3Fu1plF_zET1xM:&vet=10ahUKEwjttOfcgLzYAhVNZFAKHWJbB14QMwhYKBQwFA..i&w=221&h=312&bih=760&biw=1600&q=tutankhamon&ved=0ahUKEwjttOfcgLzYAhVNZFAKHWJbB14QMwhYKBQwFA&iact=mrc&uact=8
https://www.pinterest.dk/pin/404127766541616238/
https://www.pinterest.dk/pin/404127766541616238/
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..Hvem er med? Jeg mener stadig det er ham der, som lærte mig om de der hieroglyffer, 
der er med. Jeg tror det er ham. Ja okay. Så det er en del af din lærdom at du skal derned? 
Nej, det er efter. Det er efter vi har lært alle de der ting. Det er… Vi er nede og lyse på de 
der øh vægge, med alle de der tegninger. Så du skal ligesom læse de der tekster? Der står 
på væggene eller hvad er formålet med at være der? Jah, det virker som sådan en 
konklusion på det. Ja. Og så er det sådan og sådan det foregår ..og så skal man så læse de 
her ting her (29.07.17 Det pisser ned nu!!!) og man kommer til bevidsthed og skal tilbage 
der. Ja.Så kan man finde vej på væggen. Ja. Og den skal vist også læses, når ens 
sarkofagen kommer ind. Så skal man vist læse den allerførst. Ja. Er det det gravkammer, 
eller det rum du står i, kan du se eller får du at vide, hvem den var tiltænkt? Mmm.. Er 
den tiltænkt en bestemt person, eller er det bare sådan et undervisningskammer? Nejh, 
det virker som om der er en sarkofag derinde, som der er en deri, der har ligget deri 
længe. Men der ligger ikke, eh , altså der ligger ikke nogen ting derinde, det er sådan 
tomt. Ja, det er kun sarkofagen, der er derinde. Ja. Og så.. det jeg kan se nu, det er også 
sådan på grund af den olielampe, man står med. Mm. Det er sådan lidt okkergult, 
okkergule tegninger, eller noget okkergult over det, men det kan være skæret fra lampen 
der. Men der er røde, lange tegn, der også er tegnet. Der kan vel være malerier også? Det 
er sådan nogle lange linjer ja med tegn. Ja. Så det er kun tegn, der er der. Der er ikke 
malerier? Nejh, ja, det forestiller sådan lidt nogle mennesker, men det er ligesom, det er 
lange.. der er noget, der er skrevet ja øverst tror jeg, og så er…det kan godt være, det er 
nogle malerier længere nede… det kommer lige an på, om der kommer noget lys 
på…hahahaha ja.. Det er heller ikke sikkert, at det har betydning. Nah, men han står i 
hvert tilfælde og forklarer nogle ting og snakker sådan frem og tilbage, sådan sagligt… 
Er du interesseret i det? Er det spændende at høre? Eller er det bare en del af den af den 
lære…Altså det er bare en del af det der med, at når vi skal herfra så er det sådan og 
sådan og hvordan man gør det og.. altså det er noget, jeg godt ved i forvejen, man er 
ligesom bare turist dernede, hvis man kan sige det sådan. Lidt i den retning. Ja. Altså det 
er ting, vi har gennemgået og ja nu får du lov at se det du lavede. Nej jeg tror, jeg har 
været nede og se det før. Ja, Okay.Er der en særlig grund til, at du skal indvies i det her 
med overgangen fra livet..? Det er noget med…ja. Det er noget med..Jeg kan godt huske 
sidste gang, at det er noget med at man gik fra én tro til en anden, stadigvæk at 
hovedparten er den samme, men at man så gik fra én tro til en anden..og det er noget 
med, at hvis… Om man kan tegne noget om i dem der… på væggene. Om man kan rette 
i noget. Men det kan så… vist… ikke! Det er svært, men de har jo godt kunnet  ( Det er 
tåget udenfor nu samtidig med regn) slette lidt alligevel ved at hugge noget væk. Ja men 
dette her er mere med at male noget. Hvis man maler nogle ekstra streger på, så kommer 
det til at være noget andet. Ja. Men det kan vist ikke rigtig lade sig gøre. Det er vist sådan 
noget, man er nede og konstatere – at det øh – det kan man ikke alligevel – eller sådan et 
og andet… Eller tilføje, ja, en del på sådan en hieroglyf Ja på sådan en, så den ændrer 
betydning. Ja og den ændring får, så en anden betydning. Men man kan ikke få det til at 
passe. Ja.. det er sådan et eller andet at siger, at hvis man gør det, så kan du nok forstå 
sådan og sådan og sådan… så det kan ikke, færdig. Jeg har nok fået en god idé – 
hahahaha… Eller så… han… uklart/uforståeligt (tågen er lettet) Ja jeg tror ikke, Ja han 
er ikke sådan til at rokke med. Nejh. Han er heller ikke meget med i mit liv på dette her 
tidspunkt. Nej. Det er sådan mere lige en at rådføre sig med, fordi han har lært en det Ja. 
Så han er inde i det og så kan man lige rådføre sig engang med ham – hvad sker der, hvis 
man gør sådan og sådan?? Det er faktisk der han bliver sådan lidt skeptisk overfor mig. 
Eller begynder sådan at sige fra…på dette tidspunkt? ”trække sig lidt” eller som om ” 
hvad har du gang i ?” - agtigt. Ja. Hvorfor skulle det være nødvendigt, altså den der tro 
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der, den kommer jo et sted fra. Det der ændres. Forstår du hvad det er jeg spørger om? 
Du sagde, at man skulle kigge på om hieroglyfferne måske kunne ændres lidt, så de fik 
en anden betydning. Hvorfor er det nødvendigt? Hvis nu – kigger jeg lidt lige i det store 
perspektiv, hvorfor er det nødvendigt?.. Det kan være den der indstrømning, der går 
anderledes… Altså efter den der indstrømning , som vi så sidste gang, altså så kunne 
man stå i sin egen energi, og så er der måske nogle hjælpere der, i efterlivet der også, 
som ikke behøves og man ligesom ikke behøves og tage hensyn til det, ja, man kan 
komme nemmere igennem, end det man tidligere, end det man tidligere har troet på, der 
var meget flere restriktioner på alting… Det er… det er lidt en opblødning af noget som – 
men det bliver man altså bare nødt til at opgive i hvert tilfælde. 

Hvor gammel er du? Eh der hvor du står nede i det her gravkammer og kigger? Jeg 
synes, jeg er i  nogen og tyverne. Ja jeg synes også vi er forbi den der mur – den har jeg så 
godt set i fjernsynet, den mur, hvor alle dem, der har været faraoer, de er. Ja. … Der kan 
jeg så ligesom mærke, at jeg så ligesom mærker på den væg…sådan med den venstre 
hånd…sådan lige… Men det er bare sådan, hvor man bliver skrevet ind henne. Ja…. Men 
det er også… det er ligesom, hvis vi andre ville sidde og skrive et testamente ikke… Jo. 
Det er lidt den samme energi, nåh så er det sådan og sådan og vi gør sådan og sådan… 
Og det er også bare, altså ligesom en vished om, at, at sådan sker det en dag. Altså det er 
ikke noget, der sådan er meget tyngde på, men det er alligevel så man ved det. Ja. Der er 
noget jo, med at stå sig godt med guderne i livet og ? afvige? så lidt som muligt. Ja.  

Er der nogen speciel grund til at du skulle ned og kigge på dette her? Har det noget med 
din funktion at gøre? Jeg mener er det fra templet af, du har en funktion , så I skal ned og 
se på det, eller er det som led i det at være faraoen kone? Eh.. Er det gudindedelen eller 
er det..? Jah hustru? Ja det er bare for lige at gå ned og tjekke det der. Ja. Og så tjekker 
man lige det andet, og alting det er i orden, og så går man op igen. Ja. Det er sådan lidt: 
jamen så fik vi det på plads. Ja, så fik I det ordnet. Jah. Så hvem skal have informationen 
om, at det her ikke kan lade sig gøre? ….. Det kan også være der ikke er nogen, der skal 
have informationen? Jeg tror faktisk bare det er sådan  

Noget, jeg har spurgt om. Information? Jah.  Det virker sådan. Det virker meget sådan 
som om alt er ved det gamle og så.. det bliver som det altid har været.. Ja. Som man er 
kommet frem til.  

Så ude fra de her gravkamre er du tilbage til det sted, hvor du bor, ehm, eller? 

Ja, det virker som jeg er kendt rundt i det der hus eller tempel eller.. det virker i hvert 
tilfælde som et sted, hvor der er højt til loft. Det er ikke sådan et lille lavt stenhus 
eller..nej. 

Hvem er hjemme, da du kommer hjem? Er der nogen, der tager imod dig? Øh…Jeg tror 
faktisk… jeg tror faktisk der er 2 børn. – Fordi ham der, han går bare hjem. Ja han går 
hjem til det han skal. Ja. Ja, jeg synes der er 2 børn, der leger. Hvor gamle er de? Jah, de 
er ikke så gamle. De er måske 2- 3 år, såh… de er næsten jævnaldrende, og så er der 
sådan en – jeg kalder hende bare ”terne” ligesom sidste gang. Ja. Som sidder på sådan en 
stenbænk. Ja. Ja op ad væggen, og holder øje med dem. Og så leger de.. der er sådan en, 
det er nærmest en bold, der er flettet… af… ja det kan være af nogle pil eller siv eller 
sådan noget. Grene eller siv. Som de leger med. Ja. Som de kaster sådan bare med. Og så 
løber lidt efter. Mm. Den ene, det er i hvert tilfælde ikke…uklart… Er det en dreng og 
pige eller er det? Jeg tror det er to piger. Ja… Har du andre børn, der er andre steder? 
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Ikke på det her tidspunkt. Men jeg er faktisk glad for dem! Jeg kan også more mig over 
dem og med dem. Ja. Leger du med dem eller? Nej ikke sådan nede på gulvet, men jeg 
kan godt sådan tage dem op, op på armen og snakke med dem. Jeg kan faktisk godt have 
en på hver arm, så man må jo alligevel være lidt stærk.haha. Ja faktisk. Ja jeg kan sådan 
holde dem sammen, så jeg har armen sådan udenom dem, så de kan fornemme, at vi er 
os tre i én enhed. Ja, hvordan.. Altså det tænker jeg over! Ja. Ja, at vi er tre i den her 
enhed! Ja, jeg har altså lidt den energitanke, tror jeg, allerede dengang der. Ja.  

Hvordan har du det med hende ternen, altså hende der passer børnene? 

Hende kan jeg godt snakke med. Sidde ved siden af hende. Og der er også noget… vi går 
ind i et andet sted og spiser. Tror jeg. Ja, noget kamelmælk, synes jeg de får. Det skal 
nok passe. Og noget brød – Brødet det er sådan lidt – altså det er ligesom sådan noget 
stenovnsbrændt – eller bagt! Ja. Og der også noget der ligner gedeost – og der er faktisk 
også noget fisk. Ja. Så det er faktisk et meget sundt måltid, jo. Jah. De spiser det bare 
med fingrene. Ja. Og de kan godt lide det. Især den yngste. Jeg tror det er den yngste, der 
sådan helt propper det ind i munden.hahahaha. Så hun må være sulten. Hun er i hvert 
tilfælde glad for mad. Ja.  Det er også ligesom sådan en stenblok, det bliver serveret på. 
Altså hvor de står op..på hver side af den. Og så ligger maden bare midt på der. Får du 
også noget at spise, mens børnene spiser, har spist? Nejh. Jeg går et andet sted hen, tror 

jeg. Jeg tror ikke engang rigtig…. Det er ligesom de bliver  ”afleveret”  Nejh, jeg har 
noget andet, jeg skal. Ja, så du har en ny opgave, du skal i gang med? Ja, som er mere, 
altså mere voksenarbejde, jo. Det er noget kontrol af en slags eller  noget kontoragtigt 
noget, hvis man skal oversætte det..fornemmelsen af ”at man skulle på kontoret” Ja. –er 
det sådan lidt. 

Er du alene på det kontor? 

Jah. Det er bare inde i et andet værelse. Jeg går bare sådan lidt rundt og sætter 
fingerspidserne mod hinanden. Og jeg tror faktisk det er en anelse kedeligt at gå der….. 
Det er sådan tænksomt? Ja jeg tænker i hvert tilfælde. Ja. Og går sådan frem og tilbage 
og der er ikke rigtig nogle møbler derinde. Der er bare sådan nogle, eh, ja stenbænke, der 
er rundt, Ja. Og enten er der noget, der er malet derpå eller også er det… eller også er det 
nogle ædelsten, der er sat ind i. Sådan lidt ornamentik. Ja. På de bænke der – og det er 
der også i lokalet og sådan nogle borter eller sådan noget oppe under loftet. Så det er 
pynten? Jah.. Og det er hvidt og rødt og blåt åhh grønt, tror jeg…. 

Nå, så skal hun lige pludselig ud i den der – sådan en tempelgård, hvor solen den bare 
bager ned. Ja. Hvad skal hun der? Der møder hun nogen… Der er flere. Jeg tror der er 5-6 
andre mennesker, men jeg kan ikke rigtig se om… Jeg kan ikke se om det er mænd, der 
vil sige noget om kvinder, eller om det er kvinder…. Det kan jeg sgu ikke se… det ser ud 
som om de har sådan noget specielt tøj på… Sådan noget underlig ehm… 
hovedbeklædning, de har på. Hvad er det for en underlig hovedbeklædning?  Deet.. jeg 
tror sgu det er nogen fra et andet land eller sådan noget? jamen den er sådan nærmest 
flad og sort og så hænger der, hvad hedder det, ja sådan noget klæde hele vejen rundt. Ja. 
Altså der… Det virker som om de kommer fra et andet sted og de er sådan lidt 
beduineragtige… Er de mørke i huden eller? Ja de er meget mørke i huden og jeg synes – 
de kommer nordfra! Orv, det var jo en pointe! Nå? Fordi Nordægypten, det er faktisk det 
sydlige Ægypten. Nå? Og øhm, og det handler om, at man betegner det ud fra Nilens 
løb. Så den kommer jo sydfra, Nilen. Ja. Så det kalder man faktisk Nordægypten. Hm. På 
grund af Nilen, altså så der hvor Nilen har sit delta ved Middelhavet og det kalder man jo 
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Sydægypten selvom det er Nordægypten. Så det er derfor, det er sådan lidt omvendt - 
agtigt. Jaa. Og når de så er meget mørke, altså, er dem der er nede i det – nu kalder jeg 
det sydlige Ægypten, som vi kalder det, men nu i Ægypten, der hvor du er øhm de, og 
ned mod Sudan, de er meget mørke i huden… Der..Ja. Så de kan komme fra et land mere 
syd for Ægypten, men de kan også komme fra, altså helt tæt på grænsen. Så det kan også 
være… Ja, jeg ved det ikke. Nej…Nej nej, du kan jo også kun fortælle, hvad det er at du 
ser, ikke også. Ja. Men det var også bare forklaringen, der lå bag ved.. det bagland, at de 
siger, at de kommer fra Nordægypten. Det kan godt være de kommer fra det, som vi på 
landkortet ser som den sydlige del af Ægypten. Hm. Fordi det er Nilens retning…Ja... De 
ser i hvert tilfælde anderledes ud. Mm. Og så er de også bare i sådan noget, ja sådan 
nogen klæder, der er løst og fast og svøbt rundt om, som om de er kommet på nogle 
kameler. Ja. 

De har et ærinde, de der kom her? Hvad vil de snakke med dig om?   

Altså de er  kommet for at tale om noget, om frugtbarhed.Ehm.. De har nogle appelsiner 
med. De rækker sådan en hånd frem med en appelsin i. Ja. I den ene hånd en stor flot 
appelsin og i den anden en der er skimlet og mugnet. Og det er noget med det. Noget 
med afgrøderne og frugtbarheden, der er noget galt med. Der er noget, der plager på en 
eller anden måde. Noget der kommer ind. Det er noget de mener med, altså at der 
kommer en trussel på en eller anden facon. Ja. Mod normal vækst altså.  Ja. Mod 
fødevarer. Ja. Ja der er også en masse døde fisk, der på bredden af Nilen, som de taler 
om…. Det er jo dårlige nyheder.. Ja. De er sådan advarende, eller – kommer for at 
meddele, at nu sker ændringerne. Ja. Og de er allerede på vej, der hvor de bor. 

Det tager jeg jo meget alvorligt, det at de har sagt det. Ja. Det er en alvorlig ting. Ja.. de 
bliver så også budt… de bliver budt noget brød og noget fisk herfra, som vi har og noget 
vin. Vinen den er faktisk i nogle fine bægre – guldbægre med nogen sten indlagt og nogle 
”ridser” i. Det er nok noget skrift af en slags. Ja. Det er lidt det vi ville kalde et krus. Der 
er ingen hank eller sådan noget (jeg ser også valget mellem krus og ”guldglas” på fod, 
også med samme ornamentik). – Det er noget rød vin. De får rødvin? Ja det er ikke 
hvidvin, den er rødtonet. Så de får lidt og spise og lidt at drikke. Du er en god værtinde 
for dem, når du tilbyder det. De kommer langvejs fra. Ja, og de er der et døgns tid. Vil jeg 
tro. Ja. Eller to måske endda. For der bliver også indkaldt et råd. Ja, som kommer fra den 
by, her hvor vi er i. Der sidder de også bare rundt på de der bænke ude ved siderne. Ja. 
Jamen det er så inde i det der rum med den der solskive. Ja. Jeg ved ikke om man kan 
tænde et bål inde på midten der, eller…Det er som, der er noget ild af en slags. Det kan 
man sikkert. Det er i hvert tilfælde en rådslagning, der varer langt ud på natten. Der er 
mørkt og alt muligt. Ja. Når man sidder der. Så dem der er til stede, det er mænd, måske 
også kvinder med høj position, der kan tage nogle beslutninger, eller Ja, jeg tror kun det 
er mænd. Og der er måske en enkelt kvinde med… det er mest mænd i hvert tilfælde. Ja. 
Men der er også ligesom et kvindeligt element i det. Også som de kom ind der… Det kan 
godt være, der er en enkelt kvinde, det kan jeg ikke rigtig se. Nej. Er du selv med eller 
ved du bare, at det sker? Hvad mener du? Deltager du aktivt i mødet eller.. Ja, ja. Ja. Ja 
for det er alvorlige nyheder, de er kommet med. Ja. Og der begynder at stå meget på spil. 
Ja. Hvis der er… hvis… det kan også være noget ugunstig algevækst i Nilen. Der er i 
hvert tilfælde noget unormal fiskedød. Ja. Og så det her skimmel på orangefrugterne der. 
Og der, ja jeg ved ikke om de frygter noget for nogle abrikoser også eller sådan et og 
andet. At det skulle brede sig. Ja. Der er også noget med bladene, der sådan bliver 
forkrøblede på træerne og visner. Ja. Det er noget sygdom. Og så er det ligesom om, de 
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fremhæver den der position som den her Nye By, de bor i her. De har ligesom anlagt den 
her nye by, altså Nefertiti og Ja. De har ligesom anlagt den her. Den er ligesom sådan en 
højborg for resten og den skal holdes ren, sådan set. Og så er panikken der jo så: Hvor 
går grænsen henne, når det der, det kommer, mmJa. Det kan godt være de er sydfra, altså 
syd fra Nilen. Ja. De er kommet fra og så kommet nordpå. Ja. Jeg kan ikke finde rundt i 
det. Men det er altså det: Hvor går grænsen for, hvor man skal sætte ind? Ja. Det kunne 
være noget med at brænde plantage eller sådan… brænde de træer, der er syge, men det 
er kæmpe område. Der så skal brændes af. Ja, og det er jo også forfærdeligt. Men det er 
som om man sætter grænsen dernede, hvor de har boet før de her… Theben eller sådan 
noget. Ja. Hvad hedder byen, de bor i nu, kan du.. det er måske lige meget? Det kan jeg 
ikke rigtig.. Det er også lige meget. Anka eller sådan… jeg kan ikke rigtig…jeg synes det 
er noget med to a-er…. Det der Theben… Jeg får sådan T H E B E, altså vist – skrevet Ja 
T H E B E N.  Ja, nej kun T H E B E. Okay. Ja det er altså dernede. Det man kalder 
Luxor i dag. Der sætter man ligesom en grænse og så tilbage af Nilen og så må de klare 
det derfra. Og så forsøger man, at holde resten fri – altså opad mod Middelhavet og 
derfra. Ja. Det er første plan i hvert tilfælde. Ja.  

Men det…, der kommer også noget tørke. Der kommer rigtig meget sol! Der er nogle 
afsvedne marker… og altså det er ikke noget, de kan styre på den der facon. Nej. Så 
selvom de prøver at begrænse skaden, så er den omfattende? Ja. Det kan godt være…. Ja 
det er det. Det er meget sådan som om, at nu er landet jo ellers højnet i energi, altså efter 
vi kom til, Ja, eller sådan ikke – Jo. Og så er det ligesom de andre de, jamen de så sætter 
så lidt spørgsmålstegn ved det der: Er det nu også det? Hvis det er… manglende accept. 
Ja.   

Ja, det går i hvert tilfælde ud over kornet i næste omgang.  I tørke….Og hvis man er nede 
og se ved Nilen, så er det også.. det er bare sådan noget plummer. Alger og stinkende 
fisk og… Det er næsten som at høre om Ægyptens 10 plager..  Ja, men det er ikke det, 
hehe. Nej. Men det er rigtig nok hehehe. Det er da nogen af dem i hvert tilfælde, med 
tørke og…ja og det er også som om den har trukket sig tilbage Nilen. Den er meget 
smal. Jamen jeg tror faktisk de begynder at forlange – de bliver nødt til at tage fat i de der 
gamle riter og , og, ehm – Templerne i hele landet  går i bøn, eller hvad skal man kalde 
sådan noget. Ja. De tager de der gamle guder op igen. De føler sig tvungen ud i det. I det 
der. Så må vi have det, som vi tror på her, men nu tager de altså  selv fat, og der alle 
templer, der går i gang. Men det er mest det der tørke, altså hvis man ser det helt oppe 
fra middelhavet, som vi kender det i dag og så langt ned til Sudan - så er det her cirka 
mellemlandet der, der får det der tørre korn. Eller hvor kornet ikke rigtig overlever. Sådan 
midt i landet – sådan midtvejs. Ja. Men det breder sig. Den der sommer, eller hvad man 
skal sige, den bliver bare ved. Og det der bassin, jeg så sidste gang, der var vand i, det er 
også, altså det tørrer også ud. Mm. Og der hvor der var grønt ved, der ved de der 
kongegrave eller der, hvor der var frodigt før, og hvor man kunne sidde før, der er altså 
også rimelig tørt nu. Det er meget alvorligt.  Der er stadig nogle træer, men der er ikke.. 
altså der er ikke frodig grønt, græsagtigt eller noget.  Det er helt knastørt. Jeg tror altså 
også de der heste er noget, man skiller sig af med. Der er simpelthen ikke mad til dem. 
Der er ikke mad og der er ikke vand til dem. Man vælger at spise kødet i hvert tilfælde. 
Ja. Det virker faktisk lidt som om man rationerer det til den der by oppe nordpå. Til de 
indbyggere, der er der. Det bliver delt ud i ligesom sådan nogle små tern. Ja. Så der er 
virkelig mangel på mad. Der begynder at blive mangel. Ja. Det begynder at blive kritisk. 
Men altså børnene der, det øh, de er stadig i live i hvert tilfælde….og der er et nyt barn på 
vej. Ja. (klokken er 16.06. Jeg trænger til pause. – ca 16.25) 
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Det er omfattende, det tørke der. Og jeg tror det er der hun går over til kun at få de der 
vindruer og dadler. Og det er altså ikke noget, man bare lige plukker. Nej. Det er noget, 
der bliver hentet. Altså…Jeg vil simpelthen skyde på, at det der barn hun venter, det ikke 
overlever der, den kost der – Jeg synes det er som om det er for tidligt født. Okay. Altså, 
der er noget ved hende, som  minder om hende, hehehe, som minder lidt om det barn, 
min niece har født nu. – Som ikke var for tidligt født, men de kan godt minde lidt om 
hinanden. Men den der, det er i hvert tilfælde en lille en. Jeg tror altså den bliver født for 
tidligt. Jeg synes ikke der går mere end 6 måneder eller sådan noget? Den bliver født 
der… og det er også en pige. Nej, den overlever simpelthen ikke, det gør den ikke. Nej. 
Jamen den er ingenting til. Den bliver hverken det ene eller det andet. Den får hverken 
nogen sarkofag eller nogen ting.. – Den bliver bare båret væk. Jeg ved ikke, hvad de gør 
af den… Jeg tror faktisk den bliver brændt? (tanker om den er uren, når den ikke 
fuldbyrdes) 

Der er mange, det går sådan for. Der er faktisk mange, der begynder at dø. Mange 
mennesker? Ja. Eller de bliver ikke i hvert tilfælde ikke så gamle. Der er ingenting der 
hjælper. Hvor lang tid varer den situation? Jeg tror faktisk, den varer et par år… Jeg vil 
synes, at jeg er 28 eller sådan noget der? Når det slutter. Jeg kan se også, at min mand er 
bekymret. Ja. Altså han sidder sådan med hovedet i hænderne. Ja. Klart nok. Vi er også 
magre, det er vi. Han er faktisk også bange. Han frygter faktisk for sit liv. Altså fordi han 
er kommet med det nye der. Ja. Altså  han er faktisk reelt bange for at blive myrdet. Og 
der er jeg så nødt til at stå sådan at sige, at det sker ikke. Så du må være den stærke. Ja 
hehe. Stærke kvinde. Og der… jeg bliver faktisk også gravid igen. Er det der, hvor det så 
slutter, at du bliver gravid. Ja. Det er lige der omkring, hvor jeg siger.. at du er 28 år. 
Jae… Der kan jeg også bare se sådan et meget lille mørkt barn –  Jeg tror også det er 
pige, og så… ja hun bliver så…overladt til en amme. Ja. Men  – det fungerer ikke rigtigt 
heller – hun kommer over på noget kamelmælk eller noget i den stil der. Okay. Og så, og 
så bliver der, ja.. blandet noget, nogle enkle korn som bliver knust i – eller opblødt i det. 
Ja. Svag er en lidt svag opvækst der, i starten i hvert tilfælde. Ja. Jeg er altså ikke sikker på 
hun bliver så gammel eller…. Jeg kan ikke rigtig se, hvor gammel den bliver, måske et 
par år.... Det er ikke sikkert… Men de to store de.. De er også så tynde, men de er der 
endnu. Ja. De klarer sig. Jae, den ældste for i hvert tilfælde noget sygdom – noget feber. 
Jeg tror sgu de bliver syge. Begge to? Ja. Ja, jeg kommer i hvert tilfælde i  tvivl, pludselig 
også, om vi har gjort det rigtige…når vi rammes sådan af så mange plager. Ja….. Der er 
faktisk rimelig meget fortvivlelse i den der overgang, hvor det så ellers vender til at gå 
fremad, men eh…. Jeg kan ikke se, de bliver ældre, de der. Døtre der. Ikke lige nu da, i 
hvert tilfælde. Jeg kan heller ikke se, de dejser om og dør eller Nej. Det kan jeg ikke lige 
se. Er den generelle situation for landet, at det begynder at gå bedre eller? 

Ja. Altså Nilen er også steget igen. Ja. Men det virker som om man har gjort noget helt, 
helt langt syd på…dæmmet nogle reservoirer op eller…Nåh, som har taget vandstanden i 
Nilen? Jaee… Ja. Det tror jeg sgu. For at prøve at få de træer til at ”ordne sig”, få de 
orangetræer til og gro og få vand nok, og det er så derfor at vandstanden er ligesom 
ændret lidt. Ja. Og man leder vandet en anden vej og så kommer der gang i noget igen i 
hvert tilfælde. Og det er ligesom man kommer ind i den samme form for flow, som man 
har været i før. Altså det er samme..Ja.. Og der står diskussionen så nu om de her guder – 
hvem det var, der hjalp hehe… Ja de diskuterer lidt! Ja nu kan de jo så komme til at 
diskutere det. –  Og der kan vi godt selv se, at vi står , vi står lidt svagt der. Ja. Men vi har 
afstand der. Altså vi har jo oplevet det vi har oplevet. Og den der solskive, der stod henne 
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på det der torv, den bliver også stående. Altså vi viger ikke fra det her. Nej nu er det som 
det er. Ja, vi har mærket det og vi ved, der er noget højere…. 

Jeg får også 2 børn mere – der er lidt.. der er vist lidt længere tid imellem. Altså den 
næste, den kommer på basis af opsving, der kommer. Men så er det ligesom om, at den 
sidste kommer, der er lidt længere tid imellem… Jeg tror faktisk, der går næsten… Jeg 
tror der går næsten 3 år. Ja…..  

Men de bliver også… Altså de bliver også fjernet på et tidspunkt. De der sidste to. Men 
jeg får sådan ordet ”attentat” ind. Okay? Men om det er det sidste der, hvor jeg kommer 
af sted selv også? At de bliver fjernet? Uklart spørgsmål. Det var noget værre noget med 
et attentat/ dør der nogen i det attentat? 

Nejh. Det er ligesom det bliver afværget lige inden de kommer ind i det der audiensrum. 
Der er ligesom nogen, der lige sådan krydser nogle stokke eller sådan noget udenfor. Ja. 
Han havde faktisk lidt ventet det. ja. Ja. Han har faktisk sådan lidt selv sådan en ”sort” 
periode, eller hvad skal man kalde det, altså hvor han er lidt nede 
sindsstemningsmæssigt. Jeg ser det i hvert tilfælde som om der hviler sådan en ”mørk” 
energi over ham. Ja. Det er sådan noget lidt fortvivlelsesagtigt…. Jeg er faktisk også inde 
i det der audiensrum, da der er håndgemæng udenfor opstår. Og der står jeg altså rimelig 
stiv som en støtte der. Det må jeg nok sige. Jeg har flot lang kjole på som er guldvævet, 
øhm ikke noget med striber og alt det der. Den er helt i guld og så er der nogle – jeg 
synes de er meget for de der grønne sten! Hehe. Jeg ved ikke om det er smaragder eller? 
Det tror jeg det er. Der er sat rundt omkring på kjolen. Og den er også sådan uden ærmer 
og sådan med brede skulderstropper, der går sådan. Ja. Lige en anelse udover skulderen. 
Der har jeg så nogle sandaler på. Ja.Og skal man dø i et attentat, så skal man dø med 
anstand! Jaja, jeg vidste jo ikke der kom nogen, Ja hehehe. Så du kan ligeså godt tage 
den fine kjole på. Ja hehe. Jeg kan i hvert tilfælde se, at jeg stivner fuldstændig. Og jeg 
står bare, hvor jeg står. Men det bliver ikke attentatmændene, der kommer ind til jer? 
Nejh de kommer ikke, når ikke så langt…. Men det er i hvert tilfælde mens de 2 der, er 
små. Ja. De børn der. Ja.. og vi er faktisk lidt øh i tvivl om, hvordan vi skal tackle det. For 
vi er jo de eneste, der har den der kontakt opadtil. Altså det skal… Vi holder fast i det. Ja.  
Men der er noget med det - vi kan ikke rigtig finde løsningen på det. Altså fordi – hvis 
man har fået den position man har fået, ja,  så er der ligesom ikke noget at gøre ved det. 
Altså vi kan ikke sige, at nu abdicerer vi! For eksempel. Nej. Det er total udelukket og 
også fordi man  - dels fordi man har ansvaret og dels fordi at den strøm er gået til os. Ja. 
Og det er sådan det er! Og vi bliver også ved med at praktisere den der  - det med det 
fælles højere selv. Vi bliver ved at praktisere det. Men det er ikke noget de 2 sidstfødte 
børn – jeg tror det er piger – bliver… de bliver ikke involveret i det her. De bliver holdt 
meget for sig selv faktisk. Ehm… Ja… Altså det er ikke sådan, at når man har mistet 
nogen børn, at så er man overkærlig overfor dem. Nej. Altså knytter sig vildt meget mere 
til dem. Sådan er det ikke. Det er ligesom om, der bliver bare ansat mere personale 
omkring dem, for at passe på dem, for nu bliver vores energi trukket til noget andet. Det 
her er stadig en alvorlig situation. Og det er også for at skåne de her børn. Ja for jeres 
bekymringer. Ja for vores bekymringer og for det vi er nødt til at lave og … jamen – sæt 
nu det ikke er rigtig??? Eller hvad skal man sige…så skal vi ikke have børnene med i det 
også. Men jeg synes ikke den ældste der, fra før …. Jeg kan ikke rigtig se, hvad der er 
blevet af de der…om de er blevet gift væk eller…Den ene synes jeg, at jeg får ind bliver 16 
det år….. Jeg tror altså de kommer ud til nogen andre. Jeg er ikke sikker på de dør 
dengang, hvor de får feber og det der…Nej. Jeg tror.. altså.. de er kommet ud til nogen 
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andre familier, de er  blevet gift bort eller… Det er bare mærkeligt, vi ikke kan se 
noget…at man ikke kan se noget festivitas i den anledning, heller ikke ens eget bryllup 
eller.. hvordan det er foregået…. Nåh, jeg tror faktisk… de må være 14-15 og 16 eller 
sådan noget. Det er faktisk for sent, de er kommet hjemmefra, og det er p.gr.a. det tørke 
og det der. At de ville egentlig være giftet bort tidligere. Men de ændrer planen? Ja, altså, 
der er ingen der tager et nyt ægteskab ind når det hele er i tørke og folk er ved at dø, eller 
hvad man skal sige. Så de venter faktisk de der par år. Inden de kommer videre. Den 
ældste kommer i hvert tilfælde ind i en rig familie. Ja. Den anden knap så rig, men 
alligevel…. Og det er også noget, der er aftalt. Ja. Det er ikke noget de selv finder en, de 
bliver forelsket i. Det er aftalt på forhånd. Og så har man bare ventet de der par år. Og 
det er også sådan at jeg selv kommer til der med Ankhnaton. Det er faktisk rigtig tidligt, 
at man kommer. Altså ligesom det er bestemt at jeg skal høre til der. Så jeg bliver altså 
flyttet hjemmefra, altså fra den rigtige familie…. Jeg kan godt se forældrene, de er der, 
men er der alligevel ikke. Nej. Det er noget, der er bestemt på forhånd. Ja….mm. men 
jeg tror – nu er der så selvfølgelig to udveje, hvis jeg skal gå op til den der, hvor han er 
Ankhnaton  - Altså så begynder han at føle sig gammel. Jeg ved ikke, hvor gammel han 
bliver, men han begynder i hvert tilfælde at føle sig ældre. Ja. Jeg kan ikke se mere, 
hvordan han…Det føles som om han er ældre end mig. I hvert tilfælde. Ja. Det er nok 
meget sandsynligt.. Jeg tror, at han, at han faktisk har et barn før…… men er det så 
Tutankamon så?......Og så er hans mor død eller sådan et og andet??? Eller hvorfor Søren 
kommer han ind i billedet???........ Altså jeg har ingen drenge! Nej du har ingen drenge. 
Nej……………. Jeg tror det er hans…. Nåh okay, det kan være at  - nu gætter jeg lidt – 
eller hvad vil du kalde sådan noget? Eller jeg bliver måske inspireret, det ved jeg 
ikke….Ehm… at grunden til at jeg er kommet der i første omgang er for at blive gudinde 
i det der tempel… Nåh, så du kom til familien for at kunne ende i templet… Ja.. – ikke 
med henblik på at blive gift med ham. Men for at kunne få den lære, du skulle have for at 
kunne ende i templet. Det var derfor du skulle lære hieroglyffer og alle de der 
ting…Måske…. Jae jeg ved det ikke. Du skulle ind og være, hvad man nu kaldte dem 
dengang… præstinde…. Men det virker også ligesom lidt forkert… Men der er lidt den 
der dobbeltrolle. Altså godt nok… Men er du endt med den der dobbeltrolle – at du både 
blev gift og fik arbejde i templet. Ja det tror jeg altså…???... Altsååe… Nu spørger jeg 
bare : Er det vigtigt?  Jeg kan i hvert tilfælde ikke se, hvordan de der familieting hænger 
sammen. Det kan jeg altså ikke. Jeg kan se, jeg kan se han står der og så – altså – det kan 
godt være, der har været en anden kvinde først og så… Det kan nemt ske. Men hvorfor 
skulle man så opdrages til det? Det synes jeg er mærkeligt… Det kan jeg simpelthen ikke 
komme ind i alt det der! Det virker ligeså forvirrende som sidst. Altså, det er stadig det 
samme billede som sidste gang, jeg får ind. At de ligesom overlapper hinanden. Nu siger 
jeg bare noget, jeg har læst mig til. Jeg har læst et eller andet sted. At der var nogen af 
dronningerne i Ægypten, der havde den der dobbeltrolle. At de både var gift med faraoen 
og faktisk også havde noget arbejde, som de udførte i templet. Ja sådan er det i hvert 
tilfælde her. Ja. Og i det jeg læste kunne jeg ikke se, hvorfor det blev den der dobbeltrolle. 
Men det var noget med, at når nu dronningen havde en rolle i templet, så kunne hun 
ligesom give det mere fokus, altså sådan, at troen på en eller anden måde, fik lidt mere 
fokus i befolkningen, fordi dronningen var involveret. Ja det tror jeg – det virker 
fuldstændig rigtigt. Jeg kan også mærke ”sandt” på det. Ja! Jeg kan også mærke det gør 
noget i mine hænder og…. Men det kan være sådan også…ja… men det virker rigtigt! 
…. Men er det, er det så den løsning de har? Måske…  Det er en måde at bygge op på…. 
Det er en måde at bygge respekten op i forhold til befolkningen også…? Ja! Ja! Det er 
det! Og de er også… de har også nogen specielle funktioner, dem der kommer igennem 
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de der prøver. De får en højere rang i samfundet.Ja. Også i forhold til at komme ind i de 
der råd. Rådslagning og Ja. Og også ejendomsmæssigt har de også en del mere jord, eller 
hvad skal man kalde det – større arealer. Ja. … ja man kunne tænke, at de på en måde får 
noget goodwill. Ja. Ja så de kan få den jord de har brug for og… Ja, de bliver sådan lidt 
overklasseagtige…. Men jeg kan ikke komme ud… for hvis øhm…altså sådan som jeg 
ved, som noget jeg har hørt…jeg ved ikke om det er fra fjernsyn eller hvor??? Der skulle 
jeg … der skulle Ankhnaton der, der skulle han jo være far til Tutankamon og Nefertiti 
der, skulle være svigermor til ham… Så må han jo.. han er jo blevet gift med en af hendes 
døtre…  Ja, man skulle jo bare synes, at hvis han var fra tidligere ægteskab, så må han jo 
være ældre end de døtre her. Det behøver han jo ikke være så meget… Nej de var jo 
sådan som bror og søster…Og han var 18, da han blev slået ihjel… Ja og hvis her var en 
på 15 og 16… Det kan jeg slet ikke komme ind i. Nå. Der bliver bare slået et rødt kryds 
over det der billede. Nå.Okay, så må vi hehehehe. Det skal vi ikke, nej, det skal vi ikke 
røre ved, nej… det kan jo også være, at det er noget, der ikke skal frem! Ja. Det kan jo 
hænge anderledes sammen! Ja. Ja, og det gør det! Det gør det! Der er en anden 
sammenhæng på en eller anden måde. Ja! Det er der altså! Det får jeg i hvert tilfælde 
”tomlen op” til. Men der skal ikke røres ved historien. Nej. Hee.. Ja det er lidt 
mærkeligt..Ja. Det bliver simpelthen skrinlagt da! Nånå. Det er bare i orden. Så får vi ikke 
det at vide i dag hehehehe. Der var bare rødt kryds over billedet, så du ikke se alligevel. 
Ja. hehehehe. Er der mere, vi skal vide. Det er ligesom det går lidt i stå. Ja. Altså jeg kan 
bare sådan mærke, at energien går lidt i stå. Så nu spørger jeg bare: Er der mere vi skal 
vide om det her liv nu? ….. Nej, jeg mener jo stadigvæk at han dør – enten bare fordi han 
er gammel nok til det eller også eh af en forgiftning af en slags, det kan jeg altså ikke… 
eller om han bliver forgivet… det kan jeg ikke lige se – eller der kommer sådan et attentat 
igen. Det kan jeg ikke helt se. Men jeg tror ikke vi skal se mere rigtig…. Men vi skal også 
se på det der dødsnoget igen (Nefertitis død) for der var jeg også ved at være træt – eller 
der var energien også ved at gå ud sidste gang med det. Men eh, altså jeg kunne ikke helt 
se om det var helt præcist rigtigt. Og det er det samme nu. Det er det samme du ser igen. 
Ja det er det samme, der sker igen nu, at det er ligesom energien..at der ikke kommer 
mere. Jeg tror ikke der kommer mere…Nej.Men hvad skulle vi med hende Kali så? Det er 
noget med at gammelt må forgå for at nyt kan opstå. Det må komme næste gang så. Det 
er måske det røde kryds der?! Når jeg spørger på det, så får jeg at vide, at det er det du 
oplever næste gang, med livet mellem livene. Okay?!  Det der med at noget af det nye 
kommer til. Ja. Som om at du også har en eller anden funktion i sjælsprogrammet… Du 
skal ind og se noget i sjælsprogrammet, hvordan det virker. Ja. Altså det er hos ham (i 
Kbh.) , sådan har jeg også haft det, at det er ligesom om jeg skal se, hvordan, ja hvordan 
man får de der ting planlagt. Og hvordan man virker fra et andet plan. Og det kan jo have 
noget med ham der Tut ank Amon at gøre. Måske så. Det er ikke godt at vide. Der er i 
hvert tilfælde ét og andet med det der far og søn da! Og når jeg spørger på det, så … nu 
spørger jeg så på det! Ja. (Skriften på pc-en ændrer sig til lys blå – jeg tænker ” Den 
turkise flamme”, der indeholder jordens historie.) Og når jeg spørger på det, så får jeg , 
ja.. så får jeg at vide, at, af jomfru Maria, Moder Maria, at man skal ikke gå ind i om 
Ankhnaton han var biologisk far eller om han havde taget sønnen til sig. Nåh, okay ja, 
fordi det virker som sådan noget der kommer udefra, og så står Nefertiti ind foran. Altså 
han står ligesom her, når jeg ser det, og så står hun her . Ja. Og så er det ligesom om at 
Tutankhamon kommer ind, altså han kommer ind fra sidelinien, fra sidelinien, imellem 
de to . Ja, altså ikke at kommer ind imellem dem på den måde. Nejnej. Det er ligesom de 
tager ham ind, for det er kun fordi de har kun har fået piger og så for at sikre 
arverækkefølgen til Faraoen JA det får jeg også!!! Hahahaha. At det er sådan de de har 
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taget ham til sig . Det er ikke sådan at det er en fra familien eller sådan. Nu får jeg endnu 
flere sandhedstegn! Han er slet ikke far til ham! Det er ikke biologisk far. De adopterer 
ham. Ja. Det får jeg også ind, at det er sådan.Ja, for jeg kunne heller ikke forstå, at det 
der, jeg blev ved med at se ham komme ind fra siden. Ja.  Der ind midt imellem dem. Og 
pludselig var han der nemlig bare. Ikke også. Han var der jo ikke hele vejen igennem, og 
så lige pludselig så er han der nemlig bare. Nej det er sådan. Ja. Og så er der noget med 
ham, så er der noget grumt ved ham der, som jeg så har fået/lært de der hieroglyffer af . 
Der er noget der! Hvordan han sørger for at få ham ind og os andre væk … og så skal han 
have Tutankamon væk. Jeg tror Tutankamon… det… kan.. godt være.. ham som jeg. Jeg 
får altså at det er ham, der hedder Ay/ Eje. Ehm…som jeg har lært ved, og hans bror har 
Tutankamon som en søn og så sætter han ham ind og så , og så kommer vi væk, og så 
kommer Tutankamon væk, og så sidder ham der med hieroglyfferne selv, ja, og kan 
bestemme. Det er nøje planlagt rækkefølge. Ja.Det er det altså! Og jeg kan også se, at 
ham der Tutankamon han er spinkel … Det kan godt være det er den ældste af de der 
børn, han bliver gift med så..af de piger der..som jeg ikke rigtig kunne se, hvor kom hen. 
Nå. Men jeg tror ikke vi får så meget mere at vide i dag. Det tror jeg faktisk heller ikke. 
Men der er i hvert tilfælde noget lusk der! Ja der var godt nok lige noget lusk hehehehe, 
der lige kom frem hahahaha. Som man lige fik lov at se hahahaha. Der var noget, der 
ikke var helt på sin plads. Ja. Haha. Ja for det går ud fra ham der Aye. Det gør det. Det 
kunne jeg se. Så går den lige lidt ud til højre og der er så en knejt der og han er så lige sat 
ind. Ja og de får ham også tidligt på tronen stadig væk. Så de kan styre ham. Ja, det er 
det. Og han dør jo ved et attentat. Nå. Nej han døde jo , han døde jo, var det som 18-årig, 
nå nu kom jeg så lige i tvivl om det var et attentat eller fordi de havde forgiftet ham. Det 
tror jeg der var et og andet der. Der skulle vist være noget om at han omkommer i kamp 
og sådan noget. Jamen så kalder de det kamp. Jamen sådan har jeg det altså lige nu , at 
eh der er blevet omgået lidt med sandheden… Morbær, det er jo ikke… Jeg får sådan 
noget morbær ind… nå det kan være morbror.. nej. Det kan være morbær… det har de da 
ikke dernede har de? De er heller ikke giftige… Ja, så du tager elevatoren op igen  - nå 
okay der var ikke så langt op. der var kun 2 etager, men jeg var også lige ved at falde i 
søvn efter den der nedtælling, så jeg skulle ikke så langt. Nej. Vi må heller få dig tilbage 

til 2017 jo! Ja! .  

Klokken er nu 20.17    den 30/7-17

    Nefertiti 

https://www.pinterest.dk/pin/404127766541616238/
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12.02.18 Mine øjne svider hver eneste dag nu, når jeg skal i gang med at scrolle bogen for 
at finde de sidste billeder og steder for indsættelse af lydfiler. Det siger mig, at jeg er 

højere oppe i bevidsthed end computerens energi
men må finde mig i mange levels på én gang i den højere ende af skalaen. Når det sker 
og jeg samtidig skal fokusere i nuet, men spænde over alle levels, så udtrættes min kemi i 
kroppen og jeg bliver derved sårbar overfor elektronbæltet om Jorden. Jeg blev lukket ned 
for en stund, for at blive færdig med en læsbar udgave af ”Den sorte Perle”. Hvis ikke jeg 
var blevet det, var jeg for nuværende i gang med kontakt til radioaktive eksistenser. 
Denne lukning sker, da Lotus Health Care flytter i nye lokaler, der ligger et forkert sted i 
forhold til at, at jeg kan bruge dem til noget. Jeg bliver nødt til fortsat, via Franks kugler, 
at holde mig nede i en energi, så bogen her sluttelig kan manifesteres og udsendes, som 
det sidste, jeg kan lave på en computer. Jeg er tæt på at genåbne ”Den turkise Flamme” 
og jeg lever her i bogen på lånt tid. Det er belastende nu. Mest fordi jeg mere og mere er 
en skal. Jeg har så brugt Zinzinoolie og vitaminer til at sætte mig organisk længere ned 
”mod jorden”. Om det skal fortsætte er tvivlsomt. Men lige nu er det sådan og jeg 
begynder at se præparaternes virkning i kroppen. Det gør så, at jeg nu ikke længere kan 
forske på de marginaler, jeg tidligere kunne og det betyder, at seglenes energier lukker 
mere og mere og min udvikling stagnerer. Den tydelige advarsel jeg fik mod 
præparaterne viser sig nu. Det blev lige nøjagtigt, som jeg havde sagt – når jeg møder 
omverdenen, så vil det være Zinzino, der får æren for alting, for det kan omverdenen 
forstå. Man kan forholde sig til et nyt fantastisk, fysisk præparat, men man kan ikke 
forstå , at jeg har beredt vejen for ”Den turkise Flamme”. Det er bare ærgerligt for mig og 
jeg kan kun takke kapitalismen og konkurrencestaten for det. Jeg har gjort, hvad jeg 
kunne for at oplyse folk – MEN… jeg har jo ikke noget Ego, så jeg kan ikke sådan 
bestemme over nogen. Jeg leder kun et Blueprint i kraft af andres solidaritet og 
opbakning. Det går ikke den anden vej rundt mere. Det er slut med at løfte, for at 
forbinde sig med mig, skal man frivilligt tage Opdriften. Jeg er frisat som bodhisattva nu 
og får andre opgaver, som jeg stille og roligt opgraderes til. Det mærkes i alle celler. Og 
på organisk niveau har Zinzinoolien støttet processen og normaliseret cellemembranerne 
til en vis grad. Hvornår jeg frisættes af Zinzino, som jeg gik ind i m.h.p at lade det være 
det fysiske grundlag i min forhåbentlig kommende lysnæring, det ved jeg ikke. Men jeg 
føler, at jeg forråder mig selv, ved at tage produkterne, selvom de på et niveau 
normaliserer kroppen og er rigtig gode. Det føles bare forkert og som en degradering af 
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mig selv. Men en tid endnu beholder jeg produkterne i mit liv. Jeg føler lige nu, at 
forskellen ligger i chakrahjemstedet. Lige nu ser det ud til at fysiske præparater er 
ongoing indtil det hvide ckahra. Men jeg skal jo åbne ”Den turkise Flamme” og det er pt 
højeste chakra (15.chakra). Derfor var det også en deroute at komme ind i ”Lev af Lys”, 
der i 2013 var på guldchakraniveau. Det er siden opgraderet til Kobber chakra, hvor det 
pt. befinder sig, og hvor jeg kan mærke, at flere deltagere er ved at nå et mere kærligt 
niveau. Men der er et stykke vej, før man opdager, at man mangler det, jeg sidder med. 
Måske kan denne bog åbne for det samarbejde, der var bestemt i Blueprintet. Jeg har 
ikke pt. viden om i hvor høj grad Atlantis-Gudindernes kanalisering vil afskrive det. For 
mig at se, som det er vist mig de sidste dage, så er ”Lev af Lys” omgjort til et delkoncept, 
men af høj værdi for såvel nutid, som fremtid. 

 Det der skrives her hører til det levels smerte, der befinder sig mellem bogens net-forside 
og Perleporten. Måske sidder du derude og er på samme niveau? Hvis du er på et højt 
chakraniveau, så er du ikke meget for teknologi og medicin og græmmes ved krig, men 
er nødt til at lade lavere indviede – måske slet ikke indviede personer gå foran. Det viser 
mig, at det, der er sagt og erkendt gang på gang; nemlig at teknologien i uorganisk regi 
blot er et stadie i menneskeheden og vil erstattes af autentisk liv organisk rumfart, når 
mennesket engang fatter, at det man har gang i med Cyborgs mv., altså 
computerteknologi, der styrer mennesket – kun er en afdækning af dét, som vi i 
åndsvidenskaben allerede ved. Men alle pengene og al fokus går i øjeblikket til 
teknologien, som menneskeheden er total nedsmeltet foran og ser op til som Guds gave 
til menneskeheden. Men Gud er, som jeg har sagt tidligere, kun dit hørbare galaktiske 
niveau af dig selv og andre – der er så forskellige niveauer. Og husk, at alle de, der gerne 
vil ud på Mars at bo, det er dem, der ikke er åndelige nok til at forblive på Jorden og 
hjælpe denne gennem 4. indvielse. Disse mennesker er for Jorden, hvad mine karmiske 
fjender var for mig – og det vil sige, de ønsker at fremstå som mere fremmelige end de i 
virkeligheden er, overfor Jorden. De har ikke fattet, hvad der foregår. Og de vil sige til 
dig: Vi ser ingen rumskibe ude i rummet, når vi flyver derude. – Og det vil berolige dig… 
men i virkeligheden er det foruroligende, da der ligger en mægtig flåde rundt om hele 
Jorden – og det beroligende ved det er, at de vil os det godt.  

Grunden til, at du ikke kan læse dette  er, at jeg hellere vil have du læser Robby 
Curdorf bog og måske bliver inspireret til at gå nye veje i dit mindset. Jeg skal leve af 
donation, for jeg har ikke egoet til salgsfremstød. Så jeg har ikke det der pengedrive. Det 
betyder ikke, at jeg er doven. Jeg arbejder – og har hele livet arbejdet 24/7. Det opfattes 
bare ikke som sådan, fordi mit arbejde ikke er pengefikseret. Jeg skal åbne ”Den turkise 
Flamme” – hvis jeg ikke allerede er brændt op af den? Jeg er kun en skal i kontakt med 
Akashabiblioteket hele tiden. Jeg lever i det. Det er derfor jeg er foran selvom jeg er lige 
her og nu. Forstår du det? Det betyder, at min hukommelse forsvinder og at jeg skal 
bruge megen energi på at finde ind i tidligere filer af mit liv og hvad andre har fortalt mig 
om dit og dat. Fx sker det ofte at Annalis, der laver alle de gode tegninger her til bogen, 
ikke kan få svar på. hvordan det nu var, den tegning skulle se ud, som jeg havde bestilt. 
Måske kan jeg komme tilbage til det ordinerede, måske ikke. Det afhænger af hvilken fil, 
der i nuet er vigtigst for helheden. Det sker jo ikke åbenlyst for ingenting. Det sker fordi 
Annalis er en af fremtidens tegnere. Hun er LOGO-skaber og tegner i nuet – og det skal 
hun lige selv finde ud af, at hun er. Annalis kan ikke have en ordrebog liggende, som fx 
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det håbløst tilbagestående skattesystem kræver. Hun vil aldrig – ligesom jeg – få lov at 
drive virksomhed, som man opfatter virksomheder i dag! – Når der ikke er ordrer i 
bogen, så skal Annalis alligevel have en stabil indkomst for at være til rådighed for dem, 
der i deres Blueprint skal benytte hende som kunstner – tegneserieskaber, 
klummeskribent eller lignende. Annalis skal være tilgængelig i det offentlige rum. Min 
bog ”Fra Online til Deadline” har ligget siden 2006 og været tilgængelig for dem, der var 
rede til det – men det vil SKAT ikke acceptere. De forlanger en bog ud med jævne 
mellemrum – men det kan ikke lade sig gøre, for jeg laver en BOG-RING, som i 
princippet kan påbegyndes hvor som helst. Den bog, der blev skrevet i 2006 svarer altså 
bare til det level, som nu er rede til dens modtagelse i 2018. Konceptets energi fra 2001 er 
man stadig ikke rede til at modtage – det var ”Den turkise Flamme”. I al den tid har jeg 
levet med et stempel inde i de offentlige dateringer, som et menneske, der er ”rablende 
galt”! Det var eneste måde at leve i Blueprintet på – altså via donation. Men jeg skal 
fandeme love for, at der er forskel på ”Den turkise Flammes” level og så offentlig ydelse 
og forståelse. Det er hårrejsende. Og jeg kan ikke engang få lov at klage over det. Fristen 
er udløbet. Derfor er Danmark på kollisionskurs med Universet, for vi er 1200 mestre og 
memeter og sådanne folk, der hver mangler en årsindtægt, der svarer til en 
”hospitalskirurgs årsløn + de løse ben”. Det skal Fonden sørge for, så alle kan arbejde 
maksimalt i frihed – også selvom det ser ud til, at vi ikke laver en skid. Vi er dem, der 
”holder” Danmarks Blueprint, og vi behøver at samles nu!  Én af personerne er 
kronprinsesse Mary. Det giver måske lidt mere masse på forståelsen? Og masse på, hvor 
svært det bliver at samle de 1200 personer og lade sig samle af en, der er stemplet som 
psykisk syg og svindler i SKAT og hvad jeg ellers har været ude for af usmageligheder – 
kort sagt – de 1200 har fået én af de helt store og nødvendige udfordringer på niveauet. 
Alle kan stræbe opad. Men det handler om at turde stå nede for at nå mig. Der står rigtig 
meget på spil og mange kameler skal sluges. Arrogance er den mest fremtrædende 
egenskab, jeg har mødt – så det bliver svært for 1200 at acceptere, at det, jeg siger er 
sandt – når man nu har sin egen sandhed. Men ledelsesstilen er topstyring fra bunden af 
et sort hul. Og så er det bare at få tingene til at hænge sammen. Og det kan kun gøres 
ved at leve i ”ikke-nænnen”. Det er det rette, der skal lede landet. Og det kan aldrig stå 
frem, hvis der mangler penge og vi skal underlægge os det niveau. Det skal være et 
overstået kapitel. Vi lever i overfloden og i denne overflod skal vi trække Danmarks 
Blueprint frem. Det kræver ekstrem lydhørhed og nænsomhed. På et splitsekund kan alt 
gå til grunde, hvis vi ikke forsegles i en fælles Blueprint-energi gældende for de 1200. Og 
teknologien må ikke være tilstede i autentisk statsledelse!!!!! Vi skal bruge Uranus på et 
højere plan og ikke på det lavere teknologiplan. Så er det sagt og nu vil jeg have mig en 
kop kaffe – brygget på almindelig gammeldags facon før kapsellivet og kunstig aroma 
blev indført. Det er smagen af nøjsomhed. Alt hvad du behøver ligger lige foran dig. Du 
behøver ikke mere. Jeg ved så ikke, hvad jeg skal bruge den høje årsløn til – måske en 
liter rent grundvand om dagen? 

Kan du se/fornemme at det du lige har læst, er et level højere end konteksten? Prøv at 
læse teksten før og efter dette sted med Perleporten som baggrund – altså uden den hvide 
skrift på blå highliner. Den hænger sammen. Stykket kan undværes. Men jo mere 
udviklet man bliver, jo mere af Akashaarkivets bøger fylder mellemrummene med 
kvantespring i energien ud. Det du NET OP har læst er en udfoldet og ellers normalt 
indfoldet skjult orden. Det er at skelne dette og fornemme, hvor Blueprintet ligger, der 
kræver, at de 1200 friholdes til arbejdet. Det er et 24/7 arbejde med at downloade 
fremtiden allerede i nutiden, også gennem almindeligt arbejde til ret tid i Blueprintet. 
Det gør man ikke bare lige. Spar mig for arrogance og åndelig jantelov! Det kræver den 
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træning, der ligger i ”Den sorte Pe  rle”! Vore liv afhænger af i hvilken højde af Blueprint – 
level, vi skal ligge vor danske Livsbane i. Derfor kommer ingen af de 1200 til mig uden at 
være renset gennem ”Den sorte Perle”. Det hele begyndte 2001. Alt blev smadret af 
konspirationer 2005. Vi kunne være begyndt i 2010. Jeg fik jantelov. Vi kunne være 
begyndt 2012 – jeg fik smadret min aura af en lysarbejder. Vi kunne være begyndt 2013, 
men Lev af Lys folket ville hellere selv og i stedet have mig som klient i deres dybe 
tallerken. Nu R D så nu for sidste gang! Det er 6. gang og ekstraordinært, da man ellers 
kun har 5 udgange af sit liv. Men som sagt før – der står meget på spil – måske svarer det 
til Chiron i mit horoskop – den 6. stjernespids som man ikke må tegne for astrologiske 
mobbere. Men vi er som sagt også ude, hvor vi aldrig skulle have været. Det er min skyld, 
for jeg har ikke egoet til den kamp. 

Så fik vi det på plads. Hvor sur er du nu? Misundelig?  Det var jo lidt 
suverænt og tiden der er brugt?.... 20.17 minus 11.50 og så en indlagt pause … det må 
blive i morgen, men jeg kan da se, at hypotesen om tiden holdt stik! – Hold da op, hvor 
er jeg brugt lige nu. Jeg må have noget vand og mad. Sjovt nok så kom min datter og 
kæresten da ikke i eftermiddag. I pausen gik jeg ellers og tænkte på, at vi kunne købe en 
pizza, hvis de ville spise med. Der kom senere en sms, at de var blevet budt på aftensmad 
der, hvor de skulle køre kæresten hen – som i øvrigt var til samme by, hvor formiddagens 
barnedåb fandt sted…sådan er der så meget ikke-tilfældigt ”tilfældigt”, når Ringene skal 
sluttes i Blueprintet… :-D. 

03.01.18. Der er altså sket noget i forhold til teksten, men hvad det er, det finder jeg aldrig 
ud af for jeg skal ikke læse mine bøger igen. Det er endelig slut… det er tilsyneladende 
den 29.07.17, der er blevet hacket, for vi slutter i den rød/hvide tekst ovenfor den 30.07.17, 
og det er NET OP dagen for min nieces barns barnedåb (Nefertitis datter?), som i øvrigt 
gik fint for de implicerede, og hvor vi senere har været til fælles komsammen alle 
sammmen til en dejlig, vellykket fest. Men noget sker der i dette område af bogen! 
Uranus er lige vendt i sin bane i går 02.01.2018 for at gå fremad fra sin retrograd, så der er 
åbenbart rav i den her – det viser så mig – at jeg er på rette sted til rette tid i dag -  

klokken 17.03 NET OP nu . Jeg må nok hellere lige tjekke om 
Uranus vendte til retrograd omkring den 30. Juli 2017…Øjeblik… BINGO, så fatter jeg 
pointen! Uranus stod helt stille i sin bane på dette tidspunkt, da jeg sidst var her i 
teksten!! Den gik retrograd  03.08.17 og i dag er det 03.01.18. Uranus er og bliver en 
trussel for elektronikken! Det er derfor, vi i stedet skal være suveræne som mennesker ved 
at have et pålideligt, stærkt nervesystem og NET OP ikke skal basere vore samfund på 
elektronik. Sådan nogen gamle sjæle – oligarkerne på Jorden – vi er forbi den slags 
legetøj og havde alle stemt nej, hvis der havde været en folkeafstemning. Jeg har ikke 
mere at tilføje her og nu, og jeg kan se at der er skrevet hvad der skal stå nu: 

Til slut  



331 
 

  Thats IT  

Hvad hænder…(?)/stopper op, der må være en anden vej….bryd flowet + indskrive 
sjælerejse fra kbh. 03.02.2018 Her er noget evt. skrevet på min ternede blok. Men som jeg 
husker det, så gik hjernen i transformationsindstillingsmood, hvor der hændte flere ting, 
men hvor jeg ikke orkede andet end stikord, fordi det burde beskrives, hvis alt skulle 
hænge sammen hele vejen for alle. Så der ikke var noget tidspunkt eller nogen proces, der 
ikke var underlagt med bærende energi. I dag må jeg bare konstatere – der er det, der er 
og jeg kan kun give mig selv et stort skulderklap for min indsats. Kun jeg selv kender 
prisen for dette her og ved hvor stor indsats og hvor renhjertet, det er gjort. Og så kan jeg 
jo egentlig være ligeglad med resten. Jeg ved nu, hvor grænseoverskridende arbejdet har 
været og at det er gået længere end hvad der normalt er muligt. Jeg ser det nu og bliver 
både bevæget og taknemmelig for at have bidraget med dette her på Jorden. Hele 
bogværket er overfloden. Det egentlige formål var ”kun” at downloade og sætte de nye 
energier i spil, lave en portal for dem. Jeg gjorde det så til bogværket samtidig, for at 
bygge broen mellem himmel og jord for så mange som muligt – og så er der alle de andre 
levels formål også. Man kan ligeså godt bruge så mange parametre man kan. På en måde 

er det genbrugstanken i en avanceret udgave. Klokken er  nu og jeg orker 
ikke mere idag. 

 03.01.18 Nu skræller vi så lige et lag mere af løget, 
med risiko for at øjnene løber i vand. Jeg tog på Sjælerejse hos Benny Vadmann i 

København 10.30 den 11.08.17 (Indskrevet 23.09.17) for at møde  
mellemlivstilstanden. Vor kemi passede så ikke helt sammen, hvilket jeg godt vidste, 
men også var nysgerrig på, om jeg vitterlig kan det der samarbejds/gruppe-energi-
arbejde til fremtidens virke, eller jeg kan snydes af mine sanser, når man bruger ens ord i 
feltet og ord er kraft. Men jeg ved også, at man nogen gange må gøre noget og stå alene 
på en ø og vente – og det her med mellemlivene har jeg længe gerne villet og hvis en ung 
knøs kan fylde nyt på en gammel skåret flaske, så skulle det da prøves. De indledende 
forsøg på regressionen er desværre ikke med på lydfilen. Jeg var total påvirket og vred 
over, at Benny for op som trold af en æske, da jeg kom i tanke om, at jeg havde glemt at 
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overføre de 2000 kr hjemmefra, som vi havde aftalt. Hvad regnede han mig for – en 
snydetamp? Jeg har aldrig bevidst snydt nogen, og jeg hader selv at blive snydt eller 
overrasket af surpriseparties fordi nogen vil more sig på min bekostning. Han kunne ikke 
være længere fra mit jeg. Fejlen var min, men jeg vidste så også øjeblikkelig, at jeg kunne 
det der med samarbejdsenergien. Sådan kan held i uheld blive win-win. Nå, men vi 
kommer ind i forløbet på filen her, hvor Benny og ikke jeg, mener den skal begynde: 

Jeg vil bede dig om at beskrive den indgang, der er foran dig lige nu. Hvad er det første, 
der kommer til dig? Er den stor eller lille?.. Det er en trædør. Er det én stor dør eller er 
den delt på midten?...Er der noget håndtag eller er der… Nej. Der er sådan noget rundt 
messing på midten, det ligner bare den dør, da jeg kom. Ja. Er der nogen symboler eller 
inskriptioner, der… Der er bare sådan en rund knop i messing, der er slidt og ser ud som 
om det har været et løvehoved engang. Det er helt slidt. Så om et øjeblik, når jeg tæller fra 
3 til 1 vil du åbne døren og være i dette åndelige rum 3 2 1 vær der. Beskriv det første der 
møder dig i det her åndelige rum. Hvad er det første der kommer til dig lige der?............. 
Prøv at bevæg dig rundt og beskriv der, hvor du er lige nu……. Det er nærmest sådan en 
korridor og der er nærmest mørkt og så er der ehm… og så er der sådan en skikkelse, der 
kommer frem og tilbage, som godt kan være den troldmand, der er i bøgerne. Sådan lidt 
Merlin-typen…. Den troldmand fra bøgerne, er det en, du har kommunikeret med før?... 
Så er det som om, jeg bare skal følge efter. Godt. Bare vær der og lad tingene udfolde sig 
som de skal, eller bare tag med, når der kommer noget relevant. Jeg vil godt bede dig 
sætte ord på det, der kommer til dig. Og lad det komme til dig på lige præcis din 
måde…………………….. Jeg kommer bare hen forbi et hjørne og så er vi vist på vej ud i 
himlen eller sådan et og andet, hvor der bare er ligesom sådan en tåge… uklart…han 
tager dig lige derhen, hvor der er nogle svar, der er vigtige i dag……….. Jamen så er vi 
bare ude midt i himlen. Og så vender han front mod mig.-- Uklart… Hvad sker der så?.. 
Ja så er der en masse glas Uklart- måske noget med glas og glimt?.. Han har sådan noget 
hvidt tøj på og så har han sådan en kåbe på, der blæser bagud….. Bed ham om at give 
dig den information, der er vigtig, at du får med dig lige nu. Hvad er det han fortæller 
eller viser dig, der er vigtig information, du får med dig lige nu? Omkring det at stå der i 
forhold til det liv, du har lige nu…… Det er som om han siger: Kommer tid, kommer 
råd… Jeg tror faktisk ikke, vi får det videre. Det er noget, der ikke må komme ud, tror 
jeg. Det er noget, der er – det er ligesom andet Top Secret af en slags. Men nu vender 
han sig så i hvert tilfælde om. Det er åbenbart… uklart… Det er fint nok… Ja så peger 
han sådan tilbage og siger: Det var position 1. Og så skal vi et andet sted hen. Så går han 
sådan en zigzag til den anden side så. Til højre og så stiller han sig på en flise. Hvad sker 
der så?.......... Det er åbenbart hans position. Jeg tror nok, han venter på en anden, der 
skal komme også. Vedkommende kommer længere ude derfra, hvor vi var på vej ud. 
Ja…… Jeg vil skyde på, at det er Jomfru Maria. Ja … Og så kommer der en anden en 
også, og de får åbenbart hver en flise… Jeg kan bare høre navnet Lady Portia. Hende 
kender jeg heller ikke så meget. Mm. Og så kommer der en… Liberty… Hvad sker der 
så/Nej ikke så hurtigt… Det er en form for team… Det er et og andet med det der ’rens 
af huset’. Mm…. Jeg prøver lige at spørge lidt ind til, om der skal laves den sluse 
der…Ja… Hvis jeg spørger om der er nogen, der skal hjælpe med det? Så kommer der 
Tumbs Up 1 2 3 4….. Og så toner de sådan set bare væk. Mm…. Så kan jeg høre ordet 
”sjælegruppe”… Men er det dem, der er min sjælegruppe så? Jeg prøver lige at sætte dig 
på pause der. Når jeg tæller fra 1 til 3 så vil gatekeeperen dukke op, som vil hjælpe og føre 
dig rundt her i livene mellem livene 1 2 3  Prøv at beskrive din gatekeeper for mig. Altså 
det første jeg ser, det er i hvert tilfælde vores afdøde hund. Men øh, jeg ved ikke om der 
kommer en mere…… Men det kan da godt være, at det er Maria Magdalena på et andet 
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plan så... Ja.Det er i hvert tilfælde en kvinde… Godt -  Uklart – måske: hvis det er den 
kvinde der er den gatekeeper, der vil kunne hjælpe dig rundt i livene mellem livene. Hvis 
det føles som om du har enten lyst til eller brug for at komme og besøge din sjælegruppe, 
så vil jeg bede gatekeeperen eller den kvinde om tage dig med. Når du kommer derhen 
vil jeg gerne bede dig om at starte ud med at beskrive stedet eller det sted, hvor i er… Det 
er i hvert tilfælde i en eller anden overjordisk by. Jeg kan ikke se meget andet end nogle 
hvide konturer på en blå himmel… Det er som om de siger Shan gri la. Jeg ved ikke om 
det er en by eller om ikke det er en tilstand. Nå?...... Det er noget med, at jeg bare skal 
vide, at den er der… fint… det er noget med, at jeg kan ikke komme dertil, jeg vil ikke.. 
kunne tåle at komme dertil. Nej… Altså længslen vil blive for stor, ikke også… Ja… Men 
at de ved, at jeg er her, at jeg er på Jorden, eller hvad man skal sige. Ja… Men det er 
ligesom han viser ud til hende, ud til højre på en græsplæne… og så kan vi sidde der i 
stedet for…. Uklart… og så ude på den græsplane får jeg sådan et dekret.. eller 
dokument eller sådan noget…. Men det skal ikke åbnes nu… Det er først om en 3 dage 
eller sådan noget… Men det. det er lakforseglet… der er sådan et lyserødt silkebånd om 
og så er det lakforseglet… det (båndet) er cirka en centimeter bredt og så er den sløjfe 
lakforseglet… Og jeg vil vide lige præcis, hvad det skal bruges til… Der er både skitser 
og jeg ved ikke hvad, når jeg folder det ud………. Men det lader til, at jeg skal have fat i 
både Maria Magdalena og ham, der hedder El Morya… Så det er et 1.-stråle projekt, der 
foregår… på min matrikel… Og det er meget stærke energier… der skal ned over… om 
kort tid…… Og så spørger jeg lige selv ind til, om man kan bo i det samtidig med, at det 
der bliver lavet og efter det bliver lavet... Og det siger de nej til… Der skal åbenbart ikke 
bo nogen i det hus mere… Der bliver sådan ligesom slået kryds over det, så det bliver 
lukket… Så må vi jo se, hvad boligforeningen siger til det!?... Jeg får ligesom vist, hvor 
mørkt det er, huset, jeg bor i….. Og hvordan det – altså nu får jeg lov at mærke, hvordan 
det går ind i harachakra. Ja…… Uklart… Det er ligesom han bare tager det dekret igen 
og siger: ”Det er dét her, der skal til!” Ja……. Det er ligesom, det er 1. projekt, altså det 
er ligesom en øvelse, og alligevel ikke, og alligevel er det en øvelse. Altså det er ligesom 
at afprøve det, om det virker….. Det er ligesom der skal sidde sådan en UFO eller en 
anden dims ovenover… ja… Ja, så peger de på de andre 4 fra før af. Eller 3 eller hvor 
mange det nu var….. Altså jeg kan ikke høre, hvad de siger, men det er åbenbart vigtigt.. 
det vigtigste arbejde… Prøv at bede dem om at gøre det lidt tydeligere… Det er ligesom 
hun står og taler med de 4, men jeg ved så ikke, hvad det er… sådan ligesom om ”Skal vi 
sige det til hende nu, eller hvad?”…. Jeg tror de vælger at lade være. Men det er som om, 
at det her er det første sted og så kommer der nogen andre steder bagefter. Mm… Der får 
jeg så vist et andet stykke papir af de andre, der står ovre på de andre fliser der… der er 
en, der ligesom peger hele vejen ned, der er sådan..uklart… der er åbenbart sådan en hel 
række steder, det skal laves. Det samme… Det skal i hvert tilfælde gøres et sted på 
Bornholm også..hm…….. Det kunne de altså godt have diskuteret hjemmefra dette her!! 
Hahaha.. Men det har noget med de der gamle kirker at gøre, du ved, der ligger i et 
bestemt mønster. De der rundkirker… jeg ser bare den der rundkirke, men det er ikke 
der, hvor den er det her skal laves. Det er et andet sted… Østerlars.. det må være det den 
hedder. Det er ligesom lidt nord for og mere inde på midten af øen…  og så skal man til 
Frankrig også……… Nu sker der i hvert tilfælde noget i mit solar plexus. Mm… Det er i 
hvert tilfælde et og andet, der skal hives – altså ved at gøre de der ting, så kommer der 
ligesom sådan nogen søjler op. Altså selvfølgelig ikke fysiske søjler, men…… Jeg prøver 
lige at spørge, om der ikke er nogen hjælpere, nogen fysiske hjælpere?.... Joe, det tror jeg, 
der er. Der er hende jeg var i regression ved og ham hun kender, og så er der hende jeg 
snakkede med igår og ham hun kender… så føles det som om min datters far er med… 
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og min datter og hendes kæreste er med… Der skal være 7…. Nåh okay… der var sådan 
noget med ikke 7 men 12.. men det er så i næste ombæring. Hm…. Det er i hvert tilfælde 
noget, der skal foregå i forskellige tempi. Så det første er på det niveau, hvor der er de der 
Manu-energier, som jeg har fået nu, og der er jo 16 symboler og der er noget med at det 
er det niveau. Det er det der Soul Body Fusion niveau også, men så skal der så… så skal 
de højere energier så kobles på igen… Nu kan jeg mærke noget nede i det højre ben… 
Jeg kan også mærke, der kommer en masse sult. Så det er nok det der eh punkt MP6… 
(sæt billede af punkt ind) Altså det får mig jo til at tænke på det der lysnæring, men det er 
ligesom det siger de ikke direkte. Ja… Siden der pludselig kommer sult og sådan noget 
ikke osse…. Men der er sket noget nede i det der Sydfrankrig der, der skal trækkes op. 
Nå, men de kan da også bare sige noget i stedet for det der! Og når jeg så spørger til om 
det er der, jeg har haft tidligere inkarnationer, så kommer der JA! – altså!... Nåh… Hvad 
er det du får vist der eller fortalt? Det er ligesom at.. det ligner hende der Maria 
Magdalena.. hun går ind i mig nu. Eller… ind som direkte guide.. Og nu skal jeg så 
ligesom tisse. Hvis det er noget du har brug for kan vi stoppe og tage det op igen. Jeg er 
ikke sikker på det skal ske. Bare sig til, hvis vi skal tilbage. Ja….Jeg synes de tester eller 
laver justeringer eller sådan noget til at tage El Morya og hende i mig, altså… nu bliver 
jeg helt tør i munden… dyb udånding… Altså det de går ind og gør nu, det er at de… de 
går ind og lægger et præg.. der bliver sagt ordet ”præg”. Mm… Det er sådan et 
energiaftryk eller sådan noget…… Ja nu får jeg også kvalme, ligesom da jeg for en tid 
siden fik at vide, at jeg blev flyttet til en anden ashram. Mm.. Det gav nemlig også denne 
her kvalme… Det er noget mesterniveau, jeg skal tage ind… der bliver åbnet for, eller 
kørt i stilling eller sådan noget…Ja..  Og så får jeg vist.. jeg har sådan et symbol, der 
hedder Mester på Jord, mm, det får jeg vist nu her, som et par meter fra mig.. Det skal jeg 
åbenbart betragte som en nøgle.. ehm.. i stil med det der ankh-kors..mm…… Det er som 
om, de åbner ligesom adgangen til det.. Jeg har kun kunnet få lov at bruge det nogle få 
gange… Det er åbenbart det, der skal… Men så rykker de, der stod ovre på de andre 
fliser der - Merlin og Lady Portia, Liberty og de der, ( Jomfru Maria) så rykker de så også 
nærmere…Ja…… Det er åbenbart dem, der er på som hjælpere, hvis jeg spørger til - hvis 
jeg bruger det symbol, om det så er dem, der bliver guider på det…. Så er det som om de 
siger : Hvordan kan jeg tro andet? Nå men nu står de så også sammen i sådan en bue, en 
hesteskoform (Skagen)… Nu prøver jeg så lige at spørge, om det er dem, der skal være 
guider på den her bog om de tidligere liv? Mm…. Der stiger så sådan en mester op 
bagved dem… i noget hvidt og med sådan nogen guldgnister om også….. Hvad sker 
der… Han breder bare sine arme sådan ud og siger, jeg er der også… Jeg ved ikke, om 
det er Jesus, eller hvem det er… Hvis jeg nu spørger, om det er Kuthumi? Det er det, jeg 
kommer til.  Så rejser han sådan sin højre hånd sådan her…. Det kan godt være det er 
ham. Det virker meget stærkt i min højre arm. Men ehm… Hvis jeg så spørger, - nu har 
jeg så været i en anden regression, hvor det her også er et tegn, om det er ham, der er på 
der? Om jeg skal bruge den samme gestus til noget?.... Det var ham, der lavede den, i det 
liv der…(Nefertiti) Og det er også sådan noget ”Selvfølgelig kan vi det! Selvfølgelig kan 
vi gøre det!” …. Og det er så igen sådan noget med, at : ” Det skal nok komme alt 
sammen!”…. Åbenbart indenfor 2 år… Og hvis jeg så spørger ham om, om jeg er flyttet 
derfra, hvor jeg bor nu, så er jeg også det…. Og det er tilsyneladende også ham, der 
beamer mig op! Jeg har jo forsøgt at se utallige tv-udsendelser, men jeg bliver bare 
beamet op, altså… Piece of Cake – siger han. Mm. Men så kunne det være rart at vide, 
hvad er det så, man bliver beamet op til? Hvem er det man er oppe og snakke med, for 
jeg har jo set mange møder, eh altså, hvor vi planlægger nogen ting…. Det kan vi vist 
godt få lov at gå videre til… Det er ligesom han bare siger : Værsågod… Hvad sker 
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der?.... hehehe… ”After You, Madmoselle…..(skulle det ikke have været apres vous? Det 
undrer stadig!) Der kommer jeg så bare ind til et og andet mærkeligt landskab…. Det 
minder lidt om det der landskab ham Hannibal Måne han har tegnet… sådan nogle 
hvide skygger… der er ligesom sådan en slugt, jeg skal gå ind igennem, hvor der er 
sådan noget bjergagtigt ved den ene side, altså kun energien af bjergene, de er der ikke… 
Det kunne faktisk godt være mit eget hus på et andet plan. Hm. Det tror jeg sgu, det er… 
Også fordi der, hvor jeg bor, fra gammel tid kaldes det også Bjerget i Århus…. Og når jeg 
kommer derop, der er han så, og han sørger for, at jeg kan blive ved med at holde den 
kærlighedsstrøm, som kører i mig hele tiden….hm… Jeg var slet ikke klar over, jeg var 
slet ikke klar over at han var på…. Men den eh.. den strøm af healingskraft, der ligger i 
bøgerne, eh, som jeg også kan mærke nu, er den samme, som når vi nu går ind i det hus 
deroppe og sidder der… så er det den samme, den samme energi, jeg hele tiden lægger 
ind under teksten… Og det er de der Manuenergier. Manu betyder ”det rigtige 
menneske”, altså det er 5. dimensionsmennesket. Hm….. Der er noget med noget 
arbejde, der er færdigt om et ½ års tid… og… uklart… med Nefertitiliv?... Det er sådan 
lidt bopbob… Nå… Han vil åbenbart godt fortælle noget andet… at hans chef skal vide, 
at jeg har gjort et stort stykke arbejde… Snøft. Hvad sker der lige nu? Snøft. Nå, men så 
siger han, at hvis ikke jeg ikke selv vil klappe mig på skulderen, så vil han i hvert tilfælde! 
Snøft. Og den strøm, der er kørt, snøft, ud i Danmark den rækker det hele. Den rækker til 
Skagen, til hele Sjælland, den rækker til grænsen, den rækker længere ud… Den eh… den 
er ikke manifesteret på Færøerne og Grønland endnu…. Men der kommer de andre der, 
jeg har set før. De skal åbenbart hjælpe med det… Og så bevise det, ligesom at, ja 
ligesom ringe i vand. Det bliver vist ligesom sådan en gammeldags gajol hehehe. Uklart.. 
Det er ligesom man er på en energi, for her som jeg får dem set så er det sådan lidt 
brunlige og over i det bordeaxfarvede..Ja… han siger, at det er koncentrationen, der gør 
det… at det har den farve… altså normalt ville man jo sige, at det var bedre med noget 
hvidt lys, ikke?..... Så siger han også…. Han siger, jeg er mere end jeg selv tror, men jeg 
er ikke klar til at få det at vide endnu. Ja…. Og jeg har ikke noget at frygte… Ja, og så er 
der nogen mennesker, der skal komme… altså de der mennesker, som jeg har haft det 
der Koncept med, men jeg har ikke adresserne mere vel,… og efter det vil jeg blive båret 
på hænder og fødder, sådan noget…. Og den… det vil åbenbart føles som om, jeg ikke 
har jordforbindelse, som om jeg går lidt over det.. altså.. det almindelige fysiske niveau. 
Mm….. Og det skal skrives hjemme ved mig selv. Det er også sådan en 3 dage eller 
sådan noget. Og der vil så komme nogle sandheder om, hvad det er, de andre har sagt fra 
overfor… Måden de har opført sig på… Noget med hvordan… at eh hierarkiet har været 
nødt til at sende dem væk. På grund af mangel på respekt…. Da der var alt for stor 
latterliggørelse af arbejdet…. Og det vi har lavet, det kan vi ikke forstå omfanget af…. Og 
hvis de skal have tilbuddet om at være med igen, så må de tøjle deres tålmodighed og 
deres ærgerrighed…. Det eh er kort sagt indholdet. – Bliver der sagt…. Jeg eh, jeg får 
åbenbart ikke selv lov til at vælge, hvem der kommer med…. Det er faktisk ikke kun mig, 
der har vrede. Jeg kan faktisk mærke, han er harm… Jeg prøver så at spørge, om det er 
hans harme jeg deler…. Og det så åbenbart… jeg troede ikke, de kunne blive så… han 
siger, det var en skændsel!.... Det er en skændsel, den måde, jeg er blevet behandlet 
på…….. Nu prøver han så lige af på mig, den harme, jeg kan have i mig, hvis man fx 
skulle tale i større forsamlinger. Hmhm….. Hehe. Det er ligesom han siger: ”Nu sætter 
jeg dig så lige ind på Nørrebro, og så går jeg lige ind i dig og så gør vi lige et og andet 
her” mm, hvor den der harmfuldhed, den så bliver vendt til en form for ophøjet 
kærlighed, eller sådan noget. Det er nogle fine ord. Du ved, hvor han så bare står sådan 
her…. Sådan her, og så lægger bølgerne sig…mm…… Hvis jeg så spørger om det er 
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ham, der ligesom skal være lærer for mig, eller sådan?.... Så siger han: ”Jeg er allerede så 

tæt på.”  

Nå, klokken er 18.32 og jeg må simpelthen stoppe her og få noget at spise og drikke. 

Klokken er 13.13 nu den 23.09.17 og jeg må holde pause nu, spise lidt og køre til min mor 
bagefter.   

 24.09.17 Klokken er 9.55 og jeg har måttet aflyse, at lægge SF-stenene i dag, da det 
småregner. Dagens efemeride ser således ud og vi kan derfor se, hvorledes astrologien 
virker ved at se på efemeriden, for dagen, hvor det var muligt at hente stenene, givet fra 
den åndelige verden.  

 

I går og i dag har jeg imidlertid forstået, at dette sidste stykke vej er broen mellem 

bropiller som Kay og jeg hver står på.  Det er det fysiske downloadede 
stykke vej. I dag synes det også oplagt, at det, at de 6 mestre står på fliser (6=Venus) har 
noget med sagen at gøre – også fordi de mennesker, jeg i sin tid lånte bil og trailer af, 
nok angav dagen for lånet af bil (Venus), men også er meget kærlige og 
imødekommende mennesker, som jeg kun har godt at sige om – bortset fra én ting; at de 
ikke ”tror på” de her ting, jeg beskæftiger mig med. Det er rimelig frustrerende at 
alverden oplever det at have en energimæssig indgangsvinkel til livet som forkert, når det 
er energi alting er bygget af. Det er svært at være i verden fuld af modstand på det 
fundamentale. Men når de ”røde køer” er lagt (SF-sten samlet og bygger Bifrost færdig, 
de er jo samlet – de ligger i godt en kubikmeter – 13 m2 – på ”min matrikel”), så er broen 
bygget til Ara og Sassa og Sassane og vi kan derved gå op i higher living, og som der blev 
sagt til mig i en kanalisering som du kan læse sidst i ”Nok er nok-bogen”, så skal vi nu 
atter til at frisættes planeternes påvirkning og leve ophøjet, om man så må sige det. Det 
kommer efter denne bog og det er så også eneste formildende omstændighed for denne 
her Kjøwenhavner-sjælerejse, at der er ting, der ikke må vides endnu. Men verden skal 
heller ikke bygges på så lav Venusenergi, som der er omkring denne sjælerejse. Jeg finder 
det betænkeligt, at lydfilen er beskåret og jeg derfor ikke kan afskrive det første stykke 
vej, hvor jeg får at vide, at jeg ligeså godt kan rejse mig og gå – underforstået, at det her 
får du ikke noget ud af, spar dine penge. Og der var jo også allerede sat en stopper for, at 
jeg skulle betale for den her sjælerejse – det kan jeg godt pludselig se nu. Jeg glemte først 
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de kontanter, der efter aftale skulle have været betalt. Jeg registrerede det først da jeg sad 
i bussen på vej til ”Kom bar do ” og det gjorde jeg så – for man kan jo bare overføre via 
netbank, når man kommer hjem. Så derfor glemmer jeg alt om penge og tager trygt af 
sted, og kommer først i tanke om lige at underrette René om, at jeg må overføre pengene 
efter hjemkomsten. Det bliver han vred over og jeg oplever at blive skældt ud og ser 
hvilken griskhed, jeg må underlægge mig og forholde mig til for dog, at rejsen helt til 
hovedstaden ikke skal være forgæves, og på trods af lige selv at have svigtet en aftale, 
som jeg i nutidens opreklamerede IT-samfund, som Rene selv er helt hjemme i, ærlig talt 
ikke anser for nogen særlig synd –  men det var jo mig, som sædvanlig, der er den 
skyldige – aha skyldig – RKI- senere i bogen… Det må sgu da være de her mestre, der er 
mig oplysninger skyldige… vi får se sidst i bogen. Jeg gjorde mig så selvfølgelig også 
skyldig i fordommen, blindt at have troet på, at et andet menneske, der gik så meget op i 
sjælerejser kunne være så fastlåst i sit forhold til penge. Men jeg må sige, det toppede 
tendensen indenfor alternativ behandling! Og min modtagne vision om et Danmark i nær 
fremtid, hvor fondene Hugin og Munin i ”Rising the Rays” -regi til fast aflønning af 
alternative terapeuter er oprettet, får mig til at længes mod fremtiden. Det skal da være 
gratis, at modtage Universets hjælp! Lønnen skal falde som en fast givet indkomst – og 
som jeg fik det kanaliseret, så skal ”Rising the Rays” ansatte have, hvad der svarer til en 
hospitaloverlæges årsløn. De helbreder jo folk. Men se om man kan få lov overhovedet at 
downloade og videregive Danmarks Blueprint. Kvaksalveriloven forbyder, at os, der står 
for at kunne genoprette folks psyke, vi må ikke virke. Dansk lovgivning holder danskerne 
fra højere viden og praksis, selvom det er Danmarks Blueprint at gå forrest! Vi sidder 
med verdens Sorteper og vil ikke give den videre til andre lande, fordi vi ikke lige tror på, 
at Hathor kan komme som en sort panter ud af no-where og levere opskriften. Det er 
imod højere viden og danskerne er på kollisionskurs med Universet. Det er dumstolthed 
så det basker. Der ligger en Raisingtherays.com - opdatering på nettet, der tilhører 
netbogen ”Fra Herodes til Pilatus”, der omhandler denne kollisionskurs. Nå, men jeg må 
hellere fortsætte med at afskrive lydfilen og så må vi håbe, at mestrene har taget fat i 
Rene, efter jeg var der og fået ham på ret kurs. Det er jo synd og skam, hvis et lys i 
mørket skal gå tabt. 

Klokken er nu 10.55 den 24.09.17 og vi fortsætter det sidste stykke vej i hovedstadens 
energi… - det var også hovedstaden, der fik Christian den 4. til at fremstå som alle tiders 
konge, selvom han satte Splid i befolkningen. Milde Maren tiden løber….  

”Jeg er det allerede.” siger han…. Og så siger han ”Jeg er en formidabel 
guide”, ”Vi kan tage alle de øvelser, som de andre ikke kan tage, - som de ikke tør tage! 
Bl.a. fra ham, bl.a voldsomheden... Min frygtløshed er et stort plus… og det har større 
opbakning, end jeg kan se og end jeg ved… og de arbejder hele tiden på, at jeg skal stå 
selv”..ja… ehm, der skal jeg så igennem en regression tilbage til…ehm… der ligger så 
noget, der skal…eh.. jeg forstår ikke helt, hvad han siger der.. inkorporeres? Der er et og 
andet fra inkarnationen.. af Jeanne d´Arc, der skal… Der er noget i forbindelse med den 
storinkvisition.. der er noget, der skal… der er ikke noget karma på det, men… det kan 
jeg ikke lige få fat i… Jah, jeg tror det er noget med noget historieskrivning… Der 
mangler et og andet… nu får jeg da godt nok også kvalme igen da… Der mangler noget 
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fra de der sale, hvor jeg har været inde til noget.. og snakke med de der kongelige.. hm… 
Der er et helt mørklagt kapitel…. Og det er noget, der præger Frankrig den dag i dag… 
Og det er et eller andet.. de skylder mig en undskyldning eller sådan et og andet… og 
det… og den kan godt blive givet af den præsident, der er der nu… nå så kommer jeg da 
rigtig indenfor på de bonede gulve, skal jeg love for… og ham kender jeg… Jeg synes 
nok også, at hans nye ting, var meget sådan noget, jeg skulle formidle her i Danmark, 
men det er altid nødt til at skulle komme fra udlandet først, det.. vi tager jo ikke hvad 
som helst, haha… men ham skal jeg snakke med, og jeg tror også han er i min 
sjælegruppe eller sådan noget… jeg kan også mærke, at jeg har en sympati overfor ham, 
at der er et og andet hjerte til hjerte eller sol til sol, jeg ser at der ud for hver vores hjerte, 
der er.., der er symbol for Solen…. ja men det er også sådan noget, der godt kan vare et 
par år, inden det sker…. Det er ligesom den her basis, den skal først lige være i orden, og 
det tager altså – udånding – et års tid endnu inden det falder sådan helt på plads… he… 
”Hvis du tror ?uklart ud”… og så laver han sådan lige sådan et håndkantslag ” ? uklart ? 
så vil det?”…. Og så siger han, at det er i orden, at jeg går ind og finder hans billede på 
Internettet, og printer det ud og fokuserer på ham, så har han en del at fortælle… Det er 
noget med, når jeg kommer hjem engang… Nå, men så har man da én ven på den side 
der nu… er nødt til at sige. Det er da altid noget. Mm. Hehehehe så kommer El Morya – 
”What?!”…. Men ham har jeg været bange for.. efter nogen billeder jeg så engang 
…uklart… Men han siger også, at han er enig med Kuthumi: ”Det er en skændsel!”… Så 
han har åbenbart en fodnote til det brev… og det har Maria Magdalena også – det har de 
åbenbart alle sammen så – nå – og det vil tage 14 dage at skrive – brevet. Mm… og det 
skal så vidt muligt afleveres personligt. Ikke ved at jeg ringer på døren, men det skal i 
postkassen i hvert tilfælde… De der er nærmest på. Jeg skal ikke køre helt til 
Nordjyllands postkasse… Det er sådan noget: Glæd dig og Tumbs Up! Mm… Så er der 
nogen, - åbenbart nogen bestemte følelser eller tanker, som de vil tage væk. Nu her, tror 
jeg. For det første så, af alle de gange, hvor jeg har fået de ”tilskyndelser” eller hvad.. det 
der med selvmordene… der skal jeg vide, at det aldrig er kommet fra mit eget indre. Det 
har alt sammen været eksistenser, der har forsøgt at overtage styringen, og jeg har taget 
dem alle sammen… Jeg har fjernet hver og én, får jeg at vide og jeg har gjort et godt 
stykke arbejde der, med at få lagt de rigtige energier ind i værket der, hvor de gange 
kommer. Så når læserne engang når dertil, så er de også allerede så rensede, at de vil 
opleve det fantastiske i det, der sker og de vil … eh.. det er noget med at… de gange, 
hvor de selv har haft enten de tanker eller tidligere inkarnationer, hvor de har begået 
selvmord, det bliver taget total væk… Og de sjælsfragmenter.. det handler om, at de 
sjælsfragmenter er meget svære for mennesker at trække hjem, som gør, at de bliver ved 
at være fortabte sjæle ehh.. og vi har ret mange af dem her i Danmark. De er inkarnerede 
mange af dem eh i Danmark, hvor de har sjælsfragmenter, som de ikke kan komme til at 
få fat i, og det kan de ikke på grund af, at vi bruger medicinalindustrien, som gør, at lige 
bestemt det sjælsfragment, de skal have fat i, det bliver de afskåret fra at få fat i på grund 
af lykkepiller og andre antidepressive piller og chokbehandling… Og det, der bliver kaldt 
dybe depressioner ved folk, det er deres connection til.. eller forsøg på at trække det der 
sjælsfragment hjem…. Men deres bevidsthed bliver bare guidet en hel anden vej… der 
bliver set en hel anden vej, end hvad det handler om… Så det skal jeg vide, at det har jeg 
magtet i de bøger der!... Og at de ved godt, at det har været ekstremt hårdt!... hehe ”Men 
nu er det jo heller ikke hvem som helst, vi har sat på opgaven!” bliver der så sagt…ehm.. 
Der kommer ikke flere af dem… altså værket er sådan set trukket op på det niveau, det 
skal være på. – Uklart, udånding  – Hvis jeg så selv spørger til, om vi kan holde det her 



339 
 

niveau, vi er på nu? Om det er der, de går videre fra, bøgerne? Ehm..så.. det bliver der 
sagt ’ja’ til. At det er her, vi holder det. 

Klokken er nu 11.57 og Finn kommer, fordi vi skulle have lagt fliser. Så her og nu laver vi 
en ditto – det er her vi holder det. 

 

Og her næste dag 25.09.17 fortsætter vi så: 

Og så er der et par stykker af dem der, fra før, fra Konceptet. Der er nogen af dem, der 
skal komme og hjælpe med at gøre det færdigt. Jeg skal koncentrere mig om essensen… 
Og der er andre, der skal skrive det over, som jeg har skrevet. Der på blok ikke osse, der 
er på mail og der er på sms. Det får jeg i hvert tilfælde tomlen op til, at det slipper jeg 
for…. Det er så åbenbart også ham, Kuthumi, der skal lave baggrunden i bøgerne. Mm.. 
Men det vil åbenbart gå som en leg. – Det var da rart.  Det er også sådan: Piece of 
Cake… Udånding.. Jeg tror, vi kommer ind på noget om det lysnæring nu.. Og der bliver 
faktisk sagt, at jeg skal holde mig langt væk.. indtil om ½ år. Han siger, at det ikke er 
rent, som det er nu. Og det skal de selv lære af. Jeg skal ikke kontakte dem… Ehm det er 
noget om, at der vil gives et signal, når jeg skal kontakte dem i form af.. jeg tror det er 
rødt kors… Ligesom når jeg har gået vejen hen, og jeg kan se det der røde kors, så 
kommer der….ja det ved jeg ikke, men det er også godt nok at vide, at jeg ikke skal 
kontakte dem, men der kommer sikkert noget.. yderligere instruks…. Ja, jeg skal ikke 
gøre noget tiltag i den retning….. Ehm, så bliver jeg vist, at hende jeg snakkede med i 
går om, der fandt ud af det med alle de sjæle her, der er to af de produkter, hun har, som 
jeg med fordel kan indtage…Uklart.. Eh det er i hvert tillfælde ¾ år frem og min datter 
skal åbenbart også bruge hende. Ja. Og tage imod de råd, der bliver givet fra hende af, og 
det vil blive dyrt og det vil blive en udskrivning, som de ikke har regnet med, men som er 
nødvendig, altså min datter og hendes kæreste. Lige nu er de nærmest ikke engang 
motiverede for det og de vil føle, at det er rigtig, rigtig træls og de vil forsøge at bakke ud 
af det… Og når og hvis det sker, så er det Kuthumi, jeg skal have fat i. Og det bliver mere 
i drømme, han vil bearbejde det… He de er uden for pædagogisk rækkevidde. Så jeg skal 
åbenbart ikke sige noget, jeg skal bare kontakte Kuthumi, så går han ind og laver ét og 
andet.. Udånding.. i deres drømme. De har ellers begge to nogle formidable intuitioner, 
men det der bliver ikke lige til noget da. Mm. Men vi skal nok få dem på ret køl, siger 
han, men det vil tage 4-6 mdr, siger han… De har nogle opgaver i deres liv, som de slet 
ikke kan finde…. Det vil tage ½ år inden de kan gøre op med sig selv, hvad de føler, er 
det rigtige. Og så kommer det til at gå fremad… Og jeg synes de siger, at de vil anbefale, 
at de tager over til Taj Mahal. Til Indien ikke… Men det er også først om et års tid… De 
skal møde en eller anden derovre, som er i orangegule klæder… Det er ikke ligefrem 
sådan en guru, men måske en slags munk eller... Nej..Det kan være det er… der er noget 
Gautama Buddha over det der,…udånding.. så de skal arbejde med noget andet. End jeg 
skal. Og det er deres hjerteenergier, de skal… de skal have frem igen, eller stå ved på en 
eller anden måde…. Og det er vigtigt inden bitterheden tager over… Det er noget med, 
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at de er kommet for at se verden i et andet lys… og det lys det skal de selv gå ind i. Og så 
åbner verden sig for dem. Men der hvor de står nu, der står de som tilskuere til verden. 
Som de, kun lige nu, får lov at se som en grim verden….. Og det kan jeg på en eller 
anden måde godt få lov at bakke dem op i… et par måneder endnu. Så sker der altså et 
og andet… Udånding… De har gode kræfter i ryggen, så jeg skal ikke være bange eller 
bekymrede for dem. De vil klare sig….. De skal i hvert tilfælde rykke øst på, hvor de har 

vest på nu….  

Her slutter lydfilen så brat, og vi får ikke gengivet oplysningerne om, at jeg har været 
handicappet tigger i et liv i Indien, hvor de to unge mennesker kender mig/ved hvem jeg 
er i det liv… 

Nu får du så ikke mere for den 25-øre og førtidspensionistpris af 2000,00 kr + transport, 
for noget, der langt fra er højt nok i energi og renhed og har en yderst tvivlsom æra 
omkring sig. Det vidner om, at spirituel guide, healer og samarbejde mellem 
dimensioner altså ikke bare er noget, man kan købe sig til – husk det. Men husk også, at 
al begyndelse er svær – det gælder også etik, tillid til andre og især det, at være til 
rådighed! De fleste mennesker lever i frygt og ærgerrighed, men vi er også nogen, der 
lever i tjeneste. Jeg lever i tjeneste og er her til rådighed for at vise noget, der bare ikke er 
godt nok til mig. Der tales meget om brådne kar indenfor den alternative verden. Men de 
findes ikke. Jeg ved, at der blev fiflet med mig, så jeg glemte mine penge. Men jeg kunne 
ikke gøre noget ved det. Og så skulle jeg have fulgt min intuition om, at dette her ikke 
var stedet for mig og at jeg nok ikke ville få noget ud af det. Men en bekendt anbefalede 
René og roste ham, og jeg har gennem mange år haft et ønske om at komme til at se 
verden mellem livene – også fordi jeg spontant har været der og kort set min utilfredshed 
med den omgang, man havde med mit lig efter døden. Det kan give nogle kroge i 
psyken, som man måske ikke lige ellers kan finde. Men det skulle altså ikke være nu og 
her. Det er sådan, at hver alternativ behandling allerede er indlagt i dit liv, hos den 
behandler, du skal til. De problemer du har, findes der allerede en løsning på. Den ligger 
i dit Blueprint og kommer til rette tid, når du har samlet brikkerne til løsningen. Det er så 
”simpelt” og logisk – det man skal lære er: at vide hvad, der er en brik! Og der kan jeg 
ligeså godt sige – brikkerne finder du i dit autentiske liv, ikke på elektroniske skærme. 
Det er i hvert tilfælde meget sjældent!!! Og du finder dem slet ikke på facebook. Når du 
slipper elektronikken, har du en chance for at blive et autentisk menneske. Du kan IKKE 
mærke dig selv, når elektronik er tændt. Tro mig – jeg har 10.000 siders erfaring. Du 
skriver i en personlighedsforstyrrende energi, hvor en del af dig bliver tilintetgjort. Din 
aura skal kompensere for energien og afgiver i det hele taget mange mentale entiteter, 
som hopper rundt i jordhøjde og giver alle mennesker en forvridning i temperament og 
attitude. Det er et ekstremt endnu ikke oplyst problem, da disse entiteter sammensat 
med gamle sjælsfragmenter i jordens elektroniske bælte skaber psykiske sygdomme. Jf. 
senere sms om ”klistersjæle”. Man kan ikke samtale eller medicinere sig ud af nutidens 
enorme problem med energibesættelser. Kun energiarbejde kan fjerne dem, hvis man 
ikke er så heldig, at den springer videre til en anden person, der kan give den mere energi 
og gøre den stærkere. Verden er uoplyst og penge og arbejdspladser går forud for 
mennesket. Der er slet ikke opmærksomhed på dette her. Og det, der gør os syge er der 
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nogen, der har en vedblivende interesse i at anse som en sygdom, at fortælle om, eller i 
bedste fald betegne som noget vås og overtro eller at man bare ikke er indstillet på at 
bruge elektronik. Den indstilling kan blive menneskehedens undergang qva det at det 
ikke er organiske svingninger. Worst Case Scenario er – og beviset ligger flere steder i 
”Den sorte Perle”, at disse bevidste mentale entiteter forstår at bruge en pc… Når 
bevidsthed ikke længere kun hæfter til det organiske menneske, men også til den 
uorganiske hjemmecomputer, så er det, vi må indse, at VI er 
computerne/instrumenterne, der bygger computere – og hvorfor skal det ske? Hvor er 
Jorden på vej hen? Er det rettidig omhu eller er der nogen, der skal bruge Jorden til 
noget? Jeg ved det ikke. Jeg kan bare registrere det, der foregår med mine højere sanser, 
som det også er menneskehedens fremtid at bruge. Det er den opstigning, der giver 
problemer – og flere end nødvendigt. Så før ikke elektronik ud i udkantsområderne. Det 
er en rigtig dårlig idé!!! Bevar den autentiske Jord. Det er den, du er kommet for at leve 
på og helliggøre. 

Nå, men vi må videre og vente på, om der kommer brev fra flise-vennerne eller hvad den 
her bog skal vise om verden. Kl. er 11.14 den 25.09.17 og jeg holder her for i dag og 
overfører nogle sms, der må stå selv som spejl af dagligdagen, forløbet og de indsigter, 
der kommer… Pludselig føles det omsonst og bizar at skrive denne bog. Hvad er 
formålet egentlig med at gøre opmærksom på mig selv og ” Den sorte Perle”. De fleste er 
vel egentlig komplet ligeglade. Verden er ligesom bare blevet en handelsplads og jeg er 

så evindelig træt af at være forbruger  og blive tvunget til at forbruge dette 
og hint, som ingenlunde har min interesse eller gør mig gladere ved jordelivet. Og nu er 
jeg på vej til at gøre mig selv til en del af denne forbrugerisme. Det er svært at se formålet 
med oplysning i en tid, hvor andre kræfter har taget over. Nå, det er vist den planetariske 
situation, der spiller ind. Der er spændinger, der først kulminerer på torsdag den 28.09.17. 
Men jeg sidder også med en ubehagelig fornemmelse af, at denne bog er mere end rodet. 
Nåh… det er rigtigt, det har jeg helt glemt. Der er 4 bøger i én bog for, at vi kan nå 
toppen af indsigter og lande et renset fundament, som en genåbning af Konceptet om 
healing og ny viden kan stå på. – I nat lå jeg vågen i 2 timer for at rense mig for alle de 
levels i ”Den sorte Perle”, der er færdige nu. Det er ikke let at lave Harry Potter for 
voksne. Jeg må jo gå vejen selv – in reality. Det jeg oplever, er jo ikke fantasy! Harry 
Potter og hele fantasy-genren er kun plasteret på såret og forberedelser, ligesom 
elektronikken også hjælper os til at forstå, hvad det er for en verden, vi er på vej ind i. 
Nemlig en verden, hvor alle ved alt om alle, hvis de vil vide det, fordi de højere sanser er 
udviklede. Du behøver ikke elektronik. Du kan telepatere. Men en lavere verden synes de 
ville bruge vore lavere tilskyndelser mens tid var – de har planlagt hvordan du skal 
igennem elektronikken og holder dig i et jerngreb der, imens der sker andet på 
bagklappen. Hvem har sagt, at du skal elske 37 timers arbejdsuge med stress og jag for at 
afsætte børn og købe ind, når du ved at hacke kan flytte en million over på din konto i 
løbet af få sekunder? Hvem har fortalt dig, at penge er målet for velfærd? De er et mål for 
velstand, i bedste fald. Men du er helt til grin. Vi kan leve uden. Og vi kan leve uden mad 
og senere uden transportsektor. Det handler kun om træde fysisk ind i 5. dimension og 
derved fjerne det dyriske i mennesket. Det handler om at lede højere dimensioners viden 
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og visdom som mindset, at opgive den lavere sjælssvingning og forsegle den højere 
svingende og vupti dot com der en smuk Jord og en enestående menneskehed…. Hvad 
sker der, drømmer jeg eller er jeg vågen… Jeg er ved at falde i søvn her ved pc´en, for det 
keder mig bravt efterhånden – jeg mener – først at skrive hele den nye indstrømning af 
energi ind i samfundet via ”Den sorte Perle” og så lige at skulle skrive denne her bog, for 
at appellere til nogen derude om at hjælpe med at gøre den færdig. Jeg skal bruge mindst 
20-25 medarbejdere og der er ingen løn, det er ”verdenstjeneste”. De færreste gider være i 
verdenstjeneste. De fleste vil hellere have en løn og lægge deres energi der…. Hvad nu 
hvis jeg i stedet vælger at slette ”Den sorte Perle”… det er et unikt historisk dokument 
om hvad der foregår bag verdens facade, som aldrig kan og vil blive gentaget… Nej det 
kan ikke være meningen… og dog… måske er det blot min egen forfængelighed, der gør 
at jeg synes den skal ud i befolkningen… Er det mon passé, at den kan ændre Europa, 
hvis den installeres på Aros??? Er jeg foran eller bagud i tid. Mange har overtaget den 
viden, jeg har trukket til og givet den ord og energi. De gebærder sig som om det 
kommer fra… never mind… det er en energi, der frit kan downloades fra, som om det var 
din egen forbindelse. Det er øvre trendsætning. Det er uddrag af det frigivne elektroniske 
Akashaarkiv. Jeg kan slet ikke følge med, men jeg har vist, hvordan det fungerer ved at 
være i tjeneste i udvidet bevidsthed 24-7. Og hvis jeg kan få givet ordene til den 
overordnede hellige geometri, ved vi, hvordan verden kommer til at se ud – nej, vi ved, 
hvad vi må forlade og hvad vi må gå ind i… Jeg orker bare ikke mere, strømmen af 
ubetinget kærlighed er gennemført og nu mangler jeg kun at connecte til de smukke, 
spæde, nye eksistenser, der skal ind på Jorden for at fuldføre projektet. Det er op til dem 
nu. Jeg må opgive at gøre mere, jeg kan ikke komme længere uden feedback…. Så det vil 
sige… den her bog er målrettet dem, der skal overtage teten? En slags energi-status-
spejl, hvor vi endnu ikke har sluppet Mars uhellige indflydelse… Uranus har hårde 
betingelser. Det skulle da gå galt med elektronikken på den baggrund, grådigheden og 
kampene er videreførelse af en verden, der er passé. Men når ingen har reel information 
om, hvor vi skal hen, så slipper vi jo ikke det, vi har. Når jeg kun får så lidt af Danmarks 
Blueprint, hvordan skal stjernekonceptet så nogensinde blive til noget…. jeg har en ny 
forståelse på bedding, men… nej. Nok er altså nok nu. Jeg vil ikke sidde og tænke for 
åben skærm mere, jeg er for træt… men der er en vej… og den forbinder… ja den 
forbinder da 3.. nej 4 områder, nej 5 områder… og er det 6. så… så passer pengene vel 
egentlig med det, jeg fik at vide i 2001… Jeg prøver om jeg kan holde ud lidt endnu. Jeg 
kan fx starte med lidt frokost og en kop kaffe. Finn har NET OP ringet, at han kan 
komme forbi og lave et og andet… vi skulle jo gerne have lagt de symbolske SF-sten, 
men det bliver ved at trække ud. De har ligget 1 år nu, så uanset hvad andre mener om 
min manglende tålmodighed, så ved jeg bedst selv, at den er en dybere del af mig, jeg 
mener – jeg har været her siden prælemurisk tid og den ubetingede kærlighedsstrøm er 
først ved at få sin sidste bro-del bygget fra Galaksen og ind på Jorden…. Vi er nødt til at 
få de SF-sten lagt – og alle skal vendes og drejes nøjagtig som alle de psykiske sten i 
menneskelivet er drejet og lagt korrekt i ”Den sorte Perle”… Manifesteringens symbolik 
er klart til at få øje på… Nå det var den kaffe, jeg kom fra… Klokken er 12.44 og hovedet 
er på vej til at ende ´klonk´, på tastaturet. Hvor har det været et langt sejt træk.– Klonk

! 03.01.18 og nu er klokken 19.11 og jeg er bare så færdig i motoren! Nu er 
det vist mere end på tide at få noget i skrutten. Jeg er total bombet og sidder nærmest 
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bevidstløs her og halvsover. Men hvad er nu det for svage toner, der når min bombede 
bevidsthed, mens jeg svæver bort mod himlen…. 

 So It carried Us All through The Darkening Days 
And Finally The Sunshine came 

And The Soup Stone Startet into Gathering Dust  
But It hung there Just The Same 

And Ever Since Then The Food been Plenty  
But Ever Now And Then I Find 

Mama In The Kitchen And The Wonderful Soup Stone  
Drifts Across My Mind And Again… 

And I swear You could taste The Chicken and Tomatoes, 
The Noodles and The Marrow Bone 
But it Really wasn´t Nothin´ 
But some Water and Potatoes 
And The Wonderful, Wonderful Soup Stone.                                   (Silver-stein, Dr. Hook) 

TRYK 16 

04.01.18 Løsrevne erindringer om det jeg var i færd med da bomben eksploderede dukker 

fragmenteret op, alt mens jeg i slowmotionen rammes af søm og spejlstumper fra det 

danske rige. Booomm… the big babyboom… jeg flyver op samtidig med at falde ned, 

hvad sker der, hvad skete der, min hukommelse fragmenterer og slettes, jeg er på vej 

mod andre planer og mellemlivet mellem 4. og 5. og 6. dimension og kan ikke længere 

den fragmenterede jordiske verden… jeg buldrer af sted gennem æteren mens jeg hører 

råbende, bestemmende, dikterende stemmer og et smash… Jeg må tage sammen men 

svæver væk i bombens slipstrøm af ild, kosmisk ild, der vælder ind i mine årer og får ”vi 

sejler op ad åen” til at hænge ud med min hals… jeg skriger og flås og en kølig turkis 

stikflamme når mine subtile legemer og får mig til at se verden fra oven i jubel over et nyt 

niveau af bevidsthed… at forlade krigens rædsler, terror og misundelse, 
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vrangforestillinger om økonomi og livsværdier… jeg giver slip, giver efter for mit 

blueprint og siger ja til sjælen og niveauet over sjælen… kodningen af Blueprintet og 

energierne til at gennemføre det…. jeg siger ja… mens fragmenterne af det gamle fyger 

rundt om mig… hvor var det jeg kom fra…. Mobilen ringer… det er hemmeligt 

nummer… jeg må tage den.. det kan være fra plejeboligerne og noget omkring min 

mor… ”Goddag, du taler med X fra TOP – Danmark” …. Det er et udbydende 

forsikringsselskab… er det ikke for sent… allerede i går aftes vidste jeg i slowmotion, at 

der skulle stå TOP her på Olympen… ALTET virker og 

føjer sig ind i min bevidsthed, alt er allerede, men at være forsikret er en menneskeret… 

vor sikkerhed er Blueprintet… Blueprintet er nådens energi under helhedens 

arrangement….  En kældersnegl 

flyver forbi i psyken og råber  danskere ! 

 i huset for alternativ terapi. Intet fysisk blod bliver udgydt på din vej 
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  walk the line and  the Memory  Lane.  Take my hand, take the 

whole world too, for I can´t Help… HELP…  

   

 Take me up where I belong <3 
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 RENT BORD!!!     >>>>>> >>>>>>>> 
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NOK ER NOK for DEN STORE BJØRNEBANDE 

og DANSKERNE 
!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
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Vi kan jo overhovedet ikke få ordlyd . Hvad i alverden tænker I på? 

Vi har for  da, sendt en mester ind blandt jer og så 
overhører og overser og negligerer I ALT!!! Nu må og skal vi 
skride ind – og du Marianne hedder fra nu af Ziggie Zigiezet 

Og INTET ANDET!!! 
Én engel af gangen vil nu guide dig! 

Der er for tiden alt for mange lyseslukkere om budet, og for mange 
kokke fordærver maden i Kabyssen! Du bliver nu som kogejomfru 

flyttet til Lysets Kompendium, hvorfra Opskriften på  
”Det Danske Rige”  

bliver givet! Ingen ingredienser må tilføjes udenom Opskriften, da 
retten og denne subtile vejledning så koger over og økonomien i 

landet overophedes! 
NU D NU 

 
( For ! Det er dog for galt, at de ikke kan finde ud af det dernede, hva´ syns du, Pallas? Enig, du 

gjorde det rette Magdalene! Bare giv dem et TRYK 16 med 1. stråle, indtil de bøjer sig i stjernestøvet! Enig, 

det er jo en brydningstid.  NET OP!) 

 

 RENT BORD>>>>> >>>>> 

TRYK 16 
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?  Nedfrosne manugener   
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 Hjælp…. Hjælp… sågerne: ! 

tryk16 for Unlimited Love 

12.08.17 Kl. 09.04: Ja det var da lidt specielt.  

09.32: Nå mobilen vil ikke sende i øjeblikket. Mystisk. Det har aldrig været problem før men var det 
også igår ....hvad foregår der mon med elektronikken? 

09.33: Det første jeg blev bedt om fra den anden side var at jeg skulle rejse mig og gå. Kom fra højre 
side. Alt kom tydeligvis fra højre side og Benny sad ved venstre. Kan du tune ind i om det var 
korrekt kilde, der sagde det? Jeg tror nemlig der er noget at forstå i måden det her blev gjort på. Der 
var 7 mestre tilstede undervejs, som sjæle gruppe el lign. men de var nogle meter fra mig. Enten for 

at jeg kunne  

09.33: Denne besked kom frem. Måske handler det om hvad du skriver?  

09.34:  have alle i perspektivet , eller også for at vise forskel på min og hans terapi i " højden"? men 
jeg kunne så kun se de talte indbyrdes. Så kom Kuthumi og sagde diverse osv. Det var tydeligt hele 
tiden højre side, der blev brugt. Som for at vise, at det ikke var venstrehåndsarbejde. Som jeg nok 
engang vil blive beskyldt for. Var de den ægte vare? Og var formen en skjult hentydning til at Benny 
ikke lige var deres kop the? 

09.35: Ja det er sandt.  Det fornemmes som en mester for 
hver af syv stråler 
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09.40: Jeg er ikke sikker på det. Der var Magdalena og Maha Cohan ligesom sammen og på 1. Stråle. 
Så var der Liberty, Lady Portia, Jomfru Maria og Merlin.  De sidste stod ligesom på hver sin flise. 
Uafhængig af stråler vel sagtens?  Så kom Kuthumi ovenover dem og bredte ligesom armene ud for 
at vise at alle de andre arbejdede under ham i dette her. Han var også mest levende. 

09.46: Jeg har jo forresten stadig Uranus i konjunktion med Mars, det må være det, der præger 
teknikken 

09.54: Nåh, det med teknikken viser jo at når planeter står sådan, så kan mit liv ikke eksistere i det 
moderne elektroniske samfund. Som fødselshoroskop er det kun en kvinkuns, og det er grelt nok. 
Når det så forstørres op, så lukker min livs udfoldelse. Til samfundet: hvad er det for en vej I har 
valgt, når højere ånd ikke kan komme til udtryk?! Bøgerne kan jo heller ikke komme ud pga. love og 
regler... 

09.54: Nu var der vidne på det  

09.55: Og penge er jo Venus energi.  

10.01: Og Benny lagde ud med at irettesætte mig som et barn, fordi jeg – mærkværdigvis - havde 
glemt at tage kontanter med, som aftalen var, eller også skulle de overføres til konto. Og der må han 
så have ment inden man kom? For jeg fik aldrig kontonummer. Jeg kom først i tanke om det i 
færgebussen og så ville jeg naturligvis overføre via netbank, når jeg kom hjem. 

10.11: Så kom jeg først i tanke om det igen, da jeg satte mig i hans sessionsstol. Og så vendte han 
lige vrangen ud og sagde: han havde sagt der skulle betales kontant eller overføres og han sad ikke 
der og skulle lave terapi for ikke at få betaling for det bagefter! Og så fulgte han mig rundt til flere 
hæve automater bagefter for at få sine penge, så til sidst måtte jeg betale med min mors kort. Så det 
er derfor, hvem sagde i starten, at jeg skulle gå? 

13.03: Vejledning til dig var vist at gå. Han ku da have sagt det klart hvis han ville have pengene 
inden. Ja de har været uafhængig af strålerne når de står på fliser. Ved du hvad budskab du har fået 
i går? Eller skal det først til at udfolde sig fordi han ikke skulle høre det? 

14.08.17 Kl. 07.23: Her til morgen fatter jeg vist et af de helt centrale af de skjulte budskaber fra i 
fredags. Jeg kan se min lange sms fra i lørdags stadig ikke er sendt ligesom de andre jeg måtte 

hakke over. Den får du nu så   

07.26: Jeg fik en rulle med et dokument udleveret af Magdalena.  Lyserødt bånd om og lakforseglet. 
Det blev åbnet lidt og har med den sjæls sluse i haven at gøre.  Noget tegning eller lign. Det her i 
haven er den første af slagsen. Så skal der laves en på Bornholm og i Sydfrankrig og det var sådan 
lidt da Vinci over det. Der var flere ting, jeg kunne forstå ikke skulle høres og måske var det det, de  

     07.28: uhørligt snakkede om? Meget vil komme inden jul men 
også forandres gennem de næste 2 år. De der er så vidt jeg forstod sluser på manu-energi-
symbolernes niveau. Senere skal vi så op i konceptenerginiveau. Og det vil nok være noget 
pyramide og bjergtop og sådan energi steder. Det er i hvert tilfælde ikke de samme steder. Der vil 
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også som tidligere set komme brev til Konceptmedlemmerne af de her 7 eksistenser. Og det vil tage 
14 dg at skrive  

07.28: og skal så vidt muligt afleveres i private postkasser af mig /Århusområdet. Nu håber jeg så 
bare det hele sker som sagt og at man ikke lige synes det skal være sådan alligevel. 

15.08.17 Kl. 07.15: Tak. Dejligt. Der er nok store indsigter der langsomt falder på plads. Dokumentet 

åbner sig stille. Det mærkes sandt .  og muligheden for at det 

sker, er større nu  God dag  

07.24: Jeg håber det begynder i dag. Jeg har ikke rigtig flere chancer for overlevelse. Min energi 
trækkes væk så snart jeg får lidt på banen. Og jeg er slet ikke den person, jeg er og ønsker at være 
efter den konstante tæring. Jeg har heller ikke rigtig andet valg end at stole på, at de mestre der 
henvendte sig er den ægte vare, og håbe på, at de gør noget. 

07.25: Jeg er helt fuld af psoriasis stadigvæk, så jeg kan direkte se energitabet.  

07.31: Det er som om, jeg er begyndt at samle brikker i noget større, hvor bøgerne var på 
personplanet. Det er noget om jordens legemers gravitation på os eller lign. Men jeg ved fortsat på 
17. År ingenting og kan ikke noget specifikt. Det er frustrerende. 

07.33: Jeg kunne jo være blevet undervist i alle de år  men det er nok undervisning på en anden 
måde  

07.37: Bare underligt at hjælpemidlerne udebliver, det gør mig sluttelig mistænksom og så kører vi 
jo mod paranoia. Jeg mangler også totalt et gudsforhold. Det er påfaldende, men det kan sagtens 
være et must. Led i en strategi eller niveau. 

07.40: Et gudsbegreb har aldrig sagt mig noget og jeg forbinder det med hykleri. Det kan være både 
godt og skidt.  

07.42: Jeg ved også at jeg har mange åndelige skuffelser med i bagagen, så jeg skal noget med det 
også. 

07.44: Det kan være aftryk fra sjælene her og sådan noget, vi skal vide står i vejen for 
menneskeheden. 

07.49:Jeg bygger jo på broen mellem videnskab og åndsvidenskab og jeg tror det gør, at ingen af 
lejrene tror på mig. Men energierne skal jo flettes sammen for at bygge en sand bro, som kan 
begynde og danne et fundament. 

07.50: Lige nu er jeg bare et hul i jorden, men det kan jo være bedste udgangspunkt for at komme 
opad    :-D  

07.55: Jeg føler, at jeg lever som manifestering af Gerhards ord og mine egne 2 små inspirerede 
historier fra jeg var 9-10 år.  

08.01: Er det her trælse med at mobilen kun kan skrive korte sms'er signal til at jeg går i gang med 
at blive en kvinde af få ord - fordi jeg tiltrækker flere sjæle og derfor må holde lav profil, inden man 
skal lave sluser? 

08.03: Slusebygning skal holdes hemmelig indtil de pludselig skal manifesteres?  

08.04: Det er den erfaring, jeg har skullet gøre? 
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08.08: "De" har bygget en vortex, der skal tømme elektronbæltet af negative tankeformer og sjæle 
og sjælefragmenter, skygger mm. Ikke så sært jeg sidder i permanent shitstorm på alle måder! :-( 

08.12: Folk afleverer deres lort og jeg bærer videre til destruktion /opsendelse. Dvs. parallel til 
frelseren er bygget og det er sidste indvielse. Det verdensbillede skal ændres så alle bliver egne og 
jordens frelsere. 

08.12: Det passer så med at Muhammed er den sidste profet i rækken og kristusenergien 
omformer.... 

08.17: Hvis alle/mange skal hjælpe aktivt til, så skal redskaberne være rene og enkle og ufejlbarlige= 
hellig symbol geometri!  Derfor lagde de ud med Reiki og bad derefter flere lave overbygningen på 
det, ligesom jeg skulle. 

08.17: Det er storpolitik            

08.20: Det er selvfølgelig også derfor systemet er blevet beskidt. Så jeg må bede om, at få et helt nyt 
healings og videns koncept....igen? 

O8.22: Tror jeg forstår princippet og hvorfor der lige bestemt ikke skulle gives forklaringer! Jo 
mindre i ved, jo længere holder det nye sin effekt og undgår hacking. 

 

08.26: Jeg er ved at blive klar til at åbne dokumentet. Det her er de pløkke af indsigter, der skal 
holde teltet på plads. Medusas teltpæle kan flyttes. Det er et udtryk fra bøgerne jeg ikke har kunnet 
få hold på. 

08.29: Det er noget gammel græsk mysterieskole apropos den solskive fra Kreta vi snakkede om... 
det er noget Saturn dyrkelse af en slags, hvor jeg har en indvielse fra. Tror jeg nok. 

08.30: Saturns inderste giver adgang til universets overflod - aha husker du sangen!?  

08.38: Jeg har vist gået på græsk mysterieskole med Dorthe Sværdpiil, hende der talte sjælene her. 
Er det korrekt? Jeg har ikke kunnet finde det fælles fodslaw med hende før lige nu. Og det er dét 
samme med Dorthe fra konceptet - og er du der ikke også?  

08.39: Vi skal være 7, der skal lave den her sluse! 

08.41: Jeg har 7 i tankerne lige nu, er det dem? 2 mænd og 5 kvinder  

08.44: Nå jeg må videre på egen blok. Hvis der skulle komme gang i noget. Hav en god dag smukke 

Mie  
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10.15: Uha sikke mange erkendelser. Sandt,  sandt,  sandt. 

 Ja jeg er der også. 7 er rigtigt. 

Jeg tænkte merkaba, mens jeg læste dine SMS. Merkaba, hellig geometri for krop sind og ånd. Så 
vidt jeg husker er der 12 hjørner i en merkaba, men det kan jo være de 12 chakra eller 12 
dimensioner eller noget andet 12 

 

10.23: Godt du siger det. Det opklarer vist en kryptisk meddelelse Dorthe s fik i Konceptet: ikke 7 
men 12. Har du et link på nettet, hvor det beskrives? Og hvorfor bliver jeg ved med 7, når jeg går for 
at vi skal have 12 stråler? 

10.25: De sidste 5 er vist hemmelige stråler efter hvad jeg for nylig så. Jeg har bare betragtet dem 
som det første jeg mødte - galaktiske stråler. Bøgerne emulgerer 8 og 9 stråle ind og samler derved 
de traditionelle 7 stråler. 

10.26: Ja, jeg finder et link og sender til dig. 

Ja de sidste stråler er hemmelige, ligesom hemmeligheden om livets træ kun er åben for udvalgte. 
Og jeg ved ikke lige, hvorfor livets træ kom ind  

10.28: På grund af al den shitstorm er jeg så stadig i tvivl om hvad det er for stråler.... ahh de 5 
galaktiske stråler er måske hemmelige fordi de hæver månekædens 13 stråler på jorden og fjerner 
dem....og det er det dette her går ud på og derfor er tys tys? 

10.31: Jeg har kabbalatræet med i bøgerne, fordi konceptenergierne gør, at du kan træde op i Kether 
og derved træde "møllen" i bund, så det højeste går ned og bliver det laveste. Derved er du gået en 
oktav op og behøver ikke længere ligge under for gammel lære og ned toning. Sådan har jeg 
forstået krypteringen.  

10.32: Jeg ved ikke en skid i flowet, kun i nuet. 

10.37: Ja de 5 er hemmelige fordi de er astrale - guddommelige eller hvad man vælger at kalde det. 
Lige som de tre øverste i kabbalaen  

10.39: Okay. De vedrører noget om sjælen så, som vi ikke må vide endnu. Måske derfor jeg skal 

skrive duallæren? Jeg gider jo bare ikke skrive mere. Det er gået over gevind . 

10.41: Ja og ja .  



359 
 

10.43 Så må de se at få skabt frit rum og fjerne de energi sygdomme jeg har fået. Ellers kan jeg ikke 
holde til mere. Jeg har nået zero. 

10.45: Der er noget du kan gøre selv for at passe bedre på dig selv fornemmer jeg. Noget med at 
lave tidsplan for skriveri tror jeg  

10.48: Det startede der for 17 år siden og U-vendingen er ved at være færdig kan jeg så forstå. Er det 
RAMA eller Rama, der sender dig den fornemmelse?  

10.51: Og U-vendingen har så været at afdække det elektroniske bælte, skålen af menneskelig 
negativitet, m.h.p. at neutralisere den via slusearbejde nu. Erfaring af hvad der arbejdes med nu.  

10.57: 17 står også for ar på sjælen. Og til oktober er det 18 år siden, at jeg blev kontaktet til 
kanalisering. 1+8=9= Mars=skære igennem /cut Elly. Så deri kunne godt ligge et hint om deadline for 
smerte helvedet.  

11.10: Buddha sad i 49 oplyste dage under boohtræet. Bøgerne er Cirkus Boohster og en åndelig 
booster fra Cirkus Buster, som udkom i min barndom. Healings symbolet i konceptet fik tegnet mere 
på sig og lignede ved lukning et klovneansigt 

11.13: Ja det er Rama der sender den fornemmelse 

11.17: Det er simpelthen så krypteret at man ikke kan rumme mere end at holde styr på tungetalen.  
Lille Rama er den lavere overtagelse, der har kørt det hårde forløb. RAMA er den indiske prins,  der 
klarede alle dæmoner. Hans prinsesse var Z? Sita. Det er den høje vi skal have fat i. 

11.19: Er det den samme eksistens bare nedtonet?  Nej,.... men RAMA har lagt sit præg ind i Rama 
tror jeg. Og så kørt klatten indtil cut Elly?  

11.20: Lille Rama kan godt være Gerhard fra gammel hinduinkarnation. 

11.22: Ja  Og jeg får lige at vide, at jeg skal skrive RAMA, det andet var dovenskab siger de  
(Den her sms smed sig selv i papirkurven inden den blev overført, så jeg måtte gendanne den.) 

 

11.22: Det er ikke til at greje med alle de krumspring og badutspring , når der går Zigiezet i den 
åndelige opvågning :-D  

11.22:    

11.25: Okay.   så passer det også bedre med tidsskemaet som indikator. Det hele er jo bygget på 
skelneevne på marginalerne. Intet er tilfældigt og vær i Alt (et) opmærksom, er sloganet. 

11.27: Vi har kun det skæg vi selv sidder på. Den udtalelse involverer alle chakra undercover  

11.28: Ordene er tryllestaven. 

11.31: De har sagt, vi skal lære et nyt sprog. Hvis vi nu lærer siriansk så er al gammel overlevering 
ude af billedet i et hug - er det smart eller smart?! Mit værk kan være beviset på, hvorfor det skal til?  

11.33: Hieroglyffer, kinesiske skrifttegn, hellig geometri - hvad forskel gør det?! 

12.04: Smile. Jo jo .   
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12.11: Der er også 12 punkter i slusen. Yderst de 7 trækævler til en 7 stjerne og inde i 
trækonstruktionen skal jo være et bræt at sidde på, som netop er 5 kantet. Træet som er døbt 
trædemøllen har 12-13 stammer mm. 

12.14: Og så var der den ekstra kævle til at holde brættet med - altså 8 som Saturn men også den 8-
ledede vej.... og så har et par stammer form som stævne i Argonauternes skib og vikingeskibe.  

12.15: Jeg tager til tdc i dag med mobilen. Jeg kan jo ikke sende ordentligt  

15.58: Jeg fik en rulle med et dokument udleveret af Magdalena.  Lyserødt bånd om og lakforseglet. 
Det blev åbnet lidt og har med den sjæls sluse i haven at gøre.  Noget tegning eller lign. Det her i 
haven er den første af slagsen. Så skal der laves en på Bornholm og i Sydfrankrig og det var sådan 
lidt da Vinci over det. Der var flere ting, jeg kunne forstå ikke skulle høres og måske var det det de 
uhørligt snakkede om? Meget vil komme inden jul men også forandres gennem de næste 2 år. De 
der er så vidt jeg forstod sluser på manu-energi-symbolernes niveau. Senere skal vi så op i 
konceptenerginiveau. Og det vil nok være noget pyramide og bjergtop og sådan energi steder. Det 
er i hvert tilfælde ikke de samme steder. Der vil også som tidligere set komme brev til 
Konceptmedlemmerne af de her 7 eksistenser. Og det vil tage 14 dg at skrive og skal så vidt muligt 
afleveres i private postkasser af mig /Århusområdet. Nu håber jeg så bare det hele sker som sagt og 

at man ikke lige synes det skal være sådan alligevel.  

14.01: Nu kom den lange SMS  

14.23: Ja min sandten. Jeg måtte til tdc og få dem til at undersøge sagen. Det gik med en genstart... 

14.24: Ja det glemmer man nogle gange at det kan være en god ide. Men heldigt der ikke skulle 
mere til  

15.14: Ja. Det faldt sammen med ændring i mit abonnement, så jeg troede det var fra tdc. Og nu er 
tanden så også røntgenfotograferet og det er en betændelsestilstand ved roden af en i forvejen 
rodbehandlet tand. Så kan det lige koste en ny rodbehandling. Det er f.... for galt! Det må kunne 
ordnes med akupunktur eller lignende. Jeg er bare så træt af at betale for noget man godt selv ved. I 
Kbh. fik jeg at vide, at jeg skulle holde mig fra lev af lys. Hver gang jeg bestemmer mig for det, så får 
jeg en tilstand, så jeg bliver nødt til at køre derud. Tror jeg ser lidt på den indgangsvinkel, der er nok 
en sugning derfra stadigvæk. 

15.42: Det hænger sammen med sjælene, for de fik mig jo til at indtage gevaldige sukkermængder 
og så kommer den i ørerne og så kører det. Og så er vi ved den betændte rod.... som har noget med 
misbrug af god energi at gøre.... tilbageholde spiritualitet p.gr.a. åndelig jantelov ? Fra mig selv mod 

mig selv, fra andre og ditto - jeg må tænke mig om.. høne eller æg.. . 

 

Sms 
12.11.17 09.31 Nu fatter jeg strategien! Jeg skal bare i regression til Jeanne d’Arc så hurtigt som 
muligt! Det er jo hende, der har kanal åben for klarhørelse! Og jeg bliver jo ved at være lukket 
selvom jeg skal åbne andres kanaler. Desuden bliver jeg ved med at have psoriasis, som er 
gnisternes ar efter bålbrænding. Og jeg har så meget kamp og mord indeni lige nu i disse dage, så 
det løser gåden om bogværkets indre mord og magtkampen. De andre er ikke karmafri overfor 
mig, af uvidenhed om tidligere liv, men vedholder også magten over mig ved ikke at gøre sig 
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karmafri og derved vækker de min vrede og jeg kommer til at stå i et dårligt lys. Mars er i fald (på 
udebane og derfor svag) i Vægtens tegn NET OP nu, så Venus, der NET OP nu er i Skorpion, kan 
komme til at løfte uhyret op med kærlighed. Da Mars er i fald er der heller ikke handlingsenergi 
her, så derfor kan jeg ikke mobilisere en flytning og derfor skal bogen nu kun bestå af sms´er osv. 
(Få ord?) Og så lige spørgsmål: Hvornår har du en regressionstid? Og er det korrekt, at jeg skal 
indsætte sms og mails bagfra i bogen for at kunne gennemføre den? 

10.28.  Sandt til dine spørgsmål. Jeg har en tid til regression 
på torsdag d. 16. kl. 13 eller evt. 13.30, kan det passe? 

10.33  Perfekt! Er det ikke det, der henvises til i bøgerne, når der skrives om at give 
den ”et TRYK 16”? – og så skal der bare fuld knald på, hvis den her bog skal være færdig til 

julehandlen! 13.00 er ok. Har en fornemmelse af 13.10. Men kører efter 13.00   

10.48 Jeanne d´Arc handler om at åbne kanaler. Tror jeg. Og så skal du jo heller ikke ligge med 
influenza! Og NET OP om det her energisymbol, jeg brugte til at fjerne din influenza med, erindrer 
jeg nemlig også i dag, at det skulle åbne kanaler. Det fik bare ikke lov at virke i 2002, da jeg skulle 
prøve det. Men det åbnede så alligevel – det ser jeg pludselig nu - vedkommendes kanal på den 
måde, at jeg kunne trække et digt i ”Onlinebogen” gennem hendes bevidsthed og til bogen. Digtet 
blev givet af Quan Yin – Østens svar på Jomfru Maria og barmhjertighedens gudinde. Så det er da 
også det energisymbol, jeg har brugt gennem alle bøger som det telepatiske flow! Og da jeg kunne 
de her ting som Nefertiti, så er det jo den her energi, der er Ægyptens hemmelighed, hvorfra de fik 

alle rigdomme og al guldet fra!  Wau ! Du må så også, qva din fortid, kunne 
komme i kontakt med det? Eller kan det nu! Hvor jeg vækker dig. Og det skal vi så bruge i Bosnien 
på pyramiden der og åbne for det. Men ikke første gang. Vi skal nok også bruge det til den der 
sjælesluse, som jeg ellers har skudt en hvid pil efter. Wow. Er det ikke sådan? Så kommer der 
ressourcer til healingsbussen, der skal ud i verden i stedet for/sammen med Røde Kors og så 

kommer alle de visioner, der var i begyndelsen af Konceptet og forsvandt, da gralen  blev 

forhekset  , og vi blev gjort til Nisser (basisgruppen i Konceptet) i Julen 
2004. DANA må have været ind over den Seest-ulykke 2004, som så nu 13 år efter, viser sit formål; 
nemlig, at vi får hele dette bogværk ”Den sorte Perle” skrevet/lavet, så ingen døde forgæves og 
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dermed via katastrofens indre lys og deraf gennem det følgende bogværk, får et løft af Danmark i 
gang! 

 Happy New Year!  Propperne springer af flaskehalsene! 

10.52 Det er hvide kors, der kommer - og det er det min hvide aura fra 2001 står for? 
Konceptet gør karmafri.  

(Hov, jeg opdager pludselig nu efter 16 år, at det forestiller et hvidt A i denne aura! Og 
bollen over A-et, der så altså var et Å er trukket ned om mit halschakra – og vi sejler op ad 
Åen – vi sejler nedad igen. Å Åh! Det var derfor Gerhard i sin omvendte tale sagde, at jeg 
var sort. Et sort hul af kærlighed altså.  

 Å-get at bære indtil Ø-gene vågner.  

11.29 Nej. Jeg må skulle begynde i midten af bogen, ved de der kanaliseringer fra de 7 mestre fra 
Københavnsrejsen og talen om sjælsslusen og så fylde sms og mails på fremad derfra og bagud 
derfra. Og så går ”Mester på Jord” ned lige der i midten og laver et ”bombekrater”: Nok er nok!!!! 
Boom… og så flyver alle tekster ud til siden. Aha. Det svarer til, at jeg i Konceptets dage pludselig, 
uden varsel, kunne slå i bordet. Aha. Det var altså Lady Nada, der tog fat i min motorik og gjorde 
det?! Er det højeste og rigtige forståelse af bogens opbygning? Lady Nada slår i bordet og skrider 
ind og gør rent bord – så der skal være en tegning af det – eller er det Pallas Athena? Begge to? – 
Doblet op in the happy og unhappy hour… Det er da et “boghelvede” at være i lige nu, indtil det 

forstås og begynder at manifestere sig.  

12.59 Sandt. , sandt , sandt . Og ja til både Lady 

Nada og Pallas Athena, men mest Lady Nada.  

Foto af alle kryds, Hvide bord, billede af englene der skændes og korsbroderienglene ved 

bordet – hvordan ser mønsteret ud på vrangen = Perlen? Guldsløjfe sendes lige ned på 

det hvide bord = mester på jord opløser sociale konflikt/Chiron i vandmand (som så er 
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sidste sms´er med Dorthe Sværdpiil) Lady Nada slår knytnæve i hvide bord og har 

guldsløjfe om håndleddet. Pallas Athena kommer løbende og hæver skjold og spyd og 

siger ”Shake your spear and follow your Hearts! Time´s UP no. 7 (Neptun slipper sin 

trefork og går hen og trækker teatertæppet op. og siger ”Alle slør til pumperne”. . 

. NET OP!!!! 

Og så manifesteres  Møllesymbolet, når alle kors skævvrides og 

sendes ud. Det vil sige bogen her skal have et cirkelcentrum og en over og underdel 

ligesom Møllesymbolet, som er det kærlighedssymbol, der hæver uhyret fra Skorpionens 

hoved, som så er det klistrede øgleæg – reptilerne og slangen i paradis tages bort og i 

stedet indsættes  2 slanger om en Merkurstav, hvilket må være forening af 

dualerne og dermed fuldbringelse af næsthøjeste Konceptsymbol  – 

overgangen til  Universet  og 
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derefter  2. stormester- indvielsessymbol

 

12.11.17 Sådan Skjoldmø. O´Hara… Lad sjælene lyse! - Og skal vi så se, hvem der 

kommer Raskest til Mølle  og får rent mel i posen. Jeg kan se, at alle har 

forladt kammeret her i en vældig fart. Det er noget frygtelig rod med de Jordboere! Ikke 

én eneste har sat deres hoved-stol på plads. De fatter ikke slow livings kvaliteter af den 

indbyggede orden og renters rente.  Det er perler for svin.  

Enig Hathor.  

Men de skal komme til at kende deres plads, når de kommer tilbage. Nu skal der 
ryddes op, om vi så skal trække dem ved hårrødderne hertil!  

 Ja! Vi må give dem en lærestreg  til eksamen , 
om de ikke makker ret!  
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Enig, dette her er en skændsel! Hvem er læreren?  

Det er… det er… det ser ud til at være en  Trismegistos, som ikke rigtig kan 
få fodfæste i det jordiske. Eleverne er komplet og komplot ligeglade med hende.  

 (Flere stave evt. – 04.01.18  jeg gider bare ikke finde 

flere fotos, men der er fotos til hver eneste skridt på vejen i alle levels .) Det 
er en skændsel!  

Enig Hathor. Hvad har du gjort for at have læreren i supervision Rama? En hel del 
Hathor, men lige meget har det hjulpet. Eleverne er komplet ligeglade med alle rammer 
under den 3. indvielse. 

 Så deet… ser man deet… Så må vi hellere få ordensreglementet sat i glas og ramme 
billeder af ramme og søm og hammer /ditto gælder også her. og slå det op med 7-
tommersøm. Lad os kridte skoene og komme i gang. Her, du skriver:  

 Punkt 1:  Oplysning er et must og Blueprintet 

 er ubetinget kærlighed! 

 ! 
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: NET OP! Renhed og enkelthed. Det er det, jeg hele tiden har 
sagt. 

NET OP! Let there be Light! 

NET OP. Jeg prøver også at lære dem at leve af lys, men det går rimelig 
trægt. 

Klart nok, lad mig skaffe lyset ved Fatter. 

NET OP Hathor. Som RA´s datter var du også mit førstehåndsindtryk til 
dette hverv. 

Godt, så er vi enige, og har du holdt supervision med Trismegistos omkring lysnæring? 

 Ja!!! 

Godt, så tager jeg over herfra med bål og brand, så vi kan få sat fut i fejemøget og komme 
videre. Hvis jeg bruger noget af det gøjemøg der, så har jeg vist, hvad jeg skal bruge til 

en bombe.   
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Ja der er sikkert SaltPeter nok i det 

. 

Det skulle jeg mene. Gøje har jo samlet affaldet fra både Jordens Salt og Sct. Peter, så der 

burde være Opdrift  i skidtet. 

NET OP. De trænger til både Opdriften 

 og Fremdriften  ! 

Enig. Det lyder som et fint Enheds-Koncept. Lad os komme i gang. 

Ja. Men hvad så med om vi lige smutter hen i ”Lysets Kompendium” , spiser lidt, sludrer 
over en kop Café Latte og får givet respons på Nada og Athena og hjælper Neptun med 
at løfte sløret for det jordiske teater på Mælkevejen?  

NET OP, lad os lave en mælkesnitte i 3 lag til de tre hundehoveder, der var med i 
basisgruppen, og så snitter vi også lidt i jord-bærret hos resten af befolkningen, så de får 

åbnet deres kanaler  og opdager, hvad der gemmer sig mellem 
hjernehalvdelene. 
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 NET OP! Den der kun ser korsets træsplint i egne øjne har ikke 
opdaget hjernebjælken i sit 3. øje.  

NET OP! Lad os bare tage 4. indvielses ørkenvandring med, nu vi er i gang. 

   Ruul små bølger ruuullll.  

Sms-svar 13.00 Og Ørkenvandringen er slut og bliver sat på plads.   

13.01 Ja det er som om, jeg kan tage kontakt til  Egyptens hemmelighed, når 
der er brug for det og det er nødvendigt. 

13.05 Fedt! Ja. Her hvor jeg begynder nu i bogen, bliver der gjort rent bord og så begynder 2. 
del, og går ud fra dette bogcentrum, som så allerede er dem, der handler på Lady Nadas bud. Først 
Pallas Athena og så Hathor og Lille Rama, der så begynder brevene oppefra om sjæleslusen mm. – 
hvis jeg husker indholdet korrekt. Og så breder boomet af centrifugal energi sig på en eller anden 
måde, som jeg ikke kan se pt. 

14.03 Sandt 14.04  

Nu bliver jeg godt nok sulten efter lyset, når du taler om den 4. indvielse. Lad os for Guds 
skyld komme videre! 

Ditto her. Lad os glide ind i Kompendiet og bestille de Latter der. 
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Hør tjener. Lad os få gjort rent bord her.  Og lad bare lyset stå! 

 Værså så god… 

Og så lige lidt Latter til hver, om vi må B.  

C-er man det. C es t hver t-fælde her…   

Ja. Before C, C´ es t  Seest og NB22 og afgang og nedgang. 
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Godt, så er vi klar, lad Piberne få ny lyd. 

Her er rigeligt med genbrugspenne Hathor.  

 Godt, men jeg tror lige, vi manifesterer en nymodens spids pen. Abra-ka-da-bra og ka-ta-

pult….   Kom i gang!! 

Wow, lad også lige mig prøve: A-bra-da-cobra  lissågodt og kvittevit… ! 

 Wow, din skøre kugle  Fra A d H via Disorder!

  

  Ahahaha fra en Latar, der Latter Later. 

NET OP! Bedre sent end aldrig . 
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Tjener…  NET OP!   

10.11.17 Hvis du vil åbne din antahkaranakanal, beskytter du dig lige med hvidt lys

. Bagefter skal du fange lyset eksakt i din kanal . Du må gribe i egen 

barm , åbne dit hjerte, din hals, hovedet og dit kronechakra på toppen af 

hovedet og videre op mod dit højere id-punkt.  Når du har fanget lyset 

korrekt   modtager du rent og klart,  og får 
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derved overleveret indsigt fra et højere bevidsthedsplan 

. Jo højere fra des mere kompakt og uudfoldet og des sortere ser 
forbindelse nedefra ud. Måske oplever du ligesom jeg jantelov, fordi du kan gå så højt 
eller samle så meget stof i én mundfuld, at lyset synes sort. Sådan var overførslen af den 
viden, visdom og kærlighed, jeg fik leveret for at skabe Konceptet i 2001.   Hvis du 

modtager så meget kærlighed oppefra, at det bliver sort i kanten  så kan der ske 
det, at du ikke kan modtage mængden og i stedet lukker af og ser det som forkert eller 
som værende sort i den forstand, at det er fra en forkert kilde. Da må du folde det ud bid 

for bid på et lavere plan  eller sætte dig selv ind på et højere plan som en 

buffer, for at kunne oversætte det du får ind og folde det ud i sin helhed . 
Det var det, der skete i Konceptet. Jeg fik det givet fra de indre planer, men ligeså snart 
det skulle deles med andre blev det for voldsomt for dem og de slog bak i frustration. Det 
endte med at Vibeke Sønderby og Birthe Jensen fra basisgruppen  måtte ind i min kanal 
og være buffere for Onlinebogen og Dorthe Skriver måtte ind som buffer i min kanal på 
lavere niveau, for at downloade hendes forståelse af det vi havde fået. Vi blev altså 
”forsmået” til nisser i december 2004 (04.12.04) fordi Konceptdeltagerne blev ved med at 
være utilfredse med himlens lys og slog bak i vrede over den manglende forståelse. Alle 
Konceptdeltageres forsmåelse har jeg så været buffer for, for at downloade det til alle i 
Danmark og sende det ud i samfundet, så samfundet derved både blev løftet på alle 
svingninger, thi så snart lyset stod på bølgelængde trak det lige i energi med den der 
kunne lave et match. Derfor kom alle dualer på svingningen frem med nyt og altså ikke 
dem, der var vrangvillige i Konceptet. Det er logisk. De afviste jo den gave, der lå ligefor. 
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 Men alligevel var Konceptdeltagerne de stærkeste heste i at trække læsset, thi 
de bar de tungeste former for skygger og liv, som jeg så med mit lys nedefra jordisk plan 
måtte oplyse. Så jo højere du kan gå op – til lyset ser sort ud, jo længere kan du også gå 
ned og stadig have lys nok i dig selv til at løfte de dybeste skygger  op i lyset. Og den 

tungeste skygge måtte derfor oplyses af den stærkeste

 hest, der kunne holde til æble-mosten fra Paradisets saftpresser. Og 
efter Konceptmedlemmerne og andre nu er smidt ud af kanalen; ja så falder 

 hammeren oppefra lige igennem, og der bliver slået i bordet nu, ligesom i 
Konceptets dage, hvor det skete, når jeg længe nok havde været udsat for manglende 

respekt og imødekommenhed på trods af, at jeg levede som en  tool 
af energi for Universet med de nye energier, der skulle fuldbyrdes på Jorden for at nå 5. 

dimension og altså Manu-mennesket.   Forlægget af dette 
Blueprint, er givet for millioner af år siden. Og når jeg kan gøre noget for Blueprintet, går 
en del af mig i fysisk inkarnation for at åbne vejen. Mange har gjort som jeg, så det 
fortaber sig i den daglige energikompleksitet, hvem der var høne og æg. Men digtet i 
Onlinebogen, hvor højere energi trækkes ind gennem lavere energi og løfter basis, 
forklarer evolutionen, men viser også, at guddommeligt design ligger bag. Bogen kan 
købes for 248 kr + forsendelse og førsteudgaven er et lille oplag og kan bestilles på 
Raisingthera@raisingtherays.com efter Rask-est til Mølle princippet. Og hvis du vil slå 

mailto:Raisingthera@raisingtherays.com
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SKAT oveni hovedet med mer-indsigt , så skynder du dig mere end remmer og tøjr 
kan bære. 

 Kære Marianne Octavia Ziggie Zigiézet.                      

Tiden er nu inde til at hjælpe dig ud af dine kvaler. Længe nok har du holdt skansen på 
Gryden 40 og lige meget, hvad du har prøvet eller udført har intet kunne slæbe dig ud fra 
dette sted. Opklaringen er på vej og vi er rede med en del information, som du skal sende 
til de, du endnu ved hvor bor og som deltog i Opdriften, der nu har delkonceptet 
Fremdriften stående for døren. 

Sms 07.11.17 kl 09.57 Jeg bliver genfødt i dag, går måske op i min højere sjæl. Det er vildt okkult, 
men jeg kan jo ikke gøre andet. Skal jeg så have nyt navn igen? Måske kommer der et universelt 
navn? Er det ok at bo i nr 40, når man bliver en 07-er? Eller hvad er da bedst? (jeg går stadig for en 
flytning.) Det er min fars dødsdag i dag, og han døde for 36 år siden – tværsum 9 = mit powertal og 
tallet som ifølge Tesla er det tal, universet er opbygget af (3-6-9). Det unikke mig, må træde frem 
nu. Måske viser jeg den højere mening med numerologi i praksis? Jeg sender lige billede af X-siden 
af numeroskopet.  

(Underforstået at det så var let at aflæse mine energier her og nu og evt. sætte powertallet 
i relief. - Der kommer intet svar og jeg kommer i tanker om et 10-12 siders langt 
energibrev til et løft, jeg sendte numerologen på mail for et par år siden og sendte både 
Onlinebog og Askepotbog som ønsket, men gav fri betalingsperiode indtil hun var klar til 
at læse dem… de penge kom vist aldrig. Og gad vide om forretningen kom til at gå 
fremad efter energibrevet?... Nå. Men det siger måske bare noget om, at hun ikke var klar 
til at læse bøgerne. Det var også det, jeg forsøgte at forklare SKAT. Bøgerne er forud for 
deres tid, så man kan ikke bare sælge dem og lave pekuniær stordrift på det jeg laver. Det 
skal bare være tilgængeligt, for de, der er rede! Jeg skal leve af donation. Det blev så 
samfundets løn for at være sindssyg i gerningens 3. øjeblik.) 

Basis for Fremdriften er ”Den sorte Perle” og den skal I være flere om at gøre færdig! Du 
kan ikke magte mere end det favorable udkast, du har lavet. Jeg er meget stolt af, 
hvorledes min ”discipel af højere grad” har forvaltet vort samarbejde. Du har været uhørt 
trofast overfor opgaven og karakterbogen er fuld af 13-taller, da det du har præsteret 
bryder enhver karakterskala! Jeg ser du ler – vi forstår hinanden og den underfundige 
humor. Men lad os indvie andre i den også: 

Sms til Lissen 05.11.17. 11.51 Jeg tror nok, jeg skal 14 dg i sommerhus for at skrive bogen færdig. 
Det bliver ikke til noget her og det er nu det hele rykker planetarisk. Så fra næste weekend vil være 
perfekt. Kan du huske det hus, vi var ude ved, hvor der blev spillet musik i? Hed det ikke 
Blåmejsevej 2? Tror du ikke det er et fritidshus, hvor der kan komme varme i nu? 

12.50 Muligvis er det tilbage til det sommerhus min datter og jeg lejede i 2005 i Vorupør? Jeg leder. 
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18.12 jeg kan slet ikke huske et hus med musik og heller ikke adressen, men der må være masser af 
sommerhuse på denne tid af året, men hvad de koster ved jeg ikke. God jagt! Jeg kan godt forstå, 
det er nødvendigt at komme hjemmefra! Knus Lissen 

19.14 Det var en sidevej til den store vej ind mod Hune. Når man drejer ind ad vejen var der først 
en gård på venstre hånd og så begyndte sommerhusene lidt inde ad vejen på højre side. Der var 
hundehus på grunden og der var en radio tændt. Synes den hed Blåmejsevej eller Spurvevej. Men 
jeg har ikke kunnet finde kort over Hune og foreløbig heller ikke fundet det rette hus endnu. 

19.19 Jeg regner med, at det er energien på stedet, der skal passe til energien, der afslutter bogen. 

Det er i hvert tilfælde ledetråden. Hav en god aften . 

21.45 I lige måde – det bliver da svært at finde hus der passer til energien i bogen med mindre du 
får hjælp ”fra oven”… Nå jeg tørner ind nu, har hentet et hav af hindbærplanter hos en jeg kender 
og plantet dem alle sammen herhjemme i dag, så jeg er godt brugt. 

21.47  Sov godt.  

21.48 Lige over. 

(05.01.18 Lissen Røtkjær har skrevet en dyb bog/digtsamling, der hedder ”Hjertets fødsel – en 
selvudviklingsodysse”. Bogen udkom i 2009 og her i foråret 2018 udkommer ”Hjertets fødsel – 
fortalt i billeder”. De udkommer på to forskellige forlag og de oplysninger har jeg ikke. Lissen er 
oprindelig uddannet læge, men måtte væltes af den pind for at komme over i sin metier, der i vid 
og dyb udstrækning handler om og baserer sig på drømmetydning. Her er en virkelig livsklog og 
spændende kvinde, som samfundet også synes det skal udenom – men det skal det ikke, for hun er 
med i denne bog og jeg taler her hendes sag, som jeg gør for alle de andre i bogen. Det er så ikke 
altid de opdager det, fordi jeg altid er igennem en hård proces med dem, for at opløse nogle af 
deres traumer – men det er min hemmelighed. Jeg er min næstes talerør på godt og ondt. Nok om 
det. Bare lige en indskudt bemærkning – for det passer til Lissen – hun er ligesom vi andre i denne 
bog, for beskedne til selv at give udtryk for, hvad vi kan. Det må vi have andre til. Sådan er det, når 
penge ikke er ens første prioritet og alle os, der ikke prioriterer penge, vi er sat udenfor samfundet. 
Tænk over det. Hvis det høje åndelige hierarki, det hvide netværk, skal træde frem på Jorden og 
løfte menneskeheden i mål, så er det ikke IT, penge, militær, tøj, sex, glamour og sport, der er i 
højsædet, så er det sagt! Tænk over hvem du støtter i din dagligdag).  

(Nå. Okay hun er træt. Ikke noget at sige til, at hun ikke kan hjælpe. Men det er svært at 
være udenfor samfundet, fordi jeg skulle skrive de her bøger og emulgere fremtidens 
energi ind i samfundet. Jeg har jo ikke måttet bruge Internettet. De bølger, der er på 
Internettet, kan ikke forliges med det, jeg laver. Det gør så, at det er svært overhovedet at 
agere, da alt nu er på Internettet og ”ingen” er behjælpelige med at løse ens problemer 
med at finde noget. Ingen har forstået, at jeg bliver ødelagt af Internettet, så ingen tager 
mig alvorligt, men henviser som en selvfølge til det ødelæggende elektroniske net – gå 
derind, der kan du finde…! Jamen hvorfor skal jeg sige ja tak til en hjerneskade? Hjælper 
I mig så bagefter? Hvorfor svinger IT med bølger, der går imod 5.dimensions bølger og 
autentisk livsudfoldelse? - Efter flere forsøg på at finde hus eller sommerhus gik min 
hjerne ned, og jeg måtte holde lav profil. Jeg behøver en netmaster, men jeg vil ikke 
trænge mig på og være til ulejlighed, så jeg må skifte mellem sporadisk henvendelse til 2 
net-freaks, jeg kender, når jeg mangler noget til bøgerne, og af og til spørge min datter 
om hjælp til evt. private ting. Jeg må indrømme, at jeg tog fejl i 1984. Jeg havde dyb tillid 
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til, at danskerne ikke ville falde for IT. Jeg troede faktisk, at alle andre også kunne se, 
hvor meget lort det ville bringe… men det kunne de ikke. Dengang var jeg mig ikke 
særlig bevidst om, at jeg var clairvoyant mm. Det undrede mig bare, at jeg blev set skævt 
til og modsagt, når jeg ytrede mig, når jeg inderligt vidste, jeg havde ret. I længden blev 
jeg ked af det. Glæden ved livet og mennesker forsvinder, når man altid skal have at vide, 
at man er forkert på den. Bøgerne er nu min eneste viden om, at det var mange andre, der 
var forkert på den. Forholdene er blevet som set, hver gang! Og jeg har det sort på hvidt. 
Men ved nu også, at det hele afhænger af Livsbanernes svingningshøjde. Sandhed er altid 
ilde hørt. Man bliver vred, når man pludselig møder den uforberedt og visdom er 
enerverende at høre på. Den skal man leve, så gløder livet i gensidighed. Empati er 
visdom. Du finder viden på Internettet. Valget er let. Visdom er en af hjertets 
intelligenser. Nå, vi må videre…) 

Ser I. Hierarkiet har sendt en mester til Jorden for at forvalte en meget vanskelig opgave, 
der skal bruges helt enormt mange ressourcer for at gennemføre. Derfor er det kun 
fundamentet, der er renset og lagt, nu kommer selve opgaven med at få dette lysarbejde 
ud i befolkningen på ret vis. Let er det ikke og vi kræver samarbejde. 

(13.11.17 Bopbob… Shake the spear and follow Your Heart… bank under bordet, hvis det 
skal lykkes at få hvepseboet i tale…) 

Marianne får ikke lov til selv at udvælge sit mandskab i dette samarbejde, thi det skal 
bestrides af de, der er inkarneret til det for at kunne gennemføres. Og her er det så, at I 
tilfældigvis kommer ind i billedet. – Hvad regnede I med? At I får tildelt højeste 
markedsandel af lysnært arbejde og så kan man bare sige farvel og tak – Ja tak, det blev 
det vist end ikke til. 

Fra Hierarkiets side har vi iagttaget den ene skændsel efter den anden rulle gennem 
Konceptet Opdriftet og Fremdriften, men nuvel – alt var planlagt og det vil I begynde at 
forstå, når I fjerner jeres frygt og modstand. 

Indeværende brev vil indeholde information, adfærdsregulering og opdatering. Det vil 
bestå af skiftende indlæg fra undertegnede Kuthumi samt Lady Portia, Lady Liberty, 
Jomfru Maria, Maria Magdalena, El Morya og Merlin. Fælles for alle er, at de arbejder 
under min ledelse i dette omfattende projekt, der skal ændre Jordens elektriske bælte, der 
i øjeblikket er den største hindring for, at nogen overhovedet kan gøre noget. 
Lysarbejdere og lysbærere i Danmark drosler ned og det skyldes mangel på gode stabile 
redskaber til at klare de ændringer, der skal til. De redskaber har vi og det er op til jer at 
hjælpe til, da I i sin tid fik en ganske enestående indstrømning til jeres rådighed, som I så 
valgte at degradere via Gerhard, som har spillet en afgørende rolle i forløbet. Gerhard er 
nu videre og arbejder fortsat for Solen med en anden opgave. Der er meget I ikke ved og 
ikke har skullet vide og aldrig kommer til at forstå til bunds. Det hindrer dog ikke, at 
man kan arbejde under højere ledelse også selvom man er nedtonet, som I blev det. Alt 
har en årsag og Marianne kan forklare det meste. Der er bare lige den humle ved det, at 
det ikke må forklares før den opgave, vi henvender os til jer med nu, er gennemført. 
Derfor skal vi bruge et par paranoide stakler, som på Jorden hedder Dorthe Skriver og 
Birthe Jensen. I andre kan så tygge lidt på denne udvælgelse, tænke ”godt det ikke var 
mit navn, der blev råbt op!” Men ser I. Denne opgave kræver den viljestyrke som disse to 
personer har og viste i Konceptets dage. Når disse to personer har gennemført deres 
opgave på Gryden 40, så skal vi bruge Aase Nielsen, Brigitte Christiansen og Edel 
Nielsen til en mere kunstnerisk opgave af stor betydning. Alle nævnte er gamle sjæle, der 
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har den fornødne træning, som de dog ikke selv er helt klar over. Når dette værk er 
gennemført har Jørgen Hejlsvig, Jørgen Bay og Kiirsten Rhina Pedersen en opgave hver 
især, hvor Jørgen Hejlvig og Kiirsten Rhina må sparre med hinanden i forhold til at gribe 
det hele ret an i forhold til samfundets modtagelse af projektet som sådan. 

13.11.17 Det var lidt af en  bombesprængning og hvordan er det nu det 
forholder sig, når man skal tilbage til en fuser…? 

Så er der flere kærlige personer, der kunne få en opgave undervejs, men nu opstarter vi 
således. 

For det første vil jeg sige til alle, at vi er stolte af jeres uforstand i forhold til Blueprinteliv. 
Men det er jo NET OP dette, der skal erkendes og spire som en sandhed inde i jer selv. I 
har alle selv planlagt dette forløb, og derfor kan jeg på sin vis tale som jeg vil. I kender 
jeres opgave. Og så gør I det alligevel ikke. Der skal nemlig komme en impuls før I som 
Pavlovs hunde stryger til madskålen. Denne gang er det dog ikke madskålen I skal 
tømme – I har for hvert eneste brev fået tildelt energi fra mig undercover – problemet var 
blot at få jer til at tage imod den! I var nemlig forhåndsindtaget på overfladens energi – 
blændværket! Tiden er nu inde til at fylde gralen ud i stedet for blot at modtage i det 
skjulte. Det er nu ”slaget” skal stå, og vi er selvfølgelig behjælpelige fra et andet plan for 
at få dette unikke projekt gennemført. 

Du må gerne have en anden overbevisning om dette og hint end Marianne – du må også 
gerne vide mere om dette og hint end Marianne- MEN du må ikke gøre hende fortræd!!! 
Du må IKKE give hende et nej denne gang! Vi skal kunne stole på jer, thi det vi laver 
SKAL foregå skjult og benytter sig af utilgængelig viden for jer pt. Det hele beror på 
skelneevne, imødekommenhed, mod til samarbejde og tillid. Vi forlanger ikke, at I falder 
hinanden om halsen i begejstring, thi således er det ikke planlagt, som skal gennemføres. 
I vil blive meget nøje ført gennem dette her, så opmærksomhed er alfa omega. Seriøsitet, 
fokusering, vilje og indsigt i, hvornår I skal rette ind er et must! 

13.11.17 Var det denne gang? 

Indsæt brevet med aurafotoene af kristuspotentialet – Nåh det røg over i første halvdel af 

bogen – sorry  

Eller? 

Hvor bliver kærligheden af? spørger du. Men ser du, nu er jeg jo mester på den 2. stråle. 
Strålen for kærlighed, så det finder jeg ud af for hver enkelt deltager. Dette her foregår via 
det hemmelige hjertekammer og de tre hjerteflammer og bare rolig, du skal nok blive rørt 
til tårer til ret tid. Lige nu er det blot en alvorlig sag, som vi så kan le ad og med bagefter, 
når sejren er i hus. En del tavshed vil forekomme undervejs og den beder vi jer om at 
respektere 100%. 
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Alle kender Harry Potter og den hvis navn, der ikke må nævnes. Vi er ude i noget 

lignende, så derfor vil info først komme senere.  Jeg/Vi vil blot nævne, at 
det denne gang ikke er noget, der kommer fra luften, men noget der findes i jorden og 
tynger Moder Jord og menneskehedens fremgang som sådan. Hvis du ikke sætter din 
vilje til det højeste gode ind, kan du ikke deltage. Ingen lækage tolereres! 

I øjeblikket er du for træt – har jeg ret? I øjeblikket har du ulyst mod at tage nyt 
stofområde ind – har jeg ret? I øjeblikket er du ved at drosle lidt ned og bliver mere og 
mere en almindelig pensionist – har jeg ret? Det er dit coverup for normalitet. Din sjæl 
ved bedre, din skytsånd ved bedre og vil blive erstattet af en ny, og højere svingende, og 
vi ved bedre. 

 Wau! 

At lave en fugl Fønix er en smal sag, men du skal også forstå, hvorfor dette her er en 
anderledes henvendelse. Dette her handler om mange ting på én gang, og begynder vi at 
forklare ét sted, så vælter det noget et andet sted. Derfor var vi også tavse i Konceptets 
sidste dage og bød blot, at fundamentet skulle renses. Det har Marianne gjort. Vi fra vort 
plan må holde den energi-vortex, der er sat i gang fuldstændig stabil nu. Derfor hvisker 
vi, inden vi jubler! 

Der hvor Marianne bor, findes der et negativt energi-fokus. Det har kostet oceaner af 
energi at opholde sig der, og det har da også invalideret hende en del gennem årene. Nu 
er hendes arbejde gennemført og det skal toppes af jer og nogle få andre. Hele matriklen 
er én stor ”balje” af ”energiskrammel” af alle slags som går dybt i jorden og også ændrer 
jordens overflade. I alle årene har I fordømt hendes virke og tone på dette sted, da det 
konstant ændrer personligheden og kræver, at man går kontra med kristusenergien/ 
buddhaenergien om I vil. Det kræver stor kapacitet og målet er fyldt nu. Vi er ved vejs 
ende nu og mesteren her skal nu ikke længere vedvarende give hjælp, men selv modtage 

hjælp . Gennem dette brev åbner vi for nye energier, der skal 
anvendes efter instruks, på matriklen. 
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 Trædemølle   

og  ørkenvandring i ét i  
sumpen. 

Målet er at bygge Danmarks første subtile energisluse ud og ind fra jorden og arbejdet 
danner præcedens for efterfølgende arbejder af samme slags. Danmark renses først og 
derefter opdaterer hierarkiet mange af de mindre heldige sluser andre har lavet rundt om 
på Jorden. – Mindre heldige i og med, at de ikke har de data, som nu skal sættes ind. 
Forstår I? Vi underkender ikke arbejdet, men det skal planlægges ret. Vi så i Konceptets 
dage, hvorledes brug og ikke brug af energi blev misbrugt eller nægtet og fik deraf 
erfaring for, hvor menneskehedens generelle opfattelse af lysarbejde havde sine 
svagheder. Disse svagheder har vi brugt til fulde for at få alt stablet på benene til rette tid. 
Det er ærlig snak dette her, ikke sandt? Jo det er sandt! Det er menneskene, der har for 

rosenrøde briller  på, når det gælder opstegne mestres 

intellektuelle opgaver. Vi er ikke uden harme, hvis den skal bruges . Vi er ikke 
uden dom, hvis den er nødvendig – hvorledes skal vi ellers bruge/tilvejebringe den 
energi, når vi arbejder dybt. Vi er ikke lalleglade opportunister, men forstår at belægge 
vore ord, så de virker. Vi må bede om højere respekt frem for forvekslinger. Lige nu 
stryger jeg min kanal over håret, for jeg har givet hende skulderklap i fredags for det 
præsterede – det glemmer hun nemlig selv – og omverdenen gør det jo absolut heller 
ikke. Her og nu udsteder jeg en ordre til hende: Pause! Og hun gør som jeg siger! Forstår 
I præmisserne? Her skal min kanal så ikke begynde at opstille krav omkring at bruge sin 
frie vilje og så begynde og søge dette og hint på Internettet! Der er meldt pause og så er 
det sådan, det er! Forstået? Når du får instruks, så skal den overholdes, fordi vi venter på 
at en anden skal lave noget i den pause, eller hvad det kan være – Forstået? Enhed kræver 
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lydhørhed, tolerance, imødekommenhed, ydmyghed og glæde ved at vide, at man er 

uundværlig. Nå, det var den pause vi kom fra ….                                                    

Kl. er nu 10.33 den 16.08.2017 

Sms Annalis 11.08.17 19.55: Så er jeg endelig hjemme efter en dag, hvor infrastruktur, 
digitalisering, transport og blændværk går hånd i hånd og rammer bunden i Danmark. Sjælerejsen 
var sammen med opstegne mestre og Jomfru Maria, men det var tydeligt, at det jeg skulle have at 
vide, var mere hemmeligt end at det skulle ud med en terapeut ved siden af. Så det var lidt 
specielt. 

Kære Alle                                                                                                  S.D.16.08.17  Kl. 11.06 

Mit navn er Portia og sædvanligvis tituleret Lady Portia. Jeg har aldrig talt gennem vor 
hovedkanal på dette projekt, med hendes vidende. Det er først nu, vi er kommet dertil, 
hvor vi kan stå frem og vise hvilken støtte dette her har. Marianne har arbejdet uvidende 
om vor indsigt i hendes arbejde, thi det krævede en nedlukket tilstand for at spore de 
enheder, der er i spil. Som I ved, så har vi før omtalt, at vi i Konceptet anno 2001 spiller 
højt spil. Det vil jeg her forklare jer, hvad betyder. 

Sms til Annalis 16.08.17 kl. 20.28 Der er et Bent Exner smykke i ”Guld på godset” i tv lige om lidt. 
Det er super flot. Det kunne være interessant at deltage i tv´s nye tegnekonkurrence under dit 
gamle familienavn Exner og så ditto med dit nye numerologiske navn. Og så se om det gør en 
forskel. 

Jorden har på sig fortsat en ånderække af stråleeksistenser. Disse eksistenser har bundet 
menneskeheden til fortidigt karma så længe som muligt, for at Jorden når sin maksimalt 
bedste bane på de indre planer i spiralgalaksen som indeholder Mælkevejen. Disse ånder 
tilhører overgangen fra månekæden – altså Jordens tidligere inkarnationer. Jorden er nu 
så langt i sin opstigning, at disse stråler eller åndeeksistenser skal forlade kloden. For at 
dette kan ske på en hensigtsmæssig måde, har vi konstrueret de hellige geometrier, der 
dannede symbolerne i Konceptet ”Raising the Rays”. Vi ved, at du lige om lidt vil tænke: 
” Det kunne ’de’ jo bare have sagt!” – Men sådan spiller klaveret altså ikke i dette tilfælde 
af årsager, som vi ikke skal trætte jer med denne gang. Der findes 13 af disse stråler, som 
I kan finde beskrevet på internettet. Disse stråler er af lyset, men de skal forlade kloden i 
takt med, at mennesker fra 3. 4. og 5. rodrace er færdige med deres uddannelse her på 
Jorden. Det vil ske i løbet af de næste 2 år. Så slipper karmas herre – Saturn – sin styring 
af disse rodracer og derfor har vi også den glæde at bringe jer til oplysning om, at 
Marianne har indskrevet energierne af 16 Manusymboler i bøgerne, hvoraf ét af disse 
symboler er karmaopløsende.  

Sms til flere 20.10.17 kl. 12.03 Jeg har taget skridtet og prøvet at ringe til både Århus og Randers 
politis Hittegods for at høre, om den stjålne harddisk med alle bogfilerne mm., er indleveret hos 
dem. Det er den ikke og vil også i så fald blive destrueret. Så nu er der kun en 5. gennemgang af 
hus og udhus tilbage og ellers så må håndværkeren hin dag have taget den. Det er i hvert tilfælde 
underligt, om der har været nogen her netop den ene anden dag, hvor havedøren stod på klem, og 
vedkommende så er gået lige hen og taget den fra dens sædvanligvis skjulte sted og ikke pc eller 
andet er rørt. Der er kun de ialt 4 muligheder. Underligt er det. Fordi der aldrig er opmærksomhed 

om den, og netop som jeg inspireres til at flytte den, forsvinder den.  Nå, men hav en god dag. 

. 
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Når arbejdet med bøgerne udvides til flere på det fundament af energi Marianne har 
bygget, så stiger frekvensen i disse symboler. Det betyder, at der kan spilles på højere 
strenge i hver læser på alle niveauer, da de der skal hjælpe med bøgerne har hver deres 
level. Vi gør opmærksom på, at alle jeres energier er i bogværket og dem kan I indløse 
undervejs – trække projektionerne hjem, som det hedder og derved gøre jeres sjæl hel. 

Marianne har hentet jeres skygger og de ligger nu på et sølvfad  
foran jer lige til at tage hjem og erstatte skyggen med en Manu-energi.  

Jeres skygger har dannet spejl af den danske befolkning og værket vil efterfølgende 
dække alle ind, når I har bidraget med jeres arbejde. Det kaldes win-win og her kommer 
morskaben atter ind, hvilket I vil erfare undervejs. Værket er ganske løssluppent indenfor 
åndelig opstigning og ikke en kedelig omgang teori, men heller ikke uden teori. Der er 
ca. 1 års arbejde tilbage på værket i fælles fodsved, lalleglad eller ej. MEN først skal vi 
have lavet de energisluser, der neutraliserer alle de negative baljer af energier, der vil 
samles ved befolkningens læsning af bøgerne.  

Jeg kan her afsløre, for at vor hovedkanal kan få fred i sindet: Bøgerne er vandrebøger og 
frit tilgængelige. De koster ikke noget. Det er jeres sidste offer for menneskeheden at 
gennemføre projektet. Herefter er I frie til at gå hver til sit og gennemføre den resterende 

del af jeres Blueprint for denne inkarnation. Vær LYDHØRE!  Vi SPILLER 
højt spil og der er masser af nye arbejdspladser i dette her, som ikke før har eksisteret. 
Dette vil så til gengæld gøre noget ved den økonomiske struktur, som pt. er under 
afvikling i landet – og verden som sådan. Vi skal have det hele til at glide så gelinde som 
muligt. Det gøres lettest ved, at I fatter tillid til os. Vor hovedkanal har svært ved at 
forlige sig med, at vi vitterlig er dem, vi er – thi I har haft den tjans at vedholde tvivlen 
omkring, hvad der arbejdes med. Selvsagt en ekstrem belastning for hovedkanalen, men 
en nødvendig energi at illuminere som spejl af befolkningens generelle paranoia overfor 
den åndelige verden. 

 Jeg er her vist endnu, undercover… 

Men tilbage til strålerne og ”Raising the Rays”. Vi taler her om månekædens stråler 
emulgerende med de traditionelle og for mange kendte 7 esoteriske stråler, der indledes 
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til det jordiske felt via stjernebilledet Ursa Major og forbinder flere områder i Universet 
med hinanden og forsøg på fælles fodslaw og referenceramme. 

  2 bamser i tykt og tyndt  

Nu hvor månekædens præg for alvor viger i forhold til Solens merbetydning, så kræver 
det også at flere hidtil ikke så kendte stjernenationer kommer med som almen kendte i 

det interstellare arbejde i universet.  ”Den galaktiske føderation af lys” har 
derfor stor betydning for det, vi arbejder med, men som er rimelig ukendt stof for 
størsteparten af jordens befolkning på bevidst niveau. Når stråleguderne slipper deres 
bånd til Jorden vil alt dette få en opblomstring. Derfor kræves der meget af lysbærere 
rundt om på Jorden i denne tid og overgangstiden.  

       Bueskydning 

I Konceptet fik I givet de energier, der kan neutralisere de 13 stråleenergier – altså sætte 
dem fri på en gunstig og kærlig måde frem for med foragt og ”jeg skal komme efter dig!” 
energi. Vist har de skullet sluse det kollektivt ubevidste fremad og opad, men det har 
været smertefuldt og uforståeligt og en del viden er blevet fordrejet på den bekostning. 
Der skal ryddes op, frisættes og tages afsked uden et på gensyn. Det er selvsagt ikke 
noget, der gøres over Night i praksis, som det ellers er i teorien. I er de eneste, der er på 
dette her oplysningsstadie og det kan kun gives, fordi I var aktive i Konceptet en 
overgang og normalerweise ikke er folk, der gør andre fortræd. Hov der var lige en 
udenlandsk glose – var vi lige et mentalt smut tilbage til verdenskrigen?  

 Vupti dot com en gammel vold, Knold! 

Bøgerne handler bl.a. undercover om at fjerne energien af krigsførelse i Danmark. Den er 
allerede så godt oppe i landet via bandekonflikterne, som jo netop kommer i 
indvandrermiljøer, fordi de kender den og kan matche den – men også fordi den skal 
gøres synlig nu som en eksistens i den danske undergrund – i det elektroniske bælte, 
som det så er jeres metier at lave den første forsøgssluse med, til neutralisering af 
energierne og ombytning af elektrisk flow og potentiale til kristusenergibevidsthed – 
altså få øget strømmen og evnen i befolkningen til at connecte til det højere selv og den 
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enkeltes Blueprint. Danmark er foregangs- og forsøgsland. Det er det også i forhold til 
IT-branchen – vidste du det? I er på alle måder overvåget omkring ”naturlige valg” som 
ophøjede personligheder og som dyrisk magnetiserede i flere klasser. – Kald det for 
letheds skyld graden af ærgerrighed, kontrol og magt samt mental nedrighed i 
jantelovens svøbe. Og nu gør vi noget meget aktivt på baggrund af Mariannes årelange 
arbejde ”for nedrullede gardiner” – ikke kun hendes egne, men i særdeleshed for 
øvrigheden. 

 Gennem ild og vand over stok og sten. 

Som sagt, så er arbejdet blåstemplet og forseglet med ”top secret” indtil ret tid, som 
kræver, at du melder tilbage nu, at du er rede til at fuldstændiggøre din inkarnation. 

Jeg overlader nu ordet til….                                                                           Klokken er 12.08 

Kære Lysbærere 

Mit Navn er Liberty og jeg er tillige medlem af det karmiske råd, der arbejder med at få 
løftet energien på Jorden, men også færdiggøre mange individers læring og uddannelse 
her på Jorden. I Mariannes krop og bevidsthed har jeg frit slaw – det være menneskeligt 
fodslaw, bryggerhestens trasken eller flodhestens prust eller galophestens fjerten. Jeg er 
fri og hun dømmer mig ikke. Hun er elskelig som få og et fuldgyldigt medlem af vort 
fællesskab. Let og munter, sorgfuld og trist, flyvende eller på selvmordets rand – altid 
liberty, frihed for den enkelte til sine udtryk og aldrig for højrøvet til en god latter. Jeg 
elsker hende. Her finder jeg jordisk lise og forløbet med åndelig jantelov fra befolkningen 
er principielt en skændsel. Men Planen måtte gå gennem dette stade i denne jyske stad, 
der har rigtig dårlig undergrund. Men lad det nu ligge, vi er i færd med at gøre en forskel. 
Jeg er på ingen måde streng i min bedømmelse af det, der er lavet og glæder mig til at 
gennemføre det sammen med jer. Og så lige en afsløring…. Nej jeg venter… og 
dog…hvor vægelsindet kan man da være, når man gerne vil have sol på alle skyggesider – 
har du tænkt over det? Din kovending vil grille dig på den anden side også af laserlyset 
fra krystalsolen – det er dennes lys, vi leder ind. Det er krystalsolens lys, der skal løfte 
stråleånderne bort fra planeten. Vi er i jubel over Jordens stigende lys, men bekymrede 
over voldens opblomstring, som konsekvens af mangel på aflæsning af de kollektive 
signaler, der kommer fra verdens fysiske ledere. De står som spejl af Planens virke og I 
må lære at se og høre bagom. I stedet observerer vi, at menneskene handler på de 
overfladiske toner. DERFOR har vi lavet ”Den sorte Perle” til træning af den højere 
intelligens, der skal tolke verden i det indre kammer frem for at bruse ud med 
usandheder og mangel på omtanke. I øjeblikket er denne adfærd forstørret til 
eftertænksomhed i Amerika. Stille refleksion er den dyd, man bør opdage i sig selv, når 
man fordømmer de højestråbende – men man råber bare tilbage. Verden bør være stum 
af forundring: What´s the point? Men i stedet råber man henover sendefladernes 
skriveborde for at promovere sig som bedre vidende – hvad man så lige bestemt afslører, 
at man ikke er. Verden er af lave og snart af lava – that´s the point! Verden har ikke set 
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toppen af transformation endnu og derfor skal månekædens ånder væk nu, så de ikke 
genmanifesterer sig. Jorden skal lede højere lys end disse sugende kræfter kan opbyde. 
Men når suget slipper, så slipper også noget af sammenhængskraften. Derfor bliver 
connection til Blueprintet et must, en lise, en glæde, en tryghed og ikke som nogen vil 
indvende, en spændetrøje for den frie vilje. Mennesket vil være mere frit i bevidst 
bundethed, da bundetheden jo svarer til inkarnationsønskets opfyldelse. 

Jeg tror, jeg sætter mit punktum her i forvisning om, at du træffer det rette valg. Vær 
hilset. Liberty.                                                                                                                             
Kl 12.37 

Sms Søster+datter 13.10.17 kl. 13.35: Gennem  gen-vordigheder   

til stjernerne . Per aspera ad astra   

14.11 jeg har lige været ved at fotografere nogle ting til bøgerne, som ikke var blevet gjort endnu. 
Som sædvanlig så stiger temperaturen til noget, der ligner 30-40 grader og jeg tonsesveder. Det er 

mærkeligt, at energien så bare stryger afsted. Nu har jeg åbnet havedøren for at kunne få luft!  
Jeg orker ikke mere i dag og har fået ondt i hovedet af det. Der må ligge enormt meget energi i de 
bøger! 

Hør nu Alle.  

Vi stopper her for i dag. Det gør du også. I morgen er der Atterdagen for et ventet møde. 
Vær hilset og vær opmærksom på/i dine drømme i nat. De vil føre dig tættere på dit 
Blueprint. Ærbødigts Kuthumi.                                                                      16.08.17 Kl. 12.41 

13.11.17 Jeg stopper også her i dag. Det er enormt krævende arbejde at fylde ud med 
billeder og sms, og jeg føler mig total på Herrens Mark. Det tager oceaner af tid. 

  Men hvad er tid? Klokken er 12.38 nu, men 
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kunne ligeså godt have været 12.41 som ovenfor. Jeg må være kommet foran tiden eller 
hvad? Det må være centrifugalkraften i bogen, der giver varme til Opdriften. Jeg er 
hundesulten og tørstig og en pause er NET OP velkommen. Hov, nu blev klokken 
alligevel 12.41 som ovenfor. Hvor underligt, men ikke første gang den slags beviser finder 
frem. Du skal bare følge dit Blueprint. Det er minutiøst og unikt for dig og dit land. 

 Vær i Nuet.  

14.11.17 Jeg er godt nok ikke glad ved at blive ved med at sætte alle de sms, breve og 
andet ind imellem den oprindelige teksts linier og afsnit. På den anden side set, så spejler 
det jo meget godt, hvordan de elektroniske medier hakker vore livs sammenhængskraft i 
stykker. Ahh, nu ved jeg det. Elektronikken hacker Blueprintet i stykker! Det er derfor 
folk bliver sindssyge, stressede osv.! De kan ikke mærke deres sjæls kodning selvom de er 
gået ind i sjælssensitive indvielser på minimum 2. esoteriske indvielse! Og så får krigs- 
og vredesplaneten Mars frit spil, thi Mars er en ikke-hellig planet og sjælen er en hellig 
instans, der bærer sin viden og blueprint i hellig geometri. Det er da derfor, at Konceptet 
”Raising the Rays” skulle gives Jorden allerede i 2001! Hvis vi så siger, at intet er 
tilfældigt, heller ikke IT – og i min optik eksisterer kun en overordnet Plan og aldrig 
ondskab – så er det altså – qva den effekt IT har – med til at lægge Sanat Kumaras 
indvielsessystem ned. MEN vi behøver så et modsvar til ”sjælens ødelæggelse af 
svingningerne” – og dertil er så kommet konceptet ”Soul Body Fusion”. Og dette 
koncept betjener sig af nedtonede energier fra ”Raising the Rays” som er et 
Mesterkoncept. Og de energier er alle de Manu-symboler, som ”Den sorte Perle” så 
indvier den danske læser bevidst i, så vi kan gå forrest i verden.(Man får symbolerne 
synligt givet og indvies via læsning i deres energi, som er ”det rigtige menneskes energi” 
– det ikke-dyriske menneske. Aha. Nu begynder det at ligne noget. På trods af IT, som 
løfter de lavest indviede, så hæves flere og flere til sjælens kontakt. Og sjælen bærer 
koden for Blueprintet, som du selv har kodet det på et andet bevidsthedsplan, som 
galaktisk borger i en anden dimension. I Konceptet ”Raising the Rays” skulle vi lære 
SOULMANAGEMENT og det vil altså sige kodning af sjælen. Det vil sige, at dette 
koncept lå over 3. esoteriske indvielse, men connectede til stjernenationen Ara, der kunne 
bruge dette, da det er et kristuslignende folk, der lever på/i Ara. 3. indvielse giver slip på 
sjælen igen og det var så derfor, jeg skulle udgå fra Ara i denne inkarnation, for at vise 
skridtet efter Manu og slip af sjælen til et højere niveau, hvor man styrer sjælen og ikke 
omvendt, at man er i sjælens kubiske liv. Det er her, man virkelig kommer til at betyde 
noget for verden bag facaderne og derfor er man nødt til at ofre sig for en højere sag på 4 
esoteriske indvielse. Men i et IT samfund slås offeret til plukfisk, hvis det ikke lige NET 
OP er beskyttet af en hellig geometris symbolenergi. Og for at verden skal vinde i det 
godes navn – så… ja så er det næste Koncept jeg har set siden det forrige lukkede, lige 
netop bestående af hellig geometri via SOULMANAGEMENT, som gør, at hver enkelt 
deltager i dette Koncept får givet sine unikke symboler hver især, og derved kan alle 
snige sig uden om eventuelle elektroniske lydsvingninger brugt som hacking og terror, 
da alle er unikke. Lyset vil derved sejre over mørket permanent! Wow, det er sådan det er. 
Bare ærgerligt, at jeg slet ikke kan komme i kontakt med de 1200 på niveauet i Danmark. 
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Det må være hierarkiets fremtræden på Jorden, eller forløberen for det. Men hvorfor så 
denne omvej på 17 år? Det stod jo hurtigt klart, at Konceptet ikke var for alle. Eller var 
det? Det er i hvert tilfælde kompliceret at finde rundt i uden kontakt til hverken vejledere 
eller andre højere eksistenser. Jeg forventede helt klart et åndeligt samarbejde. Uden 
dette kan intet ske udover katastrofer. Mennesket er dets egen egoistiske undergang om 
ikke menneskeheden højnes nu. Så vidt jeg har hørt Marianne Lane sige, så missede vi 
chancen for ca. 2.500- 3.000 år siden… og så var det lige, jeg tænkte – det var jo dengang 
Nefertiti og Ankaton trak en stærk indstrømning ind til Jorden, som så allerede i 
Lemurisk tid var kontakt til, men blev trængt tilbage. Magdalena havde den også 
sammen med Jesus og… ja, så kom den så igen i Konceptet og blev ødelagt af 
døgenigter, dansk lovgivning og jantelov og især af dansk overgang til digitalisering, som 
beror på nogle underhåndsaftaler, som jeg ikke pt. kan få adgang til… hvorfor? Fordi 
denne bog skal udgå på Internettet…? Den skal slet ikke trykkes i første omgang… Alle 
får direkte adgang til at læse den… inden jul??.. Skal jeg så gå til Tv for 7. gang og sige, 
at jeg har lavet noget, der har relevans for alle i Danmark? Eller skal jeg endnu engang 
satse på Annalis Johansson / tidligere Anna Exner og hendes fjæsbog – Aha.. Face IT 
stod der jo tidligere i denne bog. Der må være noget i de ord. Nå never mind, det vil vise 
sig. Bare jeg dog kunne speede op med at få denne bog færdig…  

17.08.2017 

Kære Alle. Mit navn er Celeste. Jeg er kommet i dag for at bakke op. Vi er mange, der er 
rede til at gå i brechen for Danmark og gøre dette land til det nye Atlantis. Som 
foregangsland er I forpligtet til en ekstra indsats, og derfor er der mange mestre, 
opstegne mestre, avatarer og memeter inkarneret i Danmark. Tiden vil komme, hvor I 
samles og finder fælles fodslaw. Fællesskabet er ikke just det, vi oplever i Danmark og vi 
er vidende om, at hver hytter sit eget skind, når det gælder spiritualitet og opstigning. 
Dette er ment til at få en ende indenfor et ti-år, thi ingen når frem uden fælles indsats. Ud 
fra det, I finder ud af på Mariannes matrikel vil vi sætte en plan for, hvordan dette 
samarbejde skal opstå og finde sin form. I er med andre ord et lille bitte udsnit af 
menneskeheden, som alle er ældre erfarne sjæle og alle har kendskab til energiarbejde i 
fortiden. Nogle af jer kender hinanden fra tidligere inkarnationer og dette ikke altid for 
det bedste, men på tværs af jeres inkarnationer har I også mindst én god inkarnation 
sammen. Det vi fra vort plan vil iagttage er, hvorledes denne ene positive inkarnation kan 
få foretræde og blive den dominerende i forhold til negationerne. Derfor er lysten til lige 
at troppe op måske ikke særlig stor. Vi skal imidlertid have lavet/fuldbragt den hellige 
geometri, der skal bruges til den form for arnested, som er beskrevet i går. Vi skal have et 
samarbejde med sidherne i gang og bruge en del af deres magi, men også 
energiformationer fra den indre jord og ”Heaven on Earth” ensemblet af engle og meget 
mere. I alt skal 7 grupperinger i den åndelige verden aktiveres i Danmark og hæve 
energien, ændre lovgivningen og ændre selve handelsstrukturen ved at visse ydelser nu 
bliver tilgængelige på Jorden. Der er her tale om opgradering af ”Lev af lys”, opgradering 
af lyslandbrug i yderområderne og minimering af IT branchens dominans. Visse 
offentlige ydelser vil undergå en radikal forandring, og det vil ske relativt pludseligt 
omkring 2024, hvis I griber dette her ret an. 

For at holde landet i smukkere energier vil der omkring hvert bavnebål af kosmisk ild 
blive tilknyttet et ensemble af mennesker, der bruger krystalskåleenergi og 
messingskåleenergi alt afhængig af, hvorledes omgivelsernes respons er. Denne lydside 
vil man senere forsøge at sætte over i elektronisk musik, da det både er billigere og 
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nemmere – og så er I tilbage igen, hvor jeres tankegange ikke følger med det organiske 
opsving. Jeg vil gerne stå frem som den, der advarer mod dette tiltag. En elektronisk 
bølge kan selvsagt ikke erstatte impulsen i nuet fra et levende musikerpar. Det må i den 
blotte udtalelse fra min side stå åbenlyst for enhver. 

Jeg har ikke mere at tilføje i dette brev. Med tak for din lydhørhed overlader jeg 
hovedkanalen til dagens segment.                                                                                                              
Kl. 8.53 

 Skål. 

Vær hilset i dag. Tiden er kommet, hvor vi sammen må sjunge en dejlig morgensang for 
den opstandne dag. Sommeren er over Danmark, men dette år må regnen hver dag rense 
landet og jorden. Bered jer. (14.11.17 Holdt det stik? Det blev i hvert tilfælde et ekstra vådt 
år!) Dage vil komme, hvor jeres opgave vil være tung at bære. Bered jer på at løfte en af 
de svære lysbæreropgaver. Vi fra vort plan af indsigt og energi vil naturligvis stå til 
disposition i en årrække. Efterhånden vil Flåden over skyerne tage vare på flere opgaver 
og derfor vil Danmark opleve en strøm af korncirkelenergi for at undervise befolkningen 
instinktivt. Der vil forekomme 2 forskellige former af disse kontakter. Dels udefra og dels 
indefra planet i Jorden. Disse energier skal koordineres og det gør bl.a. ovennævnte 
lydbillede, som I derfor må indse ikke kan ske elektronisk. Elektronik kan ikke erstatte 
subtile meddelelser endnu i dette segment. Den åndelige verden kan manøvrere en 
computer på forskellig vis, men har sjældent interesse i det på det bevidsthedsplan det 
dyriske menneske befinder sig. Der er I overladt til jer selv og det elektronbælte i jorden, 
som I derved linker til. 

Den elektroniske opstigning sætter gang i tilsvarende hidtil bundne energier i det øvre 
jordiske lag og godt nogle meter ned i jorden. Derfor er den teknologiske udvikling sat 
ind som et hjælpemiddel for at trække energierne frem til oplevelsespotentiale. Inden 
dette får for alvorlige følger, skal der laves energibavner til transmutation af disse 
energier. Marianne har gennem de sidste 17 år skrevet konsekvensen af den stigende 
elektroniske forurening ind i bogværket ”Den sorte Perle”, der er spejl af verdens indre 
korsfæstelse på dette negative energibælte, der binder forskellige negative 
tankeformationer og følelseselementer samt ulykkelige sjæle og et hav af sjælsfragmenter, 
der skal hentes hjem! Derfor er der også mange mennesker inkarneret på Jorden i denne 
tid. Det er sidste chance for at hele sjælen, i så stort omfang som muligt. Øget 
folkevandring og rejseaktiviteter er to sider af samme sag, hvorfor der også må arbejdes 
lovmæssigt på dette forhold, men fremover på et oplyst grundlag. 

14.11.17 Aha! Vil det så mon sige, at healing med Konceptets energisymboler kan stoppe 

folkevandringerne??? 

Som I kan forstå er der en del at se til og det overordnede formål er at få den turkise 
flamme implementeret i det jordiske felt. Den turkise flamme indeholder alle data 
omkring de hemmelige skolers metier på Jorden, og hvad der er gået forud for den 
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overflade og det indre liv på planeten, der eksisterer i dag. Et samarbejde rigerne imellem 
vil ad åre blive indledt, men I ved for lidt om dette her og det, der vil komme af viden, vil 
overraske en del. Således for eksempel at nævne, at Jorden blot er udtryk for en ophøjet 
tanke og som du ved, kan der være flere lag i en tanke – eller i en sætningskonstruktion 
og valg af ord. Dette fænomen er ”Den sorte Perle” bygget på, for at åbne for en 
flerdimensionel tankegang og tilgang til livsforståelse, for at ændre det danske rige til 
verdens første Blueprintsamfund. 

For at nå dertil, er der mange ting, der skal fungere først og alfa og omega er et renset 
fundament OG som først indledt – at der findes den helliggørende krystallinske energi, 
der kan bygge fundamentet på rene signalenergier…. Lidt vanskeligt er det at forklare, 
men lad mig give et eksempel…. Breivik…. 

Når elektronbæltet under jeres fødder får jer til at respondere negativt, så trækkes jeres 
livsenergi ned og derved kommer I i en lavere Livsbane end tilsigtet fra fødslen. Hver 
livsbane har et Blueprint, men nogle af disse Blueprints er levet før – i en form for 
parallel. Pludselig oplever I da, at I er i kontakt med tidligere liv. I får et karmisk 
mellemværende med nogle nulevende personer og vil handle dette negativt ud, fordi I er 
kommet ned i en ”forkert” og allerede levet Livsbane, fx som en helt anden og mere 
barbarisk rodrace. Blueprints er årsagen til din inkarnation i det jordiske miljø. Det er din 
metier. Det er din læring samtidig. Når der så i tiden bliver levendegjort flere lag, så 
begynder livet at blive rimelig kompliceret i forhold til frie valg og risikoen for massakrer 
stiger…. Kan I følge mig? Risikoen, hvis vi forstørrer scenariet, er en 3. verdenskrig på 
elektronbombernes præmisser og deraf ødelæggelse af hele det jordiske felt, da feltet kun 
er en højere tanke i flere lag og elektromagnetisme og bølgelængder er, hvad 
tankestrømme bl.a. består af. Det vil sige, at tanken om Jordens beståen bliver hullet, 
mister sit mentale fundament i Altet. Det svarer i mindre målestok til, at man fx pludselig 
mister et familiemedlem ved en ulykke, hvor man ellers lige havde samlet en fremgang. 
Fx som den lille familie, der skulle på bilferie i Danmark og puf – en betonflise kastes fra 
en uren vejbro og dræber moderen i bilen og sårer faderen og skader barnet på livstid. 
Forstår I alvoren i dette her? I kan ikke ændre hele verden i jeres levetid, men I kan nå at 
gøre en enorm indsats ved at gå foran i jeres lilleputland – som da, selvfølgelig skal have 
en kongegemal, hvis I ikke vil se monarkiet uddø i jeres land. Opstarten ligger der og vil 
blive effektueret af de kræfter, der blot venter på dette.  

14.11.17 Lige nu får jeg pludselig en impuls, der tilråder Margrethe den 2. Rex at tage sit 
helbred alvorligt. Mon det er sådan, som jeg har set det, at hun skal trække sig for at læse 
”Den sorte Perle”?- Men den kan jo ikke komme ud i befolkningen, og jeg har ej heller 
fået søgt om ophavsret til at bringe billeder af monarkernes kunst deri… Det ser sort ud, 
når danskerne handler som de gør…De tapper mig for energi. 

Ethvert land eller landområde vil naturligt have et overhoved, da det er en selvfølge, at 
nogen har mere viden, indsigt eller højere energi end andre. Og det er Blueprintet for et 
land, der sørger for at tiltrække den rette, så den mentale og følelsesmæssige overligger 
danner det bedste match. (14.11.17 Og Christian er det rette match, så vidt jeg ved…) 
Derfor kan revolutioner komme for en dag, om en regent eller statsoverhoved har en for 
lav eller for høj agenda. Voldelig revolution kan ændre et land for nedadgående eller for 
opadgående afhængig af, hvilken adept der sidder på ”tronen”, som atter har at gøre med 
Jordens gravitation. Så alt er ikke så ligetil før energien på Jorden er hævet yderligere, 
hvilket sker ved at hjælpe med at ændre det elektroniske bælte. – Og som en sidste 
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forudsætning for at forstå dette pt., så kan jeg lige nævne, at Jorden jo også påvirkes af 
andre faktorer på de indre planer, som gør, at dette oprensningsarbejde skal ske nu – dels 
bevæger kloden, ja hele solsystemet sig af sted rent fysisk på Mælkevejen, men på 
åndeligt og psykisk plan bevæger Jorden sig alene væk fra sine tidligere inkarnationer 
som månemateriale. Nok om dette. Denne viden vil blive uddybet i takt med at de 
forskellige vidensflammer og kosmisk ild i det hele taget forener og deler de subtile 
bestanddele. Noget er mere interessant end andet at vide herom, og de rette vil senere 
uddybe dette indenfor et 50-60 år. Problemet pt. er, at elektronikkens herkomst bruges 
dyrisk frem for ophøjende, hvorfor der også vil blive grebet ind her til øget forståelse – 
bl.a. via oplysning som dette her, og via frekvensændringer i elektronikken, der da vil 
afslutte den nuværende rodrace på Jorden i og med, at den ikke kan fungere i flowet. 
Sidenhen vil elektronik, som I forstår det i dag, forsvinde. Men nok om alt dette. Vor 
kanal skal holde en lille pause nu, for totalt at ændre sin energi. Må jeg på vegne af 1. 
stråle udtrykke mit ønske om at I må lykkes, bare i dag.  

 Kærligst El Morya.                                                                                     Kl. 10.10  

Tak og NET OP nu ringer mit køkkenur tilfældigvis. Jeg skal ned og se til min mor. Hun 
var sengeliggende i går efter et par dage med nogenlunde tilstand. Sig mig, er det her 
brevet til plejeboligernes ledelse skal ind? Det er det vist. Det ændrer jo faktisk også 
energien. Jeg prøver. Det skal så passe nogenlunde med det forlæg, der var skrevet 
allerede 18.08.17…Som så må have respons på den ændrede energi. Vi får se… Det er 
godt nok noget af en solo-opgave, jeg er på her. Det er fingerspitzgefühl udover alle 
grænser! 

Hej Plejehjemsleder og Sosuer.                                                                                     Århus N d. 07.11.2017 

Jeg henvender mig lige til jer, for at foreslå, at I i indeværende uge holder et fællesmøde i 
personalegruppen angående vitaminpiller og fedtsyrer til vores mor. Som udgangspunkt synes jeg, 
at ”systemet” og betoningen af stillingsaftaler for sosugruppen har spillet fallit. Vi har været nødt 
til at aflevere vores mor i jeres varetægt, fordi vi ikke kan være om hende 24/7. Vi har gennem de 
13 år, som hendes sygdom (blodprop med følger) har varet skullet være i tillid til, at opgaven hos 
jer blev fuldført til vores mors bedste. Der har været delte meningen om, hvad der er det bedste – 
systemets udbud af ydelser eller hvad sund fornuft, indsigt og omsorg har at byde ind med.  

Vi er bekendt med, da vi har fået det at vide i 13 år, at I er bundet til at må give beboerne ikke-
naturlige stoffer ind i deres legemer, bare der står en læge bag. Jeg kan godt forstå, at det er 
nødvendigt at lovgive omkring sådan noget, da det oftest er overgreb på kroppens og sindets 
normale funktionsmåde. 

Når man, som jeg og tusindvis, ja millioner verden over ved, at sygdomme oftest opstår af en 
mangelsituation, så er det derfor unaturligt, at man ikke må fylde mangeltilstanden op som det 
første, og derefter se om legeme og sind fungerer godt igen og er kommet i energioverskud i livets 
løbebane. – Er det ikke tilfældet, ja så må man i yderste nød ty til medicin. At gøre omvendt, som 
loven forlanger, at give medicin og så se om den kan rette op på en mangeltilstand er komplet 
mangel på indsigt. At det forholder sig således, altså unaturligt, må efterhånden være så tydeligt 
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for enhver, at det viser, at medicinalindustrien har en finger med i spillet angående lovgivningen og 
at der er taget forkerte beslutninger på mangelfuldt grundlag. Det handler om landsøkonomi og 
arbejdspladser og altså velstand fremfor velfærd. Visse sygdomme er af en karakter, hvor medicin 
og naturlige byggesten kan gå hånd i hånd og give en effekt, hvis man ikke har tid til at vente eller 
ikke vil sætte sig ind i, at energi er det, det hele handler om. Kroppens og psykens energier 
bestemmer vor velfærd. Når energien rykkes ugunstigt, bliver man syg, og derfor kan man også 
rykke alt på plads med energi.  Dette er netop vist jer, at vores mor har haft stærkt nedsat 
mobilitet og smerter ved selv lille bevægelse i højre arm efter faldet ud af sengen, hvorved hun 
brækkede hoften. Torsdag aften tog en veninde af mig sig af det, mens vi sad hjemme i min sofa. 
Det tog ca 15-20 minutter. Næste dag kom lægen og fandt ingen nedsat mobilitet og ingen smerte 
ved bevægelse. Sådan gør man det. Så vidt jeg kan vurdere er der også nu – kald det en 
healingsbivirkning - nedsat sekretmængde fra munden. At armen blev sat på plads har 
formodentlig gjort det lettere for jer og vores mor, at få hende i tøjet. Det er en winwin situation. 
Højere livsførelse bygger på win-win situationer og ikke, at nogen bliver udråbt til tabere. 

Jeg ser sådan på det, at lægerne selv har vurderet, at der mangler nogle byggesten i vores mor, da 
de forsøger sig med ordineret D-vitamin. Men den form de tilbyder hende vil aldrig nå ind i hendes 
krop, fordi grundlaget er forkert. Dels er cellerne ad åre blevet hårde og dels er D-vitaminet bundet 
til stoffer som gør, at det bare ryger ubrugt ud af kroppen igen. Det er en falsk tryghed! 

Nu er D-vitamin så absolut ikke det eneste, der mangler som supplement. Der mangler alle de 
stoffer, der skal hjælpe med at få kalk tilbage i knoglerne osv. Den smule, der findes i  
sondemaden, der alle årene kun lige har holdt hende gående på overlevelse og nu viser følgerne af 
denne langvarige mangeltilstand, kan overhovedet ikke leve op til de krav krop og sind fordrer, for 
at få det bedre. Restituer kroppen ved at give det, den mangler. Fx mangler ældre både B12 og 
Q10, da mennesket ikke længere selv danner det, når vi bliver ældre. Det samme gælder 
essentielle fedtsyrer, som vi som mennesker tidligere selv har kunnet danne, men ikke længere er i 
stand til. Det er stoffer, der er blevet nødvendige at tilsætte vor organisme, formodentlig fordi vi 
har bibeholdt en livsstil fra dengang, vi kunne det selv. Havde vi ændret livsstilen havde vi måske 
kunnet leve uden at tilsætte disse stoffer. Men som det er nu, hvor vi blåøjet tror, at det hele bare 
går af sig selv, bare der er en lov på området, så lever vi med hovedet under armen, og det går især 
ud over mennesker, der er afhængige af andre menneskers hjælp. 

Derfor handler jeg i ansvarlighed, når andre ikke vil gøre det. Jeg får fat i de stoffer vores mor 
mangler, og tilfældigvis passer udviklingen indenfor formidling af naturlige stoffer så sammen med 
vort behov – winwin! Der er kommet en balanceolie på markedet, der er vandbaseret og derfor 
kan komme ind i kroppen via en sonde. Balanceolien er lavet således, at den genopretter og 
vedligeholder det oprindelige menneskelige forhold mellem omega 3 og 6 og derfor har en gunstig 
indvirkning på kroniske sygdomme – sygdomme, der er løbet af sporet på grund af mangeltilstand 
og forskydning via for ringe kost. Olien har den effekt, at den atter blødgør cellernes membraner 
indenfor 4 mdr. og derved reelt åbner cellerne for, at vitaminer, mineraler og sporstoffer kan 
komme ind i og være til gavn i cellernes processer, der er gået i stå/skævt og derfor på sigt giver 
sygdom. For at få det bedste ind i cellerne, må man give de vitaminer, der er lavet, så de glider ind 
og med lethed afgiver det stof, der er mangel på. Det er sådan de vitaminpiller, vi anbefaler til 
vores mor, er lavet. De er ikke lavet for at opretholde en opportun produktion, der slår plat på en 
folkesygdom og populisme, og en lægeverden, der går med en halv vind omkring naturlige 
processer. De er lavet for at hjælpe den, der indtager produktet. Selvom vi alle ved, at dette 
produktfirma selvfølgelig også må tjene penge selv og videreudvikle produkter – det kommer jo 
ikke af ingenting.  
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Når dette så er sagt, så vil jeg foreslå, at I frivilligt vil enes om, at give den olie, der er opløst i vand 
og de specielt udviklede vitaminer, der også ved knusning let opløses i vand, til vores mor Kirsten 
Berg lejl.8. Der er tale om en balanceret olie fra fisk og oliven, og der skal gives 12 ml dagligt (den 
er bedre end den I steger mad i til de andre beboere og koster da også 400kr for de 300ml). Og via 
en optrapning 2 vitaminpiller optrappet til 3 eller 4 i takt med, at vi ser virkningen – 4 piller svarer 
til 1 almindelig vitaminpille af den bedre slags (disse er ofte også delt til indtag henad dagen, så 
man skal have 4 om dagen for fuldgyldigt tilskud). Vitaminpillen er den eneste eksisterende med 
Q10 i. Q10 hjælper alle med kredsløbssygdomme, hjertesygdomme, træthed og 
tandkødsproblemer. Derfor er denne mulighed ventet med længsel af os i 13 år. 

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg opfatter det som omsorgssvigt og det der er værre, 
ikke at give et ældre menneske en daglig vitaminpille og fedtsyrer, bare fordi dette menneske er så 
hjælpeløst, at det ikke selv kan putte det i munden og sluge det korrekt. Og fordi en læge ikke 
længere må skrive, at det er ok, selvom de er indforstået med det. Der er netop kommet nye 
lægedirektiver, hvor den privatpraktiserende ikke mere må skrive kosttilskud ind i 
medicinskemaet. (Sagt af vores mors læge i går!) Det betyder jo så, at lægerne, i min optik bryder 
deres lægeløfte. Det betyder på sigt, at de vil benytte vitamintilskud fra medicinalindustrien og det 
vil blive enkeltstående vitaminer. Derved vises en total mangel på indsigt i, at kroppen skal bruge 
vitamin- og mineralkomplekser for at det hjælper. (OBS Læger har kun et lille uddannelsespensum 
indenfor dette her!!!) 

Hvis I vil forstå det her lettere, så find svaret på: Hvordan kan medicin helbrede et hjerte, der 
mangler q10/livsenergistoffet i cellerne, for at fungere? – Nej vel. Men man kan banke en kronisk  
medicin ind, der regulerer hjerterytme og blive bildt ind, at det er løsningen. Eller for manges 
vedkommende få smertestillende piller til en arm, der faktisk ”bare” skulle sættes energimæssigt 
på plads og hjernen frisættes for et choktraume efter et alvorligt fald, som tilfældet også var for 
vores mor. En Panodil havde taget længere tid om at virke. Det handler om berufsverbot og ikke 
velfærd. 

Såfremt vi selv skal give den daglige indsprøjtning fra sonden, så skal vi komme hver dag året 
rundt, og det kan vi simpelthen ikke. Jeg har i mere end 1 år søgt andet sted at bo, og jeg kører ikke 
200 km dagligt for at gennemføre det, der burde være en menneskeret, at få lov at indtage en 
daglig vitaminpille. Det er himmelråbende… og det sker bare fordi vores mor er for syg til få den 
ind gennem munden og sluge den. 

Og lige en næstsidste ting. Både hospitalslæge og egen praktiserende læge har udtalt, at det IKKE 
skaber mere slim, at man suger! Det er en skrøne! Det I gør er rigtigt – forstået på den måde, at I 
ikke må suge helt ned i svælget! Det skal ikke forstås således, at fordi min mor er nægtet at blive 
suget, at det så er rigtigt! Det er farligt at suge langt nede i svælget, men alt andet sekret kan 
løbende suges væk. Hvem vurderer, hvad der er behov for – vikaren eller os, der har fulgt vores 
mors forløb dagligt i 13 år – hvem kender behovet? Den der har været der om formiddagen eller 
den der har været nattevagt? Er behovet opbrugt om formiddagen eller om natten? I sætter en 
selvbestaltet kvote. 

Og de sidste ting – vil I godt stramme op omkring sure vaskeklude og hårfulde kamme og 
beholdningen af swaps – og jeg vil ikke en gang til overhøre, at man giver vores mor ret i, at 
hendes mund er ulækker – og rent pædagogisk – går I også fra jeres børn, når de opfører sig 
dårligt? Hvordan føler det lille indre barn sig så? Det føler sig meget såret og uelsket og det er dybt 
traumatiserende og vredesskabende, indtil man er afmægtig. Mundhygiejne er også det værste at 
få gjort af andre mennesker. Der er en naturlig urangst indblandet. Hvis dit svælg lukkes, dør du.  
Angst og nyreenergi og dermed livsenergien, der indsluses via nyrerne og knoglemassen, hænger 
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energimæssigt sammen – hvor hurtigt svinder knoglemassen, tror du, når man dagligt skal 
konfronteres med sin urangst, fordi man ikke ved hvilken metode, der venter en? Hvad tror du lidt 
ekstra vand kan gøre af underværker? Frygt og angst som følelse kræver rent stofmæssigt både 
kisel og kalk for at neutraliseres? Kisel og kalk må hentes fra knoglemassen, hud og hår…  Spørger 
du en læge, om jeg har ret vil han måske svare ”vås” – spørg østerlandsk lægehistorie om en 
naturlig behandling og den svarer: Det har vi da vidst i tusindvis af år! Nu ved du det også, og så 
kan du jo forklare lægen det, hvis du tør. 

Og sidste sidste ting: Sondemad holder sig bedre og bliver bedre på den energiplade, der ligger i 
køleskabet, som I fortsat nægter at bruge. Sondemaden kan holde sig frisk på den, stående på 
køkkenbordet i måske mere end et døgn. Det betyder 0 opvarmning og sundhed og tidsbesparelse 
på personalesiden – winwin! – Og jeg gider ikke høre på, at madvarer skal i køleskab, fordi nogen 
ikke ved bedre. Det er os som mennesker, der har ansvar for hinanden. Loven kan ingenting, 
udover at skabe frygt for straf. – Husk din vitaminpille ;-) 

Hvis du synes, jeg er en skrap dame, så vid at en skorpionascendant aldrig kan lyde særlig blidt in 
action. Men den bruges til at løfte uhyrer op i lyset med og kommer af den dybeste hjertepassion. 
D R ikke T Å C D, hvis man ikke lige V D. <3  

Håber I finder en løsning, alle kan leve med. 

Mvh Marianne Ziggie.   

Det blev til en kontorsamtale den 10.11.17, hvor vores mor blev nægtet kosttilskud, men 
hvor der ellers blev handlet ansvarligt på det andet – og dog – hvad med den der 
energiberigende plade til sondemaden? Den kom vi ikke ind på… Men det hele endte 
også i det, jeg så svævende over kaffebordet imellem os – en brunlig, men nok alligevel 
bagved agendaen, en planmæssig 

   gordisk knude. I hvert tilfælde gik min båndoptager af meninger om 
lovgivning, lægeverden, omsorgspleje og slet skjulte ”mord” på ældre forsvarsløse 
borgere pludselig i gang, mens jeg inde bagved sad ganske rolig og lod den køre. 
Pludselig var energien opbrugt i knuden, og vi rejste os og sagde farvel. Energimæssigt 
en spøjs oplevelse. Som du sikkert også ved, så er du ikke dine tanker og dine handlinger 
– og jeg sad bare og så på talen og tænkte – hvad sker her – at ”du” gider blive ved med 
at afspille det bånd, når jeg sidder så roligt her. Det kostede mig så heller ikke nogen 
energi. Det var dukken, der talte i dukketeateret. (Læs bog nr. 3 og 4 ”Dukkehuset – det 
sidste offer”). Nå, men lad os lige se, om denne magtkamp passer ind i Mars-tema her i 
teksten? Var livets metier og dialog allerede indskrevet i fremtiden?... I så fald så ligger 
fremtiden mærkbar som en gennemblødning oveni nutiden….? Hvorfor så ikke skifte til 
den højere Livsbane med Konceptet – over IT-branchens spaltende svingninger. Vi var i 
Nirvana. Ikke så sært min hukommelse er væk og min tilstand demensagtig…stof til 
eftertanke – hvorfor bliver demente, ADHD-ere og autister sure, når de bliver forstyrret 
på deres plan? Når de hentes til det bestående samfunds energier… Change blyw der 
sagt!!!!:  

 



394 
 

 

18.08.17 

Klokken er 10.40 og jeg er nogenlunde klar til at skrive videre. Men der er et eller andet 
irritationsmoment i æteren… er det Mars igen? Der er en underlig friktion…Jeg henter 
lige bladet  ”Stjernerne”, er der et spændingsaspekt nu?… Nej, først klokken 11.19 er 
Månen i sekstil til Merkur… Det er da mærkeligt, det er jo et harmonisk aspekt, så hvad 
er det….mobilen ringer…da? Svar på tiltale? Det er Annalis, der ringer, men hvorfor er 
der så den negative fornemmelse? Jeg tager telefonen og siger hej…der er kun støj….jeg 
råber hallo flere gange for der er kun en radio at høre og fornemmelsen af mennesker i et 
rum. Jeg skriver sms og får svar: Jeg er på vej for at se mit første barnebarn…. Annalis´ 
bevidsthed var slet ikke rettet denne vej og jeg fik Danmarks Radio ind i mit felt – og det 
hele kunne mærkes 5 minutter før! Hvad skete? 

14.11.17 – Det var bare fremtiden og Blueprintet, der Blueprintemæssigt ikke blev skilt fra 

nutiden i farten… I blueprintet ligger alt parat til rette tid som  perler på en 

snor – Hvornår vil I have  ”Den sorte Perle”?  

Kun egoet, dumstolthed, angst for at miste og den frie vilje blokerer for  
”himlen på Jorden”. Se her, hvor planlagt alting er og til hvad sensitivitet skal bruges: 

18.08.17 fortsat: Grunden til at jeg vælger at skrive dette her er – selvfølgelig fordi intet er 
tilfældigt i mine bøger og mit liv – men også for at vise hvordan den elektroniske verden, 
vi har skabt, er til stor gene for vort velbefindende OG for at sige til alle jer – der kan høre 
og mærke en sms før den tikker ind – tro ikke på lægerne og psykologerne thi de taler om 
noget, de ikke selv evner – nemlig at anerkende højere kontaktflader som noget reelt! At 
man kan dette her går ind under sindssygdomme, fordi lægeverdenen, politikere og alle 
dem, der skal tjene penge på ”den nye verden” ønsker det. Men nu ved du, at det er en 
højere sandhed, du er i kontakt med. En viden om, at du er længere fremme end dem, 
der styrer verden og holder dig nede. Og du skal vide, at disse forhold kan føre til demens 
og alzheimer, fordi man hellere vil sælge medicin til folk, end ændre den ”guldgrube” 
man tror, man er connected til. Men IT branchen er og bliver kun et menneskeligt stadie. 
Hvor længe vi skal lide under det, ved kun Vorherre. Og denne sidste sætning leder over 
til nogle tanker omkring ”Gudsbegrebet”. Det har jeg endnu ikke været inde på i nogen 
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bøger endnu, men det nærmer sig. Jeg har en fornemmelse af, at videnskaben først 
kommer til kort i den her brobygning mellem videnskab og åndsvidenskab og psykisk 
forskning. Men jeg ved det ikke – jeg må sætte mig fri af fordomme omkring det! Det kan 
bare være svært, når man får en mail som denne her retur på en forespørgsel: 

 
Hej Dorte. Tiden er ved at være ret nu og jeg nærmer mig forståelse af min opgave og forståelse for, 
hvorfor den har måttet være skjult og hvordan årsag og virkning danner alfa omega i denne sag. Jeg 
kan ikke komme nærmere ind på det, men har to spørgsmål : 1. Sjælens mystik side 64 punkt 21 - 
Hvad ligger der i ordet "flaskedoser" - er der tænkt/hentydet til noget bestemt? Bare "tilfældigt" 
ord?2. Jeg mener at Summit Lighthouse har sådan nogle kort med de opstegne mestre. Har du 
nogen af dem. Jeg skal fluks bruge billeder af følgende: El Morya, Maria Magdalena, Liberty, Lady 
Portia, Jomfru Maria, Merlin og Koothumi (eller hvordan det nu staves Kuthumi). 
 Og 3 - ingen spørgsmål, du får det at vide, du skal til sin tid. Lav profil! Kh Marianne Ziggie 

 

Lady Liberty  JomfruMaria Lady Portia Kuthumi

El Morya  

Kære Marianne, -når du indikerer at jeg ikke må spørge dig -bliver jeg bekymret for dig. Jeg Beder 
meget for dig og befaler dig i Gud Fader den Almægtiges hånd, og håber at du selv også beder 
inderligt om kun at gå på Guds Vej -om kun at gå på Jesu Kristi vej. 

GUDS FRED!  

Kærligst Dorte Asberg   

Ja. Face to face, face IT, det var vist det der stod tidligere i denne bog. Alt ligger rede. 
Måske er det det, det handler om, i bund og grund. Det er i hvert tilfælde skaberværket, 
jeg forsøger at afsløre mekanismerne i mellem himmel og jord. 

Når 7 opstegne har meldt sig for at hjælpe noget i gang efter jeg har gjort erfaringerne, så er det nok 
en større sag, som har sit eget potentiale. Enten klarer jeg skærene eller også går jeg til grunde. Jeg 
går for det første. Der er hele vejen blevet sagt, at vi spiller højt spil, men visse kræfter må nogen 
afsløre og finde metoden til at få væk. Jeg krydser bare fingre for, at der er hånd i hanke med det 
længere oppe. Det har der været minutiøst hidtil, men der foregår også ting som lysarbejdere 
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mistolker, fordi de selv er bange og det har været sværere at takle end selve problemet. Det jeg 
arbejder med er World Wide løsningsmodel for at tømme det elektroniske bælte, så jeg i første 
omgang igen kan tænde den turkise flamme hos mig selv, som blev slukket - af lysarbejdere! - så 
det var forfra igen for at finde komponenterne, bygge aura og corona op igen og forstå mere og 
mere af noget som er krypteret. Men jeg er stadig ødelagt af det. Først måtte jeg lære 
kommunikationen/koderne/sprogets tolkning og brug af energier uden at der var medlyttere, så det 
har været en udfordring 24/7 i 17 år. Skjult vejledning og tro på egen skelneevne helt ude på 
marginalerne og så deraf bygge bro mellem videnskab og åndsvidenskab uden i dette liv at have 
læst en dyt og bare bruge/hente alle livenes skjulte viden og visdom indefra i dette sidste livs 
galaktiske opgave for jord og menneskehed. Og så få jantelov for det samtidig. Det er vist 
nøddeskallen. Hvis hjælpen ikke kommer som meddelt, så er jeg forkert på den og så er jeg på den! 
For at lave opgaven, er jeg nødt til at operere med begge muligheder og være total opmærksom i alt. 
Og samtidig vide, at opgaven kan være fælden i sig selv. Det er et sats i tillid til mestre, der lader 
som om de ikke er der, vi mennesker kan ikke skelne dette her! Der er ikke ord eller viden om det 
højere oppefra - netop for ikke at skaffe for meget opmærksomhed om noget, der er svært nok i 
forvejen. Det var først i fredags jeg blev vist, at de andre mestre er under Kuthumis ledelse i dette 
her tyste samarbejde - jeg anede ikke selv, at det var Kuthumi der var mig nærmest i 
bogskrivningen, da det er et aldeles skarpt bogværk. Jeg havde vedvarende sat fokus ved Jesus, 
fordi det blev sagt i første bog. Så jeg kendte ikke til skiftet, fordi jeg skulle længere og længere ned 
i materien. Det kom fuldstændig bag på mig. Set i bakspejlet kan jeg jo godt se, at 2. stråle er logisk, 
når jeg skriver ud fra det hemmelige hjertekammer, når jeg skriver Manusymbolenergier ind under 
danskernes skygger. Men den hårde tjans er her og nu at finde/få løsning på elektronbæltet. Det 
kommer peu en peu, og nu hvor det er tæt på, er brikkerne des sværere diskret at få fat på. Lykkes 
det, så har jeg i samme hug, uden energispild, bevist at der eksisterer en større Plan længe før vi 
blev født. Jeg beviser det, som før kun har floreret som floskler uden erkendt dybde i almindelige 
lysarbejderkredse. Det var også mit eget udgangspunkt, da det er det, vi indledningsvis bliver 
præsenteret for. Nu gør jeg det så anderledes, spot on. Det er samtidig indledningen til et nyt 
samfund med en ny samfundsstruktur, som ikke har en chance, hvis den ikke er total underbygget 
og velargumenteret hele vejen. Filosoffer kræver, at de kan følge tankegangen hele vejen for at 
godtage, at der er tale om en højere sandhed end den gængse opfattelse af livet som en 
engangsforestilling osv osv osv. Kæmpe projekt, som strander pt. af flere årsager - og så er fokus 
sat over på ovenstående og så går flere opgaver op i en højere enhed til sidst - hvis jeg lever så 
længe. Det tærer. Ellers overgår det til at være et historisk dokument omkring overgangen og 
opstigningen i menneskeheden i disse mange år. Hvor "dumme" vi var, mens vi teede os som om vi 
havde forstand på noget ;-)  

Tak for billederne. Det blev altså foreløbig som de sagde i fredags - kopier det fra nettet (Kuthumis 
billede blot - det var mig der overgjorde det. Jeg ser nu, at det måske var dumt.....og dog, jeg er obs 
på at opstår der tvivl så er det hans billede, der skal bruges) Det giver lidt tillid til kommunikationen. 
Jeg plejer heller ikke at arbejde med alle den slags effekter - men det kan tyde på, at jeg kommer ud 
for noget, hvor fokuseret bøn bliver et must... Det må jeg tage med og lære mig prompte i 
situationen. Af hensyn til videnskaben kan jeg ikke handle religiøst. Det hele skal kunne stå selv bid 
for bid på et fundament, som andre så må forstærke bagefter. Nu blev det da det vist også sengetid! 
Godnat og sweet dreams til dig. Kh Marianne 

PS Jeg stiller ikke spørgsmålstegn ved om jeg går guds vej. Jeg tager det som en selvfølge, at det 
gør jeg, og jeg hilser på både onde og gode og skelner ikke, når jeg giver kærligt møde. Alle har 
deres bevæggrunde til at være tilstede, men ikke alle skal man holde kontakt med. De der ikke skal 
være her mere skal hjælpes væk frem for at ignoreres. Det kan være deres første chance for at 
opdage taknemmelighed. 

Så fik vi fjernet 100 ulykkelige sjæle og 500.000 sjælefragmenter og fundet endnu en årsag til 
elektronbæltet. Så det gik. Hav en god weekend. Kh Marianne 

Jeg kan mærke energien fra afsenderen ligeså godt som fra mobilen lige før. Begge dele 
mærkes, men har ikke samme frekvens, selvom begge dele er delfrekvenser i det 
kollektive rum og begge kan mærkes på den indre lysskærm, inden de kommer fysisk 
observerbare på den ene eller anden metalliske lysskærm. Det er alfa omega at indse, at 
det ikke er ligegyldigt hvad lort vi spreder på Herrens Mark, selvom man er gået ud i 
sumpen. Og jeg er gået ud i sumpen – derfor er alt jeg skriver også meget nøje afstemt på 
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sekundet og modsvaret af energi – undercover. Jeg er nemlig også operatør i det 
kollektive ubevidste og skriver Danmarks fremtid – ahh – jeg kan mærke friktionen på 
den sætning – det er svingningen af dansk demokrati i Danmark, der har den skyggeside 
at bygge på indre og ydre jantelov. Så nu retter jeg det lige: Jeg er nemlig også operatør i 
det kollektive ubevidste og medskriver Danmarks fremtid. Det er ordet, der gør en 
forskel. Det er ordet, der er din tryllestav. Og derfor slukker jeg for den støjende mobil, 
men skriver tilbage på sms-en, da den blev nærværende og glad, og derfor skriver jeg 
tilbage på ovenstående mail, der benytter tricket: Gør mig bekymret…. At bekymre sig 
om hinanden, er en åbnende sætning. Og energien bag udsagnet fordrer at en 
kommunikationscirkel afsluttes. Hvis man som menneske ikke er villig til at afslutte sine 
åbne cirkler, så sker der ingen forsegling af ens udvikling. Og du har cirkler helt tilbage 
til tidligere liv. Mobil ringer. 

20.08.17 

OG en af disse cirkler effektueres lige NET OP til rette tid via denne mobilopringning og 
trevler en hel masse ting op, som har skullet ligge skjult og bundet indtil NET OP denne 
dag og NET OP dette minut 11.27 den 18.08.2017. Sjælsaftaler virker og derfor vil dette 
brev til jer også virke, da det vil kalde jer til dåd. Brevet her indgår også i bøgerne og til 
forskel fra alle bøgernes kryptering og navnesløring, ja så bliver denne inkarnations 
navne skrevet åbent. Af hensyn til bøgernes afslutning, Jer og Læserne, må jeg undlade at 
forklare Jer mere her – det er jo ikke sjovt senere at læse en sjælskrimi og få den indre 
morder afsløret på forhånd. Og så for Læserens og bøgernes skyld må jeg bruge tid på at 
skrive en del detaljer ind og bruge et par dage på det. Det hele er ganske kompliceret og 
derfor blev Konceptet i sin tid lukket, da alt ellers ikke ville kunne bevise sin 
sammenhæng og derved danne den forudgående teori og vidnesbyrd for de bøger, der 
skal komme efter denne her og udgøre essensen og ny esoterisk viden. Man vil ikke 
kunne forstå og godtage de næste bøger uden at læse ”Den sorte Perle” først, for da at 
forstå den basis, der er nødvendig for at Konceptet kan genåbne og gå world wide. Når 
det genåbner, vil kun danskerne derfor forstå Konceptet OG det virkeliggøres da, at 
Danmark er foregangslandet for den nye verdens manifestering – uden at vi dog kunne 
blive dette om ikke andre folkeslag paratgør deres befolkninger. Det hele hænger 
sammen og processen er i gang world wide – det er bare fra Danmark at basis udgår, 
hvilket ikke kan underkendes, da det er to danskere, der sidder med brikkerne til det og 
allerede har deres primær-flow ude i verden. Så lyt med videre frem og mærk efter om du 
ikke har en deltagelse, når det bliver sagt. Glem ydmygheden for en stund og se på dig 
selv med din sjæls øjne frem for egoets spin med at fravriste dig muligheden for at 
udføre, hvad sjælen byder dig. 

15.11.17 Klokken er blevet 11.14 i dag, og jeg har lige lidt svært ved at føle den gamle tekst 
vedkommende, da jeg har mest lyst til at handle på formiddagens input frem for at sidde 
og forsøge at lave den her bog, som spejl af ”Gudernes nok er nok”- effekt, men på den 
anden side set, så har de måske allerede set det her komme, før mig selv… Jeg fik endelig 
fat i min mors læge og måtte meddele, at det at sende sorteper videre til 
plejehjemsledelse og sosu´er ikke havde hjulpet noget, da de alle påstår, at de bliver fyret, 
hvis de giver vores mor noget, som lægen ikke har skrevet i medicinskemaet. Lægen 
gentog, at han ikke måtte ordinere andet end det, der findes i deres regi – med andre ord 
MEDICINALINDUSTRIEN – som jo så har presset sig ind over hele Danmark med 
sygdomme og milliarder af bivirkninger til følge. Hvordan kan man lovgivningsmæssigt 
nægte at en 88-årig kvinde ikke må få den sidste skefuld olie og en vitaminpille dagligt, 



398 
 

når hun gerne selv vil have det? Lægens påstand er, at det heller aldrig er bevist, at det 
jeg vil give min mor virker. Så er det bare jeg spørger – hvilke kriterier er sondemaden så 
lavet efter? Hvorfor er der vitaminer, mineraler, olier og proteiner i sondemad, hvis det 
ikke har en effekt og alle påstår, at man ikke kan leve af lys alene? Og dertil kommer 
endog, at sondemaden knap nok opfylder samme mængde af ovenstående som den 
vitaminpille vi vil give indeholder som 100% dagsbehov. Der er ingen i hele verden, der 
kender det menneskelige behov for byggesten! Det er fejlopfattelse, som 
medicinalindustrien og diverse kemikere mfl. ynder at stå som velvidende om. Der er 
heller ikke én eneste i medicinalindustrien, der ved, hvad der sker i kroppen, når to 
præparater mødes. Men vi ved alle sammen, at byggestenene i kroppen er naturlige 
vitaminer, mineraler, fedtsyrer, salte og sukkerstoffer. Og det nægter man så at give vores 
mor. Det er imod hele lægeløftet og vi tvinges til som mennesker fuldstændig at 
underlægge os den magt, som lægerne svælger i! De styrer dit liv og for manges 
vedkommende også din økonomi! De skalter og valter med diverse kasser og diagnoser 
uden at de aner en skid om energi og svingninger, som er alfa omega. Nu skal jeg 
fandeme fortælle jer, hvorfor den daglige vitaminpille er et must og hvorfor, at det er alle 
os, der har svingningen af ekstra vitaminbeholdning i vores aura, der står for hele 
forlængelsen af livet, så alle nu kan sige: Vi lever længere og længere og bliver sundere og 
sundere. Men det er ikke rigtigt. Vi lever længere, men vi har aldrig været så syge, som vi 
er nu! Det sidste skyldes i meget høj grad lovens energi, tanker, elektronikkens fremstød 
og dertil blændværket omkring arbejdspladser og pengenes uundværlighed som den 
styrende og angstprovokerende aldrig-nok livsfaktor. Det første, at vi lever længere 
skyldes også den teknologiske udvikling og meget er os fortalt og lovprist i den retning, 
MEN det skyldes også i meget høj grad den subtile substans omkring hvert menneske og 
vor interaktion med jordens gravitation, som er hele årsagen til at vi overhovedet 
eksisterer! Vi er her for at hjælpe Jorden og ikke ret meget andet. Resten er spas og 

ballade og lidt ekstra læring i Altet. Men det er subtil stofudveksling, der er alfa 
omega. Det der foregår mellem himmel og jord kræver vitaminpiller. Og er 
der noget, der tærer på én, så er det suget af disse stoffer fra afdøde sjæle og 
sjælsfragmenter og negative tanker, der opstår på grund af afvisning på 
afvisning af medmennesker. Jo mere du kan gå imod et andet menneske, jo 
mere energi stjæler du – og det er det hele demokratiet bygger på. Jeg ved 
godt det her er en komprimeret forsvarstale, som ikke lige forstås. Men jeg 
ved faktisk ikke, hvordan jeg skal forklare 10.000 siders doktordisputats om 
subtile emner på få linier. Men vil man vide, hvad der styrer menneskers liv, 
så skal ”Den sorte Perle” på bordet og så bliver man nødt til at gribe i egen 
barm og sige – okay, det vidste jeg så ikke noget om. Nej, det gjorde du 
edermageme ikke for lovgivning og magtfulde mænd og kvinder har sørget 
for, at vi er nogen, der har fået mundkurv på i årtier! Vi er mange, der er 
direkte udsat for berufsverbot. – Men er det ikke uhyrligt, at man som 
plejehjemsbeboer ikke må få en skefuld olie og en vitaminpille blot fordi 
man ikke selv er i stand til at indtage den? Men det er da også let at vide, at 
gives denne daglige vitaminindsprøjtning via sonden, så lever kræet længere 
og det koster jo penge. Ingen liv på bunden af samfundet i Danmark må 
glide i olie. Og man tager da også pengene fra folk, så de ikke har råd til at 
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købe de livgivende stoffer, der er behov for og bilder dem ind, at almindelig 
kost er nok til at leve sundt. Bare underligt at så mange så er syge. 

Jeg er selv spækket med psykiatriske diagnoser, som intet har på sig. Men 
jeg har indlagt healing i bøgerne til imødegåelse af alle den slags diagnoser, 
så man måske kan komme sig og alle kan få en daglig dosis energi. – Også 
vitaminpiller. Jeg kan lige indskrive et par sms her, om hvordan jeg 
helbredte en bekendts influenza: 

09.11.17. kl. 10.32 Jeg tog først alle ”klistersjæle” væk fra dig. Så fjernede jeg en masse 
tanker omkring dig, om sundhed. Der var billeder af ananas og megen frugt osv. Derefter 
åbnede jeg knolden og lavede en krystalklar søjle af energi og satte ind i hovedet på dig. 
Søjlen kom fra Konceptets 5. energisymbol. Så hentede jeg svingningen af vitaminer og 
mineraler og gav dig dem. Det løsnede så en subtil blå energikappe af sygdom omkring din 
krop. Den blev afleveret til nogen, der kom efter den.. Så fyldte jeg igen magnesium og 
vitaminer på/i kroppen og så kom der hjælpere og gav de gode råd (put med lunt tæppe, 
vand med citronsaft og hvile). Influenza handler om, at man bliver lagt ned, når man skal 
vide noget nyt og flytte sig åndeligt til en udvidelse eller andet niveau. Hvis man så ikke 
giver sig tid til at efterkomme de indre signaler, dann gibt es Influenzametoden. Så du kan 
ligeså godt få den ægte vare. Så er jeg spændt på om jeg skal gøre mere. Bare giv en 

briefing   

11.02 Mine læsebriller passer ikke i styrken efter den healing  Så jeg skal måske også 
holde pause. 

18.13 Ja det sku du vist  Utrolig hvad den healing kan.  

18.17 Okay. Det glæder mig at høre om der er fundet en ny vej frem. Nu er det spisetid. 

Jeg lukker pc nu. Man kan jo altid finde en anden skærm.   

18.23 Tak, i hvert fald har jeg mindre snot nu og det er dejligt. Hoster stadig en del og jeg 

tror, jeg er feberfri. Så nu er det suppetid og afslapning i aften  God aften  

Jeg gav en healing mere, inden jeg gik i seng om aftenen og satte subtile 
hjælpere til at nurse hende. 

10.11.17 kl.  10.09 I dag er der stort set ingen snot, stadig lidt hoste og hovedpine, men 
ellers føler jeg mig ok, men træt. Så dagen står på gåtur og hvile. Sikke en powerfuld 

healing du har givet  jeg er så taknemmelig.  

11.11.17 kl  09.39 Hvordan går det? Håber alt er vel og du føler dig nyere  

10.22 Jo tak. Jeg føler mig nyere. I dag går det fint igen  
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04.01.2018 Godt nok læser jeg fortsat ikke teksten, for at nå at blive fædig, men jeg har 
lagt mærke til, at nogen har ændret skriften til Magna-print. Nu tillader jeg mig at ændre 
den til normal skriftstørrelse igen, selvom jeg er ved at være træt nu og godt kunne bruge 
en stor skrift, om jeg skulle læse noget. Klokken er 17.02. 

Energien i healingen kom også mig selv til gode. Pludselig fortog et genstridigt årelangt 
dermatologisk problem i mit ansigt sig – som jeg endog har tyet til brug af lægemedicin 
til at komme af med, hvilket alligevel ikke hjalp – Der gik nogle dage i bedring, så jeg 
supplerede med zinzinovitaminer, men så fortog effekten sig. Det vil altså sige, at den 
dermatologiske tilstand i huden skal have en langt højere svingning af hjælp end det, 
man kan købe fysisk i helsekostbutikker og på apoteker. Hvem kan levere disse 
helbredende svingninger? Det kan healere. Så lad dog være med at være så dumstolte og 
sende os afsted til Sct. Hans! Den dag de multiresistente bakterier truer menneskeheden 
for alvor, hvem skal da hjælpe? Og hvis lægeverdenen kommer med deres dyre dna-
baserede medicin for at få os andre af banen – hvem skal så have den dyre medicin og 
hvem må undvære? Hvem kan betale? Dem der har aktier i medicinalindustrien, 
vindmøller, sport eller våbenindustri? 

I kommer til at fortryde. Det er os, der lever af lys, der overlever. Det siger sig selv. Vi kan 
ikke dø af sult. Men vi kan også give evnen videre… hvem har muhhligvis interesser i 
klemme her? Grine og gøre nar, det er danskernes foretrukne hammer. Men det siger 
mere om dåren end den oplyste. Og så er det grænseløst usympatisk. 

Vi kan lige nå min datters fejldiagnoser også – hun har nemlig haft det skidt i mange år 
og hver gang hun/vi har henvendt os nogen steder er vi blevet nedgjort og blevet 
betragtet som hysteriske og ude i hampen. I går var hun så til psykiater, fordi hun 
endelig har fået en læge, der vil hjælpe og har taget fat for den løn hun får og gav en 
henvisning. Det tog ligesom i mit tilfælde kun en ½ time at konkludere, at min datter var 
sindssyg, og at hun ingenting ville eller gjorde noget for at få en uddannelse og kun 
gjorde det hun følte var rigtigt – (er det ikke det livet handler om?) Tonen ændrede sig, 
da moderens erhverv blev oplyst som alternativ behandler – Der blev sagt, at det var 
sindsygt at tro at magi kunne virke – Min datter kunne ikke kende sig selv i de 
beskrivelser som lægen digtede ud af, hvad hun svarede på hans spørgsmål. Flere gange 
måtte hun irettesætte lægen og tale ham til fornuft simpelthen. Så blev der sagt til hende, 
at om hun ikke tog antidepressiv medicin, så ville hendes hjerne skrumpe! Hun blev sat i 
bås som emotionel syg og jeg er rystet over det hun har genfortalt. Min stakkels fine og 
intelligente pige, med en smuk høj etik og moral, der aldrig ønsker nogen noget ondt og 
så vidt muligt altid taler venligt og pænt – men som også er ved at være så slidt af ikke at 
blive forstået eller mødt, der hvor man NET OP burde blive forstået og hjulpet. – Det er 
også et astrologisk problem for hende indtil Pluto er gennem stenbukkens tegn – for 
astrologisk kan man aflæse sådan noget. 

Nu er situationen så sådan, at hun i nattens løb er blevet målt for en evt. søvnapnø – og 
hvem stillede den diagnose? Det gjorde jeg – den sindssyge healer, som lever på en 
overførselsindkomst og derfor ikke er værd at lytte til. Men udskud forgår ikke selvom 
man ikke vil se dem.  

Nu kom tiden så endelig og hun fik lov at få det målt. I dag blev apparatet afleveret og 
man konstaterede at pigebarnet har SVÆR søvnapnø og kun har en iltprocent på 81 om 
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natten og ikke trækker vejret 68 gange i minuttet, hvor almindelige mennesker ikke gør 
det 15-20 gange. Hun er altså total udmattet af ikke at kunne få luft. Desuden 
konstaterede man, at næsen var total stoppet af ophævede slimhinder og hun blev 
øjeblikkelig testet for allergier, der nu viste sig at være gået fra støvmideallergi til også at 
omfatte kat, svampe og græs. Og når man så ved, hvordan sådanne allergier kan 
krydsreagere kostmæssigt og at hendes blodtype har mange emner i forvejen, der ikke er 
gode at indtage, så må vi alt i alt konstatere, at min datter er alvorligt syg, men absolut 
ikke sindssyg! Tværtimod har hendes intelligens og intuition valgt NET OP det sted i 
Randers af alle steder, hvor hun blev behandlet med største imødekommenhed og 
ekspertise. Det her er essensen af dansk lægeverden og mon ikke der er en vis 
signalværdi i, at der ikke er læger nok i Danmark. Det kunne jo være, at os der helbreder 
og ikke bare symptombehandler og sender folk ud af døren på rekordtid uden man når at 
forklare sig, skulle til at have en lidt mere fortjent plads i samfundet. 

Og jeg vil gerne lige lave en provokation mere: Det er sgu nok Guds vilje, at befolkningen 
skal have hjælp nu. 

Nå, så endte vi alligevel på et mestertal i dag – Klokken er 13.22 Og det 
gør vi så ikke alligevel, for der er noget, jeg gerne lige vil fortælle her fra de sindssyges 
holdeplads. 

I går blev jeg endnu engang fra højere sted vist hen i en genbrugsbutik. Jeg er ellers så 
træt af det der med at købe ting, der skal fotograferes til bøgerne, for så at lægge dem ned 
i kælderen for at vente på, at det Nurse-museum, der skal laves af dem, skal komme for 
en dag. Men nu har Willerslew jo lavet sit luksusmuseum og tjent på idéen, så det er 
ekstra surt, at blive sendt af sted til en udgift, jeg ikke kan trække fra i skat, fordi SKAT 
tror jeg er åndssvag og ikke mener at jeg laver noget, der kan bruges. Der er jo ingen 
indtægt! Men jeg er ikke sindssyg eller åndssvag, tværtimod. Og nu skal du få en historie, 
som jeg selv troede var løgn og for mig selv, er svær at sluge, men som sædvanlig, så 
laver den åndelige side noget først og pludselig så fanger bordet!  

Et sted i bøgerne har jeg fortalt, hvordan en reikimester indviede mig i 2. reikikursus i 
1996. Jeg fortalte om, hvordan vi skulle prøve at se noget clairvoyant. Overraskende for 
mig, så så vi udfra vore beskrivelser det samme billede mens vi stod med lukkede øjne 
hver især! Det var et figurmæssigt abstrakt og farvestrålende billede - og så gik der sådan 
en streg eller stang eller lignende ned oppe fra venstre. Jo, den var god nok! 
Reikimesteren spurgte, hvorfor jeg ikke var kommet noget før, jeg var jo overmoden til 
dette her! Jeg kunne kun fortælle, at omverdenen havde sagt, at jeg ikke egnede mig og 
ikke kunne tåle sådan noget. – I dag ved jeg jo så, at det er selve min metier med at være 
født. Men på trods af alt det, jeg har oplevet og fundet ud af gennem tiden, så har jeg 
stadig svært ved at tro, at jeg er god nok til det, jeg laver. Jeg får jo oftest negation på det 
i omverdenen og i høj grad også blandt kolleger, som ikke vil være kollegaer med mig. 
Men i går gik jeg så ind i Kirkens Korshærs butik og fandt da også de ting, der lige netop 
passer ind i bøgerne. Det tager tid, da jeg skal være både i og udenfor bøgerne på samme 
tid og have alle sanser åbne for at blive vist det rette. Jeg blev i mit indre insisterende vist 
ned mod bagenden af butikken, og på 7 meters afstand stod en vest da også frem af de 
mange meter tæt pakkede bøjlestænger med tøj. Jeg gik derhen og trak den tynde snoede 
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metalbøjle med vesten på ud af mængden… okay, den var da dejlig farverig og den så 
også ud til at passe i størrelsen, men det er mange år siden, jeg gik med vest – det var i 
gymnasiet. Jeg gik ind i prøverummet for at se om den passede. Det gjorde den, men det 
var det mindst interessante, det er set før og beskrevet i bøgerne. Det undrede mig, at jeg 
ledtes til at trække prøverummets gardin for, da jeg gik derind – herregud for lige at 
smide jakken og svinge en vest af og på – hvor meget ståhej skal man lave for det. Men 
da jeg vendte mig for at tage vesten af bøjlen faldt min underkæbe godt nok lige 1 ½ cm 
ned og jeg følte et fåret udtryk i ansigtet… det var da vel løgn… vesten forestillede det 
farverige, abstrakte billede som reikimesteren og jeg havde set en eftermiddag i 1996!  

 OG…Double up in The Happy Hour…   …! 

Jeg kan ikke få det ind i knoppen – men det er altså rigtig nok og vi skriver 2017 nu. Dét 
er godt nok for sindssygt! 

Det giver mig så også en indre opbakning, som jeg først kan tage til mig nu, efter så 
mange år med nedværdigelser; nemlig den, at denne reikimester senere på dagen, i en 
cirkelmeditation sammen med andre fra kursus 1 så min vejleder, og på det kraftigste 
udtalte sig om, at med den vejleder, der stod bag mig og stod bag min stol netop da – da 
skulle jeg aldrig frygte noget! – jeg spurgte hvem det var? Det kunne hun ikke sige, men 

der var stærkt lys!!! I dag ved jeg, at det er  Sassa. Enhver anden ville have 
navngivet eller tilkendegivet sig på én eller anden måde, om det havde været en 
traditionel mester fra Hierarkiet og Sassa går sin helt egen stærke vej – men der er styr på 
det! 

Nå nu blev klokken så  14.07 – det var en dobbelt op in the Happy Hour. 
Nu har jeg fri og kan køre til min mor med nyt tøj til hende, og samtidig fortælle, at hun 
ifølge dansk lov ikke må få den skefuld olie og de vitaminer, som vi begge – og andre 
medier også kan mærke, hun mangler og de fleste ved selvsyn ville foreslå….Sommetider 
spørger jeg mig selv om, hvorfor jeg dog bliver boende i Danmark, når landet vil mig så 
lidt…Jeg lever på tålt ophold. Måske skulle man… 
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Tage vest på    

Pris = 25 kr. 2+5=7. 7 står for Neptun, som står for healing, stimulanser, kunst, sløring, 
næstekærlighed mm. Hvad har vi råd til at miste??? 

(Hertil var det magnaprint, hvis det betyder noget). 

  16.11.17 kl. 10.57: Ahh nu fatter jeg noget!...  

 

 Som foroven, så forneden – inkarnationens BLUEPRINT, og billedet 
svarer til den klardrøm, jeg havde i 90-erne, omkring det, som den eneste af os der i 
drømmen var der på kirkeloftet, at blive korsfæstet på den værst tænkelige måde, fordi 

jeg allerede havde prøvet alle andre metoder i det jordiske   – og 
så skulle man slippe fri derfra. Det var så også derfor vesten skulle fotograferes på den 

entré-skabsbaggrund og ikke på gulv eller bord, som de fleste andre 
ting.(Der er masser af symbolik i billederne, som også henviser til de tidligere bøger.) 
Processen afsluttedes mentalt efter den sidste satsang jeg skulle deltage i ved Lotus 
Health Care i Juni 2017, hvorefter jeg opdagede, at klardrømmens afslutning altså lå i det 
regi. De var den sidste del af den indre korsfæstelse, det indre mord. Og nu ”bomber” jeg 
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mig så en vej ud, fordi de øvre mestre råber ”NOK er NOK !” med danskernes og den 
store Bjørnebandes psykiske tortur. – Jeg er taknemmelig, hvis spillet endelig fløjtes af. 

I dag kl. 13.00 skal jeg i regression og se på, om det kan have sin rigtighed, at jeg har 
været Jeanne d´Arc og min datter var en anden sjælsdel af denne kvinde. I så fald kan 
både min psoriasis og min datters søvnapnø trække sin karmiske rod op. Gnisterne fra 
bålet og kulilteforgiftningen og det følelsesmæssige chok har sat sig dybe traumatiske 
spor i sjælen. – Krig, mord og terror forfølger udøveren ligeså mange liv efter. Det har jeg 
erfaret med mange, jeg har mødt. Man kan ikke løbe fra sin sjælelige fortid, men man 
kan gøre sig karmafri. Og det går lettest på en overførselsindkomst, så derfor har 
Danmark et sådant ”reste calme” system, som sørger for at man piskes endnu engang, 
fordi man ikke har forstået, at systemet skal hjælpe folk – ikke gøre det værre. Så vil i 
denne forståelse også se, at danskerne på skift vil vandre ud og ind af systemet og ikke 
blive hængende – måske forudsat at man skal læse ”Den sorte Perle” og når man er rede, 
så fortsætter man ud af systemet og finder vej med sit opdagede Blueprint. På sigt kræver 
det naturligvis fordeling af arbejde i en lille arbejdsuge og en form for borgerløn indtil 
ærgerrighed forsvinder som dug for Solen, når man downloader mere og mere af sin 
Solengels kvaliteter. Men se lige om danskernes første reaktion ikke er: Det kan ikke lade 
sig gøre at afskaffe pengene. 

Hvor dum har man lov til at være? Verden har sit Blueprint og sådan bliver det. Man kan 
gøre det let for sig selv, ved at flytte sig frivilligt, eller man kan kravle hele vejen på sine 
blødende knæ, fordi man nægter at lette låget og anerkende, at vi bliver hjulpet udefra. 
Kan selv, vil selv og mej ha pæng for mit arbejd……   

Kære Marianne.                                                                                                21.08.17 kl. 13.58 

Du er igennem et hav af indsigter i disse dage, hvortil knytter sig hele gruppen af mestre, 
memeter og avatarlignende personer. Jeg vil lige pointere, inden vi går videre, at du er 
komplet karmafri, men ikke kan mærke dette, da du qva det at mestre den 5 esoteriske 
indvielse er nødt til at påhæfte dig forhold, som du intet har med at gøre. Opgaven er 
svær at tackle for dig, da du mødes med kritik som ”forskyldt” i og med du bærer alle 
andres byrder og enhver kan finde et match med en situation, der af den ene eller anden 
grund passer på dig. Samtidig er du nødt til at have det således for at kunne trække skjult 
viden frem for at danne den basis, der er nødvendig i ”Den sorte Perle”. Du vil blive 
mødt med skepsis til den dag du dør, så glem hvad kommer frem og brug det bare fortsat 
som det er formålet med din inkarnation – at samle lyssjæle ind og helliggøre dem qva 
din evne til at højne enhver, der måtte tale med dig eller på anden måde er i forbindelse 
med dig. Det tager tid at forstå menneskets bagvedliggende natur, og du har gjort et 
fremragende stykke arbejde. Når du er færdig med denne inkarnation går du direkte over 
i din englerække uden sjæl, men som højere svingende identitet. Du vil blive klogere på 
det hen ad vejen, så lad os fortsætte dette brev, hvor vi slap – i mesterrækken. 

Forudsat at de implicerede og kaldte møder op er det meningen at der skal laves en sluse 
af energi efter følgende tegning: 04.01.18 Den er så ikke kommet endnu, men pludselig 
skulle denne bog jo også skrives. 

Efterhånden som ofrene – de tabte sjæle og sjælefragmenter hentes hjem gennem slusen 
vil der opstå et fokus på matriklen, hvor energien breder sig ud fra dette sted og forgrener 
sig i en trekant med følgende symbol for de to vinkelspidser: ( 04.01.18 Er ikke givet 
endnu.) 
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Når denne trekant aktiveres vil feltet sublimeres og enhver der måtte ønske dette kan da 
træde ind i feltet og hjælpes med det aktuelle problem. Da trekantsområdet går gennem 
huset på matriklen anbefaler vi, at ingen mere bør bo i huset. Dels for at opnå den største 
jordiske effekt, men også fordi det kræver et menneske af højere grad end du, at bebo 
stedet og det findes ikke i Danmark. Du er og bliver Danmarks stærkeste healer og den 
titel kan ingen tage fra dig, men de kan se noget andet i dig – apropos det ovenfor 
beskrevne. Hold fast i hvad vi har fortalt dig hen ad vejen og vid, at du aldrig vil blive 
værdsat på linje med den og det du er. Du er unik og opgaven er unik og er aldrig 
tidligere lavet og vil aldrig senere blive lavet af nogen anden. Tiden er inde til en ændring 
af den rolle, du har gået under hidtil. Mennesket vil på alle måder være misundelig på 
dig. Det skyldes ikke dit ydre eller dine talegaver eller udholdenhed. Det skyldes den 
energi, der ikke kan tages fra dig og de opgaver du tidligere har udført på Jorden. Du må 
forstå det. Det vil give et stik i alle og enhver uanset rang og stand. De andre er prisgivet 
dette og kan ikke få dette stik bort, qva de ikke kan eftergøre denne energi. Det er almen 
menneskeligt og du kan ikke komme uden om det, og de andre kan ikke komme 
udenom det. Men I kan komme langt ved at vide, at vi her fra vort plan er fuldstændig 
klar over, hvad hver enkelt undertrykker – OG det vil ikke give nogen karma. I må gøre 
op med den gamle frygt og de gamle doktriner og vide, at enhver er levende, men også 
set i forhold til det jordiske element givet en sæt egenskaber, der matcher 
vedkommendes opgave som jordisk ”instrument”. Jeres liv er med andre ord dobbelte og 
nu kommer så en ny forståelse for dig og til alle andre. Det karma, der dukker op i dig 
hører helt og holdent til det, der er foregået på AAB´s matrikel i det pågældende hus. 
Dette er så som et spejl af det du transformerer i bøgerne. Derfor laver du og healer du 
Danmark i et dobbeltspejl. Du dobbeltspejler gruppeenergier, hvor hovedparten af 
healere arbejder med enkeltindividet. Du dobler dobbelt op på, hvad du laver og derfor 
kan du ej heller blive færdig med værket. Den eneste måde at færdiggøre værket på er, at 
overlade det til almindelige healere, der ikke har denne dobbelteksponering af energi. I 
bøgerne er det Mino og Ditto. – Jeg er bevidst om, at vi må veje vore ord nøje for ikke at 
afsløre for meget pt., da du er ved at være fremme ved connecting/tilknytning til de 
næste bøger og deres overordnede vidensbase. Vi tager små skridt for at forståelsen 
glider lettere for alle parter senere. Kun mennesker, der går gennem bøgerne er rede til 
gruppearbejdet. Men lige nu er vi nødt til at gøre en undtagelse og justere de 
implicerede, der vil renses til opgaven gennem dette brev, der derfor må have den længde 
og de mestres ord, der skal sørge for dette. Det er metamorfik, som din 1001 Nats healing 
byggede på. Vi vil ikke her uddybe den terapi, da den alligevel vil undergå en forandring.  

For nuværende vil jeg bede dig om, at tegne din matrikel og planen for sluse osv. og 
indsætte det i brevet her – på nær selve det symbol, der skal bruges. Så vil din egen 
opstigning i sjælsplanet endelig begynde på ny og give indsigt. – Det vandrede 
kvantespring. 

Sammenligningen med computerens verden er nærliggende. Først lærer I den at kende 
og bagefter kommer genvejstasterne. Det er for så vidt en essens, der svarer til et mirakel. 
Ikke alle kan forklare mirakler, men det er din lod at gøre det. Derfor er du ekstrem udsat 
for kritik og nedgørelse mht. at arbejde for langsomt. Hvad andre ikke ved er, at du er i 
stand til at holde tiden og evt. lade den gå samtidig. Deri opstår misforholdet i hvad øjet 
ser og bilder sig selv ind og hvad der reelt er din kompetence. Det er gammel lemurisk 
mesterviden, som du – det skal så også siges – instinktivt anvender. Spørg og du kan ikke 
svare. Gå i slow living og du har alle svar. Nok om det. Jeg ville bare lige vise, hvori mit 
medspil i din situation består. Du er ikke alene og vi ved, du ikke bliver forstået – en 
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ringe trøst måske, men taget i opløbet i denne bog – lad bare dette brev være del af den 

endelige bog. Det vil klæde den  Vi er jo nogen, der ikke kender til mindre værd. Giv os 

plads, Smukke.  Nu må jeg le – ja dobl bare op! Ven af huset El Morya. 

23.08.2017 

Okay….Her skulle så have været en længere kanalisering fra Kuthumi, men pist 
forsvandt den kl 8.03, da pc-en lukkede ned for en automatisk opdatering, og jeg blev 
pludselig sendt presserende på toilettet. Så om der har stået noget at trykke ja eller nej til 
på skærmen, ved jeg ikke. Jeg kan kun høre, at programmet er gendannet og sådan er det 
også, da jeg kommer tilbage til skærmen. Der står at pc’en ikke kan åbne dokumentet og 
man skal trykke ok. Det gør jeg så, men kanaliseringen er tabt. Jeg henvender mig til 
datamatiker Karin Baltzer, for hun ved jo alverdens ting om den slags. Ligegyldigt hvad 
jeg prøver efter instruks, så er og bliver kanaliseringen tabt. Microsoft og teknologien har 
ødelagt et vægtigt dokument for at forstå dette brev og bøgerne. I går aftes meddelte 
Microsoft, at der var 1 opdatering ud af 1. Jeg ventede på, at den blev færdig og da pc’en 
stod i sort skærm lukkede jeg den og gik i seng. I dag toner der så en meddelelse op om, 
at den lige skulle lave det, den ikke blev færdig med….???? Der er enten noget lusk med i 
foretagendet, da mange eksistenser kan manøvrere på vore pc-er uden vi ved det, så det 
kan være et set up allerede fra i går aftes. Men det viser også, hvor tåbeligt det er at bygge 
et samfund på elektronik, da det er Uranus-planetens indflydelse og det gør at alt i et 
splitsekund kan destrueres. Vi skulle have bragt os selv længere i den organiske 
opstigning først, inden elektronikken fik lov at tage magten – for det vil den gøre, da 
energien påvirker hele vort elektriske system og vore kommunikationssignaler forstået 
bredt udi både krop, sind og ånd. Jeg vil prøve, om jeg kan gendanne kanaliseringen…. 

Kære Marianne 

Du er nu ved vejs ende med dit arbejde, og du vil nu blive frisat til at lave anden litteratur. 
Du mener nu, at det ikke længere er relevant at lave sjæleslusen på din matrikel efter at 
du nu er frisat fra alle de sjæle og sjælekomponenter, der var vedhæftet dig. Jeg gør 
opmærksom på, at det var dig, der henvendte dig til Dorthe Sværdpiil, således at hun nu 
kan færdiggøre sin uddannelse udi sjælemester erhvervet…..(04.01.18 Jeg talte med 
Sværdpiil i dag, og hun er kommet på plads nu efter endnu et skridt med ”sjælene”!) 

Jeg kan ikke holde til at skrive det igen og det bliver også en anelse forvrænget. Jeg kan 
gentage så meget, at jeg bliver givet en masse ros for mit arbejde og at det er med vilje, at 
det bliver skrevet ind i bøgerne for at få læseren til at mærke sin misundelse overfor noget 
de selv længes imod og derfor vil forsøge at nedgøre det og at man skal forstå at 
misundelse er en instinktiv reaktion og at man ikke kan undgå den, men at den sidder så 
dybt som én dødssynd i åndeligt arbejde…føj hvor er det hårdt at genfortælle dette her 
uden at leverandøren selv er med til at bakke op…. Det sætter pludselig mig selv i en 
forståelse af, hvor meget jeg har givet af egen energi for at bygge ”Den sorte Perle” i hele 
den nedgangs- og opgangs-proces, hvor den parallelle læser ikke har åbent for sin kanal – 
nåh ja, det stod der også noget om i kanaliseringen – at jeg var en 8-er og kunne derfor 
åbne alle kanaler og det skete automatisk, når man var sammen med mig, thi jeg gik med 
energien af Blueprintet og ville derfor altid trække andres Blueprint længere frem i deres 
liv. 
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Nå men, jeg kan godt se princippet – ”det kan godt være du ikke har lyst til at lave den 
sjælesluse og tror det er bluff og bare for at holde dig fanget i noget, du ikke har lyst til og 
dermed suge din energi, og at det er fra et forkert plan af eksistens meddelelsen kommer 
fra – men nu opdager du så, at det uanset din komfortlængsel er nødvendigt. Og jeg kan 
også godt se, at jeg ud af hændelsen vitterlig selv opdager og erkender, hvor enestående ” 
Den sorte Perle” er og kan tilgive mig selv for at være træt og trænge til opbakning og at 
være blevet sur over, at bøgerne ingen ende ville tage. Og jeg kan se, at min bekymring 
over at overlade bøgerne til andre er berettiget. Min erfaring med mennesker siger mig, 
at de vil forsøge at gøre bøgerne til deres egne og derved vil de ødelægge dem. Det sker 
NETOP hvis det ikke er åbne og rene kanaler, der gør arbejdet færdigt. Og det var NET 
OP i Konceptet, der blev nedlagt, at der blev lavet rene kanaler. Alt ser håbløst ud, for jeg 
er overhovedet ikke blind for, at de indkaldte mennesker til opgaven set fra normal 
synsvinkel og intuning ikke er det bedste hold, hvis de overhovedet vil sige ”ja”. Det hele 
ender blindt…og som man siger kærlighed gør blind…og jeg fik jo at vide af Gerhard, at 
jeg ikke ved, hvad kærlighed er…. Og det kan der være noget om, især når man som jeg, 
har skullet arbejde med så mange skadelige forhold – så gælder det nemlig om at 
beskytte hjertet samtidig med at man bruger det doblet op – altså både astralt og mentalt. 
Gosh, hvor er det enerverende at komme til de samme erkendelser gang på gang, fordi 
jeg skal vise, at vor opfattelse af, at vi udvikler os i spiralform er et gældende princip. 
Nå… men endelig kan jeg jo så konstatere, at jeg igen er kommet til niveauet i U-
vendingen, hvor kanalisering atter er muligt. Nu mangler jeg så blot at få energien 
længere op, så jeg kan nå den højere sjæls virke fremfor det højeste i den lavere sjæl. Det 
er sgu snart ikke til at holde til mere, men det skal jeg jo så heller ikke, kan jeg forstå. Der 
er kun denne sjælesluses arbejde imellem mig som menneske og manumenneske og 
Mester på Jord. Det er et uudholdeligt stadie som står i venskaber og fjendskabers energi, 
misundelse og degraderingens felt. Feltet hvor jeg steg ned som engel for at gøre mig til 
menneske på Jorden for at gøre en forskel og så kan folk ikke skelne og man ved 
ingenting selv. Skøøn er sjælenes pilgrimsfærd… gennem de favre riger på Jorden går vi 
til Paradis med sang….Der er ingen, der ved, hvad de synger om… Jeg kan i hvert 
tilfælde konstatere, at det sidste arbejde, der er foregået her på matriklen får trukket dette 
brev i langdrag. Men jeg kan også godt se, at det endnu engang var nødvendigt at stoppe 
op – dels for at finde og kalde de mennesker, der skal hjælpe her og nu, men også for at 
få et sidste overblik over/indsigt i, at ”Den sorte Perle” ender med SKIFTET, som vi alle 
er kommet for. Det er altså rigtigt, at bogringen drejer læserens rødder fri af 3. dimension 
og fører samme igennem 4. dimensions parametre og til indgangen til 5.dimension. Og 
så kan Konceptet fra 2001 genåbne og vi har da forståelse for, hvad vi med Konceptet 
kvantesprang henover. Og at Konceptet var en gave af rang, som man lod hånt om, men 
er vejen foran alle andre og derfor naturligvis må tage sin friktion på egne skuldre. Det 
har jeg så gjort og nu bliver der så sagt, at jeg er færdig… men det har jeg jo været siden 
før Konceptets start i først i 2001. Det var jo derfor man henvendte sig til mig fra de indre 
planer. Men havde jeg vidst, hvilke ”store planer man havde med mig”, så havde jeg sagt 
nej tak. Det værste har dog været de menneskelige svigt på baggrund af mistillid til mig – 
misundelse og had og omgøring af hvem jeg er, der hvor hjerterne ikke slog til, fordi jeg 
skulle længere ud i hampen og i psykens marginaler for at kunne hjælpe dem, der må gå 
vejen selv derude, hvor andre svigter. Der hvor medmennesket giver slip, når deres eget 
skind begynder at revne… ah nu forstår jeg, at ”min” psoriasis skulle danne en synlig 
indre erindring om, hvad det er det hele skulle gøre godt for. Det indre og ydre bud 
passer sammen. Og årsagen til sygdommen kan nu trækkes op med rod. Så langt, så godt 
og så værst kom jeg, så der ikke er langt til døden. Men jeg gjorde, hvad jeg kunne, tog 
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mine pisk, så min hud til sidst hang i laser overalt på kroppen. Sandelig siger jeg eder, 
jeg skrev en Kristi genkomst, så jeg er utrolig glad for at frelse danskerne for at blive en 
kristus på den hårde måde. 

Det fordres at alle skal lære af at være på Jorden og så er det jo ret paradoksalt, at man 
ikke plukker æbler på videnstræet. En trøst kan så være, at mit økonomiske begrænsede 
liv ganske automatisk gjorde mig Apple-fri. Men da jeg arbejder i kærlighedens navn 
med de mindste, usynlige og giftige livsnedbrydende microbeparametre, så er det 
selvfølgelig også spejlet i brugen af Microsoft, der har denne store skyggeside at overtage 
den menneskelige bevidsthed. Det kan vi naturligvis ikke sidde overhørig og derfor har 
bogværket ”Den sorte Perle” vendt deres styrke til egen fordel, således at man 
efterhånden som værket læses finder ud af, at man må tage afstand fra elektronikkens 
styring af menneskelivet. Vi er de organiske robotter, der laver metalliske robotter, men 
har ikke opdaget, at dette faktum underkender den faktor, der kaldes visdom. Derfor må 
og skal vi højne både hjerte og hjernebrug og derfor skulle ”Den sorte Perle” skrives. Nå, 
men skidt med mig, sådan er det jo. Det er jer, der er de vigtigste – hvordan skal det 
komme for en dag, at denne matrikel, der tilhører AAB og altid vil gøre det, kan få lov at 
stå som en høj-sluse for rengøring af området og de mennesker, der vil kunne hjælpes 
her? Hvordan skal dette åndelige lazaret blive opført af mennesker, der ikke harmonerer 
sammen og hvorfor overhovedet gå op mod den mur af modstand når nogen mener, vi 
har oceaner af tid og jeg ved, at det haster mere end det jawer nu! Vi er tæt på katastrofer 
og undergang og nogen vil sige, og hvad så – vi har evigheden foran os, sådan er det 
fortalt os… Jeg kan kun sige, der er ikke mere tid for de kæmpe store sjælegrupper, der 
skal videre og jeg betragter det som en egoistisk tankegang at sidde i den komfortzone. 
Det er mangel på indsigt i. hvor mange fortabte sjæle, der er på denne jord og at det er 
dette arbejde, der skal hjælpe Jorden i sin helliggørelse. Det er fundamentets rengøring 
så lyset kan nå ind og møde den indre jord, så ydre og indre går i ét. Nå nok om det. Jeg 
kan vel være ligeglad… Der er bare det ved det, at vi i Konceptet fik at vide, at vi gik 
forrest som eksemplet. Nu er vi ved vejs ende med det negative eksempel, så mon ikke 
der også er et eksempel som det første, hvor modsætninger mødes for det gode. Det 
højeste gode, at forbedre det nederste gode – fundamentet. 

Ingen af jer føler jer tilknyttet Konceptet. For nogen af jer var det et healings og 
videnskoncept, der var engang og endte i en katastrofe. Men sådan er det ikke. Konceptet 
er selve det at være menneske og at vide noget om det, som kræver healing. Så enkelt kan 
det siges. Og det ikke at forstå dette er selve katastrofen! At tage afstand fra livets 
parametre og se sig blind ind i gamle overleveringer fremfor at tage det levende udtryk 
for livets bog. 

Måske synes du din verden vender en anden vej – det er fordi din forståelse af kærlighed 
er indskrænket. Så enkelt kan det siges. Min metier er at udvide kærlighedsbegrebet for 
ellers kommer menneskeheden ikke videre. Det er enten eller! Du kan indvende, at du 
lige har din egen vej og det går lige så godt. Dertil kan jeg så kun sige – også i dette liv 
vælger du at slå mig ihjel. Kom du ikke for at gøre en forskel? Hvor doven må sjælen 
være? Jeg kommer ikke mere til Jorden, så det er din sidste chance for at ophæve 
fortiden. 

Hold da kæft, hvor er det irriterende, sådan en dum kælling, kan hun da ikke lade mig 
være?!  

Jo, det kan jeg godt, men er det kærlighed? 
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Nå, hvor bliver de mestre af. Vi mangler nogen, hvis den sjælsaftale skal holde…Intet 
sker, og når man så ikke har andet at lave, så kan jeg lige give Prins Henrik en healing 
igen. I forgårs måtte det ikke ske, i går måtte det godt og han blev udskrevet fra 
hospitalet. I dag ved jeg, at jeg skal hjælpe ham igen, fordi det er Forlaget REX, men 
endnu mere fordi han er en nøgleperson i noget, der er endnu større og world wide som 
noget, der blev proklameret i Konceptet 2002 – jeg vil ikke trætte jer med det, for jeg har 
sådan en fornemmelse af at skrive for døve øren. Og der bliver jo bare mere og mere at 
læse i én uendelighed. – fordi jeg er prædisponeret for at samle gruppeenergier. Surt 
show og vrangvillighed i den her gruppe, kan jeg da tydeligt mærke!!! Kan det heales 
væk? Det vil det samlede brev vel vise om det kan. Ellers kan det jo ikke betale sig at 
beskæftige sig mere med begrebet healing. Så er det jo ubrugeligt bluff. Og det vil jo så 
komme til offentlighedens kendskab via bogen her….en slet skjult trussel? Næh, en 
realitet. Vi skal vide, hvad der er sand og falsk viden. Healing er jo 4. dimensions 
helbredelses metode. Sjælene er 4. dimension – vi bliver syge af at have sjælene rendende, 
men deraf lever medicinalindustrien og med den mange mennesker på arbejdspladser 
osv osv. Vi er op imod valg af virkelighed og fremtid. Frihed eller undertrykkelse. Gøre 
noget eller lade stå til. Lade de unge vinde i den tro, at de kan lave en app, der mindsker 
madspild eller ved at de ældste og modigste sjæle rejser sig og tager ordet og handlingen 
op og lader lysnæring ændre verden frem for at føre de nye sjæle bag lyset og proppe dem 
med chips og bajere eller en cola på Netbasen. Det at opfordre til at være et godt 
menneske og være god ved andre mennesker – det må vi konstatere ikke er vejen frem. 
Det er religionernes vej og disse har spillet fallit, fordi de veg fra sandheden og drejede 
fakta for egen vindings skyld. Autenticitet har det med at blive drejet fordi det autentiske 
er så kompakt, at skal det udfoldes må det ske i alle retninger og i alle lag. ”Den sorte 
Perle” er et forsøg på at anskueliggøre autenticitet og bevæge os i retning af at forstå vor 
egen magt og afmagt som mennesker. Det er en af de 13 stråler, der skal lære os det og 
binder os til det! Det er ikke nok at erkende, at vi kun er en prik i altet. Den prik er 
samtidig altafgørende for helheden. Nå, jeg gider ikke skrive mere, når man begynder at 
trække i de 13 strålers tråde, så bliver andre sure, fordi de forstyrres i komfortzonen. De 13 
strålers netværk skal væk, før vi får vor frihed på Jorden og denne bog starter den bevidste 
proces qva det er mig, der har bygget energisymbolet ”Den gordiske knudes opløser” i 
mig, gennem mine liv. Nu skal den hellige geometri så endelig i anvendelse på Jorden. 
Du har lavet noget andet, men det skal vel også bruges nu? Der må være en vægtig grund 
til at du er kaldet….. ellers ophører al logik. 

Nå, jeg må hellere se lidt på prinsgemalen Henrik, så han kan blive fenrik. 

30.08.17 

Heldigvis kom Karin Baltzer i søndags for at hjælpe mig med at finde fremad i 
elektronikken, hvor min datter slap. Det er også nøjagtig 2 mdr. siden jeg købte pc-en, så 
den skal jo i gang på et tidspunkt, når hjælpen kommer.(04.01.18 Den har nu stået ½ år! 
Ut øya ut af sinn. Karin og Annalis kommer i overmorgen og hjælper med bogen her og 
dens IT.) Jeg kan se, at jeg aldrig kommer til at forstå elektronikkens baggrund eller 
virkemåde. Og jeg kan mærke, at jeg har det bedst uden dette element i min tilværelse. 
Dels kan min hjerne ikke lagre elektronikkens meddelelser, der er ganske enkelt ikke 
mulig svingningssamklang, og dels så interesserer verden mig ikke gennem elektronik. 
Den verden har aldrig haft min interesse og jeg ved bare helt ind til marven af mig selv, at 
den lille del af mig, der har valgt at tro på demokratiet som mulig samfundsform nu er 
uddød i forvisning om og erkendelse af, at demokrati er et skalkeskjul for egoets 
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opportunisme, intet andet. Vi har aldrig som individer stemt om, om vi vil have et 
digitaliseret samfund, hvor du skal møde din læge og ”helbreder” via en skærm og din 
healer blandet med en sygdomsfremkaldende elektronisk svingning. Og hvor du ikke 
mere kan kommunikere med den kommunale medarbejder, der har fået beføjelse til at 
styre og kontrollere din livsbagsmæk. Hvor du ikke længere selv bestemmer over din 
indtægt og kan holde din opsparing i sparebøssen skjult for staten og hackere. Ikke 
længere kan færdes uden overvågning og sporing. Ikke længere kan se din kæreste dybt i 
øjnene fordi et digitalt signal kommer ind på sidelinjen som det vigtigste. Ikke længere 
kan samtale uden en mobil som omdrejningspunkt. Ikke længere bare kan være 
autentisk til stede, da luften er fuld af uerkendte svingninger. Et samfund hvori frihed 
defineres som det at have sit eget elektroniske rum omkring sig hele tiden. Hvor du ikke 
længere behøver dit medmenneske, men blot en statslig usynlig digital tjeneste til at 
sende dig likes, for at få dig til at blive siddende foran skærmen, så man ved hvor du er 
og hvad du tænker, hvad du kan lide og hvad du vil købe og hvor du skal hen i din fritid 
og hvornår du møder på job og om du passer dit arbejde eller tillader dig frisætte dig selv 
og i så fald hvor længe. Hvem står bag den tommelfinger der guider din 
fremmedgørelse? 

 Jeg hørte Tv-lægen forleden sige, at han tog sit barn med ud i naturen for at begrænse 
skærmtiden lidt – og så sagde han undskyldende cirka sådan her, fordi han blev 
opmærksom på, at han var i et toneangivende medie: men vi skal naturligvis ikke stå i 
vejen for fremskridtet og udviklingen….  

Hvem, foruden det kapitalistiske samfunds skjulte agenda, har bildt os ind, at elektronik 
er et fremskridt og en udvikling? Det er den totale udbytning af det menneskelige 
potentiale på et fiktivt alter. Det er en boble. 

Det tog min søde datamatiker Karin adskillige forsøg og tanker for at se, om vi dog ikke 
kunne finde den forsvundne kanalisering igen – intet går jo tabt, men kan findes digitalt 
igen, ét eller andet sted i systemet. En pc er ligesom Akasha-arkivet. Alt hvad du har 
tænkt, følt og gjort til alle tider er opbevaret i Akasha-arkivets subtile dataanlæg – også 
hvad fremtiden bringer af ditto. Nu ved du det. Tænk over det næste gang du onanerer. 
Du kan nemlig få røven på komedie sidenhen, når du skal se det igen på en siriansk 
storskærm. Ingen detalje er skjult. Der er bare den forskel, at Akasha er organisk ligesom 
du selv og elektronikkens data er metalliske og så det faktum, at hunden kommer til at 
ligne dens herre. Og ulve hyler som den flok de er del af. Urangsten ligger i, at den enlige 
ulv uddør. Derfor er det også betænkeligt at elektronikken isolerer brugeren. Du ved reelt 
ikke, om der er andre eller om det er robotter, der svarer dit digitale udspil. Lige 
tiltrækker lige. En computer har ingen hjerteenergi. Du narrer dig selv. Det er 1 og 0 hele 
vejen igennem. Og det er dig, der er nullet. Du betyder ingenting, men har alligevel en 
virkning. Du kan eje 1 krone eller 1000000 du gør ingen forskel. Tværsummen er den 
samme. Hvis du derimod bruger kronen, så er du en 1-er og så er du lige pludselig noget. 
Du har et talent. Men du vælger at begrave det i nul og nix – på en skærm og du 
forsvinder med strømmen. 

Nå, men lad os se, hvad det egentlig var, der gik tabt. Var det overhovedet værd at samle 
på? 
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23.08.2017 

Kære Marianne 

Du er nået til vejs ende med bogmaterialet, og vi frisætter dig nu til at gå videre med 
anden litteratur. Jeg kan forstå, at du ikke ønsker at lave slusen for sjæle på din matrikel 
og finder det irrelevant efter du og Dorthe Sværdpiil fik has på årsagen til, at de mange 
sjæle og sjælefragmenter huserede hos dig. Det krævede en erfaren ”sjælemester”, der 
ikke er bange for at bruge sine evner at få dig fri. Du er nu igennem det værste og vi kan 
endelig komme videre. Inden du fortsætter vil jeg lige erindre dig om, at det var dig, der 
kom til Dorthe Sværdpiil og ikke omvendt – og det resulterede i, at hun kom videre med 
sin indsigt og endelig kunne grounde en viden i sig, som hun kunne begynde at bruge 
mere målrettet. Du er en 8-er Marianne. Du åbner alle kanaler og ser igennem dem. 
Denne evne er du dig ikke bevidst, du henregner det til kritisk stillingtagen og det er en 
hæmsko for dit virke. Når vi om kort tid sætter dig op i energi, vil du finde, at det du i 
dag henregner til kritik reelt er en meget aktiv sjæl, der gør meget i det jordiske felt, men 
hidtil har måttet henslæbe sig under 3. dimensions åg og holdt dig stangen i 4. 
dimension, som så er brugt til at skabe ”Den sorte Perle” med, der ridser op, hvad der 
skaber 4. dimension. Enhver der er sammen med dig vil nå videre i sit liv, da du bærer 
energien af Blueprintet og derved vilkårligt vil lave et match og fremhæve den energi. 
Ofte oplever du dog – ah, jeg må hellere sige for det meste oplever du, nej jeg retter det 
endnu engang – hver gang møder du dog modstanden, da det kræver, at dem du er 
sammen med flytter sig. Du har evnen til at flytte mennesker og altså at gøre en reel 
forskel. Du må nu erkende, at du gennem årene har stået for denne metier i det danske 
samfund. Dit virke har blot været skjult for millionerne. Vi er overordentlig tilfredse med, 
hvad du har præsteret, og vi giver her åbent rosen, thi du kan ikke få den fra andre, thi 
det er kun fra vor side, vi kan opregne effekten. Jeg skriver dette åbent, thi du trænger i 
den grad til opmuntring og et skulderklap. I det jordiske felt får du kun skepsis og kritik 
og det har du ingenlunde fortjent, men du må også erkende, at du blot må tilgive alle du 
har mødt og været nær, thi opgaven du har gennemført har været umanerlig kompliceret 

Okay, det var så det, der var tilbage og blev reddet. Afsnittet om misundelse er altså for 
evigt borte. Det ligger nok i pc-ens skjulte skyggeside, som den ikke selv er bevidst om. 
Måske er det pc-en, der er misundelig på det autentiske liv? Nåh nej. Den er jo ikke 
levende og så har den ingen skjult bagside. Bortset fra de svingninger, der ødelægger 
hjernen og stiller større og større krav om fokusering og selvsving. Tvangen til 
indskrænkning via et for stort udbud af pixels. Ånden bliver til psyke og psyken bliver 
fysisk og fysikken fordrer træning og træning sættes i digitale rammer og rammerne 
melder tilbage med likes af skjulte afsendere. Du ved ikke længere om du lever i fiktion 
eller virkelighed – men betyder det noget, så længe du bevarer din arbejdsplads, din løn 
og digitale opdatering på nykøbt udstyr. NEJ – det er livet og det er skønt at være 
medskaber af hele verden. One World baseret på et mediestunt uden autentisk 
hjerteenergi til at forme din aura med. Din beskyttelse er brudt. Du er gjort til offer og du 
får tomlen op for det. Du taler til og med en skærm. 

 Halloo, hvor ska vi hen du? 
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Du blev besat af Hugo. Den skærmtrold var hudge go. Den gik lige i hjertet, da vi var ved 
at føle tilværelsens tomhed ved forbrug. Vi øjnede muligheder og håb for fremtiden uden 
at skulle forlade forbrugskomfortzonen. Fælden klappede. Vi kom ikke videre. Vi gentog 
os selv bare på en ny og værre måde. Nu må vi snart kunne se mønsteret af ærgerrighed 
og vildfarelse. Først da kan vi ændre det. Lige nu er vi til grin, mens der foregår en del vi 
ikke ved. Du er til grin, når du tror, at man kun kan leve via betalt arbejde, når andre kan 
flytte flere millioner ind på egen lønkonto ved et par klik på en mus. Penge har spillet 
fallit. Penge er Venus-energi. Du skal gå en kvante op for at leve. 

Min lever gør ondt nu. Det er alle de forkerte bølgelængder og tabte visioner, jeg må 
sætte ord på. Det er elektronikkens svingning. Jeg lader mit ordvalg følge svingningen, 
nøjagtig som jeg gjorde det i går, da Merkur var kontraparallel med Neptun. Det vil sige 
et astrologisk aspekt mellem to planeter, der har svingningen af at italesætte alt det, der 
ikke healer. Jeg blev beskyldt for at være negativ, fordi jeg satte ord på svingningen fra 
Altet. Og der var jo rigeligt at tage af. Det kostede mig et 18-årigt venskab med Marie. 
1+8 = 9. 9 er tallet for Mars, som står for knive, så det var cut Elly. Jeg var 1- er. Jeg 
brugte kronen. Jeg var 8-er, der åbner alle kanaler men det var nuller, der kom ind. Mars 
er en ikke hellig planet og lige tiltrækker lige. Jorden må tage over og selv klare sin 
helliggørelse. Uranus er en hellig planet. Det er planeten for elektronik og 
hjerne/nervesystem. Uranus er et højere aspekt af Mars – og i Uranusfarten glemte 
menneskeheden lige at den ikke havde styr på Mars – krigsplaneten endnu. Fred være 
med fejltrinnet, hvis man må have lov til at være fri for at deltage i det. Men at blive 
tvunget til noget, man ved, er forkert, det er dræbende. 

Nu er jeg vist tilbage, hvor jeg i morges startede dagens skrive-ring…. 

30.08.17 

Det eneste ord, der står i hovedet på mig i dag er Armageddon, dommedag. Jeg kan se, at 
løbet er kørt for mig, og at jeg ikke har mulighed for at agere i det digitale samfund. Når 
I alle engang indser, hvorledes den mørke agenda råder gennem del og hersk og bilder 
folk ind, at vi bliver One World af digitalisering, så kan vi komme fremad. Digitalisering 
gør det, der ligger i ordet – digitaliserer. Elektronikken digitaliserer mennesket og den 
kommer NET OP nu, hvor mennesket åbner sig for en større følsomhed. Jeg har ikke ord 
for den følelse jeg sidder med NET OP NU. Jeg kunne kalde den angst. Jeg kunne kalde 
den frygt. Jeg kunne kalde den tomhed. Jeg kunne kalde den sorg, opgiven, realisme, 
indsigt, men ikke ærgrelse. Og dog – det var bare ærgerligt, at ingen bakkede mig op, thi 
jeg kom for at gøre en forskel og være med til at lede mit land og mit folk ind på en bedre 
vej for menneskeheden som sådan. Men gamle overleveringer sænkede skibet. Det er jeg 
ked af, og jeg er nødt til at trække mig tilbage og vifte med det hvide flag. Det rød-hvide 
Dannebrog levede ikke op til sit Blueprint. Jeg er nødt til at give slip på den røde farve og 
holde mig til det hvide kors, som jeg bærer. Eller rettere – dette kors fralægger jeg mig 
her og nu. Jeg vil ikke længere bære landets kors, da jeg i mig allerede har udfoldet mit 
kristuspotentiale. Resten er op til landet og befolkningen at gøre ligeså. Jeg trækker mig. 
Dansken er for fej, ærgerrig og et usmageligt folkefærd, der kun tænker på at hytte sit 
eget skind. Jeg er formodentlig ingen undtagelse, for jeg følger en indre drift. Men det 
slutter nu. Jeg kan ikke længere holde sammen på landet, når man vælger mammon frem 
for Blueprintet og en oplyst verden. 
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Jeg skulle have haft et velrenommeret, verdensomspændende forlag i mit regi på 
nuværende tidspunkt. Forlaget REX, der skulle have været det verdensforlag, der via 
kanaliseret materiale skulle have skilt skæg fra snot i alle de gamle overleverede skrifter 
om dette og hint, samt have vist vejen til den nye Jord. Bevares, jeg havde selv svært ved 
at tro på de mange høje meldinger, jeg fik fra åndelig side, men Jantelovsdanmark gjorde 
det bestemt ikke bedre, og det var janteloven og mistilliden og misundelsen man lod 
fremtræde. Og mod dårskab kæmper selv guderne forgæves. Og jeg kunne ikke mærke, 
hvor skadelig min egen skepsis var. Jeg turde ikke tro på, at jeg var noget ved musikken, 
thi jeg er aldrig blevet bakket op. Jeg mente, det var min frie vilje at se de utrolige 
udmeldinger an. 

Når jeg siger sådan – at jeg aldrig blev bakket op, da vil mange, der har været gennem 
mit bekendtskab og venskab tænke, at nu rabler det vist for hende, var jeg måske ikke 
noget værd og bakkede jeg måske ikke op?! Vi har kommunikeret i timevis om dette og 
hint! 

Jeg kan kun sige til alle, i et enkeltstående linieafsnit: Man bakker ikke op, når man 
konstant giver modspil frem for medspil. Og man bakker ikke et menneske, der er født til 
at downloade idéernes verden og ikke lave fysisk arbejde, op, ved at blive ved med at tale 
med det og vente på, at det indser, at det skal gøre noget fysisk selv. Det er lige bestemt 
at fralægge sig ansvaret og suge af den nybyggende, intelligente kraft til egen vinding, 
frem for at få den til at bringe sin vederkvægelse i mangfoldighed og opbakning ud til 
alle. Hvordan kunne I tro, at intelligensen ikke rækker til at gennemskue, hvilken 
handling der skal til? Hvordan kunne I tro, at vi kunne nå frem, når der gives afslag på 
den hjælp man beder om, hvor ens egenformåen i form af energi ikke rækker? Hvordan 
kan du tro at det, at stå på egne ben betyder, at man skal klare alting selv? Hvordan kan 
du tro, at elektronik manifesterer sig selv? Nogen tænker det, andre laver det. – Og nogen 
tillader sig at bestemme, at alle skal indordne sig under det, selvom vi lige NET OP 
derved ødelægger vor hukommelse og ansvarlighed trin for trin.  

Hvordan kan du tro, at vi er 7 milliarder mennesker om at løfte det jordiske felt og at alle 
så skal kunne det samme? Det indsnævrer jo lige NET OP bredden, dybden og højden 
og gør os til Homo Sapiens og ikke Homo Rexia, som er menneskets bestemmelse. Det 
kronede, skabende menneske, der går ophøjet ind på Jorden for at gennemføre sit 
Blueprint i symbiose med helheden og skabe ved tankens formidling af det enkelte 
menneskes værdiindsats på Jorden. Vi er 7 milliarder, fordi vi skal sikre at nogen 
overlever teknikken og kan stå for den organiske opstigning i menneskeheden, når 
hovedparten har leget færdig i blændværket. 

Man bakker derimod det tænkende menneske op ved NETOP at tilbyde sin skabende 
arbejdskraft, da det ikke er indsigt i, hvad der mangler at gøres fysisk, der er problemet, 
men at arbejdskraftens energi i sig selv lige netop ikke kan jordfæstes, hvis der ikke 
planetarisk er opbakning til det. Det nytter ikke at tale om, at man skal etablere 
jordforbindelse på den fysiske facon og så lade stå til uden at være den søjle, hvorved 
arbejdsenergi i fællesskab kan downloades og få sin synergieffekt ved at højden, bredden 
og dybden øges. Det nytter ikke, at lade nye teorier og livsveje bombarderes sønder og 
sammen i deres spæde vorden, blot fordi de giver friktion op imod det bestående. Det er 
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jo at abortere den nye tid før 
tidsembryonet får lov at grounde sit manifest ifølge den store Plan for Jorden. Det nytter 
ikke at tvinge alle til at bruge elektronik, thi da står ingen ubesmittet tilbage med den 
rene ånd og højere vej. 

Den elektronik, der eksisterer i dag er ment til at overtage dig og fjerne din hukommelse 
for din ophøjede metier på Jorden. Den gave man kom med udefra, - viden om at designe 
skudsikre veste og generere et rumprogram flyttede din bevidsthed udenfor dig selv, men 
misforståelser og egoistiske muligheder satte barrierer op for en tilbageførsel frem for at 
flyde videre uden ego. Vi blev tvunget til at køre linen ud med Homo Sapiens, der ikke 
kunne modstå slangens fristende æbletræ. Ved at ville vide noget og bruge viden mod 
hinanden, lagde vi grunden til egen undergang. Vi rykkede et trin ned ved at tage sagen i 
egen hånd og lukke bevidstheden for Blueprintet. Vi sænkede niveauet for input fra at 
være vertikalt til at være horisontalt og sideværts spejlende. 

Jeg er ikke i stand til at skrive mere eller hjælpe mere. Jeg må overgive bogen her til et 
andet forlag. Pengene kommer til at gå i andres lommer og mit virke kan da formodentlig 
ikke gennemføres. Jeg har tabt og alle I, der arbejdede på det beståendes præmisser 
vandt. I må nøjes med det halve kongerige. 

Jeg talte også for det beståendes præmisser, men det var for at bygge den elektroniske 
overgang i organisk regi via bevidstgørelse, kærlighed og samlet indsigt for det højeste 
gode i menneskeheden. Måske tog jeg fejl. Måske er det bedst at køre menneskeheden i 
sænk via elektronikken. Det var bare ikke genklangen inde i mig som det højeste gode. 
Men man ser jo altid fremtiden ud fra sit ståsted i nuet og fornemmelse for gode 
muligheder. Måske lever vi en nødvendighed, fordi ingen var klar…jeg kom måske for 
tidligt? Var det et sats? 

Jeg kan i indeværende nu se, at jeg ikke kan komme ud i offentligheden som planlagt. 
Elektronikken står i vejen NET OP der, hvor den skulle have været den største ven og 
ændret det bestående i et kvantespring. Men den organiske opstigning fulgte ikke med. 
Man forstod ikke at skelne og respektere den guddommelige gnist. Det permanente atom 
er nu underlagt elektronernes hærgen og modstanden har været for massiv. 

I Konceptet lagde man ansvaret over på mig, da jeg var ophavskvinden. Da metoden at 
have ansvar på ikke føltes tilfredsstillende for medlemmerne overtog man selv business 
og sænkede skibet med skattene. Kan selv, vil selv - efter man i første omgang havde 
aflagt sig ansvaret. Deltagerne kunne ikke åbne sig bevidst for Blueprintets eksistens og 
det blev nødvendigt at bevise dets eksistens – og dette bevis kan så ikke nå ud i 
befolkningen. Vi har mistet noget dyrebart, som var ment til at være nu. Men der var ikke 
penge i det. Man kan endog aflæse dette faktum i Konceptet ”Opdriftens” horoskop. 
Konceptet hører til i en fremtid, der endog i dag – 17 år efter sin oprettelse, ligger et godt 
stykke ude i fremtiden. 

Jeg kan mærke min evne til at skrive er ødelagt. Jeg har afdækket hvorfor, men 
forskningsprojektet blev aldrig godkendt af danskerne. Jeg har en form for helhed inde i 
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mig og ligegyldigt hvilke ord, jeg efterhånden skriver, så vil de være forkerte og selektive 
og ligesom ”ikke mig”. Jeg er blevet begrænset i min ubegrænsethed. Det eneste jeg kan 
gøre nu, for trods alt at bidrage med noget måleligt, er at gå i regression til de liv, der 
skulle have vist mine cv-kompetencer for at bestride posten som hovedkanal for 
download af Planen. Inspirationskilde og giver af energien for Blueprintet i 
menneskeheden. Det er for sent nu. Hjælpen til mig vil komme for sent og alt hvad jeg 
kan bidrage med her til sidst er at vise det, der kunne have været begyndelsen. 

Det er stadig begyndelsen, den vil bare udgå for vagt, da tiden er forpasset og jeg er for 
tæret af modstand. Man valgte at lade mig dø. Men inden du læser videre, så husk, at jeg 
udfoldede det hvide kors til at dække helheden frem for at lade korsformen styre. Det er 
samfundet, der bærer korsets tegn og sænker formen ned over mig, da mit udfoldede 
potentiale ikke måtte finde sit match for love og regler, skrevne som uskrevne. ”Det er 
bare ærgerligt”, som vi siger. Hvor der handles, der spildes… og ingen gad sidde og 
tænke længe nok til at forstå, hvad der spildtes, da man hellere ville handle på egen hånd, 
hvor hånden skulle have været rakt ud som hjælp. 

 Jeg sidder derfor her og doblet op i nuet….Bopbobbopbob 

Jeg har i det skjulte og for nogen i det kendte, leveret en hjælpende psykisk og energetisk 
hånd ind gennem 4. dimension, men man valgte at slå hånden af mig. Derfor kan jeg ej 
heller nå dig nu i det, der vil være min begrænsning. Her har du min højre hånd, men 
ikke mig. Hjerter af honning, dem kan du købe ja, men for penge kan du ikke købe mit: 

04.09.17 Det lykkedes ikke at samle energi og rum til at følge min hensigt og tekstens 
oplæg til at afskrive regressionen tilbage til Jesu livs tid. Denne bog er værre end nogen 
anden at skrive, selvom den burde være lettere end alle de andre. Jeg har godt nok for 
længe siden – år siden fået at vide og fornemmet, at der først ville komme en bog som 
ingen ville forstå inden man får øjnene op for ”Den sorte Perle” – måske er denne bog og 
ikke som nu antaget den først udgivne bog overhovedet af Sigma: Fra online til deadline, 
Forlaget REX (Reincarnated Energy eXhibition). Der hersker stor forvirring om flowet i 
denne bog og jeg bliver konstant sendt andre veje, får ophævet retninger, flow og 
kontakter eller også må jeg i gang med energi-rensning af mig selv og matriklen hele 
tiden og så igen. I stedet får du nu et forløb af sms-er blandet med forklaringer, jeg 
måske, måske ikke husker, samt hvad jeg har skrevet på min blok og evt. kommentarer 
til fotos fra mobilen. Det vil vise sig, når det bliver skrevet ind. Jeg bliver nødt til at lave 
denne bog i takt med, hvad jeg har af overskud, så i dag er jeg simpelthen nødt til at tage 
fat i regressionen til det tidligere liv, levet på Jesu tid og så lige levne plads til alt det, der 
skal ind imellem nedenfor – indtil du atter når frem til datoen 04.09.17 …. 
Aha…måske…så for Søren nu brød en opdatering lige ind her på pc-en…pyha, denne 
gang gik det heldigvis ikke så galt som sidst. Hvor jeg dog hader dette 
teknologisamfund, det har ødelagt mit liv totalt. Jeg kan simpelthen ikke fungere i det, 
men folk har jo valgt det, ikke? Nåh, nej – det blev trukket ned over hovederne på os og 
derfor har jeg lavet et spejl af, hvad det vil sige, når man får noget trukket ned over 
hovedet. Du kan virkelig lære meget om livet af ”Den sorte Perle” – på alle de mange 
planer, som det unikke bogværk rummer. Givet fra Galaksen til Jordboerne – men de er 

http://www.helsingorleksikon.dk/index.php/Fil:Holger-danske.jpg
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stadig ikke klar….Nå, det var et sidespring fordi teknologien ødelagde min 
selvforvaltning og hensigt med mit liv og min kommunikation. Men ja, det jeg lige kom 
til at tænke på var, at måske er bogen udtryk for Merkur retrograd og derfor hvirvler 
teksterne rundt som REX-er og trækker mig rundt ved håret… Og nu jeg tænker over 
det…der er da rigtig mange retrograde planeter lige nu…kan det være dét, der ødelægger 
flowet – der er simpelthen for meget, der skal tages fat i på én gang for at komme videre, 
for meget at løfte i endnu en spiralomgang for det højeste gode, og NET OP efter det 
årelange forløb med i det skjulte at løfte danskerne med den nye tids energier. Jeg er bare 
så færdig i motoren. Hvor ville jeg ønske at alt var omvendt – at danskerne havde spurgt, 
om der var noget, de kunne hjælpe med. Frem for at jeg skal bede om alting og gå 
tiggergang for at få lov til at være offer. Jeg har prøvet at være tigger i Indien…nåh ja. 
Den Køvenhavnersession mangler jeg også at skrive ind….men når du læser dette her, så 
har du allerede læst den….jo det må være de retrograde planeter, der ødelægger den 
naturlige, jordnære fremdrift – det der kaldes udvikling, men følger en kosmisk a la 
grecque bort med to skridt frem og et tilbage. Det er enerverende, når man hele tiden 
bremses til slow living, selvom princippet om konsolidering og oprydning på niveauet er 
en god ting, inden man går videre. Men i mit tilfælde her og nu, hvor jeg skal ud med 
denne bog før alt klapper sammen, da er det kompromitterende og patroniserende. De 
der ikke kender til ”ret tid” begrebet har fattet livets parametre dårligt eller også har de 
gennem århundreder gjort forsøg på at downloade så stille et liv, at visdom og indsigt er 
nået og samlet gennem enorm smerte og styrke og med et bestemt støttet Blueprint på et 
levested, der gør det muligt. Kors i hytten, hvor jeg skriver dårligt. Jeg kan ikke skrive 
mere. Ligegyldigt, hvad jeg taster ind, så føles det som en for lav betragtning. Mit 
mindset kan ikke blive ved at lave spejl. Den verden jeg er del af, er jeg bare så færdig 
med. ”Den sorte Perle” indeholder alle indgangsvinkler og der er ikke grund til at tænke 
mere, ingen grund til at have en mening om noget overhovedet. Det er irrelevant at have 
en mening, det vil bare føre til degradering af mit niveau. Og det er næsten uudholdeligt i 
et demokrati, der så ovenikøbet er på kollisionskurs med universet, men tror sig selv 
størst af alt… Vi er ”ingenting” og alligevel betyder enhver alt. Mening, forstået på flere 
måder, har der naturligvis været nok af gennem hele multilevelværket ”Den sorte Perle”. 
Og det er NET OP meningen med mine egne kardinalinkarnationer, jeg ønskede at 
finde via denne bog, da jeg i princippet har gennemført min opgave i Danmark uanset 
om ”Den sorte Perle” kommer ud i befolkningen eller ej. Opgaven kunne bare virke så 
meget mere, om danskerne var den bevidst via en udgivelse. Men i tiden kastes jeg hid 
og did, op og ned og rundt i endnu en spiralopgang, der truer min eksistens. Men jeg 
bliver ved, fordi jeg er for langt til at kunne andet, og fordi jeg efter denne bog ligger ned 
på Livsbanen og med øverste tip af langemand kan røre grænsen til 5. dimension – eller 
måske nå at holde om silkebåndet og klippe sløjfen over og åbne porten til ballet på 
slottets skakternede gulv. Jeg har været der før, natten hvor vi holdt fest på Kensington 
Palace, mens legemet endnu lå på hospitalet i Paris. Vi var mange, der var samlet på et 
andet plan og fik uddelt de næste jordiske opgaver. Jeg fik to – den første er gennemført 
og jeg sidder i sumpen, langt ude i hampens skydække og rækker diplomet mod himlen. 
Det var den første, der bestod af to dele Healings- og videnskonceptet Raising the Rays 
med flere underkoncepter og bogværket ”Den sorte Perle”….hør! nu er den gal igen! 
Hvis jeg ikke tvinger mig selv til at gå i gang med at skrive den regression af, så flyder 
jeg baglæns og suges ind i ”Den sorte Perle” igen. Men jeg skal nå toppen af spiralen og 
stå solo for at tilfredsstille astrologernes nyerhvervelse MakeMake – jeg skal stå på egne 
ben i 9. hus – huset for højere viden. Og egentlig er det – ser jeg pludselig såre simpelt. 
Det er jo i sig selv højere viden, at jeg er inkarneret igen! Jeg er den selv, den højere 
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viden. Det er bare at sige ”Hallo, jeg er her!” – Jeg sidder godt nok helt ude i sumpen af 
tætte røgsignaler fra menneskehedens mentale lort. I kunne have kendt mig, men 
foretrak mig som et ubeskrevet blad. I har fået, hvad I bad om – til enhver tid. I valgte 
elektronikken, fordi I tror, at man kan komme udenom retrograder. Det lader sig ikke 
gøre med mindre man har mestersymbolet fra Sirius: Yrla. Måske skulle jeg sætte det i 
gang? Nej jeg gider sgu ikke bruge krudt på det. Jeg vælger at lære folk, at det planetare 
flow og planeterne i solsystemet styrer enhvers liv – også grundlovens. Og guderne skal 
vide, at vi trænger dybt til en ny grundlov inden det er for sent. Men guderne ved også, at 
man skal vide det, der står i ”Den sorte perle” før man kan vælge det rette tidspunkt. Nå 
op i røven med det. Danskerne er pisse ligeglade. Hør hvad sker der dog for 
sproget…mobilen ringer..opringningen kommer fra en veninde, der er vant til at leve i et 
miljø, hvor man udtrykker sig således…bølgelængden var allerede fremme med 
bevidsthedens tanke ”længe inden” mobilen ringede. Mit rum var åbent. Jeg kunne 
vælge at bruge den sublime før-tidige ringetone som indikator i mit system for, hvem der 
er på æterlinjen, men det ville kompromittere min veninde at gøre det, da det ikke er 
hendes egen autentiske ringetone, men tilhører en mental entitet. Verden er ved at være 
af lave og ingen fatter at vi selv ødelægger vort eget eksistensgrundlag ved at blive ved 
med at skjule, at æteren er fuld af ugunstige signaler fra elektronikbranchen. Det bliver 
gjort til ingenting, men jeg har taget aurafoto af det og det er at finde i ”Den sorte Perle” 
sammen med en mængde andre sublime beviser for, hvad der styrer vore liv og er årsager 
til vor smerte og sygdom. Og når jeg sender spørgsmål ud, så sender Universet svar 
tilbage – svar/bekræftelse kom i tv-avisen i forgårs – En ambassade på Cuba er blevet 
angrebet med uhørlige lyde for det menneskelige øre og de fleste på ambassaden er 
blevet syge og indlagt med hjerte- og hjerneproblemer. – Og hvad er det vi skal for at 
åbne den nye tids smukke verden? – Vi skal samle hjerne og hjerte og deraf lave en ny 
gylden tid på Jorden…ikke ødelægge hinanden i en metallisk opstigning!!! Jeg kan jo så 
også forstå, at digitalisering har været på banen længe før vi er blevet mødt i 
offentligheden med den – vi skal bare gå tilbage i hjerte-kredsløbsstatistikken for at 
afsløre det. Men det hedder sig at det er befolkningen, der har en forkert livsstil, spiser 
forkert osv. osv. Men det er bagsmækken, det er galt på. Det er den mørke brigade, der 
ikke kan få nok. Den styrer alt. Banker, energiproduktion, elektronik, religioner, 
våbenfremstillingen, narko, porno og medicinalindustri. Man kan ikke få nok og du 
støtter dem OG det er i opposition til Universets stråle, da vi lever i et 2. stråleunivers og 
2. stråle står for kærlighed og visdom. Nok om det du får lige en hel masse at læse 
nedenfor, som du må forstå hvad, du kan af. Du er din egen herre….og det er så nok den 
største løgn skrevet til dato i bøgerne, som ellers er sandhedssøgende hele vejen og har 
verificeret en del højere sandheder. Nå pyt, læs! – Så skriver jeg den regression fra 
tidligere liv på Jesu tid af imens, så du kan få teksterne i det udvidede tekst og 
kommunikationsbidrag i kronologisk orden, når de 4-5 retrograde planeter er vendt. Det 
er ikke let at være på samme tid alle steder og man bliver sindssyg i bærret, hvis man ikke 
ved at det er det, der sker og det er ved at brænde igennem i folks bevidsthed og hjernen 
kommer på overarbejde og aggressionerne, skizofrenien og paranoiaen stiger og bliver 
livstruende. Jeg er nødt til at få den her bog ud som beviset. Skrive så tæt i virkeligheden, 
mens jeg alligevel står udenfor og beskriver og iagttager det ske. ”Den sorte Perle” er 
opstigningens vidne. Et autentisk historisk dokument bygget via autentisk fiktion. Men 
det fatter du ikke, før du har læst værket. Så lad være at give dig selv indre jantelov på 
grund af den bemærkning. Bare læs! Det handler ikke om andet: Bare læs! Du behøver 
ikke at forstå alt. Bare læs! Når værket er læst på den måde, det er instrueret til at læses, 
er du blevet dansker af guds nåde og i pagt med Universet. Det er gaven fra Galaksen. 
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Kan det være bedre? Læs!... 13.02 hvilken planet giver kommandotonen? 15.04 går Månen 
i sekstil til Saturn… det passer jo meget godt med lidt indskrænkning af friheden og den 
hårde læremester. Og ja, man kan mærke aspektet 2 timer før, det er eksakt, hvis man er 
sensitiv – eller bare opmærksom. Det kaldes aspektets ’orbis’. Måneaspekters orbis er 2 
timer før og efter. Så jeg indskrænker mig nu under mit USB-stiks diktion. Planeternes 
energier styrer dit liv – og landets liv og landet trænger til en reinkarnation og nyt 
fødselstidpunkt, som er grundlovens vedtagelse. Nok om alt dette. Læs! Vi er godt inde i 
orbis NU og 4 timer frem! Klokken er 13.11 (11 er et mestertal). Find USB og skriv. 

HER SKAL SMS´ER en masse ind samt billeder fra mobil og tekst fra ternede blok. Det 
hele skal blot stå ukommenteret. 

08.01.18 Hovsa, det har jeg da helt glemt i det følgende! Jeg skulle bare lige den vej her 
tilbage fra fremtiden for at rette en skriftform, så man kunne kende forskel på sms-skrift 
og mine tilføjelser. Det var altså ikke tilfældigt, at jeg lavede ”fejl” i går! Altså, hvor er det 
hele minutiøst styret i Blueprintet! Og hvilken hjælp! Tænk, hvis vi ikke var en 
konsekvens af en før-tanke! Hvordan skulle det så ikke være gået?! Jeg prøver, om jeg 

kan bide i det sure æble  med mine smertende tænder og så holde 
mund. Tand for tunge, som vi siger. Aha – det er selvfølgelig min træning i at komme 
tilbage til ikke-sladder. Tak. Jeg skal jo over i noget nyt, hvor man må holde kortene 
tættere til kroppen. Lad os komme ud af denne bog. Tag Opdriften og Fremdriften med 
mig….. 

20.08.17 Kl. 08.02: Hej Hanne Mie, du får lige en række sms er, jeg har sendt til Dorthe Sværdpiil, 
som er en af de 7, så må du lige mærke efter om ham, der går Caminoen er med i det her. 

08.03: Nu erkender jeg, at det er sandt, at vi er forrest i Dk. Det vi er i berøring med nu, hænger 
sammen med noget teori, der kom frem til Aller sidst i konceptet, men kun lige blev indledt og så 
prompte stoppet - ligesom mine studier og forståelse af noget om muskler, mikroorganismer, 
krystaller og meget mere relateret til de 5 elementer. Der er noget, der går op i en meget høj enhed 
og mirakelmageri i det de 7 personer kan tilsammen.  

08.04: Så det er noget med tidligere liv, jordelementet, Neptun?, stenbukkens tegn evt. fixstjernerne 
at gøre. Det hele skal samles i 1 manusymbol, som ligner et embryo og så bruges det evt. til at lave 
forseglingen mellem højere og lavere sjæl? Jeg har delelementerne, men vi mangler samarbejdet! 

Slusen vi skal lave er selvfølgelig en spiral  de 7 stråler er udvendig og de 5 elementer er 
indvendig i træformationen her på grunden. Måske er jeg ved at åbne det dokument, jeg fik på 

sjælerejsen i København  

08.05: Jeg er jo også ved at få installeret ny pc - altså ny Uranus forbindelse = kontakten til 
universet, men også nervesystem/hjerne. Så det hænger fortsat parallelt grounded sammen.  Når vi 
har teorien og behandlingerne på plads, så ………………. Så skal alle sjælesluser være klar og det 
går jo fint rundt om i verden, hvor lysarbejdere laver forskellige åbninger.  Der skal så bare 
udsendes et fælles dekret af en slags. 

08.14: Og de indvielser sendes ud over jorden fra det galaktiske plan, jeg har set mennesker 
samarbejder i grupper 
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08.18: Som jeg har tjekket ved sidste satsang hos Kay, at jeg kan tage "bevidst " kontakt til. Hvilket 
så var konceptet, jeg fik givet's formål, - at vi skal nå mens jeg er i live - eller i hvert tilfælde have det 

grounded i en 6-kants fokusområder på jorden...? Den galaktisk lysføderations logo. 

08.19: De sidste to sms´er er kun sendt til dig pt. Til tjek. 

08.29: Pyh ha da, nu kan jeg endelig begynde at lade mit indre "misundelsespres" stige op til 
afvikling. Det er ikke en gennemført misundelse, fordi jeg har vidst for meget til at lade det blive en 
fuldgyldig følelse, men det er smerten og vreden og sorgen og utålmodigheden over, at måtte nøjes 
med at være vidne til at "alle andre" kunne få lov at handle med/i lys og så bare vente, vente, vente 
indtil jeg blev syg af det, for så at have en indikator på, om det vi laver virker. Det kan jo kun 
mærkes indefra af én selv, og må ikke gå ud over andre. Sygt og surt nødvendigt show. Som jeg så 

ikke engang ved om det sidste og afgørende kan gennemføres af. og så samtidig skal man bare 

være i kærlighed. Det er godt nok noget af et opslidende virke.  

08.39:  Sig mig liige engang - er hende her Enya et af - eller en sjælsdel af en af 
mine Nefertiti - døtre - den 3. evt. eller Tutankamons kone - altså den førstefødte så???? 

08.45: Hun husker det med træerne, der gik ud i tørken.... og der er en sang på cd'en, jeg skal bruge 
nu. - Once You had Gold. - Jeg er gennem alle bøger ledt til de sange, der skal med, og Enya er der 
en del sange af ..... musik... for det er ikke hende, der skriver teksterne.... so what. ..?? 
Sangskriveren er en del af Tutankamons sjæl? Eller hun inspireres af Enya? 

08.50: Så er næste led - adgangen til evt. gratis at have hendes sange i bøgerne, noget ægyptisk, og 
hvor hun bor er åbningen ud i verden med det nye koncept.....bopbob. .. det er vist for tidligt at sige 

noget om...men krogen for enden af fiskesnøren skal jo have fat før vi kan hale det ind Same 

Procedure every Year/Time James  

08.58: Norge er også en mulighed via min horoskoplighed med Marcello Haugen.  Og så få 
nordmænd til at lægge pres på Danmark, for danskerne godtager ikke at "nogen er mere end andre" 
før de får det at vide udefra. Og vi skal nødvendigvis have den opmærksomhed for at få indflydelse i 
dk.....Nå det må komme henad vejen.. men man må jo lige have nogle problemløsende perspektiver 
for ikke at vælte/ blive fejet bort.....Aha,  det må være Medusas teltpæle i bøgerne. Der mangler 

stadig ting/vendinger/udsagn at opklares. Det hele skal helst være sandt til sidst uanset 
hvor meget man først troede det var bluff ....  Det er skelneevne-træning og 
tålmodighedstræning. 

09.11: Det må være det at slå lejr og belejre fremtiden, slå teltet op og flytte ind - via spejling og 

genskær og at slå forhindringerne ihjel, inden man møder dem korporligt. Tænke, tænke der er 
noget om det. Først slår man pløkkene i jorden, så lægger man sejldugen blødt henover jorden, så 
det er ganske uskyldigt og så stikker man lige teltpælene ind under dugen og vupti dot com der et 
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beboeligt telt. Så altså... Først satte vi jernstænger i jorden her og ændrede vandåresvingning. 
Træet til slusen har 12 teltpæle/ stammer og sejlet må dale ned fra himlen ligesom Dannebrog 
gjorde det, via kodningskontakt af hellig geometri - det samlede manusymbol .... Cirka sådan. Godt 

man er krebs.   Krebse bruger en form for ”omvendt logik” og krabber til siden 

osv., for at gå frem  aha, nu fatter jeg hvorfor der er et knust sidespejl med i bogværket – jeg kan 
ikke spejles, men jeg kan spejle andre. Og det er jo hele bogfundamentet – danskernes måde at 

være på/skyggesiden. Det var vidst det for i dag  (07.01.18 Spejlet er vist at sætte min 
MC-akse i Jomfruens tegn og bagefter skal jeg så over i mit næste virke, der så er MC i 
Løvens tegn. Det bliver ved at være lige dybt og forunderligt planlagt og hænger sammen 
på alle leder og kanter. Skabelsesværket er helt eminent, når man fatter mere af dybden.) 

11.22: Sandt  

12.25: Wow. Vi nærmer os. Det tager bare så lang tid at skrive opdatering til indsigterne, så det er 
næsten ikke til at holde ud. Kan du fornemme Kay? (stifteren af delkonceptet ’lev af lys’?) Grundet 
så fordrende en fremtid sammen, har jeg prøvet nogle gange, om han skulle være en del af 
Jesus, men det giver aldrig genklang. Lige nu får jeg navnet Thomas ind. Var han disciplen 
Thomas? .... kunne godt være, og så var han ikke en af de nærmeste disciple, fordi han dengang 
havde for mange krigsliv bag sig... Måske. .. hvis ikke jeg tager farve af hans nutidige stjernetegn. 
Vær i ALT opmærksom!, jo.  

12.27: Og senere del af Francis bacon og dermed del af Shakespeare? 

12.33: Eller er bare sat i værk, fordi jeg skulle købe en pose flæskesvær i Lidl og begynde at spise af 

dem Jeg har dog før fået navnet Francis Bacon under en healing ved ham - han vidste ikke selv 
noget om det t hvert t fælle. Jeg har kendt Shakespeare i tidligere liv. Og vidst hvem Luther var. 
Som så vistnok er Birthe fra konceptet, som er 1 af de 7. Vi er mange spændende personer samlet i 
Danmark, og jeg sidder med begyndelsen til denne optrevling, men mangler penge til at videreføre 
og bevise disse ting. 

12.37: Jeg har i al den tid med lysnæring tænkt så godt, når jeg fik fedt og salt og noget knas i 
hovedet. Nu er det tilbage igen.... er det Kay,  der har lavet fragmenteringen af min hjerne, så den 
ikke arbejder sammen mere? Fordi han ubevidst vil have magten? 

12.45: Det er ham Sværdpiilen skal trække ud af mig? Det har noget med cellekerner at gøre eller at 
han har hacket sig ind i min hjerne for at tvinge hans indvielse igennem på et ikke- oplyst grundlag. 
Han skulle nok ikke skelne, for at alle facetter kan komme med....og NET OP blive til viden 
undervejs. Han påstod, jeg ikke var åbnet til lysnæring, men det er jo også hans metier, ligesom det 
er min at åbne andre for deres højere Blueprint. Men jeg vil stadig mene det var en formssag og at 
det kun var for at vente på ham, at det ikke skete i konceptet for os i basisgruppen. 
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07.01.18. Jeg har her beviset for, hvad det har kostet mig energimæssigt (foruden de 

55.000 kr!) at gå på linie med lysnæring: . Mit navn Ziggie har det tals 
energi, der siger ”én engel guider”. Og når jeg underlægger mig Kay som guide, så bliver 
min aura total rød. Men min aura var jo allerede hvid i 2001 og derefter bølgede den i 
turkise flammer, som er den nye tids rodchakrafarve! At min aura bliver helt rød viser blot 
at alle chakra har ren adgang i dybeste lag og ikke-modstand på svingningen. Der er med 
andre ord ”ren røv at trutte i” i alle chakra. Men at blive sat hele kvantespringet til 5.-6. 
dimension tilbage til 3.-4. dimension, det gjorde mig syg og vred – og det var formålet 
helliger midlet for at få indgangsporten til duallæren sparket helt op. Formålet var ikke 
lysnæring i mit tilfælde. Det kommer nok i 2018 eller 19.    

12.52:  Hovsa - en svær hjertesag.  

 (Nu hjerteproblemer 20-27 –sept. 2017 . 07.01.18 Husker ikke lige hvad de bestod i. Men det 
er sket flere gange, hvis man åbner de dybe hjerteblade for ukendt stof, så kan man få det 
som om man får et hjerteinfark. Ubehageligt, og skræmmende, hvis man ikke har 
skelneevnen på vid gab.) 

12.57:  Guds veje er uransagelige. Dette var én ud af mange, og lige i bøgernes 

ånd! Døm aldrig dårlig ånd(e).  - før man kender årsagen til den.  

13.00: Kays far var slagter eller også var han selv. Jeg husker det ikke helt. (07.01.18 – IT er ved 
at have ødelagt min hjerne. Jeg bliver nødt til at finde andre veje at udkomme med 
forskningsresultatet mv. på. Efter min hjerne gik i ét med pc-ens energi for et godt stykke 
tid siden slettes al hukommelse. Vær opmærksom på dette medie! Det er en ren Madame 
Curie! – Elektronik er kun et midlertidigt stadie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Og Madame Curie – hun 
er her også igen og var med i basisgruppen i Opdriften. Måske havde vi vitterlig noget at 
komme med? Synd og skam at danskerne er så hurtige til at skue hunden på hårene, når 
man ikke leder efter lysindfaldet.) 
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13.22:  Koncepterne forenet inden jul? 19 er solens tal. 12 offertallet og 
17 står for sår på sjælen 17=8=Saturn skæbneplaneten og min fødselsdag. L=3=Jupiter 
ekspansionsplaneten, tal-tværsum nederst= 28= antallet af år i en Saturnrunde, 28=10=1= solens 
egocentriske tal, altså forening af to sol kvaliteter. Der gjorde mig til offer og gav sår på sjælen i min 
Saturnrunde, som er 56-57 år og det passer med, at jeg blev ”besat” i Kays koncept for 3 år siden og 
da var jeg 56 år... bare et bud på ikke tilfældige tilfældigheder.  

13.32:  Det var så det crusti-croce-fix og jeg blev netop korsfæstet i en klardrøm for 
ca. 22 år siden, og den drøm blev afsluttet via forløbet ved Lotus Health Care /lev af lys. Netop hin 
aften, hvor der var et Jupiter aspekt i Altet, og hvor himmel og hav stod i ét. Og Jupiter=Zeus lynede 
henover himlen og tordnede ned over satsangen, som vi var samlet til i Lotus Health Care s 
bygninger. Det var deres sidste chance for samarbejde med mig. De tog ikke imod en udstrakt hånd 
og så stoppede det oplæg -  og forløbet med regression gik i gang. Det var det Cruise- fix vi så fik på 
plads. Nu skal det så fjernes fra mig og næste længdespring er igang. 

13.55: Ha det er sandt . Det er en god dag med mange gode erkendelser  

14.05: Ja pludselig så vælter brikkerne ind og så rykker det. Men alt skal jo passe sammen, så det 
tager tid. Her stinker i hele stuen nu, for vi skal jo undgå madspild og så måtte jeg spise hele posen. 
Det er sådan nogle ting man fortryder at rette ind under. Håber det er det sidste eksempel. I lev af 
lys skal man nemlig smide resten ud! Så jeg er ikke i deres regi endnu. Det er jo så samtidig vist. 

 Men træls altså.  

14.06: Nu skal jeg så have noget vand! Og så begynder det at regne (Typisk synkronisitet for 

mig.) (07.01.18 – Måske man skulle bosætte sig i Sahara, så de kan få lidt nedbør. Men i 
dag stråler solen så, for processen er jo gennemlevet. Let there be Light.) 

14.07  Timet og nu skinner solen mens det regner. 
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14.08  Ringen er sluttet. 07.01.18 NET OP! 

14.14: Det er altså en mærkelig evne at have udviklet! Håber den forsvinder i den højere sjælsdel. 

Jeg trænger til nye boller på suppen. Hav en god eftermiddag. (07.01.18 Karin fortalte mig i går, 
at lysarbejdsplanen for Jorden er blevet 10 år forsinket! Det giver fuldstændig mening for 

mig – og det har næsten ødelagt mig, at der kom ændringer i Planen 
og jeg blev nødt til at gå længere ud på marginalerne for ligesom at lade andre gå ind 
foran. Jeg har NET OP følt mig som en slags skakbrik, man værner om til rette tid, men 
havde ikke noget konkret at have fornemmelsen i. Nu fortæller Karin så net op, hvad der 
er blevet andre meddelt. Der er også alt for mange, der er faldet fra og går efter at tjene 
penge i stedet. Jeg kan jo kun sige – det skyldes fordomme, ego og skelneevne. ”Den 
sorte Perle” er nu blevet til et bogværk der gennemhegler læserens skelneevne og valg af 
lys.) 

14.27: Nåh nu fatter jeg lige manifestationen. Første  og sidste flæskesvær  
skal sættes sammen i større level-ring fra 2008 til nu. ”Kærlighed forever”  Så er symbolet "poppet 
op" i sværen - altså er mester på jord symbolet klar til brug! Altså! Det er bevidst integreret. Og det 
var også det, de fra åndelig side viste i sjælerejsen, ville ske. Det er da virkelig vildt det her! Sikke 
noget. Er det ikke det? Kærlig hilsen til og fra kærlighedens mester/mestre. Vi går i ét og kanalen må 
åbne direkte.....Når den nye pc / hjernen er klar til brug. Det må være det. Bøgerne åbner læserens 

kanal cirka nu så. Nå Mie, undskyld al den forstyrren.  

 (07.01.18 Og nu er Guldsløjfen klar og manifesteret !) 

14.34: Nåh ja og kanalen blev jo lukket og så bruger man den her metode - nød lærer nøgen kvinde 
at spinde og i bøgerne kommer flere gange sangen: på en jernbaneskinne sad en nøgen danserinde. 
... og så kan jeg ikke mere af den tekst - men den linker så til Kim Larsen - om lidt, om lidt er vi 
borte....hvor danserinden så lader sin lave sjæl dø og den højere tage over og så har vi: SKIFTET! 

Det er sådan bøgerne slutter! Wow  07.01.18 Lidt bombe-bastisk afslutning – men jeg 
forlader i hvert tilfælde nationens ”Den sorte Perle” og kan ikke selv gøre den færdig. Jeg 
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må fatte tillid til at andre kan mærke, at de skal gøre det, eller lade den stå til brug 
ligesom komponister også har efterladt ”Den ufuldstændige” komposition. Bogværket er 
jo også et farvetone-partitur, blot for krystalsyngekåle. Himmelsk downloadet symfoni. 
Jeg ved bare ikke pt. hvordan den skal spilles. Dele skal spilles/bruges såfremt det 
omrejsende Koncept annonceret i 2002 bliver til noget. 

14.37: Hold da op. Så faldt hele puslespillet på plads og man kan se, hvad billedet forestiller. Det 
skrevne i hvert tilfælde.   

14.38: Bog Bang måske.Og…  hende den sorte, var spejlet af danskernes næste 
trin. 

 Sort Perle = 1. højere selv Alfa-Omega! 

14.46: Så skal der krystaller og krystalskåle til på sigt og jeg skal lære noget håndlæsning af dig, 
hvor vi så skal ændre 1001 nats healing fra at være fra fødderne til at gå via hænderne. Så hvis du 
har et billede af planet-navnene på håndfladen, så skal vi videre den vej! 

14.50: Og så har Kiirsten, den ene af de 7 noget viden, der skal kobles til osv. Så kommer der en 
Skifte-terapiform ud af det og så knalder vi lysnæring på, så det virker permanent fra dag 1!!! 

14.52: Og alle veje fører til cd-rom med bøgerne på - sjælenes ring slutter = sidste liv på jorden og 

karmafri  

14.53: Det hvide broderskab træder frem. Slut prut.  

14.54: Net op og alle er gjort til fiskere. 

14.56: Det var ikke en profeti, det var en guddommelig ordre. 
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15.05: Og nu rykker jeg lige pludselig tættere på både faderen og sønnen. How weard. Det havde jeg 

ikke lige set komme. Bare undret mig over, hvordan det skulle kunne ske.  Ordet er 

tryllestaven  . Og ved du hvad, vi skriver bare sms rækken over i 
bøgerne, så er den skid slået. Så kan jeg nok gå videre med mestrene i morgen. Det føles som spild 
af tid og energi at beskrive en hel masse. Folk har jo læst tusindvis af sider på det her tidspunkt, så 
noget fatter de forhåbentlig selv. Jeg har bare lyst til at komme i gang.  

15.25: Kan du sende sms fra din mobil til din mail og derfra føre mail over i word- dokument? Jeg 
kan ikke. Der er flere bøger, der skal laves sådan. Men hidtil har vi været nødt til at skrive dem af og 
det er et mega arbejde. Også fordi der skal skrives sendetidspunkter på hele vejen. Af hensyn til evt. 
astrologibrug, så astrologerne kan efterforske nye begreber o lign. Verificere hvad der er sandt, hvis 
der opstår fejl undervejs. Der er nemlig brugt pure opspind nogle få steder for at spinde nettet til 
Opdriften. Det er dog rimelig tydeligt gjort, så det ses, men alligevel. Selv løgnen har vist sig at være 
sand i nogle tilfælde på andre levels. Kryptisk henad en kant.  Nå, slut! 

15.40: Jeg tror, jeg kan kopiere SMS og på den måde få det over  

15.40: Sandt   

07.01.18 Vi har snart fyld nok til børnehaveklassens sandt kasse. Det er 
ikke sådan, når man skal integrere Pluto og andre ydre planeter. Det er lidt af en 
ørkenvandring i kabbala-kort og brevvekslinger og meget andet godt fra havet 

 (Sahara var engang havbund – vær i ALT opmærksom!). 

15.52: Det tager lang tid at gøre, men må være hurtigere end at skrive af. Så skal det selvfølgelig 
læses igen osv. laves til bog med baggrunde og farver osv. Det gælder bare om at nå til vejs ende 
så hurtigt og logisk som muligt, så teksten minimeres nu. Så er der en A og B bog af den jeg skriver 
på nu. A bogen hvor sms indgår og hører til bøgernes flow og stopper her. Og så B bogen uden sms 
processen som bare fortsætter med kanaliseringerne fra forleden. Det er til at blive forvirret af, så 
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jeg prøver at holde fast i den forståelse. Så vil det vise sig senere hvor den, der skal ud inden jul 
reelt starter. Jeg fik jo lov at slette i denne her, husker du nok.  

07.01.18 Det har jeg så ikke gjort, hvilket du nok sidder og synes er træls, men jo flere 
spørgsmål der er svaret på, jo lettere forstår man ”Den sorte Perle”. Og den her bog 
spejler jo også det at vi har et for fyldt mindset og lader vort mentallegeme splitte hver 
dag – Teknologi får os ikke i mål, den gør det bare lettere at manipulere os rundt med og 
træner visse evner fordi vi fravalgte den autentiske vej. Såre dumt! 

16.01: Det er nok mig, der skal skrive tid på, hvis den ikke kommer med, så det er afsendertid/ 
indsigtstid. Jeg tror nemlig værket i sig selv, via astrologi, kan bevise reinkarnation. Men 
omfattende bliver det. Det kan vi så være ”ligeglade” med. Og det bliver en befrielse ikke at have 
den parameter inde mere. Det giver opdrift for hvert problemområde, der slippes og ballonen stiger 
og falder med rumtiden og tidshorisonten man har for øje.  Eller hvad andre forskere kan regne sig 

frem til. Jeg håber bare, jeg har bygget fundamentet godt nok, så det holder  

16.06: Tidsforskere skal finde første intro til første flæskesvær og køre horoskop frem/ sammenligne 
med sidste flæskesvær, og tiden hvor den optræder hen gennem værket. Set i bakspejlet, så er det 
jo genialt, at der er brugt billeder frem for tekst så. Men om det lykkes at få alle billeder ind, det er så 
op til dem, der skal færdiggøre værket, og det er vildt skræmmende at tænke på. Det hele kan jo 

falde til jorden, hvis det ikke er klart sansende personer.  

16.14: Og hvem er de? Dem der selv er indskrevet i værket eller også udenforstående, fordi de netop 
ikke er involveret og derfor kan holde tømmen, så de vilde heste ikke får for meget gang i flowet? 
Det er et helt vildt sats, som jeg slet ikke tør se på endnu. Det ligger bare som en nedre frygt/ angst, 
der har skullet tiltrække de tilsvarende skygger hos andre som så er spejlet. Sjovt så egne skygger 
flyder op til overfladen som champagne bobler i et Nytårsglas. Lige nu sidder vi fortsat bare lidt ude 
i sumpen og må nøjes med at give den meta-n-gas. 

16.16: Det er metafysikken undercover, som andre må studere.  

16.16: Skål  

18.08: Skål Jeg fornemmer dit fundament er stærkt nok   

18.08.: God aften  

18.10: Tak  

18.51:Tænk hvad der kan komme ud af en pose flæskesvær  

20.43: Ja på en måde kan man faktisk kalde det fyldt enkelthed. Hvis man bruger it-skærm får 
man så meget info-støj, at det lukker af for livets kommunikation og man fyldes af tomhed. Det er på 
en måde forskellen på det dybe rodfæstede liv og det overfladiske blændværk, når man lige kommer 

til at tænke Siriøst videre over det. Sjælskommunilation versus personlighedskommunikation 
måske? At være i, modsat at være tilskuer til.  
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20.44: Ja der er noget med blændværk og at det er tid at trække gardiner væk og få klarhed  

20.45: Og sjælskommunikation i stedet for det mere overfladiske egocentrerede 

20.48: Ja. Nu stod forskellen i hvert tilfælde pludselig tydelig frem. Simpelt og forståeligt. Og taler 
for slowliving. 

20.52: Ja slow Living  

21.08.17 Kl. 13.24 Har en engel en sjæl?  

13.27: Åh det var et godt spørgsmål. Umiddelbart tænker jeg, at hvad skal de med en sjæl for de 
arbejder i en anden dimension eller på en anden måde. Men jeg fornemmer, at de har en form for 
kontakt med noget. 

13.34: Ja, jeg er engel på et andet plan og galaktisk eksistens et andet sted. Der er nogle 
muligheder, der ligesom holdes i hævd, fordi vi anerkender udvikling. Nå der må komme noget mere 

af en slags... Niels Brøndsted har nogle forklaringer. 

23.08.17 Kl. 12.16: Jeg forstår ikke noget af det her. Både brevet og bogen om tidligere liv er kørt 
ligeså meget "af sporet " og sendt rundt i en ring, som det plejer. Måske er det så stabilisering på et 
level, men så skal der jo ikke siges, at det tager 14 dage, når det tager en måned og ikke ender op i 
det, det skal. Min pc gik ned midt i en kanalisering og den blev mod sædvane ikke gemt, når 

Microsoft pludselig opdaterer. Og uden varsel.  

12.19: Der er fusk med det. Det er nok stadig Kay, der spøger, han var jo IT-mand før lysnæring osv.

 

12.25: Nu spiser jeg lige, og så må jeg se, hvordan jeg kan få ham ud af mit system og få det gjort 
via healing igen i dag af prins Henrik , som hænger sammen med Kay og så kører den her vej på en 
eller anden mærkelig facon. 

14.07: Hmmm ja du skal vist slippe af med Kay og slippe forbindelsen helt. 

07.01.18 Det er som om et stort kapitel er slut og jeg har gennemført det, der var aftalt, 
hvis jeg kom ned i denne Livsbane. Og jeg er nok nødt til at sætte mig helt fri. Jeg har 
været max. til rådighed for dem og Ringen på niveauet er sluttet. Jeg tror ikke længere på 
videre samarbejde i regiet. Der er grænser for, hvor længe jeg gider være undersåt.  

14.18: Jeg har lige renset ham og åbenbart hele Danmark, bøgerne og cd´erne dertil for fordomme 
omkring mig og renset Kay for misforståelser i ham af hans sjælskontrakt. Det er som om vi/ jeg er 
nået gennem Astral fænomenerne og er nået op over skyerne til mental legemet, eller hvad hulen 
det er. Pludselig strålede der lys ud fra mig og det hele som en mega flad lysende galakse og der 
var hul igennem til Lady Liberty. Det så fint ud. Da jeg så så mig selv i spejlet, fordi jeg skal af sted 

til min mor, så så jeg godt nok ikke rar ud men det kan være Uranus - energien og 
clairvoyance, der gør det. Det er et normalt fænomen. Men let at misfortolke! Lige nu forstår jeg ikke 
helt så meget, men det gjorde noget af en slags! Jeg må køre til min mor nu, så måske er det også 
fordi, jeg ikke blev helt færdig? 

14.22: Jeg prøver på at komme fri af de spor Kay og hans følge har holdt mig i, så jeg kan komme 
op, hvor jeg hører hjemme. Det er noget om de der sjælsplaner, der skal bevidstgøres, tror jeg. Så 
jeg kan vide lidt om, hvad det er, der ved en forsegling på højere niveau gives afkald på. Og måske 
også ansvarsmæssigt indebærer? 

14.28: Det er muligt det er helt forkert?  Jeg har så den tanke, at jeg kan trække Magdalena aspektet 
fra hende i Californien over på min banehalvdel. Hun har skrevet bogen Heart of Love, og er videre 
fra Magdalena. Det hun skulle med det sjælsaspekt var måske bare at skrive det ud gennem den 
bog?? Jeg ved ikke, om man kan sådan noget? Derved vil min sjæl teoretisk set blive hel på 
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jordplanet og derved kunne slippe den lavere del og stige op og så forsegle sig nedad til. Bytte bytte 

købmand og bytte aldrig tilbage igen. Låner aldrig mere et aspekt ud Lyder det ok? 

14.29: Man må jo tænke frit og ud af boksen, når det er uopdaget land  

22.26: Ja det lyder ok. Og sandt . Ja man må tænke ud af boksen  

22.26: Tak for din hjælpsomhed.  

24.08.17 Kl. 09.07: I morgen kl. 14.08 går Saturn fremad igen. Dvs. den står dog ligesom 
stille/stationær indtil den 29., hvor den så bevæger sig frem igen. Man må nu kunne manifestere det 
man bestemmer sig for skal med fremad i livet, vil jeg tro. Det er jo skæbneplaneten og den har 
været tilbage og hente noget frem, vurdere hvad der holder i længden og hvad der skal laves om. 
Hvad er skidt og hvad er kanel. Sådan ser jeg det, men jeg er jo ikke astrolog. Det sker i Skyttens 
tegn. Det er rejsetegnet, munterheden, religion, at realisere projekter sammen med visioner sådan 
ca. 

09.14: Velbekomme Ja det må være muligt at manifestere nu  

07.01.18 Kære Læser. Det kan godt være du synes det er noget underligt noget at sætte 
alle disse sms- er ind. Grunden til det er, at jeg bliver sat i forbindelse med Hanne Mie, 
fordi alt, hvad jeg laver har jeg et vidne på – så vi er to, der er åndssvage, hvis nogen 
synes det. Og fordi når man laver sådan noget som det her, så arbejder man i Nuet og 
kan aldrig komme tilbage til det samme flow igen. Da der pt. ikke er mulighed for at vise 
dette stykke vej i det fysiske, så er jeg henvist til at arbejde sammen med en person, der i 
sin krop kan mærke om jeg taler sandt, når jeg sætter min tankevirksomhed et bestemt 
sted på vejen til en højere forståelse. Når man forsker er der visse steder man ikke kan 
manifestere konkrete beviser for at tankegangen er rigtig. Men de højere sanser kan 
afsløre løgn, fælder, bedrag osv. Det er derfor dette her offentliggøres. Personligt bryder 
jeg mig ikke om den metode, der er anvendt, da jeg taler med Hanne Mie i fortrolighed – 
og så skal vi lige pludselig offentliggøre vor kommunikation! Det er 
grænseoverskridende! Også fordi det medfører et skær af utilregnelighed hæftet på mig, 
på personlighedsplanet, som jeg slet ikke fortjener, og som jeg nu er i risiko for holder 
afstand til mig som person. Det er omkostninger ved dette arbejde, som er meget svære 
for mig at kapere, da jeg faktisk sætter etik meget højt. – Ellers havde jeg jo heller ikke 
haft 10.000 sider med afsløring af, hvor det ikke er i orden og behøver et løft og hvor jeg 
så ikke skal bestemme den etik, der vælges, men bare vide, at der er sat opdrift ind under 
det uetiske. Men det er jo mig, der lægger navn til – og andre der opfatter mig, som det 
de ser og hører. Og jeg kan ikke fortænke dem i det. Nogen fatter slet ikke, at jeg betaler 
med min personlighed for at de kan få det bedre – og hvor skulle de kende det psykiske 
offer fra? Det hører til 4. indvielse. Nå, jeg skal ned til min mor og se, hvordan det går. 

09.24: Når Merkur går frem. Det må være en uges tid inde i september. Solen er lige gået ind i 
Jomfruen, og der har jeg Pluto i fødselsdagshoroskopet. Så det må være derfor alt igen slås ud af 
kurs her, og jeg må konfrontere mig selv med om det er de rette kræfter, jeg har fat i. Typisk. Det er 
det jeg har sagt til alle andre, nu har jeg "beviset" og fornemmelsen integreret, så jeg kan genkende 
planetenergien og være OBS på det i hverdagen, så jeg ikke lader mig slå ud af kurs. Det er den 
sidste planet vi kender pt. i solsystemet. Det må være integrering af den, der gør, at jeg pludselig 
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har det ene mestersymbol jeg fik i konceptet inde i mig nu, frem for før at kunne aktivere det i det 
ydre. Jeg er altså snarere forfremmet end blevet ”besat”, eller hvad?  

     12.01.18 TRYK 16 .          

09.27: Sol er jo også jeget, og så oveni Pluto i horoskopet pt =. " jeg er Pluto" ? 

09.27: Så er næste skridt enten asteroiderne, som jeg kun betragter som trappesten, eller også skal 
jeg gå direkte til integrering af energien fra den endnu ikke opdagede krystalsol. (07.01.18 
Makemake- asteroiden integrerer jeg jo ved at gå ud med dette unikke værk.  

09.31: Det bliver noget med bevidst brug af kosmisk ild. Flammerne, som var i konceptet og gjorde 
det højt i energi. Det må have været det her, der så skal komme - måske i de næste par år, som jeg 
fornemmede - det er ikke legetøj! 

10.03: Jeg ser dig i et helt grønt energi rum i dag og med orange og røde flammer over underlivet. 
Jeg plejer ikke at se sådan noget. Det begyndte efter at alle sjælene her forsvandt i sidste uge. Den 
grønne plejer at være hjerteenergien, men her tror jeg nok den er den nye tids energi i 
pandecenteret/ 3. Øje, som står klart hos dig. 

10.14: Spændende. Og ja " jeg er Pluto"   

10.16: Spændende med et grønt energirum  Og de flammer du ser. Jeg har fået renset, hvor jeg 
bor og det føltes som om, at der blev fyldt op med kærlighed. Det kan nemt være den nye energis 
pandechakra. 

11.05: De rødorange flammer giver/er på vej til at nå magenta-farven eller sådan noget. Men det hele 
kører rundt og det er som om Ingen ved noget med sikkerhed om chakra farver i den nye tids 
energier. Mit bud er, at du er på vej til at have rent hara chakra/ ny tids energi her. Den er vist nok 
pink./magenta  Men jeg synes budene fra "den lilla flamme " modsiger sig selv. Har du et billede af 
de manu-symboler du har fået - dem ligesom mine - kan vi så måske regne ud, hvilket der evt. kan 
tænde de rødorange flammer.? Jeg kan se et af mine i rødt og det opløser karma. Men umiddelbart 
kan jeg ikke relatere den orange flamme. Flammerne opstår, tror jeg, når chakraerne kører rigtigt. ?  

11.13: Nu tror jeg, jeg ved det. Så længe renselsesprocessen står på brænder flammer foran chakra. 
Når lutringen er færdig vil man have en ensfarvet flamme omkring sig. - og da vil aurafotoet 
formodentlig vise en farve. Fx pink eller lilla i dit tilfælde. 

11.15: Ja det mærkes sandt.  

11.16: Jeg har ikke et billede af Manu symbolerne endnu 

11.21: Den ensfarvede renser alle chakra på niveauet. Farven er forhøjet og vil relatere til, at der er 
åbnet et af de højere chakra end de 7 vi ellers holder os nede i. LysnæringKay har også de 
orangerøde, og når han så laver en indvielse på mig, så ændrer han mine chakra åbninger; så de 
presses til at tage stof ind i den høje ende af det, han trækker det højere svingende chakra ned i 
materien til. Han skulle, som jeg hele tiden har sagt, været åbnet af mine konceptenergier først. 
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Derefter kan han lave den rette indvielse. Nu kom der endelig ord på det, jeg ellers bare kunne 
registrere.  

11.21: Havde du ikke tegnet symbolerne.  

11.24: Vil det så sige, at jeg skal arbejde sammen med Sassa omkring ild/ flammer fremover. Og lade 
hierarki være hierarki? - efter bogen om de tidligere liv..... 

11.27: Jeg har tegnet et, men i forbindelse med rensningen har mit syn lukket delvis, fordi jeg også 
downloader en form for opgradering. I dag er der ved at være ro på igen selv om energien er høj.  

11.27: Ja, det mærkes sandt det med Sassa samarbejde  

11.45: Hierarkiet har aldrig rigtig villet mig noget - med mindre Sassa er del af Kristus. Det er en 
slags kristusfolk, er der blevet sagt. Det er som om, han skal bidrage med viden/arbejde med 
Flammerne. Men min tålmodighed og tillid har godt nok været sat på en hård prøve med ham! Hvis 
det samarbejde ikke ændrer markant karakter, så bliver jeg nødt til at stoppe med alt det her. Jeg 
kan ikke blive ved at holde til mangelen på forklaringer og så have så omfattende erfaringsmateriale, 
der hænger til Ingen nytte.  

26.08.17 Kl. 10.51: Sandt.  Men det er som om forklaringerne ligger i dit 
erfaringsmateriale, så mon du kan få det til at hænge sammen?  

11.11: Det skulle være basis for en bog, måske i 2 dele med teorien kaldet "duallæren". Men jeg 
bliver bare ved med at få at vide, at vi er der snart. Det er enerverende at høre på i 17 år. Og lige nu 
er jeg nået til en følelse af, at nu kan jeg endelig få lov til at hjælpe mig selv. Ellers har det hele tiden 
været andre og det kollektive, der stod forrest. Og alligevel har jeg det sådan at: det får du lige 2-3 
mdr. til. - for lige at blive grounded. Men samtidig bliver jeg sendt ud i alt det med sjælesluser og 
tidligere liv. Det er ligesom hele tiden at være på for mange fronter uden at få lov at vælge, hvor man 
vil være og have sin base. Min base er som krebs mit hjem. Men der, hvor jeg bliver sat af, er så på 
en af Danmarks værste matrikler, hvad sygdomsfremkaldende jordstråler angår! Det kan så godt 
være en nødvendig base for at afdække erfaringsmaterialet. Men så må "de" altså også bakke op 
med mere end 110 % bagefter. Jeg er jo totalt ødelagt af det. Og så skal der lige et brev på gud ved 
hvor mange sider ud for at samle 7 mennesker til at lave den sluse, hvoraf den ene deltager er 94 år. 
Det er derfor, man hele tiden må spørge om det er de rette kræfter, der styrer. Og det er så måske 
gjort for hvert level af eksistenser? 

07.01.17 Så det er rigtig mange gange sort/hvid at tage stilling til, for der er rigtig mange 
levels at gøre rede for, hvad man kan møde her og hisset som resultat af energiers virke. 
Og planetstillingerne spiller meget ind i fordomme! 

11.22: Jeg havde engang en nu afdød astrologi-veninde. Hun sagde, at man skulle passe lidt på 
Pluto, da den godt kunne køre med en og blive ved, så man kørte i sænk eller blev vanvittig måske?  
Så det kan være, at jeg skal op og stampe på bremsepedalen og sige total fra til dualprojektet, som 
de ellers har erklæret erfaringspotentialet færdigt til, nu efter alle sjæle mv. blev sendt væk. Så det 
virker forkert at droppe alt. Så kunne jeg sige, at jeg nøjes med tidligere liv bogen, men den virker 
også kun som en snurretop før duallæren. Jeg føler jeg må groundes via styrketræning i ca. 1 1/2 
måned og det er bestemt heller ikke noget jeg ynder, men trænger også til at restaurere kroppen 
efter skleroseagtigt tilstand i flere år. 

11.36: Og jeg skal væk fra det her hus. Det er nu i dette efterår, tror jeg. Og straks er det: bo i dk 
eller udland? Det er hele tiden ekstreme ting/beslutninger som man ikke bare handler spontant på, 

når man er en saturner. En 8-er. det kræver hele tiden enorm opbakning samtidig med, at 
jeg er sat alene med alt. Øjeblikkelig handling kan kun ske, hvis man har en villig vennekreds, eller 
man er en kendt person. Nu er det så mig, der ofte holder vennekredsen oppe og har fået at vide, at 
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jeg ikke må stå frem. Så det hele er ikke til at leve i uden at blive revet midt over. Og vi skal jo gå til 

helhed så jeg behøver et eller andet til at samle det hele i centrifugalkraften. I Ægypten var det 
hjertet, og her var idealet at være den ubevægelige bevæger. Altså ændre verden ved at være i sit 
centrum. Men når hjertedelen så er givet til hende i Florida,  så er jeg sgu gevaldig ude at svømme! 

 

11.37  Det er hende her, med the Heart of Love, Mary Magdalena 
speaks.  

11.44: Vil det hjælpe at flytte min seng? Er det det, der skal til først?  

11.47: Eller lægge det jern 8-tal jeg har, under sengen? Er det jeg pt. vises forskellen på 
jordstrålevirkning og afdøde sjæle- indflydelser. Hver sin form for gift.?  

12.07: Jeg kører til stor familiefest nu, så kan først svare senere, i morgen eller mandag. I morgen 

får jeg hjælp til noget pc installering. / hav en god weekend. /  

12.42: Sandt  men der er mere. Ja god ide at flytte sengen, men du må ikke lægge 
et ottetal i jern under sengen. Det må gerne være i eks kobber tråd. Når jeg tjekker, hvor du skal bo 
får jeg Danmark ind, så er det lige om det mærkes rigtigt for dig. Hjertedelen er ikke kun givet til 
hende i Californien. 

07.01.18 Sandt til Hanne Mie, for jeg har fået at vide, at jeg er ét stort hjerte. Og det føles 
også for det meste sådan. Men citron-atmaen har ret – folk leder efter et lille hjerte hos 
mig og så får de ikke øje på det store. De får ikke øje på noget hjerte. Paradokser 
kommer af fordomme og uvidenhed. 

19.13: Ja det føles hele tiden som Danmark og så 3 mdr. i udlandet. Horoskopmæssigt har jeg meget 
at give danskerne, men de er ikke vilde med at tage imod det. Danmark har også vrede som 
skyggeside og jeg er ligesom født til at tage fat i skyggesider, så der er hele tiden en latent vrede i 
mig og det udtørrer jo hjertet med lever-vrede man ikke må komme ud med. Det kan også være 
årsag til psoriasisen.  Det er i hvert tilfælde blevet mere og mere komplekst. Det er permanent 
double-bind tilstand og det er psykisk ekstremt belastende, fordi lige meget hvad man gør, så går 
det ud over andet. Og samtidig så er det harmoni aspekter, så der er ikke handlingsenergi. En 

astrolog, hende der også var "træls" sidst sagde, at jeg faktisk slet ikke må lave noget. Det 
passer jo fint med at have en "orakel" funktion eller bare sende symbolenergier ud i det skjulte. Det 
kan være ok, men ikke vedvarende i isolation. Det kunne være ok, hvis bøgerne så kom ud, men det 
er det at være uden feedback og samtidig skulle lave alt selv, når man lige præcis ikke skal lave 
noget. Og kunne hente høj info, og når man gør det får man at vide, at det er sort. At stille sig der, 

hvor alt ikke rører en er umuligt, når man er følsom krebs . Så jeg fatter simpelthen ikke 
en dyt af det. Balance er også noget underligt noget at gå op i som en nødvendighed. Det må være 
noget med at holde konstant kontakt til ens Blueprint og udstråle den væren og viden med så stor 
sikkerhed at det bliver påfaldende. Og det vil bedst kunne gøres i hjemlandet. Udlænding i udland 
så er man bare traditionelt set anderledes. Eller også er det "kun" at være energiholder og øvre 
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trendsætter i det skjulte. Det er underligt, og Kbh. gav jo intet svar i forhold til at tålmodigheden er 
opbrugt. 

19.24: Måske skal jeg definere mig selv? Jeg er øvre trendsætter, Magdalena osv. Frem for at søge 
bekræftelse på om det vitterlig er sådan. Men lidt vel rigeligt med år at efterprøve så underlige 
forhold. Spild af tid på en måde. Det er ikke noget man bare siger i et jantelov- land, hvor shitstorme 
rejser sig bare man åbner munden. Det er en gordisk knude og jeg har symbolet til at opløse 

gordiske knuder med. Det virker bare ikke så ofte men jeg er tættere på end før. trods alt 

 

07.01.18 – Det hjælper nok, når jeg får lov at have min MC i Løve i fred og ikke skal 
holdes nedtrykt i Jomfru-MCen som samtlige astrologer har følt forkert, når de har lagt 
horoskopet. Det er tragisk at leve i et land, der holder en stangen på den forkerte hylde! 
Jeg ved ikke præcis, hvad landet er gået glip af i mit tilfælde – men da jeg er på forkert 
hylde, så er de 1200 andre ”ældste” i landet det også! For jeg skulle jo have ledet dette 
foretagende… Jeg føler det er korrekt, at vi er 10 år forsinkede og dermed følger en anden 
bane nu. Konceptet skulle aldrig have været lukket! 

28.08.17 Kl 08.05: Hvorfor kobbertråd? Og hvor tykt? 

29.08.17 Kl. 13.13: Jeg ved faktisk ikke hvorfor kobbertråd, det kom bare da jeg læste din SMS  

13.21: Okay.  For at fjerne jordstråler er der sat jernstænger i jorden her, og jeg har et jern 8-tal 

liggende ubrugt i kælderen, da det er købt med samme formål allerede i 1981 (Og hjalp faktisk 
dengang, når der blev suppleret med krystaller.) Jeg synes så der bliver ved at være noget 

stråleagtigt her, selvom de to jeg kender, der tester det, begge siger, at jeg ikke er udsat for 
jordstråler. Min tanke går på, at der er flere slags gitternet i jorden. Og noget om kilder her, som 
stadig ødelægger mig. Jern står også for Mars og kobber står for Venus og er et healende metal. 
Kan det mon være noget med det? 

13.37: Sjovt du lige skulle skrive nu, hvor jeg tjekker en tekst Karin har indskrevet for mig. Her 
skriver jeg lige om et af energisymbolerne, der kan noget med jordplanet og de andre planeter. 
Måske det symbol kan gøre noget i kobberenergi? 

13.39: Jeg har en kobberklump. Den prøver jeg at lægge under hovedpuden i nat. 

14.43: Ja der er noget med kobber energi  

14.44: Og der er flere stråle net i jorden. Jeg ser, det er jordstråler, du påvirkes af, som om de 
krydser ved eller på det sted du bor.  

20.16: Her hvor jeg bor er der kildevæld i jorden og mange vandårer i området. Da Frank kom her 
første gang, havde han aldrig målt noget værre! Og han har målt jordstråler siden 1983. Det er så 
vist overgået med ét sted siden. Og strålerne her er alle stærkt sygdomsfremkaldende. Der var kun 2 
steder af 1/2 kvadratmeter hver, hvor jeg kunne stå nogenlunde sikker. Alle andre steder blev hele 
mit energi system slået ud, bare jeg bevægede mig et skridt.(Vi måler det kinesiologisk) Foruden 
jordstråler er der også nedgravede strømkabler i vejen og internetkabler. Jeg reagerer på det hele. 
Men jordstrålerne skulle være neutraliseret i huset med jern stængerne slået i jorden midt i 
strålerne.   

31.08.17 Kl.07.30: Nu fatter jeg pointen. Det korte af det lange er, at hottentotten kommer og åbner 
for energi på jorden, Nefertiti og Jesus?, trækker den yderligere til og genererer overflod, det er 
Venus energi -rigdom/penge. Jesus og Magdalena er derfor nødt til at inkarnere i området for at føre 
Venus til guds kærlighed og næstekærlighed, Jeanne d'Arc kæmper og Blavatsky samler, og jeg 
giver overfloden og næstekærligheden ud til folket/verden ved at færdiggøre indstrømningen fra 

Lemurien. ( Som formodentlig var Konceptets energier og altså allerede kendte af mig, 
hvorfor de kom så hurtigt frem ét efter et!) Himlen på jorden, og derfor er Jesus nødt til at være 
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på den anden side nu. Jeg bor så nu på en grund, der har suget alle værdier og kærlighed ud af os, 
der har boet her. Jeg tager så hele transformationen helt ned om "døden/selvmordets rand" og 
vender energien her, så den tiltrækker overflod frem for at suge den bort! Det er det, vi skal bruge 
slusen til! Når den så viser sit værd - ved at man så kan leve af lys / som Nefertiti af druer og dadler, 
så har vi beviset OG så skal strømmen færdiggøres i Ægypten, hvor jeg evt. blev slået ihjel?  Og 
denne gang skal strømmen så løfte sig til kærlighed og fred i Mellemøsten. Og derefter skal sluse-
opskriften bruges rundt om på Jorden og så passer sangen om overflod og at få alle med. Der skal 
jo NET OP bruges kobberplader til symbolindgravering. Konceptet kommer da til at vise sin 

fredsskabende funktion og lysnæring som sagt i 2002.  

07.37: Biler er også Venusenergi, og jeg har jo ændret husnummer i det skjulte fra 4 til 6, som er 
Venusenergi. Når indkørslen på grunden er færdig, så kan Venus køre helt ind på grunden. Det er SF 

sten, der skal lægges og når overfloden kommer, ja så nedlægges SF og hvis partiet vil 
genopstå i næstekærlighedens navn, skal det have nyt horoskop, hvor de kan få indflydelse og 
samtidig bliver et genfødt politisk nyt indigobarn. Da er Herkules arbejdet med at trække de røde 
køer hjem gennemført i Dk. 

07.39: Dvs. SF må gå tilbage til næste valg? Hvis det ikke har ændret horoskop? Eller rød blok viser 

næstekærligheden som signalværdi ved at tage de ikke stuerene ind i folden.  

07.49: Hvis guldtønden er her ved slusen, så ender regnbuebogværket her og den bog om tidligere 
liv skal da ligesom Onlinebogen udgives i sort/hvid. Og så hedder den "nok er nok for danskerne. 
.....", fordi vi skal huske vor gamle græske kultur også: kend dig selv og intet til overmål" - undgå 
griskhed,  der er nok til alle, kend dig selv og dit behov OG det er så fundamentet for det nye 
samfund , der leves ud fra Blueprints. 

Og det her er selvfølgelig hemmeligt indtil videre.  

08.21: I dag fylder min mor 88 og det er også 20 års dagen for lady Dianas tragiske død. Diana var én 
af de lemuriske meste i Konceptet. 20 er vækkelsestallet og 20 er numerologisk også mit navn 
Ziggie. Zigiezet har numerologisk tallet 33. 88 og 33 er mestertal og står for noget bestemt. Jeg har 
det ikke lige her i hovedet, men gør jeg modsat af, hvad numerologien normalt gør - og det finder 

sådan en Rasmus modsat jo sagtens på så er 88 - 33=55, som så står for noget. I min optik vil 
det være noget med mesterkommunikation/ophøjet trafik. Da 5 står for Merkur og er gudernes 
sendebud. Det er nok derfor, der pludselig skulle 7 mestre på banen. Det bliver jo som en luftig 

banegård her, og vi kommer ind med 4-toget og giver verden et tryk 16. (07.01.18 Letbanen blev 
da forsinket!) Vi vækker de lemuriske mestre og genindfører en gylden tid. Diana var folkets 

prinsesse og der er noget askepot over hendes liv. I "den sorte perle" mangler vi at finde prinsen på 
den hvide hest til askepot /offeret, som i bøgerne er mig, der går gennem 4. Esoteriske indvielse, 
som jeg så tager folk i hånden ind igennem i bøgerne. Det trækker så lige med 4. Dimension og 4-
tallet står også for Uranus, kontakten til universet/hjerne - nervesystem /elektronik.  Og jeg har 
netop købt min 4. Computer. 4tog, 4.indvielse, 4. Dimension, 4.pc er altså 4x4=16 som er den stråle, 
jeg udgår fra. På en måde er det så også 8+8 - 88, som er min mor pt. Mødre er måne energi. Det vil 
sige, at de 13 stråler, der danner karma mv. er månestråler og altså medtaget fra Jordens tidligere 
inkarnation som måne (jeg ved ikke til hvilken planet) Og de stråler skal nu frisættes via 
manusymbolerne og det gør, at jorden stiger til 5. Dimension og derved vupti integrerer de 7 
esoteriske stråler, der når jorden via stjernebilledet "Store Bjørn". Og det vil så sige, at de 5 
hemmelige, galaktiske stråler 8-12 kan manifestere sig og det manifesterer så kristusenergien 
/Buddha energien i menneskeheden. Cirka sådan ser fremtidsscenariet ud og er lige tys-tys pt. Men 
tjek lige 

08.22: Vi skal have det mere og mere konkretiseret, så alle kan vide, hvor vejen går, og hvad vi skal 
rette opmærksomhed imod.  

08.23: Hvordan man finder vej i de indre signaler osv.  
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08.26: Reglen om lige tiltrækker lige gælder kun i 4. Dimension? ??? Er det dét, der samtidig er vist 
alt i alt? Det autentiske valg ligger i 5. Dimension og derover? 

08.49: Godt nok gav de to nætter med kobberklumpen under hovedpuden en urolig søvn med 
masser af samtaler på andre planer og med en energi, der mindede lidt om mareridt; men hvis det 

her så kan manifesteres, så er "smerten" givet godt ud.  

09.29: Pia Olesen Dyhr har sunget i kirkekor som barn og ung. Dyhr har numerologisk værdi 12/3 = 
offertallet.  Nu tager vi så den dyhriske del af mennesket via en navneforandring. Så har vi to 
alternative ikke anerkendte retninger (astrologi og numerologi) repræsenteret direkte til 
offentlighedens skue og ikke kun i det skjulte, som nogen af de andre clairvoyante på 
Christiansborg. Det betyder begyndende obs på at en ny grundlov skal laves på rette dato og tid og 
evt have et navn? Og at det er nødvendigt bevises så i bøgerne, jeg har lavet. Så befolkningen kan 
begynde at åbne for den skjulte viden og bruge den i skabelse af et højere svingende liv. 

09.42:  Første tiltag til manifestering af den økonomiske plan. 
Bog nr 2  - fra galaksen til jordboerne er ved tilfældighed trykt i løsblade, og jeg fik dengang at vide, 
at hver side ville blive en aktie i konceptet og at konceptet kunne bestemme, hvornår og til hvad pris 
aktien kunne/skulle sælges til, hvilket man skriver under på at følge pligten til. Men det er ikke noget 
jeg selv fatter noget af, så der skal vi have fundet den økonomi gruppe, der er inkarneret til formålet 
om at få en økonomi istand, der kan dække udgifter til drift, avis og healer - løn osv. 

09.45: Aflønning sker formodentlig af de terapeuter, der kan bistå med problemer ved at overgå til 
lysnæring 

07.01.18 Kommende Hugin og Munin fonde skal tage sig af dette. Sådan er det bestemt 
og givet mig cirka 2002-3. Det skal bare downloades og manifesteres fysisk. Det ligger i 
æteren allerede. 

09.51: Hvis tingene ikke lykkes og blot må henregnes til Luftkasteller i vor tid, så ligger der i det 

mindste en downloadet manual for fremtiden, med dertilhørende energisymboler.  

10.20: Når slusen er etableret, er jeg klar til at manifestere krebsens formål med livet - at bygge et 
oplyst hus. Når det er gjort, går man måske videre til oppositionen/ her Stenbukken, som er noget 
med at vende det lys ryggen og ? Husker ikke 2. Del,; men man kunne jo gå ud i verden med 
erfaringen. Vædder er også kardinale tegn og her er Kay med lysnæringen og sidste kardinale tegn 
er Vægten, så er hele det kardinale hjul samlet, og jeg må kunne gå til ny zodiak.  I vægten har jeg 
mit Dharma /nordlige måneknude, det man skal lære i dette liv. Og det er så at ændre flowet og 

skabe fred, ligesom Dalai Lama. Og Dalai Lama er krebs , der trækker lige med 

Krebs . Og der er i sin tid blevet sagt, at jeg skal efterfølge ham. Så passer pengene i 
hele historien og i alle lag vist efterhånden. Teoretisk holder det og dét er vildt. Men i praksis lyder 
det jo vanvittigt..... ahhh nu forstår jeg.... jeg har opløst den indre jantelov på trods af at bo i 

jantelovens hjemland. Wow, Jeg har brudt loven  07.01.18 Pyha! Jeg har nemlig slet 
ikke lyst til at have den fremtrædende rolle, selvom det blev sagt. Jeg vil hellere arbejde 
anderledes og mere privat for Jorden og menneskeheden. Jeg er ligesom for beskeden til 
at hoppe direkte på de der store meldinger. Men energien skal have lov at blive stående – 
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NET OP fordi jeg er beskeden. Store meldinger skal have en chance. Man skal jo ikke 
snobbe nedad, hvis andet er bestemt og der som erfaret før, bare kan åbnes et bestemt 
felt af viden i én og så er man pludselig den fødte leder ligesom jeg nu er den fødte 
spørgejørgine og guddommelige revser af uretfærdigheder, som spejl af den danske ånd. 

10.24: Og det er jo netop lige hvad man kan gøre med Jupiter ( bla. love og regler og forlag) i 12 
(okkulte) hus i Vægten - retfærdighedens tegn. Bryde åndelige jantelove og retfærdiggøre det 

okkulte/ det ukendte.  

10.31: Føj hvor er det dog en lang omvej for at få højere sandheder gjort synlige i verden. For at få 
trukket skjult viden frem om menneskets fundament og subtile fjender og venner i én pærevælling. 
Jeg kan mærke, der sker noget nu. Jeg bliver lagt ned på sofaen og beamet til møde på et andet 

plan nu. Hav en god dag Mie.  

10.34: Merkur er i trigon til månen om 8 minutter. Det er nok det. Og månen er lige gået i stenbuk for 

16 minutter siden - dagens tekstring er altså sluttet med et tryk 16  

07.01.18 Og om 4 minutter er klokken 18, og jeg ville ønske, jeg var færdig med den her 
bog! Måske skulle jeg lige tjekke om hende astrologen, jeg fik navn på tilfældigvis har set 
på om der er en dag, der er særlig gunstig for danskerne at modtage denne bog på… Det 
handler jo ikke om egen vinding, så havde det været 25. december 2017. Helheden står 

over mig. Nok er nok for i dag. Klokken er præcis 18.00 – tværsum 9 = 

Cut Elly . – PS, der var afslag på hjælp fra astrologen grundet i 
tidspunktet, jeg havde skrevet på, som blev tjekket. Det var ikke hendes opgave. Det 
vidste jeg godt, men når den hvis opgave det kunne være sender den videre pr kutyme, så 
når vi aldrig videre. Jeg tænker ikke nogen vil hjælpe. Så er alt fortsat ved det gamle og 
understreger soloforløbet. Jeg har nemlig lagt mærke til, at der kører en sådan agenda og 
undrer mig hvorfor jeg skal spørge, når jeg kender svaret. Men det kan være samme 
begrundelse, som den at Hanne Mie har skullet være vidne. Den funktion er heldigvis 
ved at stilne af, for Hanne Mie har rigeligt at se til udover dette, som jo kræver, at man 
giver sig tid til at tune ind. Jeg er dybt taknemmelig for hendes indsats! Men jeg kommer 
nærmere og nærmere solo i en pumpende spiral, for at få alle energier med, så vidt 
muligt.  Det er næsten mere energierne end indholdet, der er vigtigt. De danner ligesom 
et usynligt transportbånd under teksterne. Er du energibevidst mærker du det, jeg holder 
det skjult for at manipulere dig. Jeg giver dig en mulighed for at flytte dig med et 
minimum af anstrengelse, så kloden kan lette sine energier. Det er winwin og Opdrift og 
Fremdrift. 
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10.36: Jeg får lyst til popcorn , så jeg er spændt på, hvad der nu popper op. 

Poppedrengen Sassa fra Ara måske?  08.01.18 Er du klar Marianne? Du skal 
hedde Ziggie Zigiezet nu! Hold alle dine indsigter fra i dag fra denne bog. Poppedreng 
popper op igen og fortæller mere! Vi glædes sammen, når du er færdig med denne bog. 

Haps ! SKYND DIG, gå med centrifugalkraften. Du har ret Hanne Mie er færdig 
med sin opgave som support her hen gennem bogens usikre eksplosionsfase efter der 

blev slået i bordet. Skynd dig. Disse billeder 

er vendt tilbage til dig i dine spirillahjerter

. Gem også Hanne Mie i dit hjerte!  Vi flyder 
væk fra toppen i al hast og ud i befolkningen om kort tid. Jeg giver dig datoen og 
samarbejdspartnere i den del! Her – denne oplysning mangler, hvis nogen sidder og har 
et hængeparti:  Tallet 55 står for Personlig frihed og frihed af bånd fra fortiden i den 
sammenhæng. Numerologien virker på sjælsplan, astrologien connecter både fysik og 
sjæl. Numerologien kalder på sjælens reserver. Nu ved du det, når de jordiske ikke kan 
finde ud af at svare dig, men bare arbejder i blinde og tager penge for det. Det vil 
heldigvis ændre sig til det bedre. 

10.42: Det er noget af et jordisk teater og udstyrsstykke Shake the spear and follow your heart. ;-) 

 nu går månen i trigon til Merkur - gudernes sendebud  

08.01.18 Det hele er minutiøst skrevet, inden vi gik i inkarnation, og vi følger skabelonen - 
Blueprintet. Vi er på vej til at lukke det lavere Blueprint og åbne det højere Blueprint. 
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Måske med genåbning af Raising the Rays konceptet eller et helt nyt, der skal brænde 
slørene for 3. og 4. dimension væk. Hvorfor var vi her på Jorden og hvad skal vi bevidst 
nu? -  Jeg har gjort en del, men mere og mere popper op, og det er svært at blive 
hængende i denne bog, når man er på vej ind i det nye og bare længes helt enormt. Bare 
vent til du er ”Den sorte Perles” træning til det nye igennem. Så vil du vide, hvad jeg 
mener. 

01.09.17 kl. 07.12: Sandt . Ja sikke et teater  

08.37: Vi må se hvor meget, der manifesteres. Jeg har nogle dage, måske 4-5, haft jag og ligesom 
gnister oveni hovedet. Er det propper? Min mor havde noget lignende, inden hun senere fik en 
blodprop. Fra åndelig side er det lidt som om ”det er bare ærgerligt”, hvis åbning af et chakra 
resulterer i det. Og det gider jeg bestemt ikke skulle udsættes for. Eller er det de kosttilskud, jeg er 
begyndt på, der gør det? Jeg har lige nu prøvet at rense dem. Eller er det hjernen, der arbejder sig 
tilbage til niveauet før alle sjæle og fragmenter kom på? 

08.48: Det er faktisk siden Saturn standsede op og er begyndt at gå fremad igen. 

08.48: Er det åbning til gamle koder om kosmisk ild? 08.01.18 Åhh! Hvor kan jeg bare næsten 
ikke vente på fremtiden, når man ved at nuet indeholder det hele og man bare kan give 
slip på det nu i livsbanen og gå op på andet level og tage fat der i den livsbane. Vi er i den 
grad udsat for manipulation, men jeg ser det, modsat alle andre, ikke som noget dårligt! 
Jeg ser det som det, vi har sagt ja til! Og aftaler er til for at skabe tillid, ikke oprør. Alt er 
fred. Pånær lige bomben der er ved at springe i slowmotion… Vi flyver videre i 
bevidsthedshavet… folder spirillahjertet indad og tager os sammen endnu engang i 
centrifugalkraften. 

08.52: Jeg kan mærke jeg bliver flyttet mod nødvendigheden af renere kost. Kosten har jo været 
brugt til at holde min energi nede med!, så bøgerne kunne stige og falde i energi/tanker på niveauet. 
Det virker endelig som et afsluttet kapitel. Jeg gider bare intet omkring mad. Det er et intetsigende 
område for mig. 

08.01.18 Jeg har fået så mange tand- og tandnerveproblemer de sidste par måneder, så jeg 
går stærkt udfra at mine dage med mad er talte og at lysnæring er ved at poppe op i 
horisonten. Det er sandelig også på tide. 

09.03: Det mærkes som om det er åbning mod gamle koder til kosmisk ild der gør, at du får jag. Ja 
økologisk kost og sæbe, creme, opvaskemiddel, vaskemiddel osv - en form for renselse . 

08.01.18 Ja hjertet vender tilbage i sin spirillapumpe inden der sker noget nyt her. Sådan 
føles det. 

09.18: Ja. Eller kan du se, hvad der vil ske ang. Lysnæringen. Den ødelagde jo alle madvaner og 
erstattede dem med mere end ét år på kun chips og dåsetun og så blev der bare sagt at det var 
sådan, man skulle spise hvad man havde lyst til. De fattede ikke, at det var andre sjæle og 
besættelser, der styrede. Jeg er vokset op med sund mad før madlavning blev mode. Så selvom  jeg 
kørte zombiemadlavning, så var dét med grøntsager hver dag og siden soyamælk osv. osv. Og nu er 
alle lagre så ved at fyldes, men på den skæve måde. Det ender konstant i varianter af brød og ost 
også selvom jeg har genindført mikroorganismerne i tarmen med multidophilus. Jeg er ikke meget 
for tanken om frugt og grønt. Jeg har det, men det får lov at ligge og rådne. 
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09.25: Er det ilden der vil gøre lysnæring mulig? Der mangler ligesom et led ikke? ..... bopbob....? 
Jeg skal nok lade niveauet af ild stabilisere sig her en stund og så grounde så godt jeg kan med 
fysisk arbejde. Jeg synes jo bare både det brev og slusen trækker ud og trækker ud. 

08.01.18 Det er godt nok ærgerligt, jeg ikke må skrive en hel masse om, hvordan vi skal 
videre her – men jeg holder bare mund. Det føles lige pludselig ikke svært.  

09.25: Der er noget, jeg er bange for.....der er noget fra Magdalenalivet, der er ved at dukke op. Jeg 
havde godt nok også tanken om vi skulle fortsætte med det på torsdag. Men aha, så kan jeg mærke 
frygten/angsten for at blive kastet ud i alt for meget på en gang og flyve flere lysår frem. 

09.40: Enten skal der gives slip på alt eller også skal den trinvise opstigning droppes.(Det er da 

vist det samme kvantespring ) Den tapper vildt meget. Måske er der ikke mere en vej, men kun 

et kvantespring på dette sted. netop Og det er så det samme som igen at få konceptet netop. Det er 

måske det, jeg skal forstå. (Konceptmedlemmerne skal forstå! Jeg har bare udfoldet 
kvantespringet i bøgerne for at man skal forstå, hvad der ligger i kvantespringet. Hvad vi 
giver slip på! frem for at folk taler om kvantespring og lader røven råde over hvad 
meningen konkret er.) At netop når man kommer hertil så hopper man. Så vi kunne ikke få 

konceptet på anden vis. Det lader sig ikke gøre, selvom folk har skældt mig huden fuld (psoriasis?) 

for at tage noget ind vi ikke kender. (Foroven og forneden hænger sammen nu! Via Opdriften 
og Fremdriften mv. og ”Den sorte Perle” – og selv tak, det var så ”lidt”. Nu er der orden 
på det! Der er masse på det og det kan forstås! (mit dharma ligger i Vægten, så lidt 
selvretfærdighed er jeg nødt til at give mig, når ingen andre vil. Det er at gå solo og 
opbygge sin egen gudsforbindelse. Jeg tænkte sgu nok, det kom ind ad bagvejen, og jeg 
havde det i forvejen på rygraden – autopiloten DMN i hjerneforskningsvendinger. Folk 
skal altid kritisere, fordi noget ser anderledes ud, end de vil have det.) Det er samme 
mekanisme, man skal være varsom med, når vi nu  begynder med at tage fat i de tidligere 
liv! Her falder lige en forskningsadvarsel!!! Man skal kende sine fordomme på travet!!! 
Det er fandeme så vigtigt! Det er alfa-omega! Det er ”Den sorte Perles” og de to sorte 
chakras metier, at åbne dette rene felt!!! Så tro ikke du kan springe Perlen over fordi du er 
gammel spirituel eller lignende. Det handler om dybder!) Og selvom jeg nu har gået hele 

vejen igen og vendt hver en sten, så er vejen ikke længere. Jeg skal springe?! Og så overgår 

bøgerne til andre. Netop, og så skal jeg til at spille på mine skåle for at hjælpe læserne 
undervejs. Så kører det for Danmark! Men først skulle slusen jo laves og bøgerne om de 

tidligere liv.....øh....skal jeg også overlade til dig og ham du arbejder med, at lave slusen? Det er som 

om noget har flyttet sig...(Det kommer vist til at tage kortere tid end beregnet??? Nå, det var 

det med ikke at kommentere . Jeg begynder dog at kunne se min fremtidige metier, jeg 
er ind om enormt mange grene, for at sætte andre i gang… spændende! Bare jeg kan 
klare så krævende en opgave. Jeg må skulle have specielle arbejdsforhold og arbejde 
enormt fokuseret og kun via guide. Det har jeg så trænet i mange år på marginalerne. Uh, 
det bliver spændende. Nå, men foreløbig gider ingen høre hvad jeg siger, eller de sylter 
feedbacken så de selv får ret i, at jeg ikke havde ret. Så det er første punkt. At der gøres 
rent bord og grupperne defineres. At ledelsesformen bliver downloadet. Nå, syss!)  

09.41: I morgen er der gode planetstillinger for at komme videre. Det giver jeg lige en chance.  

Kl. 09.56: Der er noget om bevidst at begynde og tømme tankefeltet. Vide som hidtil, at jeg er en 
positiv kerne og kun er vidne til det negative tankefelt, der hersker og som så altså kan fjernes 
ligesom vi fjerner sjæle og får dem over i lys. De mentale klistersjæle/sjælefragmenter skal jeg så til 
at bruge konceptsymbol nr. 2 imod, jeg har set deres virkemåde i mennesket. Og dette symbol fører 
så brugeren til kontakt med hierarkiet??? 

08.01.18 Jeg føler, vi kommer til at arbejde helt anderledes! Jeg gør i hvert tilfælde. Åh 
hvilken velsignelse at kunne blive sig selv og ikke skulle lægge sig ind under folks 
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paranoia. Åh – det skal blive en lise uden lige! Endelig nok af alt det gamle pis som 
lysarbejdere er total underlagt i rædsel. Der er jo ikke noget at være bange for. Vi har selv 
planlagt det Blueprint vi kører i indtil rette tid. 

Kl. 09.59: Det var ellers mere englebaseret.... det forener måske mesterrækken med englene. Og så 
får man fat i ...?  Nirmanakaya, solengle, eksistenser som Sassa, der arbejder med ild. .. noget i den 
retning. 

Kl. 10. 01: Nej man får kontakt til karmarådet, der så tillader en at gå videre med ilden. Det føles 
mere præcist. - fordi man er færdig på personlighedsplanet? 

Kl. 10.04: Nå. Jeg må tage fat på noget praktisk nu.  

Kl. 10.14: Ja det er sandt . God dag  

Kl. 10.40: Jeg prøver at ringe og få en til at komme og se på den indkørsel til bilen. Han har ikke 
meldt tilbage. Han vil have 3500 for at lave den fra det leje den står i nu. Jeg synes det er for meget, 
hvis jeg flytter om tre måneder. Det er foræring til boligforeningen, som sikkert hverken vil 
anerkende sluse eller nogen ting. Men alligevel er det som om jeg skal fortsætte ad den vej. Jeg 
ændrede jo matrikel nr. til 6 og det er Venus og bilen er Venus så Venus skal ind på matriklen for at 
bygge kærlighedsbroen til omverdenen. Som det er nu suger matriklen penge  (som er Venusenergi) 
ud af mig og energi og alting. Så det må brofundamentet hjælpe væk fra. Og så er spørgsmålet om 
3500 er prisen for at slippe ud herfra??? Er der skjult agenda - belægningsannoncen var modsat alle 
andre sort m hvid skrift. Sort/hvid er jordckakra, men også Pluto - transformation.  Tværsum af pris 
= 8 = Saturn og den går frem nu. Og jeg er en 8'er. Saturn = skæbneplaneten og hersker i stenbuk. 
Finn er stenbuk og har mod på at lave indkørslen, men vi har ventet et år nu. Min bedste 
samarbejdspartner i konceptet var stenbuk. Hun dolkede mig i ryggen og har senere været og sat 
kæde og hængelås og lamineret meddelelse om og på min havelåge, fordi jeg ikke skulle kunne 

komme ud i verden  . Hun vidste i hvert tilfælde ikke at alfa-omega 

chakra-erne  er sorte! For det havde vi slet ikke inde dengang – men 
det forklarer jo så også, hvor den lodrette sorte søjle af information, jeg har set flere 
gange kommer fra! Nu er den for længst vendt om til hvid. Måske man skulle bede ens 
vejleder om at vise hvilket chakra ordene er givet fra… Nåh, det er jo det, jeg har gjort 
hele vejen – så er det jo rigtig nok, at bøgerne renser fundamentet. Jaja. Jeg har vitterlig 

ikke behøvet bekymre mig om noget som helst. Men det gør forskere jo.  på nær når 
man bruger det mentale hjerte, der linker til DMN netværket i hjernen. Så det er hermed 
afsløret, hvad det netværk handler om. NET OP! Men hvem er det, der får alle pengene 
og nobelpriserne? Det er dem, der ikke tør køre frihjul og Blueprint! I behøver ikke bruge 
penge på det – alt hvad hjerneforskerne skal bruge ligger i ”Den sorte Perle” – Og kan vi 
så komme videre måske?!! Jeg arbejdede ikke guddommeligt nok iflg. hende eller hendes 

besættelse. Og jeg arbejder ikke videnskabeligt nok for kliniske anerkendte forskere. Men 
det er sgu mig i midten, der sidder på regnbuebroen med de frosne ærter til suppen! (Jeg 
iagttager denne selvsikre tone, der er kommet frem. Det er ret interessant. Så får jeg nyt 
at vide samtidig. Nå, men det var det der med at holde mund…. Jeg holder lige øje med 
en inspiration, der kom lige nu ”Hestetænder og hestebid” – og vendingen fra Konceptet 
”de stærkeste heste”… måske dukker noget op. DMN management er nemlig at kunne 
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multitaske i bevidsthedslag og flere hjerneområder på én gang. Vi skal have samlet det 
som ”Den sorte Perle” har trænet og renset, så den nye tids helhedshjerne dannes bevidst 
og kører Blueprint-CD-en mellem hjernehalvdelene, når lyset sætter den i gang. Det er 
simpelt. Det begynder at blive simpelt. Det hele giver sig selv bare man slapper af – og 
det gør folk ikke – de elsker paniktilstanden for så tror de, at de kommer længst. Det gør 
de ikke. Det fungerer bare ligesom en elastik. Nu er det afsløret. Nå, jeg bliver nødt til at 
holde mund for at blive hurtigere færdig… ahaha – det gør nok ingen forskel, lur mig…

 Aha!!! Lige NET OP her med 
disse billeder ligger begrebet ”falske guder” gemt. Nu fatter jeg, religioners og de 
spirituelles fejltrin!!! Hvor simpelt! Ud med lortet og lad os komme videre – men min 
mund er lukket med 7 segl lige NET OP her! Og stedet linker tilbage i ”Den sorte Perle” 

hvor samme tilstand opstår af hemmelig viden. Knyt Olga!  Hvor bliver det 
spændende! Vi skal bare lige have gjort rent bord med de diagnoser jeg er skrevet ind 
under. Så frigiver jeg min viden – men jeg vil fandeme ikke finde mig i at blive indskrevet 
i historien som sindssyg atter en gang. Nok er nok – men den inkarnation må vel snart 
dukke op nedenfor… syge rygter, ligesom i dette indeværende liv. Skabt af ondsindet 
sladder og novicer. Folk fortjener simpelthen ikke dette her gratis, hvis man skal 
modregne ydelsen. Omverdenen er kommet for let om ved at sende mig ud på et 
sidespor. Man skulle tro det var planlagt. I så fald er udgangen af diagnoseapparatet og 
nedbrydningen af medicinalvældet det også. Det er sgu da synd at bilde folk ind, at de er 
syge. Hvad fanden er det for noget?!) Der kan ligge en besværgelse på stedet. Der er dårlig 

energi i forvejen på havelågestedet. Har hun stænget min udgang? Jeg har en indvielse fra hende af 
mit eget symbol, som jeg først indviede hende i i 2001. Som det sidste inden vi skiltes i januar 2005 
prøvede vi, om hun var i stand til at indvie andre. Det var hun og basis for et koncept, der kunne 
give energierne videre var erkendt - og derefter gik alt i "sort". Hun og de andre, der kom med 
hende, var elever af Gerhard og jo under hans kumpaners ledelse. Jeg løste dem fra deres fortid og 
satte dem ned et nyt sted. Er der noget her, der spærrer nu? I går måtte jeg heale en kræftramt 
healer, der netop havde  

Kl. 10.40: En uren indvielse.... 

Kl. 10.41: Forstået som karmisk belastet. Og hende her har slået mig ihjel flere gange. 

Kl. 10.46: Det var hende modstanderen fra hottentot-regressionen (08.01.18 Jeg kan overhovedet 
ikke komme på, hvem det er, jeg har healet. På en måde er det ”uhyggeligt”, men jeg har 
jo lige ovenfor forstået hvordan det så hænger sammen. Hvor er det fedt. Jeg har ret i min 

tese om demens!!! Nå, men syss! Cut Elly .) 

Kl. 10.51: Man må da kunne skære igennem alle disse cirkler på en eller anden måde. Planetarisk 
står der i dag ud fra efemeriden, at man kan sætte punktum for en sag. Jeg skal nok knalde mester 
på jord symbolet gennem alle cirkler!  Så alle chok traumer forsvinder. For jeg er virkelig blevet 
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chokeret over, hvordan folk opfører sig. Og så har jeg skullet spejle det selv for at lægge lys ind i 
det. Det må kunne gøres let.... 

Hov nu forstår jeg lige, hvorfor der skulle kobber under min seng – Hanne Mie har ret! 

Det er sandt ! 

     We got 
the whole World in our Hands. We got the whole World in our Hands. We got the whole 
World in our hands! We got the whole World in our Hands. Without Golden saks. Jeg har 

en i  jern, det er nok – det er Mars, det er en ny begyndelse med den 

indre kriger , for det højeste gode i enhver   .

09.01.18 Ha, her var så de handsker, der ikke kunne findes i går. Nu er de her, 
så der kan blive taget fat om Verden og dens glohede brændpunkter. 

Kl. 11.34: Så er det gjort. Og endt i små gule flammer, der lutrer og renser indtil de er færdige om 
lidt. Det mærkes lidt kraftigt her. Som om al kraft forsvinder og fugl Fønix rejser sig. Ren og pæn og 

frisk. God dag til dig og fremover, og tak for assistance. Vi snakkes ved efter denne rensning. 

  

Kl. 11.50: Sandt . Selv tak. God dag og god rensning  

Kl. 11.54: Den er ved at være slut og ender i tilintetgørelse af mørkets fyrster residens ovre i 

Rusland/Mongoliet et sted. og Sassa har stukket et spyd i ham. Han skal helt væk fra jorden. Så 
jeg holder lige min position uden at vige. 
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Kl. 12.19: Han blev ved at gendanne sig selv, så jeg måtte fragmentere ham mange gange med de 
Siriussymboler jeg har. Til sidst kom en hær af guldrandede engle og slæbte hans skikkelse væk. 
De er langt langt ude i Universet nu. Det virker som om Sassa domfælder ham og sender ham helt 

ud af Universet. Hvor er det fedt at se på. Bedste film længe  jubl !   juhu. Al 
mørke der nu fjernes fra mennesker mv. vil ikke længere gendannes. Det må da rykke noget nu. 
Hans residens står i flammer og drager flyver rundt, smider deres ham om trolddomsfængsel og 

stiger som hvide engle ud på jorden igen. Wow. yes fede film. 

Der stod godt nok også i dagens horoskopefemeride, at man skulle prøve noget nyt og lige om 6 
minutter 6=Venus, går månen i sekstil til Neptun/healings planeten. Kaos planeten Neptun 

aspekteres positivt 12.21. Fra 12/ offer til 21/ succestallet og tallet for guddommelig magi 

 

Kl. 12.20 Der skulle bare sættes et punktum imellem  

Kl. 12.26: Der skulle ikke skrives slut, men sættes punktum. Punktum, punktum, komma, streg, 

sådan tegnes Nikolai og alle disse tegn, nisser og Sct. Klaus har alle en fremtrædende plads i 
bøgerne. De må være en skrevet succes. Og angakok kan sige nok er nok - punktum. 

Kl. 12.29: Tværsum af bogværket: sandheden findes der, hvor man vælger at sætte sit punktum. 

 

Kl. 12.31: Aha. Det er derfor værket hedder "den sorte perle".  

Kl.12.41 Og derfor vi kun kan fortsætte i Blueprints - det er logik for Perle-høns.  

Kl. 14.09 Sikke en film  Dejligt at være vidne til. 

08.01.18 Nu tager jeg lige en slapper . Klokken er 14.00. 

 

02.09.17 Kl. 10.24: Nu begynder essensen at stå frem - og det lader sig kun gøre ved at håndtere det, 
der skaber ondskab og forvrænger vore identiteter og have nul tolerance på det, og det har Dorthe 
Sværdpiil været repræsentant for at mestre på indeværende level, via det mentale og pendulering 
som førstehåndsindtryk og hjertet undercover, og så "modsat" ved at lade kærligheden stå som 
førstehåndsindtryk og have det mentale undercover som Hanne Mie Kjærgaard har stået for via 
sandhedsfrysemetoden og total accept. Begge fyldestgørende metoder bestående af modsætninger 
ført til enhed i hver deres helhedsudtryk og det førte til at janteloven forsvandt som dug for solen og 
derved nåede vi beviseligt til nogle højere sandheder og deraf et sandere og nyrenset fundament. 3. 
Og 4. Dimension kan lægges bag os og vi kan trygt gå frem mod det nye, da vi har afprøvet 
redskaberne til håndtering af det gamle. Ingen af redskaberne var at finde i de officielle religiøse 
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skrifter. Resultaterne er kendte i religionerne, men man skjulte vejen, ligesom bogen: Metoden, lige 
glemte at fortælle hvor hjerterne, der skal fokuseres på findes. Det gør, at jeg må ind over og 
afdække det skjulte, vejen, der fører til den effekt og mirakuløsitet, jeg selv har erfaret i 

kvantespringet. (09.01.18 Der skal ligesom være en gangbro hele vejen, fordi det mentale 
felt har taget over i verden og hjertet er noget, man beskytter og man derfor skal hente 
frem.)Vi har fået alt i helheden, det skal bare sættes sammen som en bølge. Og det har jeg så gjort 

fra begge poler i bøgerne og så ender man i hjertets kohærens, den sygdomsfrie zone, hvor 
ondskab og uretfærdighed ikke når ind og derfor ikke eksisterer som en sandhed. Korrekt? 

Kl. 10.49: I Danmark findes der 1200 af denne slags mestre, der kan bygge broen fra det gamle til det 
nye og de rider alle på samme bølge. Er du en af disse mestre skal du henvende dig til mig, så vi 
kan samles og gøre en markant forskel. Først fejer vi for egen dør og hæver Danmark, hvorefter vi 
står rent som eksemplet. Heksekosten i Danmarkshoroskopet vil vise vej for, hvor vi flyver hen, hvis 
vi vedtager en ny grundlov på et forkert tidspunkt, som nyt dansk fødselstidspunkt. 
Suverænitetsvalsen (den sang jeg har kanaliseret) kan så om tv-guden vil det, danne slutrunden i " 
vild med dans" - kan vi nå  at få denne " nok er nok" bog ud til de modtagende nokkefår,  inden 
sidste vals ruller over skærmene og vækker den indre skærm - eller er det Blach-man, der skal 
tænde lysskærmen for åben skærm? Og valse ud af tv med fuldført mission??? Et nyt set ud til 
bogens medfølgende cd??? 

09.01.18 Det var dog et dårlig formuleret afsnit. Hm. Nå, men der bliver aldrig slettet i 
det, jeg skriver. Der er dog en undtagelse – de første 2 sms i dette lange sms- forløb. De 
ville klart blive drejet til noget, der aldrig var meningen med ordene. Sletning vil altid 
blive meddelt i teksten. 

Kl. 10.49: Alle sms’er mangler at blive skrevet ind i ”nok er nok bogen”. Bogen bliver ikke 
nødvendigvis forståelig, men der er formodentlig nok til at vække debat. Alle der synger med på cd 
en er fra den del af danskerne, der ikke før har været tonedannende. Et okkult lydspor og oprør fra 
hele bølgen, fra bunden til toppen. 

Kl. 10.49: ’Nok er nok bogen’ kommer nu, fordi lammet ikke længere gider stå med et fåret udtryk i 
hovedet, hvor kroppen ikke er fulgt med ind i voksenstadiet. Danmark er på Herrens Mark. (Baggrund på 
bagside = lille legetøjsfår på dannebrog + teksten ovenfor) kvinden af få ord udtaler: Oprøret fra den 

gyldne middelvej går vejen. – 09.01.18 til hvert markante level/Ring hører en slutning og et 
bogomslag. Nogle bogomslag kan dække indhold af flere levels og det sidst fremkomne 
bliver sat på. Til denne bog hører flere omslag, bl. a et der omkredses af en a la grecque 
bort. Inde i bogen her ligger undercover forståelsen af denne traditionelle græske 
ornamentik. Det er som om selve transportbåndet og bølgerne af det danner denne bord. 
Mønsteret er så fundamentalt for selve livets grundopbygning for fremgang og 
konsolidering. Nogle gange kan jeg direkte mærke denne bølge i hjertet. Derfor er den 
græske kulturs fundament også et af de blivende elementer i verden. Men den er gjort en 
del til grin på grund af guderne, som tydes som opspind – men de eksisterer altså!!! Det 
er os, med vor kynisme og level i hjernen, der underkender dem. Jeg håber, jeg kommer 
til at forklare det senere. Men kors i hytten, hvor er jeg træt af at skrive multilevel bøger, 
selvom jeg stadig overraskes over deres genialitet og effekt. Det er helt forrygende. Jeg 
kan bare ikke vide, om det er fordi jeg selv laver dem, og det er selve processen, der gør 
det – eller om andre vitterlig fatter at dette forfatterskab er absolut unikt og givende. Jo 
mere jeg fatter for-fatteren, des højere level stiger jeg til – uden anstrengelse. Eneste 
absolutte remedier, der skal bruges, er tålmodighed og indre lytning og villighed til 
bevægelse. At være i ALT opmærksom – og det er så også nok, men ser du – det er din 
indre guide der styrer dette og denne har direkte adgang til og kender dit Blueprint! Det 
er da om noget en gevinst – og det er lavet som gave til den danske befolkning. Direkte 
indgriben for at forene himmel og jord og kontakt til andre eksistenser i det jordiske felt 
og i Universet. Du møder det, du kan kapere. Det er bare så logisk, så venligt ment og i 
kærlighed opbygget via tillid til ALTet. Nå vi må videre i dagenes tekster. 



444 
 

(Når teksterne ændrer karakter er der mange grunde til det! Det er jo det, der er 
hele/store dele af dette menneskestudie og oplysningsværk! Hvorfra kommer tanker, 
hvad danner dem og meninger? Én af dem – meget væsentlig – er at andre mennesker 
prøver at være i min kanal, unuanceret talt. Det bliver de så på en bestemt måde af at 
være, afhængig af friktionen. Mit horoskop er luftkastellet. (Hvilket så omvendt også 
beviser astrologiens tydninger. Processen er versibel.) Og jeg giver deres energi ord, hvis 
de ikke taler direkte (Det beviser bl.a. hvilke fordomme, vi har overfor extra terrestrials).) 
Derved kan alle MULIGE energier udfra mit horoskop komme frem og danne ”Den sorte 
Perle”, som derved bliver ”personen” Sigma/Zigma. Jeg er dog bare dobbelt-spejlet – og 
det fatter ingen, for jeg lever jo tilsyneladende autentisk i det, med det. Altså er jeg udtryk 
for mennesket, som det vi mener at vide, at det er. – Og det har jeg så afsløret, hvad er. Så 
det kan opleves af læseren. Det er mit største håb og ønske, at man fra åndelig side renser 
mig igen efter dette bogværks sidste punktum fra ”min” hånd. Og derefter lader mig 
blive den, jeg vitterlig er kommet for at være: ”Perlemor” for en nyorienterings-
organisation.  Denne bogopgave blev kun relevant, fordi samfundet og menneskene 
stadig holdes undertrykt i diverse sammenhænge – også spirituelt, astrologisk osv., 
selvom det stadig giver et indsigtsmæssigt mere helt billede end hos de, der ikke 
anerkender den irrationelle side af mennesket – som så nu viser sig at være den absolut 
mest rationelle! Sådan kan illusionister jo tage fejl i deres fakta og gå forkert i deres 
mørkere pengeskabe. Det ”eneste” jeg skal, er at være kanal for gruppedannelse og give 
nogle stikord for zigzagkursen, der bliver nødvendig for at føre danskerne fremad og 
opad til deres skiftende højere selver. Jeg er kun budbringeren – som jeg har forstået det. 
Jeg er uden meninger. Det er ikke min metier at tage parti for nogen, men udelukkende 
for Planen. Men nu må vi se, hvor langt vi kommer – det afhænger af accept af Planen, 
fremfor som nu – et kapløb om lysstatus. Det er ganske usmageligt at være vidne til. Find 
din plads og gør det gnidningsløst. Det må være en af deviserne for de 1200 mennesker, 
jeg skal finde. Enhver af disse har et oligark-område, så enhver kommer øverst på et 
tidspunkt i det verden forlanger på et givent tidspunkt. Alle – også udenfor denne 1200 
persongruppe er inkarneret med en plads på Jorden og i universet, som skal udfyldes 
mens man er her. Man kan aldrig vide, hvornår man står for tur for ledelse af et område. 
Og det er den fleksibilitet, der skal overtage verden via respekt for hinandens Blueprints. 
Der vil komme friktion, og man kan blive ederrasende og fyr og flamme, indtil man får 
sig vendt. Vi skal kunne rumme det og det bliver i sandhed en udfordring! Tænk jer bare, 
at det højeste koncept givet på Jorden i den henseende, blev nødt til at trække sig! Jeg 
håber, vi når højden igen og er blevet klogere! I længes alle efter det, I skød ned. I´m 
sorry, really sorry! Men jeg prøver at komme over det, hver dag. Bøgerne er/var min 
redningskrans og metoden for energiemulgering, og er del af mit samlede Blueprint. Jeg 
er ambivalent overfor deres eksistens, forstået på den måde, at de blev nødvendige. Men 
glad for at have kunnet lave det, der så blev helt og aldeles nødvendigt. Man skal jo ikke 
tro, man er noget. Og janteloven blev så sat aktivt ind og viser sin dårskab. MEN jeg har 
også set et kort sekund af, at janteloven faktisk net op bærer os i mål på en anden måde. 

Pt. er det, jeg så, dog borte. Nå, tiden går. Klokken er 11.00  og jeg er 
frygtelig træt og tung i dag. Det skyldes den mad, jeg spiste i går aftes, som gik total over 
gevind – en købepizza, ¾ købetiramisukage og nogle chips. Og nu er jeg ved at lugte 
lunten… det sker hver gang, jeg har haft kontakt til Lev-af-lys-banden. Det havde jeg 
NET OP to gange i går… de må altså stadig have en entitet inde i mit energisystem! 
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Nu går jeg videre med teksten og så observerer jeg de indre planer imens, for jeg er 
fandeme træt af deres dominans! Det de mangler suger de af mig. Og hovedparten af det 
måltid i går var: FEDT! Men i dag er det mig, der vejer 1 kg mere end i går. Faktisk var 
jeg i morges på 88.8 kg igen, men havde ikke mobilkamera med, så du må tro mit ord… 
de skulle vel ikke have været blandt modstanderne i det 88.8 – liv, der kommer senere i 
teksten? Der er stadig noget ”lusk” i det her, som jeg ikke bryder mig om. Alle de 
tandsmerter jeg har, vil man umiddelbart tolke som om: det er nok tiden for lysnæring. 
Men der er mere til det! Jeg har forslået Frank nogle energiingredienser til en kugle, der 
kan genoprette hjerneskader, misbrugshjerner og alle nerverelaterede sygdomme. 
Universet har sat net op mig og en misbruger frem foran ham, for at han kan rykke i 
fremgang. Men tager han udfordringen op denne gang. Det er 3. gang han får chancen. 
Men Kay sidder på sine folk og de vælger at lade sig sidde på. Der er ikke flow i noget og 
de anerkender ikke mig. Gad vide om det vitterlig er mig, der skal sætte ballet i gang over 
hele linien ? Jeg kan godt høre din jantelov – men hold den for dig selv – hva´ nu hvis det 
forholder sig sådan… og jeg ikke er færdig, parat t start? Fordi jeg har andre hængende? 
Jeg bliver nødt til at blive Ziggie. For mig er det bare et navn, man hedder som barn. Og 
når man så får rød aura af det, så er det shit. Jeg er så modsat Kay… gad vide om det er 
selve lev af lys indvielsen, der er noget galt med… Når ”mit” Koncept blev lukket 
gradvist ned, så har Kay ikke fået den optimale energi, da vi sendte healing til ham… der 
er noget her… og Kay er dual med Gerhard, der lukkede ”mit” koncept… der ligger en 
skjult Plan her, kan jeg mærke…! Den skal findes. Livene handler om at downloade 
”Den store Plan” – den handler ikke om at nogen er dårlige og nogen er ”sorte” osv. 
Planen er hævet over den slags small talk. Det handler om… at mingelere med tiden… 
det er også Saturn… jeg er saturner, jeg har en bestemt saturnindvielse, jeg har været 

lemurisk mester, som derfor magter - et i en anden tid eller dimension – og derfor 
også kunne være Perlehønemor til ”Den sorte Perle”. Jeg må prøve at gribe i egen barm. 
Tiden må være inde til at indstille det, der har været de andres fortjeneste. Aaahh – det er 

derfor, jeg bliver rød i kammen  af Kays indvielse og ham som leder af mig. 
Det er fordi, jeg har skullet være alle andre ved at være ren på alle indre planer. Så jeg har 
kunnet ”give andre skylden” om man så må sige. Planen var altså at være ren i Alt og 
derved give andre plads som forskyldt for at afdække det kollektive ubevidste og termen 
”Vi er alle ét”. Når det så er sagt, så er den røde farve ikke nødvendigvis kun det rene 
fundament, jeg står på, men kan også være farven for den tidligere rodraces hjertechakra

. Og Kay er et godt menneske. Det kan være, at vi begge to er rene i hjertet 
fra den rodrace?! I fald det er således, så er det hjertet vi connecter igennem. Men også 
derfor, jeg bliver dumpet totalt af at komme ind i Lev - af – lys konceptet. Jeg kan jo ikke 
bruge det, når det får mig tilbage i en tidligere rodrace… Så vor samarbejdsopgave bliver 
altså først og fremmest at få hevet lysnæringen op til vor rodraces niveau. – Og dertil 
mangler Kay alle energier fra ”mit” koncept – og jeg mangler/ skal generindre nogle 
lemuriske færdigheder bevidst. Vi kan da ændre verden i løbet af… bopbop… 2 timer vil 
jeg tro.) 
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Middagspausen er slut. Jeg læste lige i dagens efemeride, at der er hele 4 stærke 
planetaspekter/ konjunktioner i dag, og jeg kan ikke rigtig hive mig selv op ved 
hårrødderne. Jeg mærker dem alle og jeg iagttager, at energierne ligger i forskellige lag i 
kroppen og gør mig tung. Og maden fra i går kan være medvirkende til, at jeg hænger i 
energien og derfor får net op en chance for at mærke det her. Jeg får autentisk viden! Men 
iagttagelsen giver i hvert tilfælde ny forståelse af det, der skal samles efter ”Den sorte 
Perle”. Jeg kommer alt igennem på egen krop og sind og ånd og har derfor erfaret det, 
der skal samles til essens. Essensen uddybet er så ”Den sorte Perle” – det er logik for 
perlehøns. Helt fra i morges har jeg mærket energien af månens tomgang, selvom den 
først er eksakt til aften. Jeg tror, jeg her og nu vælger tomgangsenergien og stopper med 
kommentarer den næste time, derefter skal jeg nemlig til min mor og være lidt for hende.  

Kl. 10.54: Kvinderne. Det "svage" køn, viser mandsmod og modsætninger mødes og går til enhed på 
tankens højere svingende plan forenet med handlingens lavere plan. Jordforbinder himlen i laveste 
fællesnævner, ordet. 

Kl. 11.00: Let there be Light. .... jajaja jeg skal lige finde min lommelygte. Den ligger nok nede i 
soveposen.....det er sgu ikke til at finde rundt for lommeuld i det her shelter. .... så må du op på 

hesten og læse hele " den sorte perle". Punktum . Ja ja ja, værså så så god . . . Tak. Godt du 

fandt lygten, hvis det er så små sorte prikker , vi leder efter ..... 

Her er der et! Nej det er et udråbstegn . Åh der var det, lad mig se lidt på det   . Det ligner en 
lille sort perle.... prøv at træde på den, så vi kan se, hvad der er indeni..... fortsættes i "den sorte 

perle " bog nr. 17. 09.01.18 – Aha – underligt tydeligt misforhold mellem billeder og tekst – 
men at vi skal i en anden bog uden at de her billeder er deri, siger mig her og nu – Der er 
sket en forskydning, som tyder på AT… Den Store Plan er blevet justeret flere gange og 
jeg har skullet få energierne til at connecte i samfundet på trods af, at vi skulle have været 
et andet sted nu… Umiddelbart kommer der et billede ind af Helle Thorning… De 
mørke brigader fik hende til at ændre kurs. Det var synd og skam. Vi skulle have brugt de 
12 minutter hver dag. Hun blev ligesom jeg sendt ned i en lavere Livsbane. Det er lidt 
uhyggeligt at magthaverne ikke kan finde ud af at give slip ifølge Planen. Stop for guds 
skyld køb af flere gadgets og nettjenester. Din ærgerrighed på underholdning er vand på 
den forkerte mølle og omvejen vi går på bliver skadet i kanten. Og så skal der bruges 
kræfter på det også. Godt jeg fik de chakraindsigter i går ellers havde jeg ikke kunnet 
tilgive de sidste ærgrelser i forhold til Konceptets lukning i 2005. Men det gør så også, at 
jeg virkelig skal vide, hvad der udvælger de 1200 i det store Råd. Jeg må acceptere 
himlens bud fremfor den demokratiske model, som alligevel er på retur til fordel for 
Blueprintledelsen af landet. Ved næste folketingsvalg sker der et skred. Allerede i år ser 
det næsten ud til. Hvis Løkke en gang til forpurrer et skifte, så skal vi ud i merarbejde for 
Planen. Vi holder skindet på næsen lige nu, men heller ikke mere. 

Kl. 11.01: Er det sandt eller er det i bogtværsummen - altså bog nr. 8 (1+7=8)? 

09.01.18 Nejh hvor er jeg fanget ind i de tunge energier i dag, der er åbenbart noget 
meget samfundsmæssigt tungt, der skal have bemærkninger med for at vrikkes løs, når 
flere så læser denne bog. Ellers ser jeg intet formål med det. Jeg trækker ligesom dobbelt 
og svinger den tidligere bog, der er refereret til med rundt i en vals på et tungt 
energipodie… bogen hed vist ”Fra Herodes til Pilatus”… aha, noget begynder at give 
mening til det, der skal komme senere i denne bog. Jeg må acceptere det, selvom jeg er 
ved at gå i brædderne. 
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Kl. 11.04: Eller skal vi alle bøger igennem for at finde svaret selv? Ja, for at løfte Danmark skal 
vi!  

Kl. 11.06: Hvor har du /vi sat dit / vort punktum for vækst?  ! 

Kl. 11.17: Det er først i dag det kommer til min bevidsthed, at sangen om overflod går i valsetakt, 
ligesom "vi sejler op ad åen" og 3/4 del takten er jo hjertets rytme, og melodien bliver ved og ved og 
man kan digte nye vers i én uendelighed med hjertes grundrytme. Til sidst får vi en ny kammertone. 
Vi finder hjertets hemmelige kammer, der rummer/tænder den trefoldige flamme over hjertet. 

Mums! Man vil ikke fatte, at man foretrak IT, våben og medicin engang! Dvs. vi 

transformerer via hjerte og hjerne og det er Pluto og Pluto går stadig i stenbuk, hvor alle 
fundamenter transformeres. Også gamle skrifter, som vi troede bar ubrydelig sandhed. Pluto går i 
vandbæreren 2024 og det drejer sig om forholdet mellem andre mennesker, ja vel alle levende 
individer, og Jorden bliver da også et socialt medie i universet. 

Og Pluto bliver en glad hund efter at opmuntre sin ejer, fremfor et glubsk 
transformationsrovdyr. 

Kl. 11.28: Der åbnes for adgang til højere viden og sandhed om universet og vor fortid. Og det ligger 
i den turkise flamme, jeg er blevet bedt om at åbne. Og turkiser findes bl.a. i Ægypten og bæres af / 
gør os sensitive. 
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Long long journey 
through the darkness,  
long, long way to go;  
but what are miles 
across the ocean  
to the heart that´s coming home? 

Roma Ryan/Enya 

 God Hat mine Herrer! De har vel ikke noget til mine handsker set – Jo de 
ligger længere oppe i teksten, Sir! Tak, hvis du ved hvor de er, henter du dem så ikke 

lige? Så gerne Sir! Vær så så god Tak!  

Long long journey 
out of nowhere,  
long, long way to go;  
but what are sighs  
and what are sadness 
to the heart that´s coming home?  
 …..> 

 

Kl. 11.39 Sensitiviteten skal bruges til bevidst at følge de indre Blueprints, og den turkise farve er 
kontakt til højere chakra (15.chakra), og rengør fundamentet - ved udfoldet kristuspotentiale tændes 
turkise flammer og rengør fundamentet /rodchakra og derefter kan renheden samles i en hvid 
kristusflamme (14. chakra).  Som har hele regnbuens farver tilgængelige som potentiale alt efter 
Blueprintmetier. 

Er dette sandt? Tjek....Så er Blueprintet da næste fundament uafhængigt af religion. Og da er "den 
sorte perle" vejen dertil for danskerne?! Tjek.....og så skal vi bare have gjort værket færdigt....? 
Sandt? Tjek....Hvis ikke, åbnes da kun nyt koncept? Tjek...sandhed? Jeg føler stadig værket skal 
udgives. 

Kl. 11.43: Dette sandhedstjek afgør skæbnen og er sidste linjer i nok er nok bogen, så det viser, at 
bøgerne ikke udgår fra mig for egen vindings skyld, men fordi de vitterlig er givet fra GALAKSEN til 
jordboerne. 

Kl. 14.43: Jeg bliver lige nu ved med at høre melodien: gem et lille smil til det bli'r forår.....Alle bobler 
brister i Nytåret og jeg har jo lavet en skriftlig sæbeopera.... gå glad i bad,  syng jubiduæ, gode 
vaske vaner holder ved....lige indtil porten til 5 dimension åbner..... 

Kl. 14.45: Anno reversium boom - vi går ind i bøgerne.  

Kl. 15.12: Nåh...nu ved jeg hvorfor, jeg ikke kan skrive på pc'en mere. Det er fordi det kollektive 
ubevidste bliver for bredt i forhold til indsigtsniveauet,+ vi er på og den ”spids” alting skal i enhed i. 
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Ved pc'en er jeg åben for større gruppe og får flere extrale sjæle ind (nyt ord der kommer ind lige nu 

i stedet for klistersjæle, det tjekker vi lige). (Ex-astrale energier er entiteter og rester af skaller 
og eksistenser, samt jordens elektroniske bæltes indhold. De udgør en risiko. Gluonerne 
kalder…) Ved mobilen kan jeg indsnævre mit rum og gå i Opdrift, fordi selve apparatet ikke 

påvirker mit fysisk visuelle rum. Apparatets størrelse svarer til bredden af strålehøjden og med det 
antal svingningspartnere, der kan rumme og godtage den sendte viden/proces i fælles opstigning 
mod det højeste gode. Godtage Opdriften og Framdriften.....og hov : stavefejl! Det er link til Dorthe 
Skriver. Er det fordi tiden er inde til at fjerne hendes extrale sjæle? Det var i konceptet også hende 
der kom med ordet "kardinal", som jeg så kunne sætte sammen med ”inkarnation" til 
kardinalinkarnation. Måske er alle de 1200 jeg skal finde netop nu i deres kardinalinkarnation?  Den 
ene af de 5 inkarnationer, der er ment til at gøre en forskel! Og så skal man jo ikke sidde undercover 
af klistersjæle, ligesom jeg selv har måttet gøre det, bare fordi man kommer med noget nyt og er i 
risiko for at blive blacklistet. Jantelov virker på flere planer - også det åndelige felt er angrebet og 
dansk undergrund og så begynder man at sælge ud af arvesølvet og klippe det fra med en golden 
sachs fremfor at transformere sit værdisæt.  Og hør så efter i Corydoren for Atterdagens skyld!!! 
Punktum. 

09.01.18 Der er noget viden gemt her, som endnu er mangelfuld. Jeg tror vi får den på en 
anden måde senere. Eller også er det en blindgyde?.... Nej, det er det ikke, men jeg er 
ikke god nok til at mærke præcist, hvad det handler om. Sværdpiil har løst problemet ved 
at anerkende sin sjæl. Så ud fra dette kan jeg regne ud, at det er et 
indvielsesovergangsfænomen. En tilstand man er sårbar i. Ligesom når en krebs skifter 
konkylie og må udsætte sin bløde krop for evt. fjender. Så er fjenden her altså den 
menneskelige magnetiske kraft og elektronbæltet i klinch, som udgør en uheldig cocktail 
på psykens og dermed også kroppens marginaler og kan ændre personligheden 
øjeblikkeligt og hvis der ikke neutraliseres for fænomenet, bliver kroppen syg. 
Manusymbolerne og Konceptets energisymboler kan alle klare denne problematik, men 
manusymbolerne ikke holde os permanent fri – hvilket evt. kan forklare ”syndefaldets” 
endelige indpas i menneskeheden, forstået som en nedtoning af energi og bevidsthed, 
hvilket øjeblikkelig giver friktion så Kain giver Abel et gok i nødden eller var det 
omvendt? Det handler også om tykkelse af de subtile filtre og bliver desværre nok en 
nødvendig overgang for menneskeheden, hvor vi ligesom må ”skiftes til at holde vagt”, 
for at holde samfundet kørende. Elektronikken og dens ”hemmelige” strømme i æteren 
gør det i hvert tilfælde ikke bedre!! Tværtimod! Det er en del af problematikken og de 
unge, der fester i druk, sukker, stoffer og elektronik ser jeg som en skændsel for 
menneskeheden og mangel på indsigt. Hvem er det, der træner E-sport? Er det dem, der 
skal overtage IT-samfundet udenom åndelig vækst? Måske en tabt generation, da 
hjernen skal have et ganske bestemt input for at vende rigtig igen – og det er 
energiarbejdere, der skal gøre det – og vi bliver holdt udenfor ”det gode selskab”, som 
selv vil tjene på ubalancen – medicinalindustri, it, slikkoncerner, sodavandsfabrikker osv. 
osv. Sukker indtager du, når du ikke er i nuet, men ude af kroppen og alligevel skal være 
fysisk. Det er en form for joint og ligeså skadeligt. Der er ikke forskel i graden af negativ 
indflydelse i de subtile levels. Man tror bare, at sukker bare er sukker. Men er du steget til 
et andet mentalt og åndeligt niveau, så er det kulstofbaserede sukkerstof ligeså dårligt, 
som en joint var det, da vi var på lavere energiniveauer. Vi er atter på vej til selv at kunne 
danne de stoffer, vi behøver. Så at doble op trækker os ned! Det er sådan man fra højere 
bevidsthedsplaner har reguleret mig ind og ud af alle mulige levels og indsigtsniveauer 
for at lave bogværket. Endog minutiøst kan regulere kropsvægten. Overvægt er altså et 
chakraovergangsfænomen, som vi ikke har styr på endnu, fordi vi mangler viden om de 
nye energiers virke – og vi mangler penge til den forskning, som altså totalt forties af de 
koncerner, der har købt sig til magten og dermed fortielsen af os andre. Tv og radio gør 
det konsekvent, og tv-doktoren er for blåøjet, selvom han har tjek på mange ting, som de 
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toneangivende sundhedsmarkører overvælder ham med. Vi bliver ensidigt beskudt som 
seere og derfor er jeg henvist til at lave ”Den sorte Perle” som Public Service – kvit og 
frit. Det har jeg fået licens til fra de bevidsthedsplaner, hvor man for længst har aflagt 
pengene som rettesnor for kvalitet og magt. 

Kl. 15.22: Nu skal jeg så bare i regression til alle mine kardinalinkarnationer og skrive dem ind i den 

her "nok er nok" og okker gok bog. Jeg er den, der gør det og åbner Askepotballet på den 
alternative terapis vegne. Men samtidig afslører, at dette plan af indsigt også skal oppe 
sig!  Når regressionerne er indskrevet og cd'en indsunget er bogen færdig. Og skal ud inden jul 

punktum, punktum, kommer en streg, sådan siger Sct. Nikolaj. ... Måske er det noget åndeligt pis, 

men der skal mere Zig i ezet, og nogen skal jo slå en streg i Oort- sandet! Og den sidste 
regression vil ikke lade sig afskrive fra lydfilen endnu – så bogen matcher det kollektive 
Danmark og ikke mig personligt og skulle derfor ikke udkomme inden jul. Og så dukker 
der et andet fænomen op her…. Puderne i min bil…. Et underfundigt problem. Du får 
lige et billede af dem… Jeg har ikke grejet endnu, hvad det handler om, men til sidst er 

der kun en åndelig forklaring på det, tror jeg…  Fænomenet er ophørt 
efter dette foto 01.01.18. Det ser ud som om nogen tisser på mine puder i bilen. Bil = 
Venusenergi = Kærlighed – og penge. Jeg prøver selvfølgelig at sprætte den ene op i 
morgen måske. Men jeg er sikker på, at jeg ikke finder noget odiøst indeni. Det vil bare 
være fjer…. Fjer kan linke til Plejaderne, men vel også Ara. Så nogen pisser på Ara – 

Sassa?... Det må vente, man skal aldrig forcere svar, men man kan godt gøre 
intenst opmærksom på, at man har observeret noget, der kræver en forklaring. 

Nå mit køkkenur har ringet, jeg skal i gang med at lave risengrød, fordi jeg skal have 
drukket den sidste juleøl, så noget passende dertil skal findes…. Sjovt nok det liige falder 
sammen med teksten om Sct. Nicholai… jeg kan godt lide dette detektivarbejde, men det 
bliver også sværere og sværere. Hvem står bag og hvad vil man med det? Er det 
eksistenser uden ord, der vil meddele noget, eller er det drilleånder? Jeg opererer ikke 
med negativ tydning, for drilleånder ville blive ved med at lave fænomenet. Nå det var 
risengrøden, der skulle sættes i gang… Hvor er det dog langsommeligt dette her….   
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Kl. 15.27 Og her skal så lige et billede af den bluse ind, som en pige syede til mig i konceptet. Zigge 
zagge Zigge zagge Ziggie Zig i Esset.  Sammensyet til Zigiezet.  Slut og prut og vi er tilbage til 

genstart af konceptet Opdriften.  

    

    Dette er de 
billeder, jeg bliver inspireret til at sætte sammen med de gentagne våde bilpuder. For mig 
har meddelelsen hele tiden indeholdt noget med en meddelelse om svigt; og nogen, der 
”pisser” på ens værdier. Og hvis jeg tager ovenstående ting alvorligt, så udtrykker det 
faktisk, at Gerhards kumpaner driver gæk med mig, og fortsat prøver at holde os i 
gammel tid, fordi??? Vi skulle en omvej… og det var Dalai Lama, der sagde det… og 
Konceptet var højere oppe end buddhismen osv. Det var en anden brug af hjernen, som 
havde en anden fremgang og afsløring med sig end nogen religioner og traditionel 
spiritualitet har… Nålen er ”Nålen i høstakken”… bopbop… hvis jeg skal tage 
konsekvensen af det her… så er tiden inde til at gå solo og droppe alle, der har villet mig 
noget som helst, og som synes det er deres indsigter og attituder, der skal gælde… Jeg 
må tage afstand til hele verdens spirituelle level og rette ind efter noget, der er højere end 
Sct. Nikolai og paranoide mennesker. – Slippe Julen også…? Det er noget med at give 
slip… blære og nyre…frygt og ikke frygt. ”Frygt ikke!” sagde englen til markens 

hyrder… Og vi er på Herrrens Mark? …. Øjeblik jeg skal lige røre i grøden… 
Nåh, nu tror jeg, jeg ved det! ”Giv slip på al symbolik uden at være bange for 
konsekvenserne!!!! – Der lyder latter og klapsalve bag mig, som om jeg lige har vundet i 

en selskabsleg mellem galakse og jordplan. En vårgrøn fjer i en fuglelort  og 

en guldpokal  dukker op!  Godt – så er den sag endelig opklaret. Symbolik 
kan heller ikke rigtig sætte mit pis i kog mere – og bilen er jo hele tiden kold på denne 
årstid, så brikker passer endelig sammen. Nå. Det gør så også arbejdet lettere og 
hurtigere. Men jeg tror snart ikke på det! Jeg holder dog for i dag og laver min grød 
færdig i ro og mag, og ingen, ingen vil jeg dele med! For rundt omkring står alle de små 
rotter, og de skotter, og de skotter. De vil så gerne have del i godter – og de slår om 
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Nissefar en Ring! Men Nissefar han truer med sin store ske, vil I nu se, at komme væk. 

Jeg henter katten  (Hathor) hvis I ikke holder op. Når Katten  
kommer skal det nok bli´ stop! Så bliver alle rotterne så bange, åh så bange, åh så bange. 
De vender sig og drejer et par gange, og vips så er de alle væk! I en sæk, med 
lakridskonfekt – og øjeblik – sådan en pose købte jeg NET OP billigt i Netto i går – den 
eneste i en rodekasse lige ved udgangen!   

Og så kan vi forhåbentlig endelig komme til det næste Koncept. Alle er slynget ud af 
centrifugens kraft. Der skal nye folk ind på det nye level. Jeg må kunne stole på folk – 

også i det fysiske!  Skiftet til Gerhards  ”Plejadekumpaner” er nu afsløret 

  . Nogen fik nok en 

fjer på til julefrokosten 2004. Og nu er arbejdshestens mulepose  vist endelig 

tom for opgaver på niveauet ! 

10.01.18 Et specielt spejltal i dag. 10 og 01 og begge er solens egocentriske tal og 18= 

tværsum 9 = . Og hvis vi skriver 2018 = 11, så er det et mestertal. 
Mesterbehandling af den egocentrerede sol. Men hvad ved vi egentlig, når vi lægger 
symbolikken væk. Forleden skrev jeg, at jeg måske skulle lave vand i Sahara. I går, da jeg 
endelig var færdig her og tændte for fjernsynet for at se det sidste af tv-avisen kom jeg 
lige ind i vejrudsigten. I vejrudsigten fortalte man og viste billeder af, at der lå sne i 
Sahara, som var blæst fra Spanien derned. Hvad er sandheden: Jeg har forud med min 
bevidsthed opfattet det ville ske, eller jeg har kontakt med eksistenser, der kan få det til at 
ske – inclusiv Jorden selv som levende væsen? ALT ligger implicit i ”Den sorte Perle”. 
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Det her er sket gang på gang på gang. Manifestering via ordet eller viden om fremtiden 
via ordets bølgelængde. Evne til at omsætte kollektive signaler til fysisk forekommende 
download? Vi ved det ikke. Men nu siger jeg så, hvis jeg skal bruge 10-tallet og den 
selvcentrerede sol til noget. Jeg er lyset fra Solen og reflekterer dette, da jeg må formode, 
at Solen har overblikket over dets eget solsystem. – lidt overraskende for mig selv at 
skrive således, men det er det, der skal stå her, for ellers ville der have stået noget andet. 
Og der er nok andet at skrive hjem om. Jeg har skullet låne bladet ”Illustreret Videnskab 
nr. 1 /2017” på biblioteket og har ventet omtrent 3 mdr på det. Og qva mine it-oplevelser 
på biblioteket, som jeg har valgt fra at skrive om her i bogen, så er det, det sidste, jeg 
låner på biblioteket. Jeg gider ikke behandles som kunde udfra deres it som højeste 
viden, men derimod som troværdigt menneske, vurderet udfra autentiske sanser, og det 
kan de ikke levere. De er underlagt blændværket. Oprindelig var det en artikel om en ny 
beregnet tid, der havde min interesse. Den var så ikke særlig opmuntrende og jeg mener 
ikke grundlaget for den nye tids/kalenders beregning er rigtig. Indgangsvinklen er 
forkert – de konkrete tal kan jeg ikke vurdere. Jeg kan bare mærke det er forkert. Nå, 
men så dukker en side op med kun få data om hjernen. Og jeg bliver bekræftet i det, jeg 
hele tiden har sagt, lige fra dag 1 i 1979/80, hvor jeg mødte computeren første gang – det 
er ikke godt! De sociale medier ødelægger din hjerne – og jeg går videre og siger 
digitalisering ødelægger din hjerne! Det ødelægger hjernens autentiske brug og skaber 
digitale misbrugere. Vi har fået skabt en tabergeneration af unge mennesker, der ikke har 
opdaget at deres forhold til slowliving beror på hjerneskader og ikke et tilvalg af en 
autentisk livsform. Og de hurtige unge, som gebærder sig gesvindt i teknologien mister 
evnen til empatisk livsførelse og bliver ensporede målrettet det, de nu engang har valgt i 
livet. Hjernernes signalfunktioner ødelægges og man reagerer efterhånden selektivt på 
ganske få stimuli. 

Nu sker der så ikke noget uden at det skal ske. Og jeg ved, at hele vores teknologi er 
træning til fremtiden. Men det jeg reagerer stærkt på er, at vi er nogen, der sidder med 
menneskets autentiske, organiske opstigning i lys uden at skulle bruge teknologi. 
Teknologien får mennesket til at forstå sig selv, hvis man vil holde tilsyn med sig selv. Se 
at pc-en er kopi af en selv og det vi kan og teknologien træner mennesket til at navigere i 
en clairvoyant menneskehed – men samtidig ødelægger den så hjernen for NET OP 
dette. Jeg kan kun sige, at et liv med sukker, alkohol, smøger, hash m.m. og digitale 
medier er den direkte vej til at støtte medicinalindustrien! Og medicinalindustriens 
produkter vil da være sundere end din livsstil! 

Jorden er før blevet lukket ned på grund af tidligere samfund med elektronik. Det er 
kinesiske undersøgelser, der står for bekræftelse af det, jeg har sagt fra start, men hele 
vejen er blevet buhet ud for. De amerikanske undersøgelser vil nok dreje fakta – eller slet 
ikke komme ud med dem! 

Et andet faktum af dette her er, at jeg nu gennem flere år har forsøgt at komme op på det 
niveau af bevidsthed og den nirvanaagtige tilstand – som jeg havde i Konceptets start 
2001. Og jeg er nu i stand til at sige – det niveau kan ikke nås igen, sålænge jeg sidder 
ved en pc eller bruger mobiltelefon som mellemmedie. Med digitalisering holdes vi på et 
ganske bestemt udviklingsniveau, som du ikke kan gå over i dagligdagen, fordi man har 
tvunget dig til at sidde foran skærmen, hvis du vil noget som helst i verden. Det er one 
world på den dårlige måde. Det er ganske enkelt skadelig virksomhed. Den IT vi kender 
gør, at de forkerte kræfter på Jorden stadig hærger, for nu har de fået frit spil og uddanner 
ovenikøbet deres eget klientel. 
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Dette betyder, at jeg ikke inkarnerer igen, selvom jeg er bodhisattva. Bøgerne her er på 
kristusenergien, som du nu forstår ikke er voldsom høj. Men energier er altid for det 
højeste gode for dig og os alle.  

Teknologien overtager Jorden og det betyder nytolkning af, hvad mennesket skal på 
Jorden. Jorden er gået ind i 5. dimension og menneskeheden må følge efter. Det betyder 
at der på sigt ikke behøves ret mange mennesker på Jorden og derfor må mange forlade 
feltet i de kommende år. Derfor bliver Manuenergisymbolerne nu frigivet, så alle kan 
tage Opdriften til at være et bedre menneske. Seglene for den lavere bevidsthed brydes og 
jeg sidder med 16 af disse koder. Og man vil ikke høre, hvad jeg siger. Man vil lytte til 
gammelt religiøst og spirituelt pladder omkring hjerteenergi og undertrykkende 
rensninger fremfor at stige direkte i indsigt og væren naturligt i kærlig tanke omkring 
hinanden i en helhedsforståelse. Jeg kan ikke gøre andet end at gå på niveau med det 
digitale samfund, for at få mit budskab ud. Folk kan ikke mere autentisk mærke, hvem 
de står ved siden af. Det er blevet et spørgsmål om, hvem der skryder højest som 
mulddyr. Men mulddyr kan ikke formere sig endnu – men det kommer de til at kunne – 
hvis nogen finder det interessant. Og det gør de næppe, efter dronerne er kommet. Og 
det må være åbenlyst for enhver, at det kun er en tilsyneladende gevinst at kunne få 
mulddyr til at formere sig – baggrunden for interessen vil i fald man går i gang med det – 
kun at klone nye mennesker, der er istand til at tåle IT svingninger en masse. Det bliver 
en ny konstrueret menneskerace og på det tidspunkt opdager man, at vi er et 
guddommeligt design og ikke resultat af vor egen evolution, men alene er tilpasset 
Jordens opstigning. Der så giver plads for en ny galaktisk nation. – Og de er allerede godt 
i gang. Vi får ikke engang hvad der svarer til en brøkdel at vide. 

Jeg formoder, at det er en delegation fra et eller flere af de solsystemer vi samarbejder 
med. Vi skal bare lige finde ud af hvem de er, så har videnskaben dem på kornet og har 
pludselig fundet en jordlignende planet, der passer med vores. Der sidder clairvoyante 
medier og gamle eksistenser, der allerede kender disse solsystemer – jeg kan selv 
ubevidst være en af dem, da jeg er en gammel sjæl. Og gamle sjæle skal samles for at føre 
Jorden til gammel højde af gylden tid, for så at have dette som basis for næste galaktiske 
møde. Sådan ser det ud gennem mine briller, for briller blev det nødvendigt med, selv 
efter en øjenoperation, fordi jeg var nødt til at bruge en pc, til at lave ”Den sorte Perle” 
med. Svingningen fra digitalisering forenes dårligt med de frelsende/healende bølger fra 
Neptun. Det er to forskellige styresystemer. Der skal ligesom en anden planetbuffer ind – 
jeg har Jupiter til at hjælpe og mit horoskop til at flashe den 6-takkede stjerne som 
matcher sekskanten på Saturns nordpol, der dannes af vind – altså mentalkraft. Men når 
”Den sorte Perle” er færdig fra min side, så går jeg efter et næsten digitalfrit liv. Nok er 
nok, hvis jeg vil leve en ikke-dement tilværelse. 

Apropos noget helt andet, så skal jeg lige nævne, at i bogen: Sigma Murundu: Fra 

troldspejl til bakspejl – forklarelsens bjerge. Forlaget REX; er vi til bal i galaksen, og at 

der mageligt kan være en underholdningsdel i løbet af skolefesten, hvor læreren bliver sat 

på en opgave, som skolebørnene har fundet på skal foregå i jordisk regi. – Bare så du 

ved, at noget grangiveligt hænger sammen og kun har et tyndt filter mellem os og andre 

universelle borgere. Vi er alle ét. – Der eksisterer også et særligt spejlkabinet til denne 

fest – begynder du at forstå nåde? I så fald kan du lave din egen fortsættelse med 

galaksens beboere i det her åbnede chakra, for jeg stopper efter denne bog. Den kan ikke 

nå højere i svingning på IT/pc. Og det er jo der, jeg forlader dig. Jeg vil hellere have den 
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ægte vare fra Universet at kommunikere med ved at åbne et højere chakra; hvis det da 

kan lade sig gøre nu om dage, som det kunne i 2001, hvor der var knap så mange 

forstyrrende stråleelementer i luften! 

Nok om det. Vi skal videre i teksten! Forhåbentlig er energien lettere i dag. 

Kl. 15.38: Hun blev dog rimelig fortørnet over, at jeg ikke skulle bruge den , 
fordi konceptenergierne lukkede ned. Nu må jeg på lysnæring, inden jeg kan passe den igen. Så der 
skal lukkes lidt gas ud af ballonen ved at transformere Neptun healings, kunst, euforiske stoffer og 
gassers planet. Og vil du selv give den gas mod 5. Dimension så kom en tiger i tanken og tænk selv 
med " den sorte perle" ! - Så fik jeg lige spejlet reklamebranchen også, her på falderebet syd for 
Randers reb. Hang down your head Tom Due-lig. Hang down your head and cry out in the open: let 
there be light! !!! Jeg vil uuud ud under åben himmel, derud hvor jeg bli'r svimmel af Opdriften og 
Fremdriften. 

Kl. 15.38: Don' t cry for me Argentina , vi ses. 

Kl. 15.41: Aha. Den tidligere ulykkelige indianer inkarnation, jeg har haft må have været i Argentina. 

Hvis det er der nazca linjerne er tegnet har jeg slået en streg i sandet før julemanden  

Kl. 15.46: Essens: man behøver ikke være åndelig for at være guddommelig. Kærlig hilsen Gud den 
almægtige og altseende. Modtag hermed Nåde for nåde. 

10.01.18 Enhver kan tage fejl. Men man kan også forberede sig på fremtiden via en ren 
kanal. Så man undgår spild og ommere. Apropos den syede bluse, så var mit navn i 2004 
allerede syet på en særskilt lap stof, for Karina vidste ikke rigtig, om det skulle sættes på. 
Godt Blueprinte-fornemmet af Karina, da jeg jo nu ikke længere skal bruge navnet 
Marianne, men derimod et navn med en anden svingning. Det betyder så også, at Karina 
mister muligheden for at være guide inde i mig, og det er nok godt nok, for hun var 
virkelig sur på mig for ikke at tage blusen i brug. Men på det tidspunkt lukkede energien 
jo ned. Og da Karina sendte mig en kanalisering fra ”Løven/ Gerhard” for at fortælle at 
jeg ikke var ren kanal som hun, da gik hun selv hans ærinde med nedlukning af 
konceptet og så kunne jeg jo ikke så godt have den bluse på. Men sådan er der så 
uendelig mange eksempler på, hvordan bevidstheden arbejder og styres for at Planer kan 
effektueres og det er dét, der ligger i begrebet Soulmanagement. At kunne se det og at 
kunne bruge det senere. Sjælen er logisk set en konstruktion af hellig geometri, der finder 
sit level via ord og bogstaver – altså sprog. Det eneste sprog, der ikke er nedskrevet er 
tungetale. Nå vi må videre. Jeg vil gerne være færdig hurtigst mulig, for det er nok de 
færreste, der hænger på endnu. Med mindre energien undercover har løftet læseren – 
nåh, det er måske eksperimentet og beviset for bøgernes virkning i ultrakort form? Kan 
folk læse sig gennem denne bog? – Måske skulle du lige give mig et praj på 
Raisingthera@raisingtherays.com, hvis du er nået hertil – og så er du måske interesseret i 
den første bog også ”Fra online til deadline” – alfa omega og slut prut, hvis ikke nogen 
selvfølgelig, gør de mellemliggende bøger udsendelsefærdige. 

Kl. 15.48: Tak for hjælpen Jordboere, nu er selv jeg blevet alvidende. 

mailto:Raisingthera@raisingtherays.com
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10.01.18 Okay, nu må jeg le af den meddelelse. Forunderligt bogværk! For  

da, hvor kan man lige få en opmuntring, når man er  golddigger med 

hjertet  i Oortstræde! Hahahaha… TRYK 16 Tak 

til jer derudefra!   

Kl. 15.51: Nu er der så lagt op til langt skæg at sidde på og ballade om Det Gyldne Skind fra det 
sorte får.  

    

    

    Hahahaha, bare gi´den gas! TRYK 16 

Kl. 16.09 Der blev spyttet ud af Det Sorte Hul, fordi det havde en bismag og gav lommeuld i 
ormemunden. Så hullet skulle lige summe lidt over det med sig selv. Sur sur sur zzzz Nok kan man 
sluge kameler, men der skal så også være Neptun (vand) nok i puklerne. 

, og Hullet så, at det var godt og tænkte sig dog atter om, idet det sagde: lad 
os slå alle over én hanekam. Lad gå, and leave it behind - nok er nok! Og således fik Fiskene vand at 
svømme i og Jorden blev derved en blå planet, ganske som Blueprintet havde ønsket det. Og alle 
levede lykkeligt i samklang med Heaven on Earth. Nok er nok sagde noksagten så, og derved blev 
det.  

Kl.16.09 God weekend  

02.09.17  Billede af efemeride 3-4 sept.? – jeg bliver lige nødt til at sætte to efemerider ind: 
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10.01.18 Du får lige efemeriden for 1.-4. september 2017. Prøv at fornemme, at det er det, 
der ligger i tekstens flow og manifesterer sig nu ca 4 mdr. efter. Jeg skriver hver dag på 
det planetariske, kollektive flow, i min egenskab af at være Sigma/Zigma. Og det betyder 
også,  at det kollektive manifesterer sig som mit liv i nuet. Derfor ved du heller ikke hvem 
jeg er, men danner dine fordomme om mig. Mine tanker og følelser er ikke mine egne. 
Det er hermed bevist, så godt som det er subtilt muligt. 

     

Nu sker der så det mærkelige, jeg forkorter det lige – at Annalis, som ikke har læst i 
denne bog oplever den 4. septembers energi lige nu. Så stemningen hos os er forskellig 
selvom det kollektive flow for os er det samme i dag 10.01.18. Det vil med andre ord sige, 
at det personlige flow er et andet end det kollektive på personlighedsplanet – derfor skal 
man have sit eget horoskop, hvis man vil vide noget eksakt om sig selv. Det er én ting. 
Men det her viser også, at man kan hænge fast i energier fra fortiden. Skabt af det 
planetare flow – og det giver sygdom på sigt.  

 . 

Kl.16.15: Efemeriden for dagen i dag. Det var vist også sådan det var at være i.  

Det er altså det planetare flow af evigt emulgerende energier i clinch med Jorden, der 
danner det elektroniske bælte, der så danner ”klistersjæle”, som skabes af gluoner, hvis 
jeg har ret – og betinger også din personlighed eller psykisk sygdom. Sådan cirka er det 
og derfor kan man bruge astrologien i mange tilfælde, men grunden til at man ikke altid 
kan forudsige ting med astrologien er – ikke at astrologien er forkert – MEN den virker 
UNDER det Blueprint, man er kodet med!!!!! Det vil med andre ord sige, at nogen 
eksistenser i dit højere mindset kan kode dig til din metier på Jorden. De har hul-kortet, 
om man så må sige. Men den sammenligning fattede vi ikke i det kollektive signal 
dengang hulkortet kom frem. Men nu lysner det. Jeg kan så fortælle dig, at vi i Konceptet 
havde et energisymbol, der kunne ændre på planetenergiernes flow i mennesket! Det vil 
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altså sige, at jeg fik givet et mestersymbol, der kan ændre tiden og energierne – og det 
betyder så også, at dette energisymbol kan kode Blueprintet på en eller anden måde. 
Måske er det grundet dette symbol, at jeg kan se de eksistenser på galaktisk plan, der 
laver det jeg oplever i det fysiske. OG det er os selv på andre bevidsthedsplaner. DET er 
det platoniske netværk for dagligdagen på Jorden. Så kom ikke og sig, at jeg er sindssyg 
– det var Platon, der først sagde, at der eksisterede en Platonisk kærlighed. Og vi baserer 
vort samfund på Platon og hans værk ”Staten”… cirka, der udvikles jo på tingene. Jeg 
beviser bare det, som andre har påstået i årtusinder, men bare ligger som svævende 
påstande og skaber usikkerhed om, hvor vidt det er sandt eller falsk. Og nu skal vi så 
videre med Blueprintsamfundet! Derfor stiger sensitiviteten i alt levende på kloden! Og 
derfor bliver vi nødt til at overgå til lysnæring. Kvabsoen kvabber i os på sigt. Og hvad 
har planterne gjort siden de skal ædes af os? Der er rigelig næring i space, hvis vi holder 
vor sti ren og rydder bordet for elektronik og derved atter tager lederskab over det at være 
menneske – med SOULMANAGEMENT. Så når vi derhen, hvor vi skal og kan forlade 
Jorden med udført dåd. Det gør vi ikke ved at dø med elektronikken! 

Kl. 16.36 Dorthe er ordblind, så det er ek-strale eksistenser. Altså tankeformer den hellige sjæl (det 

astrale) har kastet af sig. Dvs klistersjæle er et grænsefænomen - en bordeliner  

Kl. 16.39: Eks astrale.   – Og dem fjerner vi bare, da de mestendels består af ikke-hellige 
Marsenergier. Derved kan vi lette Jordens proces og spænding. Der findes allerede 
spirituel teknologi til dette, men det officielle teknologiske beredskab foretrækker at 
baldre ind over denne hjælp. Men de undertrykkende teknologier graver deres egen grav. 
Og jeg bryder mig så personligt heller ikke om den spirituelle teknologi. Den vidner for 
mig at se om, at man hellere vil købe sig til lise end gå vejen selv. Det er i min optik en 
trussel mod Blueprintet, da man holdes fri af Blueprintets kommunikationslinier til skade 
for alle. Det er derved bl.a. at der er kommet så megen konkurrence lysarbejdere imellem, 
fremfor respekt og imødekommenhed. Penge styrer stadig de fleste lysarbejdere og det er 
derfor der skal dannes en fond til aflønning af mennesker, der arbejder med energier. Det 
giver en renere, autentisk opstigning med uovertrufne oplevelser, fremfor teknologi, der 
bare holder en status qvo, så man kan tåle at gå forrest, men ikke nødvendigvis har 
modenheden til det. 

Kl. 16.29: Apropos - i dagens tv avis siger de at hver 5. Barn mobbes. Jeg er spændt på at høre hvad 

de vil gøre ved det.  

Og apropos Tv i går aftes under min risengrødsspisning, spillede de på kanal K, Kim 
Larsens : Masser af succes.  

Kl. 18.34: ...... moppestrategier. Det lugter af selvskrevne love og regler.... 

Kl. 18.34: Sandt . Det er ’den sorte perle’- bogen fornemmer jeg.  

Kl. 21.30: Ja. Det hentyder til et sort hul, som er med tidligt i første bog. Du er godt nok skarp Hanne 

Mie   
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Kl. 21.32: Jeg har lige set der er en artikel på videnskab.dk, der skriver om solskiver på Bornholm. 
Jeg har ikke læst den, men måske er det der, jeg fornemmede der også skulle laves sjælesluse. 

Kl. 21.35: Tak  Jeg skulle lige have ro til at læse dine beskeder Spændende med artikel om 
solskiver på Bornholm, jeg mærker også der er mulighed for at lave sjælesluse der. 

Og negative energier kan vi snart få indenbords, hvis russerne går bananas. NATO vil få 
brug for Bornholm. Vi sender nu i denne uge soldater til Letland for at holde vagt 
omkring udviklingen. Tænk nu, hvis alle soldater kunne bruge Manusymbolerne… Jeg 
kan se, at der hvor jeg for længst har fornemmet disse sjælesluser skulle have været op, 
NET OP er to steder, der nu har vist den samme frekvens af uro/ustabilitet – 
grænsesætning. Måske er der Nåde om, at jeg/vi kan gøre noget i Mellemøsten… men 
brevene fra Hierarkiet kom jo aldrig ud til de 7 – og de ville heller aldrig have svaret Ja til 
det. Men selvom jeg går solo nu, så skal man have buddet om at vende tilbage. De der er 
med i mit liv til dato, har jo gennemført Blueprintet til dette bogværks frembringelse af 
indhold. Trods alt. Men kan de ikke forstå spillets gang i Lidenlund, så vil jeg også 
hellere være foruden, thi da vedholdes en negation, som jeg ikke selv har overfor dem. 
Tværtimod. Men der er forskel på at være uvidende i, og være vidende ’i og udenfor’ på 
samme tid. Jeg håber det bedste. Det gør alt lettere for alle parter. 

Her har du efemeriden for i dag den 10.01.18:  

 

 Kanal K: ”Masser af succes” og gulvlangt guld fra igår. Vi 
skal bare forbi min isolation for at lave bogværket. 

 Enya / Roma Ryan 

Kl. 21.38: Der var også billede fra fransk kirke, så der må være den i det sydfranske også. I det 
bornholmske er der også skiver med edderkopper og edderkopper har også en endnu uerkendt 
betydning i bøgerne. Måske nyt stjernetegn, men også noget med en spindelgalakse et sted. 

Kl. 22.14 Ok spændende  

03.09.17 kl. 20.20 Skal vi prøve at fortsætte regressionerne den 7.?  
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20.44: Åh, jeg har ikke tid nok på torsdag, men d 14. Har jeg ledig tid fra kl. 13 og resten af 
eftermiddagen  

20.56: Det er godt nok ikke så god dag planetarisk set. Det tror jeg ikke, jeg kan tune udenom. Jeg 
ved sørme ikke om det kan vendes til en fordel .... så vil det godt nok matche de dystre forhold i 

Magdalena livet eller Jeanne d'Arc.  Tror du det går ... jeg sender lige efemeriden  

Efemeride af torsdag den 14  20.57: Det er den nederste af de to (den er ikke gemt i fotomappe ) 

21.02: Ja ok det kan jeg godt se. Kan vi lige se til i morgen, om jeg får et afbud på torsdag? 

21.02: Det er godt nok 7 timer efter Saturn aspektet. .. er det meningen tror du? Jeg går ud fra det er 
Magdalena livet, 

21.02: Ja det tror jeg det er, altså Magdalene livet  

21.06: Det er ok med mig. Jeg begynder at skrive regressionen fra dengang ved Katja ind i morgen, 
så tirsdag ved vi det nok.  

21.07: Ja  

04.09.17 Kl. 08.56: Hej Marianne, jeg har tid på torsdag kl. 15. Måske kan det rykkes til tidligere? God 

dag  

09.00: ud fra ugen som sådan læst på Astrologihusets blog,  så kan det heller ikke passe, at vi 

ikke skal videre lige bestemt i denne uge jeg er ikke så vild med at køre langt bagefter 
regressionen, for jeg kan mærke, at jeg er periodisk ukoncentreret. Ellers kunne jeg jo bare køre til 
Brande fredag fx. 

10.38: Klart nok  

05.09.17 Kl. 13.32: Hejsa. Jeg har en tid kl. 14 på torsdag, hvis du hellere vil det end kl. 15  

Kh Hanne  

13.35: Det gør vi. 14.01 går Månen ind i Vædderen så må der da komme knald på pioner 

energien jeg er i gang med at skrive første regression af. Det er på andendagen  

13.44: Super, det aftaler vi  

13.45: glæder mig til det! 

07.09.17 Kl. 17.41: Jeg har fundet ud af, hvorfor sessionen var sådan. Der hvor vi stopper kan man i 
det ene højere energilag gå direkte over og finde bogen "fra Herodes til Pilatus" på min hjemmeside. 
Og der er alle eventyrfigurer og andet velkendt. Og den bog er "færdig" og leder ind til det nye 

Danmark -  og starter med at de gik og de gik......  

19.38: Nå, nu kommer der en ny avis med positive nyheder. Det har jeg skrevet om! Ser du 

aftenshowet  10.01.18 Det sker bare i nedtonet energi i forhold til, at avisen skulle være lavet 
i Konceptets energier. Men sådan er det jo. Jeg er endt blandt alt det, der svingede for 
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lavt, men på den anden side set, så er det vel energiens emulgering for at grounde 
fremgang. 

20.05: Nå det passer jo meget godt. Sandt . 

20.06: Jeg har ikke set aftenshowet i dag. 

20.35: Der er ikke noget nedsættende fra min side, når jeg siger man går over i en højere energi. Det 
er en anden energi, der gør noget ved hjernen, hvor abstraktionsniveau og mental vidde/holden 
brikker i spil trænes. Så læseren kan modtage højere viden. Stærkere strøm eller sådan noget 
modning. Det må også være et overførselstrin mellem to planer, der gør at man fryser når 
sandheden rammes. Så man rykker hurtigere og længere i kvantespring. 

20.45: Ja det er jeg godt klar over  jeg læste det også som værende ligeværdigt. 

20.46  

08.09.17 Kl. 08.42 : .Spydspidsen på den turkise flamme 

knækkede på grund af vrede. Vrede er det største 
tabu i Danmark, derfor skulle det italesættes og vises på alle levels. Jo bedre menneske, jo mere 
vrede må du gemme af vejen. Derfor tager bøgerne brodden af, så "hvepsen" dør. Brumbasser er 

bedre. Eller bi nu lidt....hvor ska vi hen du?        

19.35: Se dk 4 nu om jomfruen  (Et nyt tv-program om astrologi. Set komme i Konceptets 
Tv, men blev afvist som utopi. Det var før YouTube kom frem. Men det kom og det 
gjorde vegetarbølgen i en januar måned også! Den er der nu. Og der mangler bare 
vegetarmadsprogrammer, men der er Tv-kanalerne nok i lommen på mejerigiganter og 
slagterier og hele landbruget… og altså imod Universet.) 

09.09.17. Kl. 19.14  Hold da op, hvor er der mange sms´er, men det sparer godt nok 
tid at overføre via mail! Da jeg lige nu var færdig for i dag og lukkede pc´en, stod regnbuen lige 
overfor. 
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09.09.17 kl.20.21: Jeg har set de der merkaba, herligt, der drejer hver sin vej inde i mig selv. Jeg 
vidste ikke, hvad det var. Jeg fik vist mig selv set ovenfra og ned gennem det åbne kronechakre. Det 
var en underlig/ særegen oplevelse, men nu forklarer de første linjer af linket lige netop, hvad det 
var! Jeg får altid vist ting først og så kommer forklaring bagefter på et tidspunkt. Vi arbejdede med 
merkaba i konceptet uden at vide det. 

Kl.20.44: Smiler. Ja sådan er det tit, synes jeg, det med at vide noget og så få forklaringen bagefter. 

Kl. 20.48: Det er bedst sådan. Det har i hvert tilfælde hjulpet mig til at vide, at jeg skal stole på, hvad 
jeg ser, tænker og fornemmer. 

13.09.17 kl. 09.02: Jeg tror nok, jeg er ved at downloade forløbet med regression, men det må nok 
alligevel blive ét skridt ad gangen. Jeg fik i 2004 at vide, at jeg skulle til og ind i livet igen. Og jeg kan 
nu tydeligt se metoden i forløbet her til sidst. Jeg går ind i et tidligere liv og trækkes så tilbage som 
beskuer, selvom fornemmelsen er, at vi bare fortsætter. Det gør vi så også både og. Jeg tror næste 
regression er til Jeanne d'Arc. Og at den er hos Katja, så fortsætter den evt ved dig eller også gør 
Blavatsky. Jeg skal hver gang ud og se det udefra og så ind igen. Og så til sidst går vi tilbage og 
møder Jesus og så følger han mig resten af livet? Det kan så være, at det sidste der, er regression 
ved Robby Curdorf og slet ikke hos jer. Det vil ligne bøgerne generelt, at vi er nogen, der laver alt 
fodarbejde og forarbejdet og så andre, der tager og skummer fløden og tager æren af det hele til 

sidst. I så fald er det nok for at få sat fokus på alle de dvd´er han har lavet, som folk vil flytte 

sig hurtigt ved. sådan ser det ud fra sofaen på Gryden og ud mod horisonten. - og så skal hver 
regression være nedskrevet og læst inden den fortsætter ved den næste terapeut, så overlapning i 
spørgsmål helt undgås. Det letter også adgangen til Curdorf, der ikke taler med hvem som helst. Er 

mit indtryk. Har talt med ham i tlf. for år tilbage og fået lov til at bruge hans sange fra en CD 
samt han Å-tegning, hvis jeg ventede med den til efter han selv havde introduceret den 
først i en bog, han var ved at skrive! (Dine magiske evner)  og der blev sat nogle grænser for 

samtalen, som så indskrænkende mit virke ugunstig. Ligesom kutymen har været hele vejen. Det er 
først nu, det begynder at vise sig som en nødvendighed for at nå frem ad samme spor hele vejen - 
apropos kortet ”Tracker”. 

Kl. 09.08: Sådan ser det ud fra sofaen. Der mangler vist lidt ord hist og pist. Sender du den sms 
videre til Mailen? 

Kl. 22.05 

 I to dage har jeg været tilskyndet til at tage ind til Blå Kors genbrug. Jeg 
har ellers gjort det klart, at jeg ikke vil købe mere til bøgerne, når der ikke er udsigt til, at det 
museum og bøgerne bliver til mere. Idag tog jeg så derind alligevel. Da jeg steg ud af bilen tænkte 
jeg, at der jo kun mangler prinsen på den hvide hest, førend Askepotmyten er færdig, så det kunne 
jo være, det var det. Så fandt jeg dette billede: vandet der er blevet til vin ved brylluppet i Kana, 
 Nefertitis vindruer, Magdalenas oste og to lys på et bord. Så deet... lige midt i regressionerne. 

10.01.18 Efterhånden har jeg dog erkendt, at jeg ikke befinder mig i de chakra, hvorfra 
man kanaliserer Jesus. Det er sådan, det hænger sammen. Da jeg kanaliserede Jesus i 
Konceptets dage kunne jeg gøre det uden at åbne kanalen, så at sige. Jeg var på lige fod 
og havde flere chakra åbne. De lemuriske mestre lå højere. Så Jesus er ikke et ”must” for 
mig. Jeg føler ikke min kærlighed når bredere, dybere eller højere ved at trække på ham. 
Hvis jeg går op i Kristus-delen så måske. Og samtidig forlader pc-livet her, så vil jeg tro, 
vi kan linke til noget givende på en anden måde. Som måske er det, folk vil forbinde med 
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ham. Faktisk synes jeg ikke, han kan være bekendt at være så fraværende, som han har 
valgt at være. Men der er nok en mening med det indtil videre. Foreløbig er han hvor han 
er. 

11.01.18 Der er ligesom et break i energien her og en foregriben begivenhedernes gang. 
Jeg blev lidt i tvivl om resten af de mange sms´er skal blive stående eller flyttes. Der 
kommer fortsat intet signal til noget som helst, så vælger at lade dem stå og bare læse så 
meget jeg kan i dag, da jeg lige skal sikre mig, at jeg ikke skader nogen via teksten. Det 
har aldrig været mit ønske, jeg har blot tilbagespejlet de energier, der rammer mig udefra 
og de menneskers tilknytning jeg har indeni via den sociale kontakt, der har været. Jeg er 
nu ved at være færdig med at forsøge at blive som alle andre.  

12.01.18 Aha. Da jeg skulle børste tænder og så mig selv i spejlet i morges gik der en prås 

op for mig om, hvorfor der er sms-break-energi. Tryk på pråsen ! Der er tænkt på 
ALT før du kom hertil. Der eksisterer en skjult Plan, et Blueprint for alting også for dig, 
også for ”Den sorte Perle” og denne bog. Så jeg går lige retrograd  med 35 sider (gå 35 

sider tilbage og se dig omkring) og ordner det, jeg ikke fattede i første omgang, fordi mit 
fokus var rettet mod noget andet. Nu fatter du, hvad en retrograd planetstilling betyder, 
og hvorfor livet er to skridt frem og ét tilbage. Let´s take a walk on the wild side, når det 
nytter, men husk altid at rydde op efter festen. – Det er moral og etik i ét. Og det vi ikke 
gider høre. Visdom er shit! Derfor går vi nu vejen fra Shitstorm til Solstorm. Så kan vi 

lære det, kan vi! Breaking news: 

 TRYK 16  

Nu har jeg en brugbar erfaring og det er dét, du kalder udvikling – men din hjerne er den 
samme. Du har bare fået et andet fokus/nyorienteret udgangspunkt. Nu kan jeg så på 
den retrograde erfaringsbaggrund tage et kvantespring frem og vide, hvordan 
overflodssangen går igen på denne side af det tomme bord. OG jeg får endog oveni 
hatten vist vejen hen til den inspiration, der lå langt tilbage i tid, nemlig hvordan vi 
kommer ud af bogen. Dvs. jeg kan lægge/følge en bevidst plan. Denne Plan er bogens 
Blueprint. Inspiration er altså download af Blueprint. Så hver gang du er lyseslukker og 
siger at noget ikke kan lade sig gøre, så går du imod dit Blueprint. Hvis inspirationen 
viser sig ikke at kunne lade sig gøre, så må du enten vente på det og gå vejen stille og 
roligt – eller tage et kvantespring til en anden Livsbane hvori inspirationen kom fra. Når 
man så laver sådan noget, som jeg gør her, så er det både inspireret og kanaliseret og 
tænkt på én gang. Bogværket er kanaliseret – det er altså hinsides intuitionen og dermed 
udtryk for en fast vilje og Plan. (Guds vilje = 1. stråle = Æterisk planet Vulcan). Men 
”Den sorte Perle” er kanaliseret som om det er min tanke og min inspiration og snak på 
lavere plan. Og i virkelighedens verden her på Jorden, er det som at afskrive en lydfil, 
hvor ALT – hele mit liv er gidsel i denne lydfil. Jeg eksisterer kun fordi nogen har tænkt 
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den tanke først og downloadet mig. Jeg er en idé. Udviklingstanken er en idé og udtryk 
for en guddommelig Plan eller design. Om den gælder for hele Universet ved vi ret beset 
ikke. Men vi synes det må være sådan. Logisk set. Men hvad nu hvis Universet på et 
andet plan er ulogisk i forhold til den måde vi tænker på. Skal vi så sige, at Universet er 
en løgn? Nå, jeg springer lige tilbage til fremtiden, hvortil jeg kom i går. Det er vist ca. 14 

sider frem.  Er du ved at være med på noderne? Så er logikken altså 
også, at du har levet før og har erfaringer med derfra, at der var noget du skulle forstå 
bedre i næste liv og bruge det der, og at døden kun er breaking news i himmelsk musik. 
That´s IT. Og du ved selv, hvornår du skal trykke på delete-tasten. Du minder om en pc 
– men forskellen er, at du som jordisk individ har følelser og du er åndeligt inspireret til 
levende liv og ikke er mekanisk og digital steril som en pc. Så hvorfor indrette vores 
tilværelse efter elektronikken. Digitaliseringen kan vi ikke styre, når vi lever på dens 
præmisser!!!! Elektronik skal i vor tjeneste, ikke omvendt. Du bliver ligeså livsskaldet 
som din pc-s overflade. Det er kun fordi, jeg selv har dybden, at jeg kan give den videre 
her. Det er ikke pc-ens fortjeneste, at jeg er ”viis”. Men det er IT-samfundets skyld, at jeg 
er forsinket med 18 år i at komme ud til dig med højere viden og kærlig omsorg. 

Tænk lige over, at værket er kanaliseret fra højere sted – altså er Danmark på 
kollisionskurs med Universet…. Tænk over det… Der er visse opfindelser, vi er blevet 
givet, som vi anvender forkert. Måske skulle det stof, der blev vist os kunne holde 
bæredygtigt ikke kun være brugt til skudsikre veste og i den dur… Frit valg og min bare 
røv, når hjernen ikke har hjertet med. Fuck Nato og andet bluff. De vælger at holde os i 
en virkelighedsforståelse af, at alle mennesker er imod hinanden. Men det er bluff. Vi er 
her for samme sag alle sammen! Jordens opstigning i lys. Og det kan NU effektueres på 
en helt anden måde end tidligere. Krig er gammeldags og vi gider ikke høre mere om det. 
Ideologien bag IT, gadgets og andre elektroniske udbud er gammeldags. Det er stadig 
undertrykkelse og økonomisk diktatur. Jeg er det nye sort, fordi jeg har nøglerne til at 
breake syndefaldets energi. I´m sorry – jeg ser helt almindelig ud og forsvinder i 
mængden. Are we human, or are we dancers…. Mestervalsen på Jord. Og din vals er min 

vals og min vals er din vals. Jo mer´ vi danser sammen, jo smukkere det bli´r. 

 Se det lidt fra oven, så matcher du Solen.  1, 2, 3, 1, 2, 3… så 

funger verden igen . 

Alle levels er ved at være gennemgået på kryds og tværs og jeg bliver bare mere og mere 
ufølsom og grim indeni ved at gå på niveau med andre. Jeg må erkende, at jeg ikke 
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passer ind ligegyldigt hvem, jeg forsøger at matche og derfor må jeg tage konsekvensen 
af det og sige – jeg er bare så færdig med mennesker! Jeg har det ligesom dyrene, når de 
er færdige med deres artsfæller og derfor hellere vil være i eget selskab. Bøgerne her er 
Anton Åberg for voksne. Mine venner er også usynlige, men det betyder ikke, at de ikke 
eksisterer! Det betyder ikke, at jeg er skizofren eller lignende. Jeg har bare tilladt mig at 
forstørre det, sætte fokus i det, der foregår inde i alles hoveder. Så vi kan få masse på, 
hvad det er. Og skal man gøre det, ja så er man nødt til at have et bestemt 
arbejdsredskab: sensitivitet. Det er logisk. 

At være sensitiv betyder, at du multitasker på mange niveauer og at filtrene mellem 
niveauerne er tynde. Vore forfædre havde forskellig tykkelse af disse filtre. Derfor er der 
rodracer, der har levet uden mad før os. Der er rodracer der har levet i gyldne tidsaldre 
med kærlighed, gensidighed, hjælpsomhed og høj etik samt hensigtsmæssig magi. Vi er 
kommet langt væk fra dette og alligevel er vi kun en spytklat fra det. Jeg mærker mere og 
mere det stærke astrologiske aspekt mellem Jupiter og Pluto, der kommer den 16. januar 
2018 klokken…. Øjeblik, jeg må lige have en efemeride…. Klokken 05.14… Nå, det 
overrasker mig lidt, for det var jo NET OP på det tidspunkt jeg besluttede mig for at stå 
op i dag. Klokken er eksakt 7.00 nu, så det er lidt tidligt. Jeg kan mærke, at jeg er ked af 
det i dag og har let til tårer faktisk. Jeg regner med, at det er en uventet reaktion på den 
rensning af mig selv, jeg foretog i går aftes. Men det giver mening nu, jeg har renset mig 
til Pluto og Jupiter interagerer den 16. Jeg var altså allerede i det nu, i går aftes. Jeg kunne 
næsten ikke være i min krop og jeg er så evindelig træt af hele tiden at spise forkert og 
tonse i sukker, samtidig med at jeg nærmest ikke kommer udenfor en dør.  Som jeg 
sidder der i går aftes begynder jeg at trække de energier ud, der har dannet det indre 
netværk i mig. Jeg har for en uge siden mærket, at flere af disse næsten umærkeligt blev 
fjernet fra min psykiske port i nakken. Dorthe Skriver er for længst væk og flere andre er 
dukket op under hendes domæne og én af disse havde en del tandproblemer. Hendes 
energier har jeg trukket op, men det er ikke nok. Finn har endelig taget sig sammen og 
skal i et forløb ved en tandlæge. Hans energier blev skubbet frem i mig og skal afvikles. 
Den største indflydelse, som viste sig at være ret så omfattende var fra Annalis. Det tog 
meget lang tid at trække de grålige energitråde ud. Jeg måtte blive ved længe – og 
pludselig skete der så noget uventet. Jeg kunne ikke styre rensningen. Den fløj til alle 
sider samtidig med, at en indre stærk og markant og tung energi satte sig fast som en 
mega klump, der fyldte hele min krops hulrum. Alle organer var ramt. Jeg holdt standen 
og fik de løsgående missiler under kontrol og fik dem afviklet. Jeg sms´ede til Sværdpiil, 
men fik intet svar. Derfor er der ikke noget vidne på dette her og jeg vidste, at det ikke 
var føllet, jeg skulle sætte på denne opgave. Jeg måtte klare det selv og er cirka halvvejs 
gennem processen nu. Den sidste konklusion var, at det er hele ”Den sorte Perles” 
energikompleks, der ligger i denne energi, og jeg var vitterlig ved at være betænkelig 
over, hvad jeg havde haft gang i og lavet… øjeblik Frank sms-er. Han har nok et 
behandlingstid på bedding.. jeg ved den ikke vil være fyldestgørende, men jeg må have 
en backup i energikuglerne, så jeg ikke falder tilbage og lader mig fylde igen af alle jer, 
der har haft jeres lavere skyggesider hængende i mig, som jeg så har måttet illuminere 
med viden og visdom via kærlig tilgang til alle og ad den vej lave ”Den sorte perle”. Det 
er slut nu. Frank havde en tid klokken 13.00 så det må jeg rette ind efter og det meste væk 
inden. Mit solar plexus står næsten en ½ meter ud fra kroppen og det er ikke rart. 

 Det er interessant, at jeg får klokken 13.00 angivet for 13.35 er Månen i Konjunktion med 
Mars – og den her bog har jo ret så meget Marsenergi og Mars er også indgangen til min 
sydlige måneknude – altså tidligere liv. Så jeg forventer at Frank kan finde ud af at lave 
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en energikugle, der får lukket adgangen til alle jer, der har karmiske bånd til mig – aha – 
nu kommer den sætning, jeg hørte for måneder tilbage, men ikke vidste, hvad relaterede 
til. Jeg kunne bare se og høre Dorthe Skriver sende en løbeild ud blandt alle medvirkende 
her i bøgerne og flere ude omkring i samfundet: Løbet er kørt! Løbet er kørt! Det giver 
pludselig mening. De må og skal ikke længere have adgang til at få sig selv renset 
gennem min strøm af energi fra mit horoskops muligheder for at blive ved i én 
uendelighed på denne måde. Jeg havde også en mistanke i går, da jeg bliver ved at 
kommentere teksten selvom vi har travlt og skal nå at blive færdige. Der er altså nogen, 
der fortsat ønsker at ytre sig om dette og hint lige inden de ryges ud af Neptun. 

Jeg er ked af at sige det, men jeg er også ved at være godt træt af disse julelege og jeg kan 
forstå, at nogen af jer bærer et dybt had til mig fortsat, på trods af, at jeg har gjort dette 
bodhisattva-arbejde. Jeg kan ikke gøre mere ved det. Men det er svært at tilgive, at I der 
er tilbage ønsker at ødelægge mine sidste fysiske værdier – et harmonisk ansigt og pæne 
tænder. Det er jeg selvfølgelig dybt ked af. Men ondskab det kan jeg altså ikke gå på 
niveau med. Det er selvfølgelig en opmuntring og et skulderklap til mig selv, når andre 
nu ikke kan se det. Men om bare strømmen af omverdenens negativitet vil stilne, så er 
det også en lise. Mit arbejde bliver jo i sagens natur ikke rigtig forstået. Misforståelsen 
ligger i, at jeg ser mere og mere ud som en novice grundet de energier fra andre, jeg har 
huset, så derfor tror man ikke, at jeg har styr på det psykiske og mener, at jeg bør feje for 
egen dør før jeg giver skylden på andre. Men kære, jeg er så vant til gennem snart 60 år, 
at tjekke mig selv for dette og hint, inden jeg udtaler mig om, at det ikke er ”min” 
ubalance, den tilhører en anden. Og det kan terapeuter og andre altså ikke forstå endsige 
acceptere. Men det er fakta. Jeg tjekker mig selv i hele mit felt og alle hulrum på et par 
sekunder. Det er rutine for mig og jeg ønsker ikke længere at være i denne 
kompromitterende rolle. Jeg håber virkelig Frank kan lave den rette kugle, men det er 
spørgsmålet… måske skal han lave den kugle, der fjerner ham selv fra mit indre. Jeg tror 
ikke den entitet er væk endnu. Så det er på en måde en forkert behandling, jeg kommer 
til, så jeg må tænke mig om inden, og bruge det faktum, at Månen er i konjunktion med 
Mars. Klokken er lige præcis 08.08 nu og en energi spænder over min øverste del af 
leveren. Jeg skulle lige til at skrive noget om spejling, men det er ikke det rette ord. Ordet 
går over til at erstattes af et andet ord ”forskydning”. Det er 2. gang, jeg støder på det 
indenfor en uge. Og i går aftes var det sidste, jeg forsøgte at lave – en forskydning… og 
det kender Frank ikke en hujende fis til, det kan jeg mærke. Så hvad gør jeg??? 
Forskydningen var det sidste, jeg sad med i går aftes. Jeg kunne skyde energien ud på 
ydersiden af kroppen. Der kunne jeg bruge det højeste symbol inden indvielsessymbolet 
fra Konceptets dage – men det kan ikke bruges til denne opgave. Der skal et nyt symbol 
til, som jeg ikke kender bevidst pt.…. med mindre det er indvielsessymbolet. I hvert 
tilfælde så blev energien efterhånden fuld af hvidt lys udenfor kroppen, men komplekset 
af energi opløstes ikke og der er ingen i mit felt, der har løsningen. Det kan jeg mærke. 
Men der er et bestemt billede, der bliver ved at dukke op. En forsigtig blyantstegning fra 
2005, tror jeg… tidsforskydning og helhed koblet på en tidslinje på én eller anden måde. 
Og 08.08 er Saturn / Saturn og Saturn er tid og karma – og så har jeg i den sidste tid 
tænkt en del på om det er således, at forløbet her, trods alt, har bevaret en stor del af min 
organfunktion og så forskudt andres skyggesider til mit bindevæv og huden. På den 
måde har jeg haft en visuel faktor at blive bekymret i forhold til. Men det er en ret 
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kompliceret procedure at udrede, kan jeg se… jeg må lade det simre i  
”Den sorte Gryde”. Hudsygdommen psoriasis er på en måde en forskydning af huden, 
som så skulle opstå ud fra de indre vejledere, som er tilhæftende energier fra det sociale 
netværk, man er i, når man er i et bestemt chakra… Alfa-Omega-chakraet. Det sorte 
dobbeltchakra – altså et chakra man måske har let adgang til i NET OP dobbelttegnene 
– Tvillingerne, Vægten og Fiskene… Og heri hersker Merkur, Venus og Neptun/Uranus 
og… var det Haumea… shit, jeg kommer til kort her… eller måske skal det ikke bruges 
mere! I morges havde jeg det sådan, at jeg måtte give slip på alt! Alt, hvad vi hidtil har 

kendt til. Gøre rent bord  og lade nyt ukendt lys komme ind fra de højere 
verdener, som jeg blev afskåret fra og siden trukket længere og længere væk fra, jo mere 
folk hævdede deres terapeutiske ret. Og alligevel er det ikke sandt, da mere og mere jo 
netop blev illumineret. Men jeg er så meget færdig med MC i Jomfruen og ascendanten 
som sjælens repræsentant. Det har i årevis været enerverende. Man bliver som en 
oppustet nar for så bagefter at få luften presset ud af den mentale blæsebælg. Jeg må 
ankhe op i mig selv og få min suverænitet tilbage… hvis den nogensinde har været der. 
Jeg føler mig brugt og slidt og miskrediteret i det fysiske for min indsats. Det gør det så 
så meget desto lettere at slippe alt, der var. Det er mere end udtjent, fordi for mange ikke 
ville forstå, hvad jeg talte om. Det er rigtig offerrolle – og man ville heller ikke have 
”frelsen” fra Konceptets første og øverste trin. Det gik fløjten ligeså snart andre blev taget 
ind og en gruppeenergi skulle etableres. Ingen ville indordne sig. – 
Gruppeenergisymbolet skulle jeg bruge i går, men forstod ikke at aktivere det. Det 
virkede ikke på samme måde som første gang. Seglet for fjernelse af misforstået 
tankegang blev brugt i rigelig omdrejning på den entitetsenergi, der var tilbage – så et 
level af forståelse må være afviklet… og så kommer dette her med ”forskydning”.. af 
hvad??? Nå, vi må videre. Jeg har 3 timer at arbejde i nu og så er det nok slut for i dag. 

Og der ligger måske nogle svar skjult i sms´erne. Pyha mit solar plexus spænder….uhr.     

14.09.17 kl. 09.31: Nu ved jeg lige pludselig - jeg er ellers lige ved noget andet hvad vi har 
fælles. - skuffelse. Det er det, "de" har provokeret frem. Har du arbejdet med skuffelse? Den har jeg 
stadig tilbage og det er nok egentlig den, der har båret hele min inkarnation og muliggjort det forløb 
her. Med koncept, bøger og nu også, hvor vi nærmer os Jesu korsfæstelse. Det var derfor, jeg lige 
pludselig skulle føre din unikke hjælpsomhed ind under noget generelt om sandheder. Sorry! Det 

har undret mig lige siden. Det er for at provokere skuffelse frem over andre mennesker. (og få 
Hanne Mies, for mig ukendte, skuffelse op til sidste afvikling)  Jeg har nemlig også lagt 

mærke til, at jeg ofte kommer med en udtalelse om "kolleger" i det her forløb. (Man skal altid lytte 
både indefra og udefra til det, man selv siger! Det er alfa omega i skyggearbejde! Og min 
skuffelse ligger mest markant i forhold til kolleger/lysarbejdere, der har nedgjort mig. 
Derved får jeg skuffelsens energi frem, som så matches – ikke nødvendigvis som 
kollegial skuffelse. Bare energi af skuffelse. Og den kan jeg så hele op til gengæld for det 
Hanne Mie skal levere planmæssigt til mig i forløbet.) Det er også en almen foreteelse. 

Skuffelse, kritik, misundelse, frygt og angst for nederlag. Det er det, vi får opdrift på gennem vort 
forløb. Har du arbejdet med disse ting? Eller hvad retning mon der skal på? Det må skulle komme 
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som sms oplysning og kommenteres - altså at det har været med undercover. Det er den måde 

læseren bevidstgøres på. Nå, jeg må videre . Hav en god dag  

11.01.18 Okay, så der skal altså kommenteres! Det er kontraordre. Interessant. Der kom 
lige en sms – det var fra Zinzino. Jeg er ved at få spat af det firma. Hele tiden er de på en 
eller anden skærm med betalinger, der er trukket, pakker der leveres og Post Nord der vil 
have at vide, om man er tilfreds med leveringen osv. osv. Jeg kan ikke have det! Jeg har 
fortrudt, at jeg endelig gav efter for salgspresset på de her produkter. Følgerne har taget 
så meget af min energi og kommer til at tage mere endnu, da konsekvensen for min mors 
situation ikke er klarlagt endnu – jeg troede jo denne bog for længst ville være færdig og 
ude i verden – men den mangler den tid og energi som Zinzinoforløbet tog. Jeg siger 
ikke produkterne er dårlige, men handelsmetoden er et tungt åg for mig, og det er fortsat 
sådan, at det skal ophøre når den lange bindingsperiode er slut. Talen om, at Zinzino 
ikke ville have utilfredse kunder stak ikke særlig dybt. Jeg skulle virkelig, virkelig have 
fulgt min meget stærke intuition om ikke at gå med i en købsaftale! Det kan i værste fald 
koste mig mit gennembrud med denne bog. Det ser ud til at tingene passer sammen og 
det gør de – men på hvilket level? Jeg var jo i stand til at levere de vitaminer og mineraler 
Hanne Mie skulle have for at blive rask af sin influenza – så hvorfor indtage dem fysisk, 
når jeg selv kan downloade dem? Der skal gøres noget her… der mangles indsigt her. I 
min egen formåen. Den har der jo slet ikke været plads til for ”intruders”. 

 Kl. 09.40: Hej Marianne  

Sikke et syn der mødte dig i vinduet Der er sandhed i det du skriver, for mig at se er der noget 
du ikke helt har fået fat i endnu. Ja jeg har arbejdet med skuffelse - og blev faktisk konfronteret med 
det i tirsdags. Så ku jeg lige mærke den dybe følelse igen. Og jeg har ellers arbejdet med at tilgive 
og lægge det bag mig for at komme videre. Men der var åbenbart stadig et lag at komme igennem. 
Denne gang håndterede jeg det også på en hel anden måde end jeg plejer, for jeg konfronterede den 
person, der fik følelsen udløst og vi fik talt om det.  

Kl. 09.40: Jeg vil godt sende SMS til din mail, det bliver først i morgen. Og STOR tak til Hanne 
Mie for at stå bi med det. Det tog nemlig et omfang, som vi slet ikke havde regnet med! 
Og det grænser til det grænseoverskridende… er Hanne Mie på 3. indvielse? Det 
grænseoverskridende, eller hvad insinueres her? Nå, jeg skulle jo slippe symbolikken… 
men det kan jeg også godt og bruge mere direkte symbolik – Hanne Mie har jo fået 
nogen af de samme manusymboler som jeg selv. Og det er bemærkelsesværdigt – for så 
er det jo universelle hellige symboler! Og manusymbolerne åbner nemlig forseglingen af 
det dyriske menneske og leder ind i det højere liv, når alle segl er åbne. Det er 3. 
indvielse. For Konceptets energier ligger højere og de er 5. indvielse – og så er der 4. 
indvielse som ’offer’ ind imellem, fordi man er lige midt i Nowhere og alt i alt er for 
givende en person, set i forhold til feedbacken. Og så skal man terapeutisk lige have et 
dunk i hovedet om, at man skal lære at lave balance i det forhold – men come on – det er 
de lavere indviede, der skal opdage, at de skal give positivt feedback! Ellers kan de jo 
ikke stige i indvielsesgrad! Det hele er lige omvendt! I 4. indvielse leverer du varen, men 
får bare ikke betaling for den – det er modtagers opgave. For på 4. indvielse går man ikke 
ud og siger – du skylder mig 1 års frivilligt arbejde for den ydelse, jeg har hjulpet dig 
med. Det er her lysarbejdere og lysbærere adskiller sig fra hinanden. Lysarbejdere vil 
have penge for deres arbejde. Lysbærere bærer lønnen i sig selv. – Jomfru Maria, hører 
jeg så i mit indre, at der bliver sammenlignet med. – det er derfor de to fonde skal 
dannes, så lysbærerne sættes fri af samfundets undertrykkelse omkring nødvendigheden 
af at have en indtægt. Det er på baggrund af den pt. manglende fond, at jeg blev sat på 
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førtidspension. Det var grundet samfundets økonomiske struktur – ikke fordi jeg er 
sindssyg. Det var bare eneste adgang til økonomisk frihed. Tal med Kristus om det, hvis 
du ikke tror mig. Det var ham, der fixede det. Så lidt må jeg alligevel være værd for 
nogen. Selvom han er en værre slendrian i forhold til at få mig videre og ud af systemet 
igen. Men okay, det er først i år, at mit horoskop står til at vende en donationsenergi den 
her vej. En skam at SKAT er så ærgerrige, at jeg ikke kan få fradrag for mine udlæg til 
bøgerne. Jeg må bruge en pengegave fra min mor for at kunne gennemføre forløbet. Så 
det skorter på ressourcer til at flytte fra dette dårlige energisted, hvor jeg bor og som er 
eneste mulighed for at jeg kan komme op i næste chakra igen. Jeg har jo prøvet at leve 
med den hvide aura her på matriklen og det er jeg simpelthen for slidt til at kunne gøre 
igen. Det var en helt ekstrem energiopgave i 4-5 år. Og da jeg så ikke kunne holde til det 
mere, så jeg blev jeg udråbt som sort. Nøjagtig samme procedure som Edel, der 
smækkede døren den dag, hvor jeg efter forløbet med illuminering af selvmordsenergi for 
læserne ikke havde høj nok energi til at løfte mig ud over dagens planetare træk. – Utak 
er verdens løn, som man siger. En fattig jomfru sidder stadig fast i den løntarif. Og 
egentlig er jeg lidt ligeglad. Jeg ved jo hvordan mennesker hæger om pengene til 
forbrugsgoder – jeg kan kun undre mig over, at de gider. Det er dog dybt uinteressant. 

Kl. 09.41: Jeg fornemmer, at du også skal i regression på Magdalenes liv efter Jesus korsfæstelse – 
men det er jo min fornemmelse, som jeg havde allerede i torsdags. 

Kl. 09.56: Det er ok. Jeg er alligevel håbløst bagud på grund af at skulle være på mange fronter på 
en gang. Men krebsen skulle også føle sig presset i denne tid og der skuffer jeg så ikke universet 

ja der er flere gange, og jeg kan ikke rigtig få fat i forløbet. Det er som om det bliver 

kugleformet. Aha.. og det var jo netop en kugleform energien fra i går aftes havde. Den 
lignede en sort kugle. Jeg har altså alfa-omega samlet inde i kroppen.. kan det virkelig 
passe.. jeg får thumbs up tegn… Nåhh, det er jo en forskydning!!! Chakraforskydning for 
at lave bøgerne i den rette undercoverenergi. Jamen så er det jo rigtig nok, at jeg intet ego 
har! Så har jeg alfa-omega i stedet! Men så må det også betyde, at det ikke er en negativ 
energi fra de resterende eksistenser indeni, der er til rådighed… så er det jo sandt, at jeg 
har folks højere selv med på sidelinjen og derved healer dem til højere indsigt – men også 
at de er i galaktisk form lige på sidelinjen. Hvor andre ville kanalisere fra det lag i fx en 
trancetilstand. Jeg går bare i det, som en naturlig ligeud kontakt, som kun ligger et 
trappetrin skråt op. Aha. Det er selvfølgelig en god udfordring for en mentalfreak, men ved at 

være enerverende, når man skal skrive sig med hele tiden. Men formålet tror jeg, øverst oppe, er at 
formidle/ argumentere/gå vejen til at vise, at vi kun består af hellig geometri på energiform. Derved 
bliver vi instrumenter med bestemt formål og pludselig kan alt tilgives, og ’jorden’ tilsammen stiger 
op. Men det trækker ud med det ene og det andet, og jeg får det jo også kun bid for bid. Når jeg når 
det ovenfor, så fatter vi basis for konceptet.  Og så kan det genåbne, eller vi får et nyt, videreføre det 

gamle, som så er kommet længere, fordi det lever parallelt på et andet plan i en 
livsbaneforskydning - sådan er det i mig nu. Jeg har nu ved to personer fået lov at se voldsomme 

tidligere liv. Det plejer jeg ikke, men de er grusomme. Så jeg tror, det er optakten til at se 
korsfæstelsen og Jeanne d'Arc. Jeg er hidtil gået udenom ondskab som begreb og egentlig er det, 
det eneste folk vil have svar på. Så er det ligegyldigt om man har skrevet 10 000 sider om vejen til at 
forstå det. Men man er nødt til at gå fra pol til pol for at forstå det, for at opleve hele vejen. 

Kl. 10.01: Jeg er ikke klar over, om de regressioner vi tager nu, ikke kun er en mundsmag for 
danskerne?  I den her bog. Og så skal livene uddybes i en anden?  Det er så forvirrende. Det er som 
om, der er et uendeligt skrivepres, som godt nok teoretisk kunne gøres af andre. Fx afskrive 
regressionerne. Men der må foregå noget undervejs, siden det tager så lang tid. Dannelse af kuglen 
som så er mit totalengagement for jorden? 
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Kl. 19.35 Jeg havde en drøm for et par morgener siden. Lige nu kommer der måske en opklaring af 
den. Kan du tilfældigvis huske, hvad der står på skiltet over Jesus på korset. Det der med bogstaver 
Jesus Kristus jødernes konge. Hvilke bogstaver er det? 

14.09.17 kl. 20.19: INRI=Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum 

14.09.17. kl 22.56: Sandt . Ja det er forvirrende. 

14.09.17. kl. 22.58: Optakten til korsfæstelsen kan nemt være en forberedelse til Jeanne d'Arc livet 

 

15.09.17 kl. 08.51: Godmorgen. Vil du hjælpe med at se, om du kan se den sjælesluse blive til noget? 
Er det en livsbane, der skal manifesteres eller hører den til et level, jeg går forbi/op over, nu hvor jeg 
har fjernet min ældre venindes energier fra mig? 

15.09.17 kl. 09.49: Får jeg i stedet bundet min sjæl til stedet via de symboler, der skal bruges i de 
mosaikker, der skal laves på grunden? De der ånder fra sjælerejsen i Kbh., på fliserne, kunne godt 
være en pendant til de 7 ånder Jesus fjernede fra Magdalena, hvis det passer. Jeg er stadig i tvivl 

om de er dem, de udgiver sig for. Det kan nemlig godt være, selvom jeg vil sige, at det er 
tvivlsomt. Det kan være ashramtilhørere, som så samtidig er repræsentanter for de, der er 
med i sluseriet! Derfor underkender jeg ikke det, de siger. Kontakten kan være underlagt 
niveauet, fx på pc-niveau. Så jeg er rigtig sat op ad en mur i forhold til ”paranoia”, men det er på 

en måde det modsatte. De er en forskydning i energi… Nåh nu ved jeg sgu da, hvad det her 
er optakten til. Det er jo den bevisførelse, der skal komme, hvis jeg får penge til at forske 
i sjælelivet og hvordan vi hænger sammen og menneskeheden bygget sammen! D da D!  
Der ligger formodentlig en løsning i det brev, jeg fik i drømme for et par dage siden. Der stod en 
streg I og derefter, hvor frimærket skulle sidde, RKI.  Så der er noget med skyld, syndernes 

forladelse og tilgivelse - og måske skuffelse og måske en rykker for at lave slusen? Syndefaldet, 

som menneskehed. Bare træls ikke at vide besked, når havecontaineren er her nu. det plejer 

at være sådan, at skærer jeg igennem, så fortryder jeg det bagefter. Så det må være adskillelsen af 
ego og sjæl, man oplever der. For lever man med sjælens tempo, så løser alt sig lige pludselig.  

15.09.17 kl. 10.58: Jeg begynder at sætte trådhegn op om trædemøllen , så ser vi, 
hvordan det udarter sig. Der kommer også en fliselægger i dag og forklarer noget om SF stenene
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 og giver et tilbud på det. Så ser jeg, om jeg er villig til at forære AAB en indkørsel

. Det kommer an på Zigget i Esset ! 

15.09.17 kl. 10.58: Klokken ringer 11.  

15.09.17 kl. 13.34: Jeg er fuldstændig smadret. Fuld af klistersjæle og lignende. Jeg skal bare væk 
herfra! !! 

15.09.17 kl. 13.52: Sjælesluse fornemmer jeg som et level, du går igennem. Som om sjælen bindes i 
symbol eller ja mosaik. 

15.09.17 kl. 13.54: Sandt . 

15.09.17 kl. 13.56: Godt. Så det er en fælde eller meningen den slags sluser skal linke til en ashram 
på andet plan og så er det derfra, man skal gøre noget. Jeg skal i hvert fald ikke bindes til det her 
sted. Jeg skal bare væk. 

15.09.17 kl. 14.53: Ja du skal bo et andet sted . 

15.09.17 kl. 20.01: Der var 19 klistersjæle på mig fra naboerne generelt set. Dorthe Sværdpiil har 
fjernet dem, men jeg er stadig suget for energi.  

18.09.17 kl. 9.13: Pludselig står alt i flytningens tegn her til morgen. Som om jeg skal brænde alle 
broer. Så skal man selvfølgelig heller ikke lægge en stenbro i haven. Har du clairvoyance på den 
måde, at du kan se sådan noget? Hvor og hvornår, købe, leje osv. Og vil du hjælpe med det? Jeg 
bliver forvirret af det. Jeg har fået at vide engang, at det hus jeg flytter ind i næste gang er renset. 
Men det kan jo bare være, fordi jeg nu ved så meget om negative energier, at jeg selv forlanger det. 
Lige nu tænker jeg kun ad Limfjorden til. Numerologen sagde jeg aldrig ville nå frem, så længe jeg 
boede i nr. 40. Jeg har her til morgen tænkt på, om grunden til at det tager så lang tid at skrive 
regressionerne af måske har at gøre med, at jeg på det her sted skal bruge al min livsenergi for at 
trække kristusenergien igennem og at det går lettere på en grund, der bakker op eller er neutral. 
Hvis sådan noget findes. 
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18.09.17 kl. 10.29: Ja jeg kan godt se noget om flytning - eller plejer at kunne. Og jeg vil gerne se ind 

i det Det er sandt det du skriver . 

18.09.17 kl. 10.30: Er det ok kilde, der lige nu har startet brev ud til Konceptmedlemmerne? Det lader 
til at det er afgørende i sin energi. 

18.09.17 kl.11.24: Den er ikke 100 % ren. Hvad siger din intuition? 

18.09.17 kl.11.29: At det kun er download af en impuls nu, da kanaliseringens energi forsvandt, og at 
jeg formodentlig havde fået en klistersjæl fra en af de 3 naboer, jeg snakkede med, da jeg hentede 
Metroxpress. Skal jeg lave dokumentet om? 

18.09.17 kl.11.30: Det er som om du skal lægge det væk 

18.09.17 kl.11.37: Ja både og. Når jeg sender breve ud er det healing undercover og download af 
Blueprintet. Og det er først nymåne på onsdag.  Er det Sværdpiilen, der skal rense basisgruppen før 
jeg sender brevet?  Jeg går videre med energien nu. Det er som om brev 2 kommer nu om lidt. Så 

kædes de sammen. ... der er noget med et anker og ankerkæde... tro, håb og kærlighed. ...Aha, det 
er da energien den 16. Januar 2018!, det her linker til! Og det er sekstil mellem Jupiter og 
Pluto mm. Derfor har energien været for svag/ubetydelig for indhold endnu, her den 
18.09.17. Men der linkes undercover, og jeg må bære lyset og processen i disse 4 måneder. 
Samtidig med at jeg laver alt mulig andet. Det er derfor Lysbærere ikke kan arbejde på 
det almindelige arbejdsmarked. De skal holdes fri! Ellers lever man som kronisk træt. 
Lysarbejdere kan til nød gå at have på arbejdsmarkedet, afhængig af deres Blueprints 
heftighed. – Dette forhold i niveau af styrke til at bære og udholde energityngde er med 
til at forvrænge hele det spirituelle marked! Jeg har bl.a. fået lidet flatterende kropsudtryk 
givet, hvis jeg har udtrykt træthed. ”Åh, sådan har jeg det da slet ikke, jeg er bare så frisk 
og opløftet. Du må bruge af din egen energi eller også er du ikke modtagelig for lyset – 
underforstået at man er besat.” Det gør det hele ekstra surt, da jeg ved, at jeg bærer den 
tyngde som den lette var milevidt fra at kunne præstere – og så oveni købet lige blive 
trådt længere ned… Fri mig for den slags lorte lysarbejdere, der er borte med blæsten så 
snart et virkeligt lysansvar gælder! De har total misforstået signalerne og er dermed for 
lave og uoplyste i deres lysenergi. Deres lys bruges som hæmmende sammenligning. Det 
er giftigt! – Det de skulle gøre i stedet var at spørge: kan jeg hjælpe med noget? – Det 
spørgsmål har jeg endnu ikke fået!!!! Jeg har spurgt om den eller hin vil hjælpe, men 
aldrig blevet mødt uopfordret med spørgsmålet. Så jeg har trukket det meste af læsset 
selv, for folk har altid noget andet de skal først og nuet kan jo ikke vente. Det er nu. Nok 
om det brok.  

18.09.17 kl. 13.06: Sandt . Du har ret med Sværdpiilen  Det er også lidt 
ærgerligt, at vi skal bruge Hanne Mies tid på at være vidne, når man kender svaret selv, 
men det skyldes jo den menneskelige tendens til altid at nedgøre andre, hvis de har en 
merværdi af en slags. Vi er nødt til at være to om det. Det er tåbeligt, for vi har jo alle en 
merværdi på det, der er hver vores Blueprint. Det er jo det, vi er bygget til. Det kan bare 
undre mig lidt, at ingen har Blueprint til at spørge: Kan jeg hjælpe dig med noget?  
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Hvis jeg italesætter fænomenet og folk så spørger uforstående: ” Hvad er det, du vil have 
hjælp til – jeg kan ikke noget af det der, jeg forstår ikke det du laver. Det er din egen 
opgave…” Så svarer jeg: Jeg mangler hjælp til IT, oprydning, græsslåning, rengøring, 
madlavning, at se til min mor af og til, at finde et andet hus og få pakket og flyttet og 
pakket ud igen, male osv. – alt det praktiske. Og så trækker folk deres åbne indstilling 
tilbage med et ”nåh bare det.” Og mit liv fortsætter ligeså tungt, da jeg ikke har energien 
til praktisk arbejde i mit horoskop. Jeg kan downloade en arbejdsenergi sammen med 
andre og det er dejligt for mig. Men så skal jeg bruge mystikeraspektet ’kuverten’ i 
horoskopet og så ryger arbejdet let af sporet, for så bliver medhjælperen inspireret til 
snak, af energien der kommer. Men jeg kan efterhånden næsten ikke manifestere 
praktisk energi selv. Jeg må bare nyde at mindes dengang, jeg kunne være ”alle” steder. 
(Cirka indtil Pallas asteroiden ramte mit stellium for højere viden 1976). Nævner jeg, at 
jeg faktisk behøver en tjener på hver finger for, at vi alle sammen får mest muligt ud af 
min mærkværdige inkarnation – så er jeg snobbet…. Resultat – mit hjerte lukker sig for 
hver gang, jeg beder om hjælp og ikke bliver mødt. – Og så skal man have at vide af en 
eller anden med de højere evner åbne, at jeg skal åbne hjertet… Så lukker det endnu 
mere for det er uanstændigt at sige før man empatisk har fornemmet hvorfor det er lukket 
– jeg er jo ikke dummere energimæssigt, end at jeg allerede ved – at om lidt får jeg et 
stød under bæltestedet af denne her clairvoyante! Så selvforsvar er en god ting og det 
skjulte hjertekammer er en god ting. Det flyder med tilgivelse, men kan også lukkes igen. 

Nu kom der sms – fra Zinzino, at min pakke er afleveret. Det tager ellers længere tid at 
sende den sms, end det ville gøre lige at aflevere pakken – og man kan ikke undgå at se, 
at jeg sidder her. Posten kan selvfølgelig formode at det forstyrrer, men alligevel… hvad 
er det for et samfund. Pakker leveret personligt gør noget ved en. Det åbner hjertet. Også 
selvom man ikke kender posten. Vi har simpelthen skabt et røvsygt samfund og folk er 
ligeglade, bare der er likes på fjæsbogen. Det er et parameter for succes, jeg hørte en 
politiker i Deadline igår referere til, at hun havde 3000 likes på en bestemt udtalelse – så 
deet… Jeg har ikke ét klik på min hjemmeside engang. Jeg er hægtet af, man vil kun 
have blændværket. Og jeg vil også nødig leve op til andres bedømmelse. Jeg har fået nok 
af mennesker. Vi er rædselsfulde. 

18.09.17. kl. 13.16: Godt. Jeg tror brevet er ok. Det er barsk! Hvem afsenderen er, det er sløret. Er 
Jesus ikke med? Eller er det kun vore højere selver? Linker han ikke til mit højere selv? Og via 
regressionen skal han så kobles tydeligere på? Han er Siam og Ziam i bøgerne, fordi det passer til 
den nedgørende energi her på matriklen. Og så virker det ikke som om, det er ham.  . Lige tiltrækker 
lige har konsekvenser. 

Mit køkkenur ringer, og jeg trænger til pause. Jeg har igen samme fornemmelse som 
tekststedet, hvor jeg begyndte i morges den 11.01.18. Her skulle have været noget af en 
regression skrevet ind. Men ved du hvad – det tager for lang tid at begynde at dele den op 
i forhold til sms-ernes parallelitet. Det må være som det er – der blev jo sagt, at jeg skulle 
skynde mig og energien er godt nok tung og lader sig ikke bare lige sådan flytte. Jeg er 
træt, ked af det og er det alligevel ikke, men også i gang med at indstille mig til at 

komme til Frank og få genkodet sukkerkuglerne  i den energi, jeg har behov 
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for nu, for at komme ud af tandproblemet. Lige nu er det næsten væk. Så derfor ved jeg, 
at energien i bogen her, løfter. Det er da altid Nåde. Ellers var jeg mere på den end med 
på den. Men lige nu føler jeg at bogens relevans er sparsom i befolkningen. For teoretisk. 
Man har ikke øje for dens nødvendighed. Nå men det er vilkårene – jeg ville da også 
hellere på andre eventyr. Måske kunne vi deles om dem? Nåh nej. Det er det der med at 
være til ulejlighed for andre. Skomager bliv ved din læst – men lad det så i det mindste 
være et sjovere Blueprint fremover. Det er ulideligt lige nu. Hold da op, hvor er energien 
tung nu. Hvad gemmer dybden? Skuffelse og modgang og ingen er med på idéen-agtigt 
og ”gå hjem å vug!” Det er et udtryk nogen brugte i min barndom. Drenge især. Pyha… 
nåh jo. Vi er jo lige præcis kommet ind i Månens orbis til dens konjunktion med Mars 
om nøjagtig 2 timer. Pioneren, jern, metal og gamle, gamle rustne skibe… kampen, 
tidligere liv og jeg fryser over det hele nu… puha da. Min højre hånd er iskold og jeg ser 
en druknet person. Ligblege arme og krop i det hele taget, en blå mund og langt hår der 
flyder i noget grumset søvand… Jeg holder her – hvorfor vil folk ikke fjerne deres karma 
på en lettere måde. Det ville løfte alle. Puha, nej slut, energien fylder hele min krop. Jeg 
ved ikke hvem billederne tilhører… det er ikke nødvendigvis afbilledede person fra en 
fjernsynsudsendelse, som bare synkront har fisket en flaske med en hvid prop op som et 
signal… Min mund er lukket med 7 segl! 

 

18.09.17. kl. 13.22 :Flaske men uden den hvide prop. I konceptet havde vi en fiskekutter kaldet NB22 
som var min nærmeste medarbejders klardrøm. Kutteren lå på bunden af havet med skatte i. 
Bøgerne er en af skattene. Den sorte perle. Jeg fik at vide, når bøger og virkelighed er ens, er vi 
færdige. Nu hæver de skatten i virkeligheden og vi skulle hæve NB22   

Jeg havde fået at vide/ fornemmet at Konceptmedlemmerne skulle have endnu en "hammer" i 
hovedet, inden der kommer plaster på såret, som så vistnok er en tilsendt bog. I det her 
"hammerbrev" står der noget om at "bomben" springer 19. november eller inden jul. Den her bog 

skal være færdig og ude i Dk. inden jul. Hvad dag blev den latente bombemand fanget? Det 
var så vidt jeg husker ikke den 19. Men alligevel var det inden jul. Det ser ud til at være 

tracket.  Den 19. november er det evt. kontakt til Lars Muhl om udgivelse på Lemuel? OG hvis jeg 
skal nå det, så springer vi i første omgang over både Jeanne d'Arc og Blavatsky? Og går kun i 
dybden med Magdalena? Er det sådan? Aha, den her bog hedder jo også " nok er nok for danskerne 
og den store bjørnebande" altså nok i første omgang?  Det er simpelthen til at få nok af så mange 
skjulte spor på én gang. Jeg kan jo ikke skrive, hvis jeg samtidig skal pakke og flytte og finde ud af, 
hvor jeg skal henad. Skal jeg bytte bolig med nogen? 

Sandelig, der er et eksplosivt aspekt den 19. november. Det er der bomben kan eksplodere positivt 
eller negativt. Det er ikke til at greje dette her. Udgivelse må skulle have en astrolog på eller også 

gives fra åndelig side. Det bliver givet fra åndelig side, alle astrologer frasagde sig jo at 
hjælpe. Det er dog en mærkelig tid. Det er fordi Uranus er ind over i mit horoskop. Det giver uro og 

pludselige hændelser og retningsskift. Og det er jo nervesystemet planeten står for. 

Var det sidste regression den 9.? Og så gøres bogen færdig og så venter folk på fortsættelsen? 
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Sandt . Hvad mener du med sidste regression d. 9.? Det var jo den 7. vi mødtes 
sidst. 

Nå okay, det er mig, der husker forkert. Det er den 7/9. Den sidste regression føltes som delt i 
to eller evt. flere. Det kunne godt være den sidste i den her bog. Og så startes forfra i en bog kun 
med regressioner og sammenhængen mellem dem, og deri fortsætter Magdalena så med 
korsfæstelsen osv. Den her bog, jeg er ved nu er nærmest et opråb. Måske er det opgiven af hele 
projektet, hvis der ikke kommer assistance. Det er Mars-energier og aggression, da det er sådan 
energien i skrive-tiden har været, først kollektivet og siden for mig selv, da Mars står ved min 
sydlige måneknude/tidligere liv. Det er nærmest vrede over at være inkarneret for at gøre en forskel 

og så blive gemt af vejen. 11.01.18 Og om 1½ time har vi så i dag Månen i konjunktion med 
Mars – og det skal der laves nye kuglekodninger på. Det kan godt have med alle de 
voldsomme tidligere liv at gøre. 

 Mars. 

Jeg fortsætter her 20.11.17 fra sendte mails 19.11.17 fra Hanne Mie (bemærk samme dage 
19 og 19 danner sammenslutningen og det alfa omega at en ring bliver sluttet.) 

11.01.18 Nu er det så 2 timer siden Mars og Månen var i konjunktion, og den 
kinesiologiske behandling hos Frank er vel overstået og kuglerne nykodede med energier 
til at imødegå hele 6 forskellige forhold, der har total blokeret hals, mund og ører og givet  
udslag på både mellemørebetændelse, svampe, tandkødsbetændelse, og jeg ved ikke 
hvad. Alt sammen noget, jeg faktisk aldrig korporligt har fejlet i indeværende liv.  De to 
sætninger, som min armtest blev svag på var: At mærke og at lade det flyde, der skal 
flyde, som har med sjælefred at gøre. 

Det kan vi så sagtens genkende fra tidligere i teksten, hvor jeg ikke har lyst til at skrive 
mere til og har fået ordre på først at stoppe tilskrivninger og senere bare ikke kunne 
overholde det. Der er altså en interessekonflikt blandt de guider, der er på den indre 
skærm.  

Hen gennem den kinesiologiske test bliver det for mig mere og mere tydeligt, at den 
afdøde astrologs energier hærger i min krop, og at det handler om et tidligere liv på 
Atlantis, hvor de fremtrædende personer i Konceptet har slået mig ihjel med en 
kampesten, mens jeg sidder bomstille på et lidt sumpet næs, hvor de så lister sig ind på 
mig, men hvor jeg allerede ved de kommer og derfor er steget ud af kroppen og op og ser 
det hele oppefra og derved ikke oplever smerten. Nåh, så er det måske det – ”at mærke” 
hentyder til. Jeg var i en lidt anden boldgade, noget med ikke at mærke, at de stadig 
sidder i mig. Men det gør jeg jo. Så det må være det at være afgået ved døden uden at 
mærke det. Og så skal jeg vel egentlig lige mig selv efter i sømmene – er denne 
inkarnation og død tilbagekaldt til sjælen? Eller er jeg stadig svævende som spøgelse et 
sted. Det er en ny version. Det har jeg ikke prøvet før. Øjeblik… Det jeg ser er, at Vibbe 
er ved at afvikle det karma i ikke-fysisk tilstand. Nej det er ikke karma, det er ar på 
sjælen… nej det er også noget karmisk i forhold til at tage en andens liv. Det er bare ikke 



476 
 

til mig. Bevægelsen går væk fra mig. Hun har ikke fået det afviklet i dette liv, som hun 
skulle. – nej og det har hun ikke, fordi hun var for stædig og dumstolt til at flytte sig! Og 
så blev hun faktisk meget alvorlig fysisk syg! Osteoperose er umiddelbart en forlængelse 
af det, ser det ud til. Nå, men det er så ikke det, det skal handle om her. Det jeg bliver 
ved med at få vist er, at Vibbe var forreste repræsentant for en af rækkerne af 
konceptmedlemmer i bøgerne… og her får hendes manglende vilje til at flytte sig den 
konsekvens, at en anden deltager i rækken får ondt i tænderne. De kender ellers slet ikke 
hinanden i det fysiske liv. Men jeg kan se 2x Hanne, Herdis, Per og bopbop en 3. Hanne, 
som døde i Konceptets tid samt en flig af Vibeke Sønderby – og er der ikke også lidt af 
Finn? De har dannet en række i nogle af de første bøger, hvor Vibeke Sønderby så har 
været on and off i rækken og også hang sammen med den afdøde Konceptdeltager. Det 
er altså denne sjælefragmentsrække, der skal ud som guide i mig. At der er kontrabesked, 
skal vi lige tjekke… godt, det er som forventet fordi Vibbe var født i Fiskenes tegn og det 
er et dobbelttegn. Jeg skal da love for, jeg har fået kamp til stregen! Hvad så… er der så 
også en kontaktlinie i begge fiskedualiteterne? Ja for fanden da. Der sidder jeg selv! Og 
Dorthe Skriver OG Dorthe Sværdpiil er også involveret til trods for, at vi ikke kendte til 
hendes eksistens på det tidspunkt… er hun kommet på ”filen” senere?... Nej. Hun har 
været der hele tiden! MEN den del af min hjernes energi, hvor hun hæftede til, det var 
den, hun fjernede på helsemessen og skriver mig ind som Klient fra messen. Det er 
sandelig flot. Jeg var jo til rådighed, så hun kunne slippe fri – og så nu her i julen nå en 
højere indvielse. Jeg skal da love for, jeg er blevet udnyttet i alle ender og kanter. Så er det 
slet ikke mig, hun har testet for ubalancer. Det er den anden række tilhørende Vibbe. Ha. 
Sikke noget. 

Det her får mig til at forlange, at vi får et energisymbol, der kan ordne sådan noget her 
uden at vi skal bruge så mange penge og tid på at rede det ud. Det skal bare afdækkes 
som del af duallæren. Aha, nu kender jeg Vibbe i det her. ” Du skal ikke skrive det, du 
finder ud af ind i bogen her, men vente til den næste bog!” Det er lige bestemt typisk 
hendes måde at tænke på! ”Giv ikke noget væk, der kun er dig, der ved noget om!” – Og 
hvad fik ud af det – om jæ må spørre? Hun gik i graven med viden om, hvornår der 
astrologisk aflæseligt ville komme skoleskydningsmassakrer…. Jeg bliver underlig i 
hovedet nu… og så kan jeg høre: ”Og du fik heller ikke de andres horoskoper og 
fixstjernebogen!” Og hvad fik vi ud af det, om jæ må spørre? ”ingenting” – nej lige net 
op! – Der er en anelse anden overleveringsgrad af meddelelse i det her. Nu ved jeg så, at 
lyder det således og føles således, så er det fordi man på sjælsplan er tæt involveret. Man 
kan næsten ikke mærke, at det er noget, der bliver sagt. Hvis ikke det var fordi, jeg 
studerede dette her helt ude i marginalerne, ville jeg påstå, at det bare var min egen 
tanke. 

Det vil altså sige, at menneskeheden vil være tjent med at benytte andre stjernetegn end 
zodiakens, såfremt man skal ud af livet som ”JEG ER”. Man må skulle have en link ud af 
solsystemet. Og det er så 3. indvielse og Ara for eksempel. Sådan må det hænge sammen. 
Men efterhånden er det så mange andre stjernenationer, vi har fat i. De skal her og nu 
hjælpe til at de eksistenser, der traditionelt kaldes reptiler nu skal bort fra Jorden. men 
det jeg NET OP har oplevet, som kun vedrører så få mennesker viser os, at det er en 
langsommelig affære at rydde op. Jeg kan dog for mit eget vedkommendes sige, at jeg 
ikke mere ser en skyhånd tage imod det, jeg renser ud af mig. Så jeg er fri af 
månekædens 13 stråler. Det kan jeg da godt blive glad i låget af at tænke på. Så er lidt da 
lykkedes. Men frem og tilbage er jo lige langt og blot en Sedna-proces. Jeg udgik jo fra 
16. stråle, da jeg blev født. Jeg ved ikke meget mere om det. – og hovsa, ligesom jeg siger 
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det, så får jeg vist en engel… det er ligesom om man kan gå over i en englerække, når 
man er fri af de 13 stråler… Det må have noget med begrebet faldne engle at gøre. Jeg er 
altså ikke en falden engel mere, men jeg har prøvet at gå ned i rollen som sådan i løbet af 
dette Sednaforløb… som så har noget med etik og moral at gøre, hvor jeg lige bestemt 
ikke har kunnet forlige mig med den lave etik og moral, det har krævet at lave bogværket. 
Og så passer pengene pludselig – det er ikke at kunne det, der har skabt den ubalance, 
der NET OP nu har kostet mig adskillige pengesedler at få mere styr på, som er hele 
tandproblematikken. Men det er svært som et solidt etisk menneske at agere uetisk – 
men jeg skal altså lade det flyde, som skal flyde, hvilket også hele tiden har været min 
forståelse. Det har bare været uetisk grænseoverskridende på alle måder. Men nu 
kommer disse eksistensrækker altså ud. Jeg vil gætte på, at det her er den sidste og at 
hver tilknyttet eksistens har et præparat at blive røget ud af røret på. 

Nå, det var en længere smøre og klokken er allerede 16.21.  

21.36: Sandt . Jeg har sendt til din mail.  

21.37: Sms-er? 

21.38: Ja. 

21.53: Tak . Jeg prøver at skrive den her regression ind, og jeg mangler også den fra Kbh. 

(11.01.18 Den har du så læst på nuværende tidspunkt. Nejh, hvor skal jeg tisse nu. Det fik 
da lige frisat noget kropsvæske at få det ovenstående skrevet!) Og ser om jeg så kan redigere 

bogen, så den er relativt unplugged. Ja, der er perlehøns nok at skulle plukke! Det er som et 

chancerytteri. Men jeg kan se at forkorter jeg ikke arbejdet i tid, vil jeg nå til december og der går 
Merkur retrograd. Og der skal man aldrig gå ud med nyt. Så vil ingen effekt komme eller også først 
længe efter. Det er som om "nogen" forsøger at udmarve mig totalt med skriveri. Jeg skulle kun 

have skrevet 3 bøger og nu er der snart 30  

21.55: Velbekomme  Sikke et arbejde. 

21.59: 17 års arbejde, der har fået fingeren hele vejen. Så bliver man efterhånden lidt træt af andre 

mennesker. Og den åndelige verden. Det er på 18. år nu og et myndigt arbejde. Den 
formulering har jeg vist skrevet før. Happy Hour eller hvad? Er vi færdige med det også 
så, hvis Fisken ryger ud nu?... nej det er vist et grundvilkår. Bare man nu kan huske alt 
det her til sin tid, når duallæren skal samles…. Det er det, der gør dette værk unikt. Alt er 
skrevet ned så vidt muligt. Jeg har nemlig også en mistanke nu om, at det jeg engang for 
ca. 16-17 år siden mærkede som om en meget lang tråd med viden faldt bort, vil gentage 
sig nu. Alt det, der sidder af viden på denne samlede sjælefil bestående af flere linkende 
personer forsvinder lige pludselig som dug for solen. OG jeg har så de sidste dage fundet 
ud af, at det kun kan hentes frem, hvis man åbner det chakra, hvor denne viden ligger i. 
Og det er så hvilket? Sjælechakra? – altså også kaldet Harachakra? 
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Muligvis. Jeg ved det ikke. Det kunne også være det hemmelige hjertekammers viden? 
Dette bogværk er jo lavet under mit eget navn Marianne, som linker til 6-tallet, som 
linker til Venus, som linker til hjertechakra og de tre sjælsflammer, der er aktive i 
dødsfasen. Jeg aner det ikke. … Måske er flere chakra involveret… eller måske er det 
nødvendigt med alle Venuslag i alle chakraer rengjorte for at lave en samlet viden… det 
kræver altså både de gamle og det nye hjerte rengjort på alle planer… for at flowet kan 
flyde frit og uden fordomme. Hold da op, hvor er det kompliceret. Det vil i så fald sige, at 
det kræver: 

 og så , hvis det er rigtigt. Og så kan jeg jo 
godt se, hvem flaskehalsen peger på…. Jeg får lyst til at sige ’nej tak, der må være noget, 
der er sjovere at beskæftige sig med’. Men okay, hvis man kan få nogle kolleger at 
arbejde sammen med, så ville det hjælpe gevaldigt. Det er ved at være træls at sidde alene 
med det her. 

22.19: Det er også emnerne, der sætter fokus i det vi ikke skal fokusere på, for at få folk hurtigere og 
mere bevidst igennem 4. Dimension/sjælenes dimension. De sygdomme det medfører osv. Jeg er så 
ved at vise, hvad regression kan gøre. Samtidig med at der er noget reelt at skrive om. Det virker 
stadig rigtigt. Når plan a ikke kunne få lov at eksistere. Men jeg kan bare ikke holde til det længere. 
Og så bliver det jo et underskudsprodukt/ handling jeg går ud med. Og hvis det er meningen så 
synes jeg, det er langt fra det, jeg har kæmpet for. Så har 4. Dimension jo vundet. 

19.09.17. 13.53: Min datter vil gerne i regression. 

20.09.17 08.00: Er min mor, Rebekka (min datter) og jeg alle tre en del hver af madame Blavatsky  - 
og er xxx 4. Del af hende? Og er Rebekka og jeg eneste to i Jeanne d'Arc? 

08.56: Sandt . 

09.14: Godt det begynder at rykke. Og jeg er ved at blive rykket helt fra hinanden. Har iskias og 

kroppen drejer rundt mod højre. Og overkrop og understel hænger slet ikke sammen. Men vi er 
verdens eneste bevidste udgangspunkt for dette her…, så det nye udgår vitterlig fra  
Danmark. Det har jeg slet ingen følelser omkring. Det virker bare sandt, men også 
surrealistisk. Fra asken i ilden, hvis det vitterlig er sådan – og med risiko for, at vi ikke 
kommer længere fordi folk synes det er for underligt og for kompliceret. Men det er jo 
ikke dem, der skal lave det. De skal i bedste fald bare have resultaterne. Jeg har det ikke 
godt med så pludselig en medvind det kunne give. Jeg er vant til at arbejde i friktion. 
Men det giver det vel også. Alene at skulle samle penge ind til det uden at kunne forklare 
i detaljer, hvad vi konkret skal bruge dem til. Vi kender jo ikke feltet. Men det gjorde man 
jo heller ikke, da man kortlagde Verden og da man studerede DNA. Og det her er jo det 
psykiske DNA – og det betragter man så som sindssygt. Så let bliver det nok ikke, 
medmindre nogen fornemmer Blueprintet. 

09.22: Jeg håber Sværdpiilen snart læser min sms og kan hjælpe. Smerterne begyndte, da hun 
forløste husets sjæl og rettede op på elektriciteten her og ude i vejen. Jeg kom til at stå i entréen og 
skrive sms til hende, fordi mobilen var på lader der. Så forsvandt al min energi, og jeg fik mere og 
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mere ondt. Jeg kom da i tanke om, at der i mange år har været sjælesluse eller sådan noget netop 
der. Den må være blevet aktiveret igen. Eller gået i Max.  Der har nok hele tiden været aktivitet. Og 

aha nedenunder er der kun 1 meter til elinstallationen for huset. Tingene hænger sammen, 
uanset om vi må finde os i at blive kaldt sindssyge. Det er bare en mærkelig 
stillingsbetegnelse og noget enerverende, træls i længden at forholde sig til. At folk gider 
blive ved med at være så energi- og sjælsforskrækkede. Det her har jo eksisteret i 
årtusinder! 

09.27: Det er som om nogen enten vil holde mig fanget her eller sætte flytning først på 
dagsordenen.  Hver gang jeg går i flytteplaner, så bliver jeg holdt tilbage og kan ikke komme igang 
med det. Så sker sådan noget her. 

09.42: Mine øjne svider nu. Sådan havde Dorthe Skriver det også, tror det var når Gerhard "besatte" 
hende. Jeg tror måske det er nu, Sværdpiilen skal rense/sætte Konceptmedlemmerne fri. Kay har 
sendt dem væk, men de holdes jo tilbage indtil ret tid i forhold til blueprintet. Er jeg ’besat’ af Dorthe 
Skriver? Det er dybt forvirrende med alle de udgange. Det er som en vortex, der hviler over hele 

projektet  og pumper op og ned for at vise så meget som muligt – hvad ligger der mon i 
udtalelsen, at det kan og vil aldrig blive gentaget på Jorden… det er totalt unikt? Og 

trækker tråde helt tilbage til første inkarnation på jorden. Det er som om vi er færdige, og ting nu 
skal beskrives. - så det er bøgerne forfra, nu bare "essensen?  

09.46: Det var også nymåne 7.29, og i nat gik Venus ind i Jomfruens tegn. Så skal der arbejdes! 

18.12: Ja det var Nymåne. Sandt . 

20.48: Jeg havde 1000 klistersjæle på denne gang. Det er godt nok ved at være træls da. Dorthe 
Sværdpiil måtte beskytte sig med hvidt lys for at hjælpe. Det virker stadig planlagt, og jeg håber 

stadig på, at det er noget, vi får vist. Og snart når til en form for beskyttelse. Og beskyttelsen 
kom, da Dorthe Sværdpiil anerkendte sin sjæl, som hun kaldte det. Det var at gå ind i 
sjælen. Hvilket er 2. indvielse. Måske er det derfor, jeg skulle sendes ud på 2. indvielse, 
for at stå lige. Og hvem sagde så det? Den gren af folk, der er klistret på Vibbes ene 
”Fiske-del-fil”. Hvorfor kalder jeg dem filer? Det er måske autopiloter, der bare er lagt 
ind i Blueprintet? Den indre CD mellem hjernehalvdelene? Jæ V D ikø… Det kunne 
sagtens være sådan. Når CD-en så er afskrevet, så slipper fænomenerne, fordi de reelt 
ikke eksisterede, udover som undervisningsobjekter… Og det understreger så, at det 
vitterlig ikke er sort arbejde, men derimod som sagt allerede fra start, at det kommer 
meget højere oppefra og at folk ikke er klar og at der kan gå mange år inden du kan 
komme ud med noget af det. 

23.01: Jeg tror, det er meningen at de eksistenser, jeg kalder misaer, skal erstatte klistersjælene nu. 
Dels fordi alfen kom - som er lidt i den retning, og dels fordi jeg lige netop ikke nåede indskrivning 
dertil, hvor hun kommer igen. Der må skiftet kunne ske. Tænker, tror, beder jeg til må ske. Hvad tror 
du? Er det næste level? 

21.09.17 kl. 12.49 Ja det er sandt . 

22.09.17 kl. 18.37 Så blev jeg endelig færdig med Magdalena afskrivningen. Det kom til at trække ud, 
da den blev delt op i to. Men det føles ok. Jeg har fået en kanalisering idag om, at jeg nu skal op i 
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min almindelige energi, som i Konceptet. Og det sker så gennem afskrivningen af den her lydfil og 
den fra Kbh. Og det svarer til det at SF stenene skal lægges nu, selvom vi har lukket haven, for 
indkørsel. Så det nu kun er symbolsk at der bygges bro mellem mig og lysnærings konceptet som 
det sidste. Men at jeg går på lysnæring på mine præmisser. Hvornår kan jeg ikke lige se. Sådan 
føles " meningen ". 

25.09.17 kl. 18.46 ja det er sandt .  

Det er jeg spændt på. Men det er ikke endnu. Der drypper bare nogle idéer omkring 
metoden ind, af og til. Det kan sagtens ende anderledes. Man må bare lade det ske. I dag 
bliver det dog ikke, for klokken er 17.35. 4 timer efter Mars i Konjunktion med Månen – 
og jeg skal i gang med noget aftensmad. Jeg føler mig smællerfed og er det også. Det er 
godt nok ikke nogen rar omkostning ved det her projekt. 

19.04: Tak for sms'er på mailene  jeg synes det hele trækker ud. Det er som om alt bare går i 

stå hele tiden, og jeg er på vej helt ud af alting. Det er for mærkeligt.- hov, der var lige udtrykket 
på falderebet: ”Mærkeligt” – det var NET OP det, vi var omkring ved Frank i 
kinesiologitesten! Vibbe sidder der altså – ”Don´t underestimate the Axes!!!” Vi var 
astrologisk nærmest dualer mht. horoskop-akser! 

Nå, men nu gider vi simpelthen ikke tage fat i flere petitesser i dag. Slut prut. Jeg er 
hundesulten. Og det er Vibbe om igen, bortset fra efter jeg blev indviet til at leve af lys. 
Så spiste hun næsten ingenting, men det gjorde jeg. Jeg køber også ind ligesom hun, 
uden at spise mig igennem det. Så hvem har fået indvielsen til at leve af lys??? Der er alt 
for mange led, der ikke er forstået – og det koster mig bare en bondegård at betale flere 
hundrede kroner for hver enkelt detalje. Fordi der ikke er et arbejdsfællesskab, men kun 
en forretning mellem Kays koncept og mig. På deres præmisser. Nok om det. Men kunne 
jeg så bare have fået lov at trække behandlingerne fra i SKAT, da det er studiematerialet – 
men det gad jeg slet ikke foreslå – for det ville de fatte endnu mindre af. Der er grænser 
for hvor meget negation, man gider høre på. Tingene skal jo afdækkes og det er sejt nok. 
Nok er nok for i dag! – Finn ringede lige – det viste sig, vi havde tænkt på at lave den 
samme aftensmad….. For H…. da!  

 Nånå klap lige hesten, du! 

12.01.18 Nå, jeg måtte lige 15 sider retrograd herfra, da jeg fandt tilbage i medvinds-
lydsporet efter at have været ved Kinesiolog i går og blive genoprettet. Nu håber jeg, at 
det går hurtigt fremad, og at de 6-7 personer, der er fiflet ind i mig ryges ud med 
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sukkerkuglerne, så verden atter bliver i farver . Hanne 

Mie har mærket efter, at det er sandt , at der er en person for hvert 
præparat der meldte sig igår. Disse personers energier er inde i mig og ”styrer” mig. De 
forurener mig og drejer mine tanker og skaber dem via deres energitråde. Det 

skævvrider/grumser mit guldchakra . På aurabilledet kan du se, at jeg 
taler/giver udtryk for, de energier jeg downloader fra højere plan, som disse energisugere 
så altså har hacket sig ind i, fordi jeg åbnede for venskaber med dem. På den måde hæver 
jeg energien i dem – men det giver så, som auratyderen sagde – billedet viser en ubalance 
i tarmsystemet, der skal renses ud. – Og Frank sagde NET OP i går, der bliver ved at 
være ubalance i ”hjørnerne” af tarmen (højre og venstre side, hvor tarmen bøjer.) Det vil 
sige, at disse personers energier i mig påvirker min fordøjelse og det er første stadie til 
sygdom – OG formodentlig psoriasis. Lad os se, hvad der sker, når de energier 
overvindes… Det er faktisk ret unikt, at mine aurabilleder er så rene og ensfarvede som 
de er. Det vil altså sige, at i stedet for at bruge Franks kugler, kan jeg bruge de 
Manusymboler, jeg har, for det er dem, der gjorde auraen så ren.(Og dem får man så 
givet gratis ved at læse ”Den sorte Perle” – og de sendes derved ud i verden, når ”Den 
sorte Perle” installeres på Aros.) Det vil altså sige, da man nedlukkede koderne i 
syndefaldet, (da skete det – via det mentale legeme/æbletræet og slangen og viden fra 
paradisets have osv.) – altså ved at låse vores energisystem, så begyndte vi at suge af 
hinanden. Det medførte energitab og deraf vrede og konflikter. Disse energier matcher så 
Jordens gravitation som så forædles igen gennem os som translatører og omformere af 
energi. Tilgiv taleban og vid at vi kan komme videre denne vej. Spar de nye jagerfly. Det 
her kan gøres fra din sofa – men bedst med slukket tv og pc osv. for det giver nemlig lige 
bestemt andre adgang til dit energisystem, da det smadres af strålerne. Nu må jeg

 have en kop kaffe . 

 NET OP, var der flere, der var enige om, da det er Finn, jeg har 
tættest på og derfor dominerer mest, mens de andre sidder i skjul, men egentlig styres af 
astrologen Vibbe, som er en af hovedaktørerne i bøgerne. Vibbe og den ene Hanne er 
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afdøde personer, men som sagt Vibbe og jeg har akser i horoskopet tilfælles – OG 

horoskopet fortsætter jo efter man er død . Vi er alle ét fra top til bund og 

omvendt . Det er bare farven, der har en anden  lyd  

- også i ansigtet, når man skal betale.  Pyhada ja, der fik vi lige viftet noget 

ind under gulvtæppet.  Ahahahaha Ding Dong 
Merrily on High, the Master is exiling… 

  Håber det hele giver overordnet mening , Opdrift og 

Fremdrift  for dig.  Vi må videre klokken er allerede 11.00  

ligesom . (Det er et lidt underligt fænomen, for vi er på vej fremad med 
Uranus (pc) efter dens retrograd, og det er som om vi dobler op i tidslag – jeg var jo også 
NET OP gået retrograd med de lydfiler i morges og lander nu samme tid og sted og har 
alligevel flyttet mig, selvom jeg sidder på min papagøjepind. Det vil sige, hvad? 11 
tiltrækker 11. Master to master, dualer må eksistere både i numerologi og astrologi og ja, 
som det er vist i værket, på uendelig mange måder for at levere et samlet Blueprint. 11+11  
er NB 22. Og én mester kan være på Jord og en anden i himlen. Så vi skal være vor egen 
mester for at linke til en mester. Altså kan vi regne ud, at mange kanaliserer for lavt og 
bruger falske mestre. Meget spiller ind! meget kan komme på afveje og derfor bruges 
sendebude og nedtonede ashrambeboere også, når man kanaliserer højere 
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bevidsthedplaner, end man er på. Jeg har oplevet flere kanalisere fra det plan, hvor jeg 
har min hverdagsbevidsthed og snusfornuft. Så der er meget at oplyse om, når vi taler om 
bevidsthed fra tanke til handling. Fra shitstorm til solstorm.) 

Nå, apropos shitstorm – nu skal jeg på toilettet igen med tyndere og tyndere afføring. 
Franks kugler virker! OG Vibbe havde det sidste års tid næsten vandig afføring i lange 

perioder.  Ud med lortet. Det er ikke beskidt at gøre sig ren. 

 Ahahahaha. TRYK 16 Nu håber jeg så, at hele “besættelsefilens 
energi” ryger ud med badevandet i morgen eller i overmorgen, så der er ren røv at trutte i 
og tarmens bøjninger giver slip på deres dårlige energiindflydelse. Det er utroligt 
hvordan energier emulgerer. Så vi har nok alligevel fået lavet den portal for den nye tids 
energier, dengang i Konceptet. Vi skulle have været blevet ved og ikke lyttet til Gerhard 
fremfor at gå i nedtoning. Fremtiden afhænger altid af, hvilket træ frugterne kommer fra 
og hvor højt man plukker sine æbler fra. Tættest på solen og mest modne. Så undgår man 
for mange tilsætningsstoffer og gadgets.  

27.09.17 kl 13.11: Jeg er ved at få svip af sms,er og der er nogen, jeg ikke kan finde på min tlf. Så jeg 
ikke kan se dato og tid. Men det trevles nok op efterhånden.  Er du tilfældigvis forkølet? 

21.42: Ja, det er jeg tilfældigvis. Eller lidt snottet i hvert fald. 

21.42: Ja. Tænkte det nok, for der er ikke anden årsag end de sms'er, der kan få mig i den tilstand 
her. Det er det kollektive ubevidste.  

21.50: Jeg bliver hele tiden ligesom kold og tæt på at blive forkølet.  

12.01.18 Og mine hænder bliver kolde nu!  - Man kan altså overføre sygdomme via energi. 

Demens er et eksempel. - Sprang der lige en bombe her ? 
Hvorfor tror du vira ofte kommer fra samme sump i Østen? Hvem bruger den 
indstrømning til at downloade hvad i? – Eller… det er bare nåde a hår høt, for jen v 
ingenting. Jen sidder i en baggård å hår åldi læst en avis! Jeg siger dig dog: Sundheden 
vil stige, hvis man fx anerkender tidligere livs gennemblødning, så vi ikke skal påduttes 
sygdom udefra for at få lejlighed til at åbne bærret i en feberrus, for at gå fremad. Rette 
energi opløser sygdom og lukker Østens sluse. Medicin ændrer ens energi ved at 
dominere. Og selvfølgelig gider medicinalindustrien ikke høre om de her ting. Det er 
skjult viden. Healing løser problemer ved, at energier samarbejder via 
kærlighedsfrekvenser. – Eller… det er bare nåde a hår høt, for jen v ingenting. Jen sidder 
i en baggård å hår åldi læst en avis! 

21.59: Interessant. Jeg havde ikke tænkt på, at der ku være en sammenhæng  

D da D  ;-D 
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22.45: Nej. Men det er det, jeg har vist i mine bøger. Jeg har prøvet det før. Hele projektet har jo 
været sådan, at jeg spejler "skygger" og transformerer og sender det lys ud, der skal løfte/oplyse 
skyggen. (Jf. Indstrømningen af den nye tids energi) Men sådan noget er svært at bevise. Hvordan 
man påvirker hinanden og samfundet. De fleste mener jo, det er dem selv, der gør deres bedste og 
vil ikke anerkende, at jeg fx er medspiller i, at de har fået fremgang, selvom jeg fx netop har skrevet 
om dem i bøgerne og derved overført energi til dem. Men det er fakta.  

Nu siger vi så, at det her er min lejlighed til at fortælle det i den her "nok er nok"- bog. Så er vores 
sjælsaftale, at vi har været til rådighed for at vise danskerne, hvordan vi alle påvirker hinanden. 
Rebekka er også med i spillet, da hun løb tør for vitaminer og måtte have mine. Jeg blev altså sat i 

underskud, men hun holdtes fri i neutral position. Og vil overhovedet ikke mærke, at hun er 
part i sagen! Jeg er jo sat i isolation, så vi kan opdage det, der sker. Jeg har ikke tjekket, hvem der 

"suger/smitter" hvem, men nu kender vi formålet, og så gider vi ikke have sygdommen, så vi slipper 
den bare og sender den over i lyset. Så er vi fit for fight igen. Derfor skal der også nyt bevidstheds- 
energi- fag ind i folkeskolen! 

Og apropos ”fit for fight” og det at ”være solbrun”, når jeg skal møde de andre igen – det 
er spået – så giver det pludselig mening på en ny måde, da denne Nok er Nok – bog 
indeholder megen Mars-energi og baggrunden, som først var en bombeenergi 
efterhånden bliver en Solstorm. Det vil sige Mars bliver forbrændt af Solen og det er der 
edermageme krudt i. Det fik altid Dothe Skriver til at eksplodere og tro at Konceptet var 
sort og at vi var besatte og fanden og hans pumpestok – og så kan man jo nok blive 
svedig i nakken  - den psykiske port – af den cocktail. Og det skulle ikke undre mig, om 
den bemærkning om at være solbrun og fit for fight er kommet fra astrologen bag 
facaderne, idet der altid skulle Neptunske slør ind omkring hende og astrologi. Sådan er 
det, hvis man gerne vil mystiker on the cover og alligevel bare slører det hele for sig selv. 

Det er at gemme til natten og katten. 

I alle de riger  og  lande, hvorhen jeg i verdener for . Jeg 

fægted med åben pande, for det jeg ser  og tror .  

Per aspera ad astra . 

23.05: Aha. Jeg ser vi hænger sammen i en tubefix lige midt mellem øjenbrynene. 3. Øje. Det har 
altså så noget med sandhedstjekket at gøre.... og sandheden plejer vi at sige, kommer fra hjertet. 
Men det blev der lige sat et let filter op for dengang, da jeg skrev den bemærkning om, at sandheden 
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findes der, hvor man sætter sit punktum  - det husker du nok. Det gav lige et ryk i energien. 
Fordi dét her på sigt skulle vises. At alle påvirker alle og ingen tanker er toldfrie. Derved opnåede 
vi/de, at vi får fokusenergi ved det 3. Øje selvom vi arbejder i hjertet.  Og derved får vi en lille 
ubalance i luftvejssystemet - metalelementet, p.gr.a. Let blokade af jordelementet og dermed 
immunsystemet. Kan du følge det? Smitsomme sygdomme afhænger altså af dine ord og tanker og 
ikke af nærkontakt.  

23.09: Sygdomme er planlagte i et blueprint, og tror man på den frie vilje istedet, så er sygdom 
ondskab. Men jeg har set skikkelser på et andet plan aflevere sygdomme til fysiske mennesker. 

23.19: Rebekka ønskede sig fri for presset i gymnasiet. Der kom en skygge med kyssesyge til 
hende. Det gav så lang sygdom, at det endte med udmeldelse af gymnasiet. Det er da samme 
elementer som ovenfor. Måske er det årsagen til tarmsygdom nu? Sorg over ikke at måtte starte i 
gymnasiet efter 8. Kl - men tvungen ventetid, som nu er endt i 0 uddannelse og sygdom i 

stedet...??? Alt skal revurderes udfra en højere/dybere viden. Og bedst at vi får dannet det 
der store råd på 1200 personer. 

23.39: Nu er det jo ikke bevidst vi laver sygdomme, jeg lever/skriver bare impulsen i ikke-modstand. 
Og så går jeg frivilligt ud af sygdommen igen, slipper den, uden at gøre den til min. Så jeg gør det 

samme med psoriasisen nu. Den er ikke længere min, jeg giver slip på den  og afvikler 
den helt via Jeanne d'Arc, ser det ud til, fordi jeg er årsagsfikseret stadigvæk. Men til den tid, ser jeg 
tilbage på sygdommen. Er forbi årsagen. 

Godnat. og sov godt.  

28.09.17 kl. 07.20: Mystisk - da jeg skulle til dig første gang måtte min mor akut på sygehuset.  Idag 
kommer Rebekka første gang og de har ringet at min mor/ Rebekkas mormor er faldet ud af sengen i 

nat  og nu venter på at komme på skadestuen. Jeg håber godt nok ikke, der er 

brækket noget, men hofte, knæ og hoved gør ondt . Måske er det karmisk

 afvikling af Blavatsky?  Hvis vi alle tre var del af hende. Krebs (mig) har med 
brystkassen at gøre og sidst var det lungerne, hun måtte af sted med. Knogle, tænder har med 
Saturn at gøre, som styrer stenbuk og Rebekka er stenbuk. Og det er krebsen,/mig og min søster, 
der skulle passe på arme og ben i denne måned. Så krebs og stenbuk og Jomfuen (helsetegnet/ 
vores mor) kolliderer under Plutos opbremsning. Saturn er jo også karma planeten – altså 
Blavatsky.  

07.33:Ja jeg kan godt følge det med at smitsomt sygdomme har med hvordan vi tænker og hvad vi 
siger at gøre 
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07.33: Træls med din mor, og forunderligt som alt er forbundet 

07.34: God bedring med hende. 

07.34: Pluto går direkte i stenbukken i aften 21.36. Det passer med, at jeg er klar til at begynde forfra 

på nok er nok- bogen . Retrograden er færdig og brikkerne samlet til bogen, så skal de 

sættes sammen til et resultat.   12.01.18 Men nu må jeg til frokost. Klokken er 12.41. 

07.40: Tak. Ja. Derfor skal vi over blueprint- indsigt for at forstå livet, og så det jeg skulle lave - 
duallæren. Men der er lige lovlig meget research! Jeg venter på opringning fra plejepersonalet. Nu 
må Falck da snart nå til hende. Der er gået 1 time og det var kl 5, de fandt hende på gulvet. Så det er 
2 timer og 40 minutter siden. Håber hun kun er forslået. 

07.43: Sandt .  Ja håber det bedste. 

30.09.17 kl. 13.20: Min mor brækkede hoften og har lungebetændelse igen. jeg var ved 
Frank fra Lotus Health Care igår på helsemessen. Han testede en gammel streptokok svingning 

igang igen. Og så reagerede jeg på ost - så der er nok noget Magdalena med i det også.  Og 
i går den 11.01.18 skulle jeg til Frank NET OP, da vi stoppede ved temaet ”Jesu livs tid”. 
Der må ligge flere traumer der. Og nogle af de mennesker tilknyttet sjælsfilen, der kører, 
må have levet på den tid også. Vibbe var en del af Judas, så vidt jeg har set. og der er 

nemlig pt masser af ost i mit køleskab, og det var en pizza for et par dage siden, der fik kroppen til 

at vælte helt Og det var også en pizza denne gang – Alle pizzaer fører åbenbart til Rom på 
”Hjerne-CD-Rom-en”. Det vil vel sige, at vi har vist, at tidligere liv har med sygdomsudbrud at 

gøre? Og nu vil vi gerne snart løses af den tjans!  Dels via fødevarepræference og dels ved at 

en uskyldig fødevare pludselig vælter kroppens forsvar, og så mangler det at blive koblet sammen 
med det andet, at man via sms'er og altså mental tilknytning kan påvirke hinandens immunforsvar. - 
altså er der også ved at være belæg for min påstand om, at bl.a. allergier og psoriasis er sociale 
sygdomme og dermed også delvist belæg for, at de nye sygdomskategorier jeg har givet i bøgerne 
nok bliver bekræftet som en realitet på et tidspunkt. Og behovet for vacciner ophører så nok på sigt. 

13.49: Det handlede også om guldpil - faktisk det træ jeg også havde tænkt på at plante i haven. Det 
står for at være offer. Men også for at tage ansvar. Frank tror ikke, jeg tager ansvar, men jeg tager al 
det ansvar jeg overhovedet kan. Nemlig at føre folk hele vejen, fra sidelinjen, indtil vi alle når frem 
dertil, hvor man vil sige at " det jeg gør, er mit ansvar". Mit optimale ansvar kan ikke tages endnu, 
men jeg lever fuldt og helt op til ansvaret hele vejen ved at bakke op, ved at stille opgaver, ved at 
spejle modparten, ved ikke at stå frem endnu, men derimod tildække mig med ubalancer og ved at 
være klar til ret tid og ved at skaffe vidner hele vejen og ved at påtage mig andres ubalance så de 
frisættes til at finde tættere til deres blueprint.  

Jeg håber det går op for dem, for det bliver mit ansvar at kontakte dem snart for at bygge den bro, 
de ikke ved skal være der. Jo Kay, fordi jeg har mindet ham om det flere gange. Det skal nok falde i 
hak. De har fået nye redskaber derude til rens, så det nærmer sig. Men jeg ved også nu, at det var 
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rigtigt, at jeg skulle trække mig ud mens de sadler om igen. (Lysnæring har fået opdateret kode. 
Det minder om det samme princip udført i Konceptet. Symbolerne blev opdateret.) 

Jeg er rigtig glad for at Rebekka også havde god oplevelse inde hos dig, og at det er hendes tur til 

at flytte en skakbrik nu god weekend - og har du ikke noget at lave, så er der altid 

en sms, der kan overføres. Og det er nok ved at være slut på det her plan med det. Så tak 

for hjælpen!!! Og de gik og de gik og de gik og kom en sms nærmere målet. Nu skal jeg så 

snart igang med bogen forfra. Der kan komme nogle stykker igen, men de må så være lidt 
anderledes, hvis spiralen går opad OG "belastningen" fra mig føres enten over på den næste i 
blueprintet (Lotus Health Care?) eller jeg udelukkende skriver til mig selv og derved går 
kommunikations-solo? ?? Vi ser hvad der sker. Under alle omstændigheder er jeg taknemmelig og 

lettet over din assistance.  

15.13: Kortere sagt om alting, tiden er inde til at tage kontakt med mig selv. Jeg overfor jeg. Og det 
sker gennem nok er nok bogen. At jeg dukker frem af disen/coveret. - og næste fulde 
regressionsbog. Og det står så som eksempel i den proces, for andre også. 

Jeg er lige nødt til at slette 1½ sms for at lave personbeskyttelse. 

08.39: Det er sandt  - alle dine SMS fra lørdag og denne  

09.01:Jeg spiller altid med så åbne kort som jeg kan, men kender jo ikke så ofte agendaen af de 
skibe, jeg sætter i søen. Derfor skal ovenstående sms også med. Så vil resultatet vise om den her 
forskningsmetode, som jeg har brugt er ok. 

Højere viden vil så vise, at man godt kan have ret i noget, uden at kunne bevise hvert trin på det 
tidspunkt, man får sin viden/ opfindelse. Sådan er det vel i al almindelighed, når vi flytter os. 
Almindelig sund fornuft bør indeholde og rumme den indsigt, ligesåvel som, at om noget er sandt, 
så kan det bevises hele vejen til målet. Enhver ved jo også at musik rører os på forskellig vis, men 
det er først de sidste år, det er bevist. Så skulle vi nok ikke have spillet musik nogensinde, om vi 

skulle have fulgt videnskaben  jeg er nødt til at sætte min metode i spil for at vide om 
bogværket skal skrottes eller vitterlig er et fundament, man kan bruge. Jeg skal måske bruge en 
regression, hvor jeg så lige tjekker både Jeanne d'Arc, Blavatsky og evt. Braveheart, hvis der er 
noget om, at lady Nada er højere aspekt af Magdalena? ? 

Jeg tror faktisk desværre det er alle sms' erne. der skal sendes til mail. så nu står agendaen 
også frem igen mht til; at når man rækker fanden en lillefinger, så tager han hele hånden! Og det har 

været agendaen i alle årene. Saturn er den hårde læremester! Før har jeg relateret det til 

Saturn, da den også kaldes The Old Devil. Men lige nu indser jeg, at det må være Pluto, som hersker 

over underverden og jeg var/er jo undercover af dødes sjæle og klistersjæle osv. Måske er Pluto 
det højere aspekt af Saturn? Så al karma er væk, når vi har integreret Plutos energi. Det er 
logik for Perlehøns. Så Plutoenergi må være en del af det manusymbol, der kan fjerne 
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karma! Det vil sige, at vi kan kvantespringe henover Uranus og dennes energiintegrering 
i os via IT, ved at alle i stedet får det manu-energisymbol, der så åbner adgangen til 
kontakt til andre i Universet. Det er da derfor, jeg er på den anden side af IT og dumpes i 
energi ved at sidde med det. Det er fordi jeg allerede er forbi Pluto, for manusymbolerne 
havde jeg allerede i mig. De trådte bare frem på rad og række. Vupti dot com de alle 16. 
Så endelig falder det på plads. Bogværket er Plutonisk. Og det er derfor også sprængfarligt. Men det 
jeg gerne vil gøre med transformationsplaneten Pluto, er at ændre dens omdømme også, så den 
bliver til hunden Pluto i stedet, og dermed alkærlighed, trofasthed og leg, og vise, at tærskelen til 
Plutos integration i os, er ubetinget kærlighed, hvorved livet bliver til eventyr og magi, fremfor en 
ond, traumatiserende trædemølle. Gammel viden må flytte sit punktum, for at historien kan 
fortsætte. 

09.05: Ja, jeg mærker det er sandt , at lady Nada er et højere aspekt af Maria 
Magdalene  

09.05: For at vise, at livet er så meget mere end bare det, at vi er kommet for at lære. Sjælen må 
være den kube, der udgør historiebogen. Og den bog må have bind ll også - for ældre sjæle eller 
dem, der skriver i sjælens bog. Dem, der laver soulmanagement. 

09.06 : Super  

09.06: Ja sandt   

09.07:  

09.37: Hvis xxx har været del af Blavatsky har vi vist, at mennesket består af flere sjæle i en gordisk 
knude. Og hvis det er sandt, så har jeg vist, at jeg arbejder ok selvom Neptun danner slør. Jeg har 
Neptun i 12. Hus og det vil normalt give sindssyge og indlæggelse. Men mit horoskop skulle have 
været anderledes om det var sådan fat. Så hvis en xxx har været Blavatsky, så har jeg et xxx vidne 
på, at jeg ikke er sindssyg, og så kan jeg forlange erstatning for de fejldiagnoser, der er stillet i mit 
tilfælde. Og så er der penge til at lave bogværket færdigt med og så ryger hele fundamentet for 
traditionel psykologi og psykiatri, kvaksalverilov og fejlbehandling af mennesker via 
chokbehandlinger, fikseringer,  psykofarmaka og dermed ændres menneskesynet og verden. Og 
derved har overflodssangen " når verden fungerer igen..." sin berettigelse og viser, at jeg har 
jordforbindelse nok til at vide, at vi skal helt hen i Atterdagen, før det sker. Men som spejder svor 
jeg jo engang: sæt dig et mål, giv aldrig tabt. Dengang kendte jeg ikke målet, men jeg er her endnu. 

 

 Tryk 16. 
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09.37: (Det kunne lyde som en fin "sidste- sms". Men jeg lover ikke noget jeg kender Pluto 

efter - hånden, den tog  

09.53: Man må kunne bruge krystalsolens energi for at stoppe flowet og gå i land på en ny brink. Det 
næste jeg skal har noget med krystaller at gøre. Og kodning af dem. Også mine krystalskåle. Men 
der går vist lidt tid endnu. Først skal den her bog gøres færdig. Hav en god dag. Pluto er netop 
begyndt at gå direkte i torsdags, så den skal lige igang. Så kører den transformationsmæssigt 
ubønhørligt med sit "offer". Derfor tror folk, at det jeg laver er sort. Men det er blot integrering af 
Pluto, hvor samfundet nu er nået til Uranus og dermed teknologi, men mangler Uranus som 
transformeret til galaktisk kontakt og Neptun som barmhjertighed og healing, og derefter ligger 

Pluto ligefor . Og bogværket bygger broen, da astrologi blev borttaget 
fra universiteterne i Danmark, fordi det blev betragtet som en uredelig videnskab. Så beviste jeg 
lige, at man kan mærke planeterne og så må astrologien vel skulle på banen igen - hvilket allerede 

så småt er ved at ske. Åndsvidenskab går forud. Det er logik for perlehøns!  Punktum  

09.56: Inspiration går forud for viden, men viden kan også inspirere. Der er det, der er i helhed, og 
der er allerede tænkt på alt. Det er os, der forsøger at følge med som det tynde øl (Neptun). 

10.32: Nu skal jeg så sætte min vilje ind for at sige nok er nok for idag. Plutos virkning gør, at der 
må og skal eksistere flere former for viljer. Og så kan man starte helt ny tangent derfra.  Men nok er 
nok her og nu. Pluto er slangen i paradisets have, som medfører transformation. Ahh jeg forstår! 
Det vil sige, at jeg nu må påtage mig ’guds vilje’ (Vulcan ) og sige nok er nok. Og så ender jeg lige 
bestemt i starten på ’nok er nok bogen’, som begynder med spørgsmålet som Finn stillede igår: hvis 
du havde al magt, alle muligheder, hvad ville du så gøre som det første?  
Idag må svaret være.... begrænse mig og lave en dual, jeg kan spejle mig i og så ændre det,  jeg ikke 
bryder mig om. Så det vil sige, nu går Pluto frem i modsætning til tilbage og jeg ved, at nok er nok 
bogen er skrevet på uhellige Marsenergier, så Mars skal bytte plads med hellig Venusenergi for så 
får vi netop Venus ind som Jordens søster, og manden i månen bliver da sat ud af spillet som 
håndlanger for Mars og dermed med i komplottet af klistersjæle, der skabes af Mars, lav Uranus og 
gammel karmisk måneenergi. Ad den vej skal det gode fra Universet sluses ind på Jorden og kreere 
skiftet i menneskehedens personlighed. Jeg må hellere komme igang, med forskønnelse af ’nok er 

nok bogen’. Adjø til Bamses knækkede skorsten (12.01.18 Aha! – nu fatter jeg lige pludselig, 
hvorfor Sassa henvendte sig til mig i ca. 1999 igennem en ”sort skorsten med knæk på” – 
Deet for børn! – erindingen om Blueprintet, Store Bjørn, udråbt som sort, sort perle, 
Pluto, Sort sol, esoterisk viden for børnehaven osv. Endelig, endelig, endelig fattede jeg 

for-fatteren! .), der hele tiden falder på grund af tyngdekraften og goddag til Pippi. Nu 

skal de lange ålede strømper trækkes op og strømpebåndene transformeres til hofteholdere, så 
Struense kan få lidt Opdrift og zigzagkursen rettes op med Zigiezet. .... gad vide om Lindgren ikke 
kendte Struense i et tidligere liv...? In spirit, spot og spe.....  
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10.34: Hendes datter kunne godt være Caroline Mathilde… bare en strøtanke. 

12.04: Sandt   

13.52: Så er der mailet til xxx  Tog jeg ikke lige et ansvar der?! Jeg kom godt nok ikke i gang 

med bogen, men jeg byggede ansvarligt på fundamentet  

16.48: Ja du tog ansvar.  

17.03: Deet da det. Vi blev jo bedt om at ligge i flowet. Og så må man jo møde det, der kommer med 
strømmen. Så jeg ved ikke, hvad det blomstermedicin skal. I konceptet var vi forbi homøopati, så 
det siger mig aldrig noget. Svingningerne må gå til noget, der er mig ubevidst eller bare indikere 
hvor i forløbet vi er nået til.  

(Nu ved vi så mere præcist, at det er rigtigt som formodet – det hjælper andre i det 
åndelige netværk. Indeni os. Og frisætter os for andres skadelige energier. Som 

formodentlig er dem, der gør os til det dyriske menneske. Så  OP på fars 

tryllehat  og integrer  Manusymbolerne! ). 

17.05: Er det en af kroppens devaer måske? Milt?  

17.23: Nej, det virker lidt bizar. Men det kunne godt være en indre undertrykt instans af en slags. 
Måske tilknyttet hjernen... eller er det ikke snarere min fortidige makker i konceptet Dorthe Skriver.... 
er det fordi jeg ikke sendte det sidste brev - der var lidt urent? Det er hende, energien blokeres af. 

(12.01.18 Og nu er vi så kommet til Vibbe-rækkens energier.)Hun har nok alligevel lavet et og 

andet imod mig. Hun har sat et værn op. Der er noget, der skal ændres, inden jeg kan skrive igen.

hun skal fjernes fra posten ved pc'en i galaksen og så skal jeg selv kanalisere direkte fra 
mig selv deroppe fra. På jordisk plan har hun 8-9 klistersjæle på. De holder hende på plads til ret tid. 
Så jeg skal prøve at sadle om i løbet af i aften. På en eller anden måde løsne energien,  der binder os 
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sammen. ... har jeg gjort det netop nu? Så skal afstanden holdes i mildhed og med et eller andet fif... 
bopbob der skal lige tænkes. ... 

17.25: Ja set er rigtig . Der er faktisk noget med kroppens deva. Det virker ret 
mentalt og ikke så meget fysisk.  

18.28: Jeg tænker og fornemmer lige videre.  Er det mit ansvar at skifte devaerne ud så de nye kan 
leve af lys fra dag ét, fremfor metoden Kay bruger. Og det er det hans energistænger gør, så de skal 
mange flere stigninger / skift igennem. Lige netop den første har været milten - så blodsukkeret 
holdes stabilt. Og for mange år siden har jeg tegnet min milt Deva og det var en splejs, der hed Lola. 
Så det er hende, der skal skiftes først, da hun ikke magter miltens ansvar på lysnæring.  
Og så Dorthe Skriver. Hun skal forfremmes frem for afskedigelse, da det så griber fat i de breve jeg 
skrev til social-forvaltningen i sin tid, om deres "fratagelsesprocedurer", frem for at give til folk så 

de kunne komme videre. (Medvirkende årsag til at anklage mig for sindssyge!) Da fik jeg læst 

lektien og blev forbudt at skrive til min sagsbehandler!  Klart ulovligt!  Så er vi ved at være ved 
bogstart i endnu én af de opadgående spiraler. Så Dorthe skal forfremmes, og det var derfor brevet 
først skal afsted nu. Også til de to andre i basisgruppen, men ikke flere. Der er for stor risiko ved at 

sende det til flere.  (Kære astrolog, hvor står asteroiden Eris ? I et af husene står den for 

stalking . Er den ikke i spil lige nu? ) 

19.04: billede af xx.  Og så er det de her eksistenser, der skal erstatte devaerne ? 

19.51: Ja.  

19.51:  

19.54: Det bliver spændende.  Men der har godt nok været millioner af sten 

at vende. Og ingen ved hvornår vi kan begynde på det.  

19.55: tak for hjælpen.  

20.07: Velbekomme   
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(Jeg må slette et par linjer i nedenstående sms af hensyn til en omtalt person.) 

05.10.17 kl 14.10: Jeg har været ved at se en video på YouTube om Blavatsky og som sædvanlig, så 
klapper mit system sammen, når jeg er på internettet. Jeg kan se folk de snakker uafbrudt, men jeg 
kan ikke høre, hvad de siger og alt der er engelsk, både skrift og tale kan jeg ikke holde sammen. 
(På grund af, at ”Den sorte Perle” kun kan laves ved at bruge dansk morfologi. Nok er nok! Det er 
svært nok endda!) Det er en 5 kvarters video, og jeg forsøger vitterlig at få fat i, hvad de siger men 
uden held. Så sker der en åbning af hørelsen af og til, men kun lige nok til, at jeg fanger mønsteret i 
hvornår det sker. Det eneste jeg får lov at høre er nogle få udsagn om hendes opførsel, og at hun 
vist blev temmelig syg og fik dårlige lunger. Af det jeg hørte, genkender jeg Rebekka, min mor og 
mig selv. Så er jeg spændt på 4. part. Det er også interessant, at vi er 4 personer i hver sin 
generation, så den indre viden bliver kontinuerligt i verden! Igår aftes blev jeg igen justeret. Er 

denne justering baggrunden for kun at kunne høre det, jeg skulle og ikke andet? 12.01.18 Jeg 
sidder faktisk her og tænker på, hvem der nu roder i mit hår for at meddele noget! Jeg har 
faktisk haft lidt hovedpine et stykke tid. Ikke noget af betydning, bare mærkbart. Kan du 

se om det er muligt for dig, at gennemføre en brugbar regression med min mor? Hun har jo dårlige 
lunger, er total træt og har kun lav stemme mm. Hun har følgerne af Blavatsky s lunger til fulde- og 
at hun er syg af passiv rygning er nok mest "passiv Blavatsky". Men både Rebekka og jeg er også 
fanget i lungedelen mm. Så interessant om vi ved regression til hpb kan "helbredes".  

14.21: Er jeg den eneste gennemgående bærer af Hottentotten, Nefertiti, Magdalena, d'Arc og 
Blavatsky? Og er det i såfald kun mig, der har et blueprint og andre bare fri vilje? 
Hvis alle har blueprint, er det så personer med det astrologiske aspekt "yod" også kaldet "guds 
finger" der er bærere af "hovedstammen" aha - er "hovedkanalen" for et fælles (måske) gruppe- 
blueprint , er vi i Blavatsky 1 eller 4 sjælegrupper repræsenteret?  Nå... mange store spørgsmål på 

lidt plads  

5 sms slettet af hensyn til involveret person. 

19.02: Apropos SF - Annette Vilhelmsen har meldt sig ud af SF idag. 

Vi laver lige et rejehop på grund af slettede sms-er. 

22.32: Jeg forstår problematikken. Hvordan kan vi bevise sandheden, hvis man ikke må 
offentliggøre beviset? Man må selvfølgelig skulle spørge hver enkelt om det er ok at det bliver 
udgivet og tillade at slette detaljer? Ellers har vi kun dit udsagn, om det er rigtigt eller forkert. Og det 
kan selvfølgelig ende der. Det er ok for mig, jeg stoler på dig, men det er verdens eneste eksempel i 
fald det er sandt. Så det ender nok ok uden at ødelægge noget for nogen, er mit gæt. Vi kan ikke 
vide det, men gøre det mest etisk korrekte. Problemet er fuldt i tråd med alt tidligere - højere viden 
kan ikke komme ud på grund af skrevne og uskrevne regler. Nu er vi op imod etiske regler. Vi får 
hele vejen i værket sat stolen for døren i forhold til love og regler. Hvad vejer tungest oplysning af 

verden eller hensyn til den enkelte? Træls problem man kan offentliggøre det anonymt eller 
man/du kan plukke i teksten hvis der er 4 forhold, der er enslydende, eller man kan sætte alle dele 
sammen og så er der ialt beskrevet hele hendes liv, som det fremgår af de data som findes, som 
ingen af os fire er bekendte med. Det må være noget, vi finder ud af bagefter. Min mor sagde 
overraskende også ja med det samme til at prøve en regression. Jeg har ikke spurgt Rebekka 
endnu. Det er pt. Heller ikke sikkert, at de andres lydfiler skal udgives i min bog. Jeg ved der i 17 år 
har været snak om at lave en fælles bog med blindtests af de, der har levet på Jesu tid og måske 
også af dem, der har været ægyptere, vi er nemlig mange inkarneret i dk. Jeg kan forestille mig at 
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problemet rykker hen i den bog. Under alle omstændigheder, så afslører jeg formodentlig ikke 
sjælsdelingen i indeværende bog, da der flere gange er blevet sagt, at der kommer stram styring på 
bogen. Og så er der tid nok til at finde ud af, hvordan det konkret gøres. Jeg har kun tre ønsker, at 
finde og videregive Oplysning og at holde folk uskadte. Derfor er alle også hidtil under pseudonym 

;-) Men bare ikke i denne bog. Heri er det blevet lidt blandet, qva det ikke at skulle læse 
bogen igen, fordi visse personer heri skal noget bestemt, tænker jeg. Jeg kender ikke 
agendaen. Det er dog voldsomt som nogen eller nåde trænger sig på i mit hoved. Er det 
Franks kugler, der virker, eller er der en eksistens, som vil mig noget? Der er kun én vej 
til at finde ud af det – lad eksistensen tale, såfremt den er der. 

23.01: Først og fremmest handler det om, om det vi mener at have set som en sandhed, er sandt. 
Står det frem som åbenlyst forkert, så skal der ræsonneres anderledes på alting omkring højere 
sansers brug. Det er et nødvendigt studie, da det her er noget, der kan tjekkes op på i litteratur og 
gamle aviser. Ligesom jeg har bevist planeternes indflydelse, selvom der stadig er en mulighed for, 
at det kan hænge anderledes sammen på trods af rigtigheden i forhold til den videnskabeligt 

udregnede efemeride. det er måske kun første del, der er bevist. Og det hele skal først 
erkendes som redelig forskning, da man ikke kan gennemføre dikterede beviser på samme måde 
som i traditionel forskning, da nuet hele tiden er unikt, fordi vi ikke kan rumme og kontrollere 
helheden, som i et laboratorium. Det er nødvendigvis en selv, der er vært for studiet og studievært 
for resultatet. Der er ikke andre, der kan bruge ens sanser; men jeg har sørget for, at der hele tiden 
er minimum to, der "ser"/oplever det samme, eller kan bevidne det, jeg er i/ gennemgår. Tættere kan 
man altså ikke komme det. Nå nu er det vist sengetid. Kan du sove godt. Der er kommet forord til 
bogen idag. Netop som jeg var ved at tro, at jeg aldrig fik mig slæbt til tastaturet igen. Jeg håber det 
lykkes, at få den skrevet og udgivet på en eller anden måde, selvom jeg ikke er vild med 
offentlighedens søgelys. Godnat. 

10.57: Åh hvor det trækker i alle mine chakra nu. Jeg kan næsten ikke gå min i forvejen forkortede 

tur. Jeg tjekker efemeriden for planeterne, når jeg når hjem.  

11.35: Er Raketmadsen Blavatsky s ven i tidligere liv og Kim wall en af de journalister, der hindrede 
højere viden i at blive anerkendt? Ingen af dem føles tæt på mig, men tættere på min veninde fra 
konceptet, som så kunne have været Blavatsky s ven. Det er godt nok ubehageligt at være del af 
menneskeheden, føj hvor er jeg tit flov over det. Hvor ville jeg ønske, at verden havde lyttet til mig 
omkring Breivik, så havde meget været ændret idag. Eller været på vej til det. Nu kan det ende med 
at alle i den her bog må anonymiseres og alligevel er det lavet, så man kan genkendes. Der er jo ikke 

andre, der sejler privat ubåd. - hvis det er sådan det hænger sammen det er uhyggeligt. Men 
måske hvad der skal til? Før folk tager ansvar. 
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11.39: Okay løve og krebs præger mig, og det her mærkes. Jeg må tage en kop kaffe og besøge min 

mor idag og springe over imorgen, hvor der så er mere energi, måske.  

09.10.17 16.22: ja det mærkes rigtigt.   

16.23: Jeg vil godt hjælpe din mor, er du sikker på hun skal i regression? Måske skal hun noget 

andet.  Vores mor er Jomfru. 

16.49: Hun skal måske først have den der Zinzino olie, hvis den kan sendes ind gennem hendes 
sonde og evt også den Shake lavet på grøntsager. Det huer mig ikke at skulle ind i 
abonnementsforløb, men vi ender ligesom hele tiden der. Jeg kan forstå på hospitalets læge at 
vores mor nu også har fået osteoperose - de konkluderer det ud fra som lårbenshalsen er brækket. 
Ikke scanning. Jeg gik dem derfor også på klingen i forhold til lungerne og KOL, og det viste sig så 
også der, at diagnosen er lidt lemfældig. Hun har udposninger i de øvre bronchier, så hun ikke i 
særlig grad kan hoste slim op. Og det lægger sig så der, fordi hun kun får sondemad, da hun 
fejlsynker efter en prop nær hjernestammen.  Hvis hun taler meget, kommer hun til at hoste og det 
plager hende. Så siger hun mindre og så bliver tungemuskler svagere, og hun sværere at forstå. Nu 
siger denne læge så, at man nærmest vil kalde det stive lunger. Og så stod der bare zinzino olie i 
bærret på mig. Sommetider er det som om der er en agenda med at rette hende op, så lysnæring, så 
genoptræning og så flytte væk fra plejehjem, hvor andre ellers flytter ind. Vise hvor forkert 
lægeverdenen er, og hvilken vej vi skal. Men jo ældre hun bliver, jo mere urealistisk bliver det. Jeg 
ved ikke, hvad der kan gøres. Jeg er efterhånden udbrændt på det.  

16.53: Hun er 88 og i en kanalisering fra før, hun fik proppen i 2003, fik vi at vide, at hun har 
potentiale til at blive 100 år. Men det er synd, om det er sådan her. 

10.10.17 kl. 10.57: Ok. Ja det er synd, hvis det skal ske på den måde. 
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13.19: Kan du se, hvad skridtet er, inden hun kan få regressionsoplevelsen? Vi er jo trætte af at få 
stillet spørgsmål om genoplivning i tilfælde af hjertestop og svare nej hver gang. Måske er 
regression det, der kan vende situationen? Kæmpe eller give slip? Du får lige et par billeder, der 
viser resultatet af kommunalpleje.  

Og i dag er der atter en mail fra Zinzino. Det er irriterende. Men det er mere irriterende, 
at selvom man vil gøre det bedste for ens pårørende, så stiller systemet sig imod det! Det 
er dybt chokerende at opdage, at man INTET har at skulle have sagt omkring ens 
pårørende og problematisk, at systemet og pressen giver udtryk for, at pårørende ønskes 
at tage mere ansvar. Jo – men vi må jo ingenting, når det kommer til stykket! Vi er bare 
nikkedukker. Hvordan kan man stå stiltiende og se på det her? 

13.22:  Som vi husker hende. 

13.23:  Som dansk økonomi og politik vil have hende.  

Det er hårrejsende! Der er en bevidst eller ubevidst agenda kørende i ældresektoren. Jeg 
kan se, man ikke tænker genoptræning ind i sin omsorg/pleje. Man tænker kun – så kom 
vi så langt ned ad bakken. Bare ærgerligt, så tager vi den der fra. I mange uger lå vores 
mor med smerter og ubevægelighed af arm. Det blev fjernet på 20 minutter af en healer. 
Der blev aldrig tilkaldt læge, før jeg opdagede, hvordan det var fat med hendes arm. Man 
accepterer bare forældelsen så snart den indtræffer og gør den status qvo for næste 
nedadgående trin. Og så laver man lige en personalerotation og så er der en ny i sengen 
efter kort tid. 

11.10.17 kl. 07.33: Min mor har været frisk nok i hovedet. 

08.13:  Hov smuttede lige men allerede nu, udenfor hospitalets sug, er lungerne ved at slime 
til igen. Det må være rædsomt. Nå, men jeg er atter vågnet op med uro omkring min hjerne kan 
holde til at skrive mere og en fornemmelse af, at bogen et langt stykke kun består af sms'er. Men 
der er jo rigtig mange. Så vidt jeg kan se er det helt tilbage fra 9/9. Det vil tage noget tid, så det er 
vist urimeligt som frivilligt arbejde. Jeg vil gerne indsætte 500 kr på din konto, hvis du vil sende dem 
til mail. De mindste behøver du ikke sende. Det tager ca samme tid selv at skrive dem af. Det er 
mere forløbet af indsigter, der er vigtigt. Der blev skrevet forleden, at jeg rejser mig gennem denne 
og næste bog. Jeg har min tvivl. Godt nok har jeg et forløb at se. Men reelt føles det mere som om 
jeg køres i hjerne kollaps og kommer til at stoppe om kort tid. 
Så minimum af skrift på pc hjælper. Der er to veje. Begge ender ligesom uafsluttet med min opgave, 
mht. at skrive, men den ene kan godt blive nogenlunde, hvis jeg stopper med selv at skrive og 
flytter. Den anden fortsætter jeg med at skrive her, hvor jeg bor og det dør jeg så af. Så den bog jeg 
skriver nu, bliver evt. "Opstandelsen" som symbol. Så.. nej den er vel langfredag,  så er den næste 
om de tidligere liv døden og det evige liv.... og så genopstår jeg i samfundet med nyt koncept. .... Nå 
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det overordnede forløb vil vise sig. Lige nu er det ”langfredag” og jeg må give op, har kun få ord 
tilbage (sms'er ) 

10.14: Nu haster det. Jeg er lige blevet ringet op fra centeret for ældrepleje omkring en samtale på 
fredag kl. 10. Omkring vores mors fremtid, da de nu har opdaget, at det jo er temmelig tit hun er 
indlagt. Ser du noget brugbart vi kan gøre - vil zinzino præparater virke? Det føltes næsten som et 
tilbud om aktiv dødshjælp, da han ringede. 

10.17: Jeg havde ret travlt i går, var bl a på et spændende virksomhedsbesøg. Jeg er ikke sikker på 
at zinzino vil hjælpe. 

12.01.18  sandt, hvad Hanne Mie skrev – vi fik afslag på at give 
vitaminpille og en skefuld olie! Selvom vores mor helst ville have begge dele. I dag er hun 
sølle og vælger at ligge i sengen, fordi der er for kedeligt på plejecenteret, og fordi hun 
ikke kan overskue konsekvensen af at ligge der, når man nu ligger så godt – og 
plejepersonalet vil ikke tvinge hende op. Fri vilje til at blive dårligere, fremfor at fatte, at 
personalet er hendes hjerne der, hvor hendes egen har en skade! Det gik fint med at 
komme udenom vitaminerne og olien, selvom det her var min mors hjerne og krop, der 
vidste mest. Lov på lov på lov slår vores pårørende ihjel og indskrænker først livet til at 
lande på institutionerne. D fand´me uhygligt du! 

10.17: Træls med sådan en opringning. – Og jeg fik ret. 2 år max fik vores mor at leve i kunne 
vi se ved et tilfælde i en journal 14 dage efter. Hvis vi da ikke ville lade hende dø ved 
næste lungebetændelse…. 

10.19: vil du have alle sms igen? Eller de sidste? Ja der er mange, du har fået mange erkendelser 
den sidste måneds tid. 

10.31: Det er dem alle. For jeg har jo ikke hukommelsen med og skal helst væk fra den her pc, så 
hurtigt som muligt. Så hvad der kan stå selv må gøre det.  
Det der har stået i stjernerne for krebsen i denne måned om, at mine opgaver går i vasken på grund 
af forstyrrelser fra omverdenen , det er godt nok blevet en realitet! Det er en kamp. Nu troede jeg 
lige, at jeg havde et par dage inden jeg får lidt hjælp til evt at få lagt SF stenene i weekenden,  så 
ringer de om et møde. Og hjælpen med stenene kommer også for mig på et dårligt tidspunkt. Det er 
godt nok nedbrydende stressende, netop som mine ressourcer fader helt ud. Eneste trøst er, at det 
nok er meningen for at lave handlingen autentisk. Men slutningen kan jo så også reelt ske. Det er 
højt spil, om den åndelige verden er til at stole på. 

13.43: Altså de sms jeg har fået. Er ført over i dokumentet. Dem der mangler begynder med 9/9-2017 

13.45: Jeg tjekker lige senere. 

13.47:  Tror der mangler fra: jeg har spammet din mail med kopier af sms. – Sandt  ! 

13.50: Ok. 

14.12: Ved du om aktiv dødshjælp er ok med universet? Jeg synes det er en svær problematik. 
Vores hund blev aflivet, og den sagde selv til, da den var klar. Jeg må ned til min mor nu og tage en 
alvorlig snak, inden de andre blander sig. 
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16.23: Min mor er indstillet på at give genoptræning en chance. Hun lyder mere fattet end andre 
gange, det har været på tale. I det hele taget klarer hun op, hver gang jeg skriver. Det er simpelthen 
ikke til at finde rundt i. Om man skal satse på de 100 år hendes potentiale lød på, eller lade stå til. 

Men denne gang har hun valgt sengen. Formodentlig fordi vi åbnede den der 
energiportal den 12.12.17 og fordi Uranus bremser op og vender den 02.01.18. Begge dele 
kan hun magelig reagere på. Jeg så ikke min mor oppe i 3 uger. Men hun har været oppe 
flere formiddage, hvor jeg ikke er der. De mange personaleskift har helt ødelagt den 
daglige kommunikation, som ikke er for god i forvejen. Ikke af ond vilje, men 
hovedsagelig på grund af tidsnød og forskudte personalegrupper, så man ikke akut kan 
få svar fra sygeplejerske osv. Det mest groteske, men ofte hørte svar i forbindelse med 
vores mor er:  

Min mor mangler vand, hun er tørstig. Det må du snakke med sygeplejersken om i 
morgen, om hun kan få lov til at få. 

Hørte jeg ordet ”Velfærd” i æteren, eller hvor blev det lige af?  

Hvad skulle du på virksomheden? Var det rådgivning af den eller sessioner for medarbejderne?  

12.10.17 kl. 10.27 billede af sms-mangler: Jeg har tjekket dokument med overførte sms. De her 

mangler. Og fra den 18/9 tak  og frem til idag. Jeg mener, jeg blev kontaktet ved midnatstid, 
 da jeg var gået I seng. Det var gudinden Hathor. Er det meningen jeg skal "frelse" min mor, med det 
jeg har af symboler og evt. forløber for næste koncept? Og så går vi over i 5. Dimension når 
regressionsbogen er skrevet?  

13.10.17 Kl. 09.31: Jeg har en mulig regressant. Kan du se om det er sandt, at min sporadiske 
medarbejder har været en del af Michelangelo? Og Simon Peter.  

09.33: På virksomhedsbesøget handlede det om urter til dyr. De er igang med at lave urteblandinger 
til mennesker, men lige nu er det kun til dyr de har fået godkendt 

09.34: Sandt med symboler . (Hvis vi når så langt! Jeg har efterhånden min 
tvivl på det.) 
Hathor er også en Gud der giver liv, fordi den giver mælk.  

09.35: Det med din medarbejder får jeg ikke lige lov at se ind i lige nu 

09.36: Det er som om en vortex så småt begynder at rejse sig. Skal vi søge yyyy om penge til din og 
Katjas løn? Jeg kan ikke blive ved at lægge ud for andres opstigning, da dem jeg jo trækker lige 
med er fattige. Så vi så at sige med bogen her kan trække folk op af sumpen fra kontanthjælpslivet 

09.37: Spændende med hjælpen til dyr. Men landmændene kunne starte med at sætte dyrene fri.  

09.37: Jeg kører til møde om og med min mor nu. 

14.13: Jeg har lige været ved at fotografere nogle ting til bøgerne, som ikke var blevet gjort endnu. 
Som sædvanlig så stiger temperaturen til noget der føles som 30-40 grader og jeg tonse-sveder. Det 
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er mærkeligt, at energien så bare stryger afsted. Nu har jeg åbnet havedøren for at få luft jeg 
orker ikke mere idag og har fået ondt i hovedet af det. Der må ligge enormt meget energi i de bøger. 

14.13: Det er nok fordi det er en ørkenvandring   

15.56: Jeg har lige talt med lægen fra ældreplejen, som aflyste mødet p.gr.a overbookning i 
formiddag. Det viste sig, at aflivning /ikke behandling af min mor var temaet. Men rart nok at ens 
fornemmelser er rigtige. Både min søster og jeg føler heller ikke, hun er klar til at forlade denne 
verden endnu. Men af erfaring ved vi også, at lungerne slimer til ret hurtigt, når man ikke er på 
hospitalet mere og adgang til sug . Så mens der endnu er lidt klar tale, skal vi nok igang med 
regressionen. Hvordan kan vi gøre det? Hun kan ikke flyttes fra plejeboligen, så kan du komme 
dertil? Hun skal nok betale uanset om det lykkes eller ej, for det er noget af et sats. På Torsdag kl 10 
måtte vi have mødet med lægen og så kan hun ikke mere den dag. Hun bliver hurtigt træt, men i de 
her dage er hun klar i hovedet. Kan du i næste uge? 

14.10.17 Kl. 17.54: hvad skete der lige her? Ingen sms, mystisk. Lige nu er klokken 17.27, så 
jeg bruger bare lige tidsforskellen til at sige, at jeg holder nu for i dag. Jeg sidder og 
bliver kold nu. Energien fader ud, og jeg trænger til at ligge ned lidt og lige finde ud af 
hvad aftensmaden skal bestå af. Mine skuldre værker nu. Jeg skulle nok have taget imod 
den der kanalisering. Jeg fik da heller ikke den kaffepause… Nå, jeg må huske at tage 
sukkerkugler igen nu. Jeg synes, det ender lidt kedeligt i dag. Måske er der nyt på 
bedding i morgen. Det huer mig ikke med alle de sms-er. Det tager enorm lang tid at 

kommentere. Klokken er nu… tilfældigvis: . Lidt mester og zig i esset er 
der så alligevel over det. 

13.01.18 Idag forstår jeg så noget af det, der sker her. Vi har nogle brikker at flytte med. 
Først skal der indsættes en lydfil: 

   TRYK 16  

Og  der skal skiftes skriftfarve og highliner, og der skal findes nogle billeder  
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Og så får du lige dette englekort at tænke over  mens jeg lige finder nogle 
billeder. Nå, så skiftede farvefornemmelsen for highlineren… så hvad betyder det? Nåh, 
det er jo den nye sjælechakras farve. Bopbob, der begynder at være meget stof og mange 
lag sådan lige på en studs. Det kan jeg ikke lige greje. Dels forstår jeg, at de manglende 
ord efter sms-tidspunktet i går er skiftet fra guld-chakra til kobberchakra. Og kobber er 
et healende metal/fysisk manifesteret, kobber indgår i nogle af kroppens processer og er 
et spormineral her, planetarisk henviser det til Venus. Og Venus er alle værdiers planet. 
Jeg har forstået på bogens indledning, at den skal samle penge ind til sjælsforskning. 
Harachakra er sjælens chakra og må linke til 2. indvielse. Når man så åbner 
kobberchakra i sine højere legemer, så må man automatisk komme ind i 2. indvielse, 
hvor det må handle om sjælens integrering i kroppen, men også andre sjæle. Og samtidig 
penge og kærlighed – guld og grønne skove – og det var det deltagerne i Konceptet 
mente, at vi var blevet lovet, men aldrig fik. Det er deres tolkning, ikke min. Jeg fornam 
aldrig noget så fysisk i det vi blev lovet. For mig var det åndelige, spirituelle og 
vidensmæssige værdier, vi var blevet lovet – som så skulle være en naturlig overbygning 
på et fysisk bedre liv – fx et liv uden sygdom. Det er så gået ganske anderledes, men i dag 
forstår jeg også det hele anderledes. Det har handlet om at tage den shamanistiske rejse 
ned på bunden af havet og op igen. Men det er Sedna og vand er følelserne. Og følelserne 
er det astrale felt og dermed sjælefeltet. Det var dog et videnskoncept, vi fik. Så det var 
kærlighed til højere viden og højere visdom, der var afsættet. Medlemmerne målte dog 
også materielt successen og jeg kunne jo heller ikke eksistere uden penge i verden, hvor 
penge er alfa omega. Men alfa omega chakra ligger altså højere end pengene. Så når 
mennesket går ind i 2. indvielse så er kærligheden, viden og visdom højere værdier end 
det fysiske gods og guld. Man går ind til at gøre alvor af den erkendelse man fik på den 1. 
indvielse. At kærlighed er det grundlæggende for at komme videre. Fjendskab rækker 
ingen vegne. … Jeg kan ikke gennemføre det her… jeg kan mærke, at der ligger en 
kuppel af viden ovenpå mit hoved. Hele mit kronechakra har en kugle af viden liggende, 
som på en måde ikke er min… Det er Holger Stavnsbergs viden… han har lavet en bog, 
hvori man kan finde ud af, hvilken indvielse man er på. Det er en test man kan tage, 
ligesom man kan gøre det i de kulørte ugeblade af og til… Det er simpelthen ikke min 
opgave at redegøre for indvielsessystemet. Jeg vil komme galt af sted med det. hvis jeg 
tager testen selv, så vil jeg også havne forkert og miste modet, fordi jeg jo skriver alle 
indvielserne som Sigma/Zigma i forskellige afskygninger. Det er jo lige bestemt derfor, 
det er blevet nødvendigt med en bog til at skille delene ad. Vi ligner jo alle sammen 
hinanden, men jeg har jo lidt under at skulle spejle andre mennesker og tage alle mulige 
sjælefragmenter ind i mit system for at lave bøgerne og kan derfor slet ikke være mig selv. 
Og jeg har jo også en opgave i, at færdiggøre Sanat Kumaras indvielsessystem. Og der 
findes også mennesker, som slet ikke går indvielsesvejen. Pyh hvor bliver jeg svimmel. 
Den store energibold på toppen af hovedet er begyndt at vippe. Hold da op. Hvad sker 
der? Det er som om min metier med bøgerne har været at udrydde alle de grumsede ting, 
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der ligger mellem alle chakraer og i alle chakraer. Det vil altså sige, at jeg beskriver 
mellemstadierne, mens man går fra ét chakra til det næste. Det er i hvert tilfælde et 
væsentligt bidrag fra bøgernes side.  

Men der er et eller andet misforhold i dette her. Det er ligesom om jeg bliver vist, at alle 
indvielserne ligger inde i sjælen – også den jeg har på toppen af hovedet nu, som 
sædvanligvis ville danne coronaen omkring hovedet. MEN jeg står jo udenfor sjælen og 
laver alt dette her. Jeg kan bare finde en del billeder af noget med guld og en del billeder 
af noget med kobber og kobber/efterårsfarver. Det siger mig, at de mennesker, jeg har 
energier inde i mig fra, de var i guldchakra og skal via Franks kugler nu uddrives – jeg 
går med andre ord solo i guldchakra nu. Det er muligt disse personer også har link i mig 
i kobberchakra. Det vil vise sig. Men vi forlader guldchakra og går til kobberchakra. 

 For at manifestere kobberchakra må jeg være i 
det pinke chakra. Det vil sige, at jeg var i kobberchakra som minimum for at manifestere 

alle de lavere chakra i bøgerne v. hj.a. ord, billeder, energisymboler osv. . 
Kobber er kærlighed og healing og deraf manifesteres guldet som det nærmeste ”afkast”. 
Healing er energiarbejde, og vi kan derved forstå, at Ægyptens og de andre 
pyramidesamfund har kunnet manifestere guld. Det samme sker fra eksistenser i 
Universet og ind i Jorden. Derfor er der også et eller andet sted styr på den globale 
opvarmning! Skal der is til, så sker det. Det eneste vi ikke må ødelægge er grundvandet. 
Så falder hammeren! Så vi er tæt på!!!! Og der skrides ind nu før det er for sent – eller 
også er det for sent, så man har vedtaget at smelte nyt vand. Men nok om det, kan jeg 
fornemme. Der må komme mere senere. Men okay – kobber chakra ved åbenbart noget 
om Jordens tilstande, hvis man har det åbent. Og det er det så mange gange i bøgerne, 
og det passer så med min evige påstand om, at der er healing undercover hele vejen og at 
bøgerne løfter os til et nyt stadie, som i sagens natur udgår fra Danmark, som bliver det 
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nye Atlantis. Jeg nøs lige to gange på den sætning. Så det er sandt . 
Formodentlig skal det forstås således, at vi sidder i en gunstig position for at ændre 
verden. Jeg synes jo delegationen af soldater i Letland siger lidt om det. Jeg ville så bare 
gerne have, at soldaterne var udsendt uden at have et fjendebillede, men med den blotte 
mission, at manifestere fred. Her vil det så være en fordel, at man sender 
healingsdelegationer ud, hvor der er direkte portalåbninger på Jorden af god energi. Det 
er selvfølgelig en viden, der vil manifestere sig omkring hvor og hvornår dette sker. Det er 
i gang rundt omkring på Jorden og lysarbejdere har vældig travlt med det. Det hjælper til 
at åbne gamle lag i Jorden, men også at koble nye energier ind i Jordens felter. Det sker 
så i et forholdsvis skjult samarbejde med de eksistenser, der lever inde i Jorden. Enhver 

planet er som en giga-spirillahjerte og derfor i energiprincippet hule. 

. Du kan næsten forstille dig, at solsystemet er mega kopi af dig selv, hvor 
hver planet så styrer et organ. 

Nå, men hvorom alting er, så er kobber også healing og healing er en 4.dimensions 
foreteelse, når det er astralt. Det vil sige, at vi her står overfor et skifte mellem 4. og 5. 
dimension, hvor det chakra over kobber – altså det pinke – er det første chakra i 5. 
dimension. Jeg skal lige sige, at det her ved jeg i det fysiske intet om. Det kommer bare 
ud af at sidde på min papegøjepind og skrive. Hvis det viser sig at være forkert, så er det 
bare ærgerligt. Men det føles rigtigt. Og det betyder så også, at jeg efter at have åbnet 1. 

energisymbol i Konceptet havde denne aura  - altså NET OP gjorde alvor af 
at manifestere 5. dimension, hvorved indvielsessystemet automatisk træder ud af kraft. 
Det giver ikke længere mening. 

Nu kan jeg så godt fornemme agendaen i hele dette bogværk og i de kanaliserede ord i 
Konceptet! Vi blev via ord og attituder manipuleret til at tro, at det var ”sort” – altså 
dårlige kræfter, vi havde med at gøre – på trods af at vi havde mange gode resultater, så 
forblev det ikke sådan og vi afholdtes fra at det var varigt. Nu erkender jeg så, at jeg 
vitterlig har gået den meget unikke og sjældne vej, der tales om i bogen ”Fra galaksen til 
Jordboerene”. Det er altså sådan. Jeg har trasket hele vejen på alle mulige skyggesider og 
illumineret dem. Det er altså rigtig nok. Og hvad så?.... 
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Det vil sige, at Konceptet og jeg var i 5. dimension og derover. Gerhard dumpede os kort 
efter ned i 4. dimension og Sedna griber fat trækker energien hele vejen ned gennem 
chakrarækken og så sker det grufulde – Kay manifesterer sin Lysnæringsindvielse 
igennem mig og forsegler mig i 3. dimension med overvældelse af alt fra 4. dimension. 
Det har herefter taget mig 4 år at komme hertil, hvor jeg så er i dag. Og udgifterne incl. 
Kays lysnæringsindvielse, diverse andre terapiafdækninger og åndeligt påbudte varer til 
foto osv. osv. er nok over 100.000. Jeg tror faktisk ikke det kan gøre det. Så der er ikke 
meget at rutte med, når man kun har en førtidspension. Nu hjælper det så meget, at det 
sociale netværk er omtrent lig nul, så der er ikke værtindegaver og dyre højtider osv. Og 
tøj behøver jeg heller ikke meget af for at sidde her og skrive. Men jeg må indrømme, da 
huslejen steg 1000 kr i alt fordelt på en 3 års opgradering, så er der bare ikke mere at 
forske med. Jeg har kun én mulighed for at spare yderligere og det er ved at holde op 
med at spise. Det kan jeg så ikke lige nu, men det er muligt at det ændres igen og jeg kan 
få glæde af min store udgift til den lysnæringsindvielse. Der er bare noget, der ikke 
stemmer her. For Kays lysnæringsindvielse koster det dobbelte af, hvad jeg indvendig har 
fået at vide, at det skulle koste – og det ville endog være inklusive en uges internatophold. 
Jeg må have den indvielse et eller andet sted i mit energisystem. I Konceptets dage spiste 
vi nemlig kun fordi vi var tvunget til det. Ikke af lyst. Vi blev manipuleret til at tro, at 
lysnæring kom senere, hvilket det gjorde via Kay. Så der er ikke sket noget, der ikke 
skulle ske, alle har i min optik handlet og gjort som de skulle ifølge Blueprintet. At det så 
har været næsten ubærligt ind imellem, det er noget andet. Pyh, hvor en stærk energi, der 
går ned om mit hoved nu. Jeg har rigtig svært ved at holde øjnene åbne nu. Og jeg kan 
ikke blindskrift. Kay kan lave sådan en energi. Han er en stærk healer og kan mange 
gode ting og er et godt menneske. Det er blevet vist mig mange gange, da jeg har skullet 
tjekke hans villighed til at hjælpe andre flere gange. Og han besidder evnen til ikke at 
bære nag og det er en forudsætning for, at vore Koncepter og deltagerne kan forenes på 
sigt. 

Jeg ved, at jeg i min 6. indvielse på andre planer har haft en ubalance, der gør, at jeg vil 
hjælpe andre levende eksistenser for meget. Det er formodentlig den, der afsluttes nu ved 
at jeg sender dette bogværk på gaden uden at gøre det færdigt….aha… tak for den 

oplysning fra pinke chakra! Det var jo lige bestemt sådan – to nys på det
- at Konceptet også var – der var ingen hjælp – find selv ud af det! Så hvad har man selv 
skullet lære af det…. at man tager fat selv. Man tager selv tyrene ved hornene 

 og lægger sig i selen for at komme videre. Det er altså en 
menneskelig – eller faktisk universel indre vilje og Guds vilje i ét….ah nu fatter jeg 
noget!!! Det har været omkostningen som mester på et andet plan i Hierarkiet for at flytte 
fra 6. stråle til 1. stråle som Maria Magdalene. Og den position er jeg så inde på Jorden 
for at stadfæste. – men hvad er det så for et hierarki, jeg blev vist, efter jeg var ved healer 
og kanal Jette Rasmussen engang i 90-erne??? – Øjeblik, jeg skal lige have et par af 
Franks kugler. Jeg kan mærke at mit immunforsvar gør noget underligt noget. Hele 
hovedet på nær den psykiske port er involveret nu og jeg føler mig aldeles syret i både 
krop og sjæl. Jeg får en snert af hovedpine og bliver en lille anelse svimmel. Det er som 
om jeg skal sætte kobberbilleder ind nu: 
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 Og 
så skal jeg vist gå videre i sms-teksten. Hov jeg mangeler da 7-stjernen i kobber

 2.stråle er kærlighedsstrålen.. og det er en værdistråle jeg har sat i 

gang over Aros, der stråler ud over Europa…  Jeg finder lige den 
her kobbermønt, da jeg leder efter 7-stjernen. – 2 cent – som jeg fandt den NB 22. 09.17, 
da jeg blev gennet ind i Blå Kors. Noget skal hæves af dybet… Det var i tiden, hvor dette 

billede spillede en rolle , som refererer til Jesus og Magdalene. På 
mønten er årstallet 2003 og det sagde mig ikke umiddelbart noget dengang. Nu forstår 
jeg, at jeg/Konceptet måske røg ned fra kobberchakra 2003 og ned i guldchakra – og det 
gjorde at Dorthe Skriver gik klart imod Hathor og alt det der havde med Ægypten at gøre 
og kravene om guld og grønne skove blev gjort til et krav. Men energierne begyndte at 
lukke ned og vi kunne ikke heale med dem mere. Det var chakralukningen og dermed 
”de faldne engle”, der så ligger i guldchakra.  

(Jeg ser lyset , men vender dog dette lys ryggen (Stenbukkens 
sjælsmotto – og dermed Dorthe Skrivers metier i livet. Hun tog så bare alle de andre med 
sig i sit stjernetegns arbejde.) Og så måtte jeg skrive Onlinebogen og gennem den finde 
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Annalis og senere Karin og gå Rask-est til Mølle  denne vej, som 

bebudet:  i 2004. Og det ville tage 10-12 år. Der er nu gået 14 på grund 
af modvind! Så jeg havde været i mål, hvis jeg ikke var blevet dumpet og fanget hos Lotus 
Health Care, fordi hele verden gik ned i energi og Konceptet Soul Body Fusion måtte til i 
stedet for at matche menneskehedens niveau bedre.) 

 Det betyder også, at det er her de fleste healere ligger og sukker efter en stabil indkomst 
og til sidst lukker biksen fordi det ikke kan svare sig at arbejde med det åndelige niveau. 
OG derfor skal der dannes disse to fonde Hugin og Munin, hvis vi skal holde et højt nok 
åndeligt niveau i Det store Råds Koncept. Det var ulig lettere lige at få Planen serveret 
end at finde indsigt peu en peu. Jeg bliver halvdårlig af de her skift frem og tilbage 
mellem chakraerne i denne højde. Det er noget anstrengende at svæve mellem 3. 4. og 5 
dimension uden at blive sat ned. Det giver en anelse kvalme også. Måske jeg lige skulle 
se på om astrologirækken skal fjernes, eller hvad det er. Jeg har jo heller ikke fået positiv 
respons på de sidste astrologiske tider og Ugebrevet fra Astrologihuset er udeblevet siden 
17.12.17 – 3. søndag i advent. Der er noget i gang. Jeg har også lagt mærke til, at jeg har 
ændret indstilling til astrologien igen. Jeg har jo vished om, at jeg har et mestersymbol, 
der kan ændre på planetenergierne i mig. Så der ligger en viden her, som måske trækker 
gulvtæppet væk under astrologien. Det er jo en af Jordens ældste videnskaber og 
forskningsområder og jeg tror, at den traditionelle astrologi ryger ud nu. Vi havde intet at 
bruge den til i Konceptet og da vi gav efter for astrologien røg vi helt ud af at kunne 
heale. Så det er guldchakra at kunne astrologi – og AstrologVibbe var rædselsslagen ved 
alt Ægyptisk. Hvilket så resulterede i, at hun ikke flyttede sig mentalt og derved blev 
meget alvorlig syg fremfor at have taget en regression og have fundet ud af, hvorfor hun 
var så bange for det Ægyptiske. Sådan har alle medlemmer i Konceptet haft deres 
karmiske side at slås med og da der kom et weekendkursus med temaet ”Frygt”, så skred 
det hele ned i energi og derefter var det let for Dorthe Skriver at få tag i alle og bilde dem 
ind, at det hele var ondskab. Og så var der kun 3 deltagere tilbage, der ikke var 
bangebukse og en, der absolut ikke brød sig om regiet og betragtede mig som lavere end 
Martinus. Det er der så ikke noget at gøre ved. Det har ikke hindret mig i at hjælpe ham i 
det skjulte via brevforløbet. Nok om det. Han er faldet godt til i livet og så er det det. Det 
er vigtigt at have den funktion i livet at kunne forankre glæde og tilfredshed ved det. Det 
smitter og man kan derfor sprede god energi omkring sig. Og det er vigtigere for 
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menneskeheden end at man regner efter hvilken indvielse man er på. De harmoniske 
lysarbejdere/bærere skal bare ikke underkende, at det er de uharmoniske, der rører i 
ursuppen og sørger for bevægelse. Det er en vigtig pointe, for det har givet anledning til 
mange ubehagelige fejltolkninger blandt mennesker – og måske også dyr. Fordi man er 
et harmonisk menneske er man ikke nødvendigvis højere indviet. Der pågår jo en kraftig 
friktion i de højere indvielser. Jesus meldte jo fra allerede mellem 2. og 3. indvielse, da 
gabet mod den 5. blev for stort. Han har så taget 6. indvielse på de indre planer og er i 
gang med 7. indvielse efter hvad jeg har hørt. Men hvad var det med det der ”vattede” 
hierarki, jeg blev vist ude ved Jette Rasmussen – eller rettere natten efter? Intet svar 
melder sig. Pyt så med det, nåh det er måske deri, jeg udgår fra 16. stråle. Det er måske et 
”Månehierarki”? Det hierarki som de første 13. stråler hørte til? Er det så det 8. hierarki? 
Vi bruger ellers det 5. åndelige hierarki her på Jorden… eller ”udgår på den 16. stråle” – 
noget siger mig, at det er Jordens indre hierarki på én eller anden mærkelig måde – og 
det har med pyramiderne rundt om på Jorden at gøre. Så langt så godt. Der må komme 
mere henad vejen… måske er det et gudindehierarki og.. nej, jeg spilder vist tiden nu i 

forhold til denne bog. Vi må videre, hvor vi slap  og lave en emulgering af kobber 
og pink chakraenergi. – Og så kan jeg da lige se på uret, at jeg total har glemt, at jeg 
skulle til min mor her i formiddag. Det må så vente til i eftermiddag. Let´s go and keep 
the beat: 

19.10.17 kl 08.29: Er der planeter, der hører til i bestemte retninger indenfor Feng Shui?   

08.46: Det er ikke noget jeg har arbejdet med. Men det er ikke utænkeligt, at der er noget 
sammenhæng 

08.53: Hvis jeg skal bruge 7 kanten jeg har, som model for sjæleslusen, så skal Venus vende mod 
øst/solopgang, og så skal jeg slette Månen og sætte Neptun ind i stedet, er det korrekt?  

08.56:   Det er nymåne I aften 21.12, så det er som om noget midlertidigt skal 
sættes op. Som måske så bare ved fuldmåne forbindes.  
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09.04:  Sådan 
her ser det pt. ud. Og på grund af diverse ’nok er nok forhold’ er slusen pt. i stedet konverteret til 
firkant med indskrevet cirkel (af trådnet og indflettet bambus) med indskrevet trekant og en Buddha 
figur på trekanten. Men de 8 trækævler skal måske så bare være den 8-ledede vej? Jeg synes bare 
det er ærgerligt at droppe planeterne. Men det kan være, det skal være 8 og ikke 7 stubbe. Nr. 8 
kunne ellers være dværgplaneten Pluto. 

09.54: jeg kigger på det senere  

09.55: Ok 

20.02: Ja det mærkes sandt .  

20.03: Jeg ser det som 8 stubbe 

20.35: Okay. Det er ligesom gået op for mig, at der kører en skjult agenda i bøgerne hele vejen, 
forstået på den måde, at det optimale / blueprintet hele tiden er det, der lægges ud med, og så daler 
alle hændelser /manifesteringer nedad til den pt. mulige virkelighed, som ligger langt under og laver 
masser af omveje, og så trækken energien op igen, og så daler den ned igen til den lave dagligdag. 
Det er virkelig frustrerende. For enhver kan lave det, slusen ender med, og så har den ingen 
væsentlig funktion. Men har det så alligevel, da det er det samlede symbol fra min første brochure, 

hvor delene før var ved siden af hinanden (firkant, trekant og cirkel 
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 (08.02.18 jeg sidder lige og er ved at scrolle for evt. manglende billeder 
og så får jeg øje på brochuren her, der står lidt uæstetisk placeret for øjet, og jeg ville så sætte det 
blå isenkram leveret fra åndelig side ind foran. Nu ser jeg så ikonerne på brochuren igen og forstår i 
dag, at de meddeler: noget guddommeligt (trekant) er downloadet til jorden(firkant) og danner 
helheden ( Cirklen) Heaven on Earth… fedt manner. Nå, jeg må videre, jeg når ingenting i dag.). Nu 
er det så musikken og sangen, der evt. bare må skrives ind, hvor det ellers var meningen, at det 
skulle få to mennesker i kunstnerisk arbejde (Annalis – tidligere Exner og hendes datter Sandra), og 
hvor jeg må sige fra, hvis etikken ikke er i orden, hvis de skal udgå fra mig! Så er det herfra, jeg 
siger fra og arbejder mig ud af, at spejle medmennesker, til så at downloade /komme ind i mester 

identiteten. - hvis den så ikke også er blevet umulig ligesom alt det andet det føles i hvert 
tilfælde sådan.  

Jeg fordrer, jeg kan stole 100% på folk, jeg skal arbejde sammen med. Og kæden er ikke 
stærkere end det svageste led! Men det offentlige regi, som begge personer er i har en 
rigtig dårlig indflydelse på at få løftet disse to personer fri og ud af kontanthjælp og ind i 
det regi, hvor de trives og har markant stærke evner – kunsten. De kommer fra 
Exnerslægten. De offentlige systemer, love og regler gør, at det er omtrent umuligt at 
komme videre. Annalis er dog endelig trukket ud af Jobcenterets sump og kommet på 
lærerseminariet, men det er ikke der, hun hører til og kan ikke komme til at gå fremad. 
Det må ske via denne bog som en chance. I forgårs vred hun om på først en fod og næste 
dag i det ene knæ med en menisk-skade til følge. Så omvejen ind om seminariet og 
uddannelsessektoren er for hende – ligesom for mange andre – forkert. De bliver syge af 
det. Og det er systemet, der fejler! Det er overgangen til Blueprintsamfundet, der er total 
ubevidst i Verden og især i dens ledelsesorganer. Og Danmark er altså udpeget til at gå 
forrest i Verden som eksempel! Sorry, men sådan er det! Jeg gør kun min pligt med disse 
bøger. Take it or leave it er end ikke et valg!  

21.00: Min mors lunger er ved at ralle til igen, min søster siger det samme idag. Vi måtte flytte mødet 
med hospitalslægen i torsdags til nu på mandag. Jeg vil høre, om der kan bevilges en 
anæstesiperson til at suge på torsdag, eller om han kan gøre det mandag. Der plejer ikke at være 
den slags ydelser, men det vi skal er jo også exceptionelt, hvis det kan ske. Hun var ved at hoppe 
fra det igen, så jeg håber virkelig det bedste og krydser fingre for det. At det ikke bliver agendaen 

ovenfor igen igen.  Hjælp til at suge min mors lunger fri for slim, så vi kan få hende i 
den nødvendige regression til Blavatsky, for at starte denne nye verdensordens 
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fundament var naturligvis helt udelukket. Nu spurgte jeg så ikke med disse åbne kort – 
det ville alligevel være omsonst – men at der kan komme en ugentlig anæstesilæge i 10 
minutter for at lette en lungepatients liv er altså ikke muligt i velfærdssamfundet. At have 
en udlært person pr. plejehjem, eller som kørende i kommunen er åbenbart for dyrt. Det 
hjalp så lidt på situationen at Dorthe Sværdpiil fik fat i en ældre mand på 83 år kaldet 
Henry. Han kunne sende de svingninger vores mor havde brug for til at genoprette 
årgamle ubalancer ved hals og synkefunktion og Sværdpiil kunne ordne noget andet, så 
det gik bedre en tid, men en lille forværring er kommet til henover de sidste energiforhold 
på Jorden henover jul og nytår. Det gør hende ekstrem træt, og så har jeg en mistanke 
om, at personalet er fortsat med de mikroorganismer/multidophilus som jeg har sagt, at 
hun ikke længere skal indtage. Det er jo længe siden, hun har fået penicillin. Men der 
syltede de jo indtaget. Det er edermage ikke let at komme de pårørende til undsætning – 
og lægernes brancheorganisation er da total på tværs af samarbejde. De er fandeme ikke 
rigtig kloge. De må være betalt til at nægte at leve op til lægeløftet om bedst mulige 
behandling af mennesker. Jeg fatter ikke, at de ikke kan finde ud af at samarbejde med 
os andre. Men jeg må desværre konkludere, at den villighed ikke er tilstede. De kæmper 
virkelig mod os, der ved mere om dette og hint. Det handler om penge, penge, penge og 
det ikke at tabe ansigt, fordi de må indrømme, at de mangler indsigt. De forstår åbenbart 
ikke, at vi ikke er en trussel, men har svært ved at indse, at de er vores supplement og 
ikke omvendt. Først må man forsøge at helbrede folk på eksistensens egne præmisser. 
Og er det umuligt, så må lægelig kemi til. Men de ter sig som om de har førsteret til 
helbredelse af mennesker. Det er jo en vrangforestilling, de lever med. Først vil kroppen 
og sindet da selv! Det er logik for perlehøns! – det får mig lige til at mærke efter i min 
mund… hold da op, jeg kan tygge munden sammen i dag. Tak til Franks energikugler, 
der fik målrettet kroppens energi mod alle mulige betændelsesfoci i halsregionen og tak 
til den høje energi, der fik mig til at svimle før. Den har åbenbart taget overbygningen. 
Bare jeg ikke får tilbagefald! Det er mange måneders tandstudier af smerte, som helst 
skulle være slut nu! (Hvis Konceptet var fortsat som det først blev givet, havde jeg og 
andre været total foruden sygdom i 18 år. Det er jeg 100% sikker på! Det var kun fordi 
Gerhards elever ikke ville slippe ham, og fordi jeg blev åndelig mobbet og trak mig lidt 
som frontfigur, at det gik nedad. Så det må ikke ske igen, hvis vi får chancen igen.) Men 
jeg må se, om jeg forsigtigt kan tygge en rugbrød i dag. Og det skal til at være – klokken 
er 13.37 og jeg skal køre til min mor klokken 14.00. Og skal jeg byde Finn på 
eftermiddagskaffe/aftensmad og tage ham med på vejen? … Nej, det skal jeg vist ikke. 
Det føles ikke rigtigt. Men det skyldes måske kuglerne, der skulle fjerne hans 
indskrænkende påvirkning og negative tone i mig. Så skal man jo ikke lige sige jatak til 
en ny ubalance. Jeg må fortsætte solo, indtil jeg får andet input. 

21.01: Om 12 minutter er det Nymåne. 

21.08: Øv da med din mor. Ja nymåne om få minutter. 

Jeg lukker af nu. Så må vi se, om jeg skal videre i eftermiddag. Det plejer ikke rigtig at 
ske, når jeg først er fløjet fra pinden – og det er trods alt også lørdag eftermiddag, så lidt 

frihed kan man vel nok bydes . 4x4= 16 – dagens Ring med Tryk 16 er 
sluttet! 
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14.01.18 Klokken er 09.57 og jeg har lige set i efemeriden, at Månen er gået i trigon med 
Uranus 09.48 og det er lige præcis nu 10 minutter siden – 09.58. Jeg syntes nok, jeg 
mærkede en markant strøm af energi her til morgen, som har drejet sig meget om 
computerspil – e-sport og det fænomen, jeg har opdaget en overgang var meget 
udpræget på min vej. Det var det, at jeg blev som det, jeg sidst havde været i berøring 
med. Jeg blev en kopi af det min hjerne havde stået overfor. Mine svingninger blev 
nøjagtig som det menneske, den filmrolle, den problematik jeg havde set sidst. Og jeg 
kan kun sige… Vi er ved at ødelægge os selv med elektronikken. Jeg er faktisk ved at 
være lidt chokeret – men nu er chok også én af de energier, der heales for i Franks kugler, 
så derfor tog jeg også selv en tjans med TAT og egne symbolenergier i går aftes.  Jeg kan 
nemlig høre på den tekst, jeg skriver, at jeg har andres energifragmenter siddende. Der er 
ting, jeg har lært mig at sige. Fx vendingen om at ”læger er for sindssyge”. Det har aldrig 
været mig at mene sådan – det er vending, der har manifesteret. At angrebet kommer 
netop nu skal man ikke laste mig for. Man skal i stedet se på lægernes organisation, der 
formodentlig har et horoskop, der for tiden er ugunstigt for dem selv. Jeg sender bare 
tilbage på den energi, der flyder mod mig og lægerne er i stormvejr lige nu mht. 
vagtlægeordningen. Der er både ekstrapenge de skal betale for at gå på arbejde og der er 
politianmeldelser for fejl tidligere. – Det er for øvrigt…. Nej, jeg gider ikke kommentere 
det. Min hjerne er lammet lige nu og sådan plejer jeg aldrig at have det med Uranus. 
Tværtimod. Men jeg er et underligt energisted i dag. Mine tanker drejes nedad. Det er 
det bedste udtryk, jeg kan finde – øjeblik, jeg skal lige have mit vasketøj ud af 
maskinen… 

Sådan. Jeg kan næsten ikke være til lige nu. Planetenergierne er ekstrem stærke i denne 
trigon og vi er samtidig tæt på det stærke aspekt den 16.01.18 mellem Pluto og Jupiter. 
Det er godt nok kun en sekstil imellem dem, men de bliver hver for sig også aspekteret af 
Månen hen gennem dagen og lige nu idag er Månen i trigon til Uranus og så kan jeg 
sagtens have en Måneorbis på et par dage, så jeg sagt på en anden måde har 3. dage i én 
– og det ved vi fra Mælkesnitteregiet at det er noget med at have et Kinderæg og at man 
ikke kan have 3 dage i sig på én gang. Men det kan jeg altså, ligesom jeg i Konceptets 
dage kunne have tre mestre fra Hierarkiet inde i én samlet samtalekanalisering. 
Tilhørerne regnede det ikke for noget, selvom det vist var første gang, jeg har haft kvalme 
af energi og måtte have en balje hen til stolen, jeg sad på. – jeg har helt glemt denne 
hændelse. Det må jo have været det her pinke chakra i videste spænd af energi, for 
sammenligner vi med de planeter, der er i spænd i mig nu, så er det Uranus, Jupiter og 
Pluto, samtidig med at Månen – følsomheden er sat i spil, samtidig med at jeg skal lave 
noget kreativt – det er Neptun. Så det er sensitivitet for alle de yderste Planeter i 
solsystemet. Så jeg kan regne ud, at jo mere jeg får andre ud af mit system, jo højere 
chakra kan jeg nå. Hvis jeg nu er født som de nye børn, så vil jeg være på dette niveau 
naturligt. – Men det gør så også, hvis jeg ikke har noget filter og bare spejler mine 
omgivelser, så bliver jeg helt umulig at være sammen med, hvis dem jeg spejler ikke er 
rensede i deres legemer for sjælsfragmenter og dårlige energier, som de har optaget i 
deres system. – I må bære over med mig, hvis jeg ikke er stringent. Jeg kan også sige det 
lige ud – forældrene er dem, der skal ændre sig, når de får børn. Og børnenes adfærd 
viser ubalancerne, for børnene bliver selv disse ubalancer. Så kan vi kalde det 
hjerneskader og psykisk sygdom og hvad man vil. Fakta er bare, at menneskeheden får 
sat stolen for døren nu og skal ind i ”helle” i sjælens regi. Sjælen beskytter mod den 
elektroniske forurening. Men når man så sætter sig foran sin pc hver dag, så gør den også 
noget ved sjælen. Jeg er pt ikke klog nok til at afgøre om det er godt eller skidt. I morges 
kunne jeg bare se, at hjernen retter sit belønningscenter og glædescenter ind efter det, 
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den bydes af stimuli. Hvis du er you tuber og det er lykkedes dig at bygge dig selv op 
som en lækker sag og få mange likes, så er det fordi din hjerne er i udu og kører i 
selvsving i at være selvfed. Det er nu belønningen for at jeg i 60 år er blevet fravalgt skal 
vise sig. Jeg kan nemlig gå på sidelinjen af det her og se hvad der foregår, fordi min 
hjerne er ”negativt præget” af omverdenen. Det var altså derfor jeg skulle gå ad denne 
”skyggeomvej” og stige op via ubalancer på forskellige niveauer. SAMTIDIG har jeg lagt 
mærke til devisen : ”For den rene er alting rent”. Jeg har hele tiden gået efter, at vi følger 
en minutiøs Plan alle sammen og at der ikke var forskel på sort og hvidt, at opfattelsen 
heraf kun afhang af niveauet af energi og dermed synsvinkel. Jeg har hidtil hævdet, at 
ondskab ikke eksisterer som sådan, men at vi skaber det selv. Samtidig er jeg bevidst om 
det enorme felt af uvidenhed som denne holdning rummer. Og det er lykkedes mig 
endnu at komme til en konklusion om, hvorvidt der vitterlig findes nogen i Universet, 
som vil os det ondt. Jeg har valgt at sige, at det gør der ikke, for man kan ikke forske i 
noget, hvis man løber skrigende bort ligesom Konceptmedlemmerne, der var opdraget 
hos Gerhard til at se alt som en trussel. Og i og med, at Konceptmedlemmernes 
skyggesider har været dem, jeg har tiltrukket og illumineret for at lave bøgerne, så har 
bøgerne og min adfærd egentlig også et paranoidt præg. Dette præg karakteriserer hele 
det komplementære behandlermarked og det forstås, afvikles og ændrer indgangsvinklen 
og stadiet. Jeg kan personligt overhovedet ikke acceptere begrebet ”udrensning”. Ikke at 
det ikke forekommer og er en naturlig proces. Men jeg blev givet et Koncept, hvor man 
fik styrke og lige NET OP ikke brugte det homøopatiske Askepotprincip om at måtte så 
meget grueligt igennem før det hele bliver godt. Det har nu taget mig 17 år at bevise, at 
det princip må stoppe! Det var kun så længe, at jeg holdt mig til egne galaktiske 
kontakter og turde stå i uvidenheden, at Konceptets oprindelse virkede. Ligeså snart jeg 
fik medspillere ind, så dalede vi længere og længere ned mod den almindelige gængse 
behandlerverden, som nok er bedre end den medicinske styrelse af mennesket, men slet 
ikke er og bliver 4. dimensions helbredelsesmetode. Medicin ligger i 3. dimension. Så 
den alternative, men reelt naturlige behandlingsmetode ligger under alle 
omstændigheder over den medicinske faglighed. Og alligevel er det jo således, at det er 
sværere og mere langstrakt at behandle den 3. og fysiske dimension med 4. dimensions 
tiltag, end det er ved at gå lige tiltrækker lige vejen og så lige sluge et par 
hovedpinepiller. Så fejler man noget, skal man ud i overvejelser om – vil jeg have det her 
med i mit næste liv til afvikling eller tager jeg en panodil, kemo og lignende? Og der er 4. 
dimension den reneste vej. Den går på renhed og enkelhed, og det er ham her 

. Det er hans motto og hans slags, der har styret alt i 4. dimensions 
behandlerpraksis. Jeg kan ikke sige, han er ond. Hvis du vil lære noget, så er det ham. 
Han er med helt ud på mine yderste psykiske marginaler for at vise det, som bøgerne 
indeholder, herunder også den spiritualitet der hersker og sætter splid mellem lys og 
mørke , samt den astrologi, der har hersket til dato. Men vil du manifestere 5. dimension, 
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så er det ham her !  Her kan du arbejde med højere dimensioner, da han 
bryder grænserne og underkender Mars-energi som den vi skal lege pionerer med – det 
fører nemlig, som mine bøger viser – rundt i sjælens lavere koder og man kan køre rundt 
og rundt og rundt og rundt. Så derfor ”take a walk on the wild side med det pinke 

chakra” den viden ligger i dette pinke chakra  som fundament . 
Det har for det første gode energier og så har det humor som en pink panter. Det vil sige, 
du møder dig selv set fra en højere synsvinkel og slipper alt det gamle, der ikke var 
konstruktivt mht. til et godt liv. Det lod sig så ikke gøre at få accept på det, og da den 
pinke energi tilnærmelsesvis huserer i Uranusregi, så gør din hjerne, hvad du beder den 
om. I mit tilfælde ønskede jeg højere viden, da jeg havde tillid til den høje kærlighed, jeg 
vidste var i Konceptet, men ikke forstås af os på Jordisk plan. – Endnu. Da jeg så havde 
flere, der ønskede den lavere viden først, ja så lukkede energier til det højeste ned, fordi 
jeg også ønskede mig accept. Og accept fik jeg først, når de andre kunne spejle sig i mig. 
Så det er os selv og vor egen dårskab, vi kan takke for forløbet. 

Jo mere jeg vil vide, jo videre går ham her Skaldepanden  så ud på 
marginalerne for at rense fundamentet. Og nu kan vi faktisk ikke komme længere. Jeg 
står på det fundament, hvor sjælen skal undersøges for substans, forstået bredt. Og her 
skal jeg bruge både lægevidenskab og åndsvidenskab for at kæde de to retninger 
sammen. Det nytter jo ikke at søge kontakt med andre i rummet, hvis man ikke kender 
sin egen boldbane og de spilleregler, der er. Så ender vi i dualitet, fjendskab, overgreb og 
kamp. Se bare hvor let det var at blive stemplet som ”rablende gal” af en læge, fordi han 
intet kendte til de spirituelle love og arbejdsmetoder. Det er jo helt ude i hampen, at man 
ikke vil folk det bedste, og især når man ved, at de fleste psykiske sygdomme er 
samfundsskabte. På baggrund af, at man vil holde den ene del af sandheden borte på 
videnskabsniveau. Såfremt der eksisterer onde kræfter i Universet, så løber vi en enorm 
risiko ved at udelukke åndsvidenskaben, thi da får vi kun fat i de extra celestials, der 
arbejder med kyniske, mentale og metalliske løsninger, hvor det er rumfart og intet 
andet, der tæller og hvor Jorden som levende spirillaeksistens er ret ligegyldig. Sådanne 
eksistenser vil sørge for at vi morer os ved IT, at vi i første omgang hjælpes – og så fanger 
bordet. Man vil skabe sciencefictionfilm og bibeholde forholdet godt og ondt og på den 
vej lede os ind i ny havn. Jeg er ikke klog nok til at afgøre, hvad deres overordnede sigte 
er. Det kan sagtens være ok. Jeg siger bare – vi mangler bevidst åndsvidenskabelig 
opdatering! Så vi har et reelt valg og ikke vælger på baggrund af ærgerrighed. Det vil 
sætte os tilbage. Det vil gøre, at der er visse opfindelser vi holdes fra at gøre, fordi vi ikke 
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er rede. Der skal være en reversibel ligevægt mellem videnskaber. Og det er der ikke, når 
sådan en som jeg bliver diagnosticeret som sindssyg og faktisk er et menneske, der er i 
stand til at holde mig intakt selvom jeg afprøver andres ”sindssyge” niveau. Men jeg 
bliver ikke ved at synes, at det er sjovt! Jeg er faktisk nået dertil, hvor jeg hellere vil 
arbejde globalt, som det jeg først blev tilbudt. Den forskning, jeg har været igennem, har 
ødelagt mig, fordi fordomme og jantelov gjorde det nødvendigt at tage mere stof ind end 
nødvendigt. Jeg accepterer derfor ikke hvem som helst i mit netværk mere. Og bøgerne 
ar lavet som en sluse til dem, det er bestemt før inkarnation, skal samarbejde med mig! 
Jeg beklager at skulle sige det – men der står for meget på spil og mit tilbud om 
assistance er tidsbestemt! Så jeg står i en enten/ eller situation. Jeg skal vælge mellem at 

være i   eller indtage min plads på toppen

 som bebudet. 

Hvad spejler du foroven som forneden ? eller ? 

Klokken er nu 12.11 og jeg holder hellere på et tungt mestertal 11 end på dobbelt op af 

offertallet 12. Og så er alt vasketøjet faktisk også færdigt. WinWin. 

. Her får du også lige den pose lakridskonfekt fra sækken som 

rotterne gik i . Og her får du lige indblik i, hvad man finder, når der er betalt 
for hovedrengøring med klip i plejehjemskortets ydelser. Det her er hvad vores mor fik, 
da hendes oplevelsesvelfærd (at blive kørt til samvær om lidt klaverspil) konverteres 
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økonomisk til fx tiltrængt hovedrengøring.  Man får ikke meget 
for pengene, som du kan se, selvom lederen på det bestemteste havde set, at der var 
blevet støvet af bag tingene i reolen. Løgn og latin har lige ret nu om dage. Og glæd dig 
til at opleve hvor lidt man kan få for flest penge. Glæd dig til at skulle betale din dagvagt 
for at køre dig og din rullestol hen i en elevator, aflevere dig og hente dig 1 time senere og 
køre ned med elevatoren igen…. Jeg synes det er flovt, at være menneske efter  
mennesket er blevet digitaliseret. Aldrig har der været mindre empati og flere 
vrangforestillinger på Jorden. Aldrig har vi brugt Nucleus Accumbens værre! 

I Konceptets dage ramte energierne også nucleus accumbens/belønningscenteret og 
gjorde os ophøjede og glade – men det var sgu af LYS – det var ikke af forbrug af 
materielle glæder. Det var taknemmelighed og kærlighed og lykkefølelse og latter og 
lethed, vi var afhængige af. Da vi lukkede computerne ind i vores verden sank det hele i 
grus. Så min foreløbige konklusion er stadig, at vi ikke kan nå det menneskelige stadie af 
lys, som vi er bestemt til via elektronik! Det er en organisk tilstand! Fat det nu, så vi kan 
komme videre og leve af lys fremfor af madvarer. Mad er gammeldags nu! Nå, det var vist 
energien af både 12 og 11, der lige gik i ord her. Nu må jeg have frokost – for IT 
ødelægger det, at leve af lys. Det er forkerte svingninger vi æder fra pc-en. Den gør noget 
ved vores psykiske DNA og derefter det fysiske DNA. Først og fremmest har IT ødelagt 
vores tålmodighed og forståelse af skabelse, men det har også samtidig givet mulighed 
for at forstå NET OP dette fænomen - skabelse.  Som saturner må jeg sige: Drosl IT ned 
inden Jorden bliver lukket for menneskeheden. Det vil efterlade en ren Jord til de 
efterkommere af os, som ikke er fysiske. Det kan være en dimension af dig selv; måske 
den, der befinder sig lige ovenover i det galaktiske rum. Nok om det. Du skaber selv 
forureningen ved ikke at acceptere, at vi kan leve af lys. Meget plastik i verdenshavene 
kan da bremses og ozonlaget helbredes. Det siger sig selv, at uden ozonlag må der andre 
eksistenser til. Du er direkte ansvarlig for, om vi kommer til at opleve en gylden Jord igen 
eller vi snarest afløses af eksistenser, der ikke er afhængige af ozonlaget. Hvem styrer 
produktionsapparatet? Dem, der vil have Jorden på nye præmisser uden ozon, eller os, 
der kæmper for at lyset må være særligt på Jorden. I ét hug kan Jorden blive gold! Det 
kan ske i morgen. – Og så skynder du dig ud for at leve som var det din sidste dag på 
Jorden. Og hvad gør du? Du forbruger sammen med dem, du holder af, som satte os i 
den situation. Så blev klokken 12.55. jeg gider ikke sætte billedet ind, for det blev sløret. 
Tro mig.  

Okay så får du det, hvad sagde jeg ? Jeg sidder sgu ikke og lyver for dig, 
selvom vi ender på 2 5-taller, som er tallet for Merkur, der både er løgnens og 
kommunikationens planet. 55 er et mestertal og står for personlig frihed og frihed fra 
bånd fra fortiden. – Måske er jeg ved at have fået nogle af de 6 personer ud af mit system, 
som jeg igen kan se præger teksten. Chokket er bl.a. relateret til Kirsten Askjær, der er 
dybt overbevist om, at vi har fjender i Universet og derfor ødelagde hun min aura med et 
mailchok, som ikke nåede at hele, inden jeg kom på lysnæring. Hun gjorde det via IT. 
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For foran en skærm er der intet filter. Det er ret alvorligt og en undskyldning alene kan 
ikke genoprette en aura. Jeg måtte starte forfra. Og Lev af lys har på ingen måde fået det 
genoprettet. Så hvordan tror du, at din auras filter ser ud efter kontakter og debat på 
fjæsbog og internet? Det er dybt, dybt skadeligt og personlighedsforstyrrende!!! Jeg har 
kun ét håb tilbage – at jeg får lov til at blive harmoniseret igen fra højere sted! Hvis ikke 
er min inkarnation spildt. Hvor mange personer og inkarnationer efterlader vi på den IT-
konto? Det er simpelthen ikke det værd! Hvorfor tror du, man har så travlt med at 
komme væk fra Jorden?  Der vil ikke inkarnere flere mestre og kristi genkomst er hermed 
aflyst. Muhammed kan heller ikke komme tilbage og rette de mange muslimske 
misforståelser, for hvem gider det? – Han risikerer jo at blive skudt af sine egne, når han 
siger, at meningen var en anden med hans lære, eller blive stegt uden solcreme med 
faktor 100. D da D….D er op over. Vi har kørt linen ud på den ene tangent, hvor vi hele 
tiden har skullet vælge mellem Gud og mammon. Vi bliver nødt til at vælge den anden nu 
og skabe balance. Klokken er 13.22 nu og jeg må hellere holde en pause. Jeg har negativ 

friktion. Vil du se?  jeg fylder dig ikke med løgn, men selvom det 
digitalt borger for sandhed, så er det ikke ensbetydende med, at det er hele sandheden! 
Vi skal finde et nyt level at stå på og IT har lagt sig et uheldigt sted, midt mellem to 
chakraer og mentale niveauer og derfor går det ikke rent ind hos nogen. Og derfor er der 
også en højere sandhed i et chakra lige over IT. Og det er denne højere sandhed vi skal 
have fat i og så opgradere og harmonisere det, der hører til det lavere level. Vejen var 
umoden. – Niveauet med IT kan sagtens være kommet planmæssigt, men så skulle vi 
have haft balance med åndsforskningen. Så var det gået. Men griskhed gjorde os til en 
verden med sindssyge og meget har skullet justeres. Min inkarnation kan gå til grunde 

på grund af Planens justeringer. .  

21.19: Så starter vi nyt tema en måned frem, så det er jeg virkelig spændt på denne gang! 
Hav en god aften. 

14.01.18 Klokken er 15.15 jeg har lige været ved vores mor for at sætte lidt underholdning i 
gang. Jeg er helt opløftet over, at hun ville se en Olsenbandefilm og gav filmen råderum 
for eftermiddagen. Endelig et lille bitte gennembrud i den trætte, triste energi, der har 
hærget mens Uranus tager fat og går fremad. Alle planeter går fremad i tiden og det er 
fantastisk. En sjældenhed har jeg opdaget. Og her går vi videre mod oplysning af det 
pinke chakra. Jeg har nu ladet friktionen/negativiteten vise mig vej op i dette chakra via 
trigonen i formiddag, som er et harmonisk planetaspekt og derfor vil bøgernes højde og 
hidsighed vise, hvor jeg skal tage fat. I modsætning til alle andre lysarbejdere, så har jeg 
ladet ”lortet” vise sig fremfor at underkende det i tvungen positiv tænkning. Jeg er et 
positivt og optimistisk menneske, ellers havde jeg ikke været i live i dag. Men folk lader 
sig narre af min kritik, som i bund og grund er deres egen energi, jeg spejler. Nu skal jeg 
så helst ud af al den kritik, for det er ikke til at holde ud at illuminere hele tiden. Det 
skyldes at jeg, så længe jeg arbejder med helbredsrelaterede ting, får aktiveret mit 10. 
hus/målsætningshuset med en forkert placeret akse, og så bliver det, ligesom Blavatsky, 
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at samle alt kendt på en måde, så det bygger en højere syntese af viden. Men det er ikke 
målet i dette liv – men det blev konsekvensen af tidligere liv, der ligger i mit horoskops 6. 
hus, som NET OP er helbredshuset. Det har derfor ført til flere ubalancer og 
sygdomsagtige tilstande uden alligevel rigtig at fejle noget, at andre mennesker ikke er 
karmisk rene i forhold til mig. Dette faktum gør så, at jeg knokler en vis legemsdel ud af 
bukserne for at holde mig i horoskopets 9. hus. Huset for højere viden. Havde jeg i 
Konceptet været omgivet af karmisk rene mennesker i forhold til mig, så havde dette 
Koncept fortsat uden at gå ned. Jeg kunne have kanaliseret de 5 tidligere liv, som jeg har 
gennemgået i denne bog og derved have levet harmonisk hele vejen i den rette 
karmafrihed, der er min. Så langt så godt og jeg vil nu forsøge at blive så ren som ved 
Konceptstart igen, da jeg  så kan nå nyere og højere viden og en sygdomsfri zone af liv. 
Det er i hvert tilfælde min arbejdshypotese! Jeg kan jo ikke gøre andet end at gå efter de 
idéer og de strømme, der kommer. Det gør alle. Men da jeg helst vil være i tjeneste for 
Jorden og menneskeheden på et højt og rent stadie, så er der kun én vej – fremad og 
opad eller lade mig pensionere.  

Nu føler jeg mig så godt på vej ind i pinke chakra, men her møder jeg så mit loft. Og 
loftet, det er Dorthe Skriver og Kirsten Askjær og en del af Kay Hougaard, som han selv 
bruger nu og da. Den forbindelse her, ved jeg dog har gjort at han kunne skrive sine 
bøger om ADHD, ADD og sensitivitet. Men det gjorde samtidig mig til ADHD, at have 
ham til at ligge og rode i mit erfaringspotentiale og højere videns regi. Det ødelagde de 
sidste bøger i ”Den sorte Perle” godt bakket op af de skader Kirsten Askjær og Dorthe 
Skriver har forvoldt. Så derfor skal jeg have disse menneskers dårlige indflydelse på mig 
væk. Det eneste gode ved deres tilstedeværelse der er, at jeg antager, at de arbejder for 
lyset, selvom  det, de har forvoldt mig er ”sort action”. Og hvis ikke der var en Plan, ville 
det være utilgiveligt og dybt karmisk bindende for dem bagefter. – (Jeg ved godt tanken 
om, at der da må være en del, der er min egen skyld, har strejfet dig mere end én gang. 
Men pointen er jo lige NET OP at inkarnere som ren og så se, hvad der sker! Og bare 
rolig, der kan være noget forfærdeligt hos mig selv, som har afstedkommet alt dette her. 
Jeg har bare ikke mødt det endnu! Jeg brugte de første 42 år af mit liv til at påtage mig 
skylden for ALTING, fordi jeg altid har vidst, at omverdenen er spejl af den, man er 
indeni. Man laver sin forlængelse selv. Det er også derfor horoskopet er vigtigt, for jeg er 
en forlængelse af planeterne. Nå, men disse mennesker, der arbejder for lyset skal ikke 
have deres energi siddende i mit pinke chakra mere.  Dorthe er blevet fjernet. Det skete 
da vi fjernede hende efter endt arbejde ved pc-en i galaksen. Så derfor er ”Den sorte 
Perle” i høj grad skrevet med det pinke chakra som overligger. Som hjernebjælke hvorom 

den subtile tekstCD drejer sig –  billedligt talt. Men Kirsten Askjær 
sidder i mit 3. øjes chakra og også i indflydelse på ”Den sorte Perle”, når ’den sorte perle’ 
repræsenterer alfa-omega chakra. Da alfa omega chakra har sit ene fokus mellem 
menneskets lår (– Det bruges også til orgasme-underbyggelse, får jeg lige vist; så er det 
da klart at det er overgreb, når mænd uopfordret tager kvinder på lårene! Så fik vi lige det 
på plads i en håndevending bogstaveligt talt.) – da har denne for mig forkerte energi fra 
andres fragmenters indflydelse her, forårsaget gentagne psoriasisudbrud udfor dette 
chakra. Så selvom det er lysarbejdere/bærere, der har en klemme på mig, så skal de væk. 
Jeg har jo mærket, at min bevidsthed var højere i Konceptet. Så klart, at de skal væk! Og 



516 
 

gud bedre at de så er det sidste, for det er dog en enerverende beskæftigelse med al det 
renseri! Min fornemmelse siger mig, at vi endelig kan komme videre i teksten nedenfor. 
Det var sgu også mange siders tid at stå på den perron og vente på togafgang! 

.Klokken er nu 16.08 (= 3x8 = Vægtens balance 

 NET OP i dag! En nødvendig Ring er afsluttet og det er Alfa 
Omega. Download af pinke chakra nu. OBS: Der er INTET overflødigt i bøgerne! Men 

træls og ulideligt er det af og til. )  

20.10.17 Jeg har taget skridtet og prøvet at ringe til både Århus og Randers politis Hittegodskontor 
for at høre om harddisken med bøgerne er indleveret hos dem. Det er den ikke. Så nu er der kun en 
ca 5. gennemgang af huset tilbage og ellers så må håndværkeren have taget den. Det er i hvert 
tilfælde underligt, om der har været nogen her netop den dag havedøren stod på klem, og så har 
gået lige hen og taget den i sit indelukke, og ikke pc eller andet, der står fremme. Der er kun de, ialt 
4, muligheder. Underligt er det. Fordi der aldrig er opmærksomhed om den harddisk, og netop som 

jeg inspireres til at flytte den, forsvinder den. nå, men hav en god dag.  

25.10.17 kl 16.15: Kære Marianne. Jeg må desværre flytte mine aftaler i morgen til næste torsdag, 
derfor må jeg også flytte aftalen med din mor. Kh Hanne. 

16.30: Nejh, jeg har lige snakket en halv time om det og skrevet til personalet, hvordan vi gør. 

Luftvejene er nogenlunde klare. De slimer jo mere og mere til, og planeterne var optimale 
hvor ærgerligt. Nå, men så siger vi næste torsdag. Jeg har lige fået vist, at teksternes energi i 
bøgerne virker. Jeg læste hjemme og Rebekka havde ondt i maven og var hjemme hos sig selv og 

efter 1 1/2 tekst kunne hun gå rundt uden det gjorde ondt. sådan. Endelig kommer 
der afklaring på sådanne elementære ting, som jeg bare har måttet tage som givet og være i tillid til. 

Hav det godt og vi ses. Jeg skriver bare hernede, det er udsat. Heldigt sms kom i rette tid

 jeg havde lige taget fat i min jakke for at køre hjemad  

14.01.18 Der er ikke noget så herligt, som når synkronicitet bare virker! Og her har Hanne 
Mie bare været suveræn. Det viste sig meget hurtigt, at vi kørte i samme Blueprintslinie 
og kunne derved manifestere noget sammen. Jeg håber hun er én af de 1200, men jeg kan 
ikke vide det endnu. Noget tyder på det. I hvert tilfælde har hun været med til at 
stabilisere energien, som jo NET OP er en af hendes kompetencer. Det siger mig, at hun 
ikke er langt fra det ene af symbolerne fra Konceptet. Men hun har jo også allerede fået 
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nogle af Manusymbolerne og jeg har givet hende 1, som hun er helt klar til og så kan hun 
jo bare tage dem, jeg har indlagt kvit og frit tilgængeligt i denne bog. 

Jeg husker  hændelsen med Rebekka, der er beskrevet i første delbog, så det underbygger 

det synkrone forløb i bogen her, det indfoldede spirillahjerte . Når man 
som guddom slår ned i kuglebombe for at gøre rent bord, så bliver der en fold ned på 
midten af helheden, hvis du forstår billedet. Der er mange lag i konstruktionen i denne 
bog. Et spirillahjerte, en bombe og en Sol, sådan overordnet set. Og så skal ordene lige 
komme i ret rækkefølge, så vi tager lige en tur i spiralen: En bombe/fysisk, en sol/psyke 
og et spirillahjerte/åndeligt. – personlighedsplanet, sjæleplanet og monadeplanet, - 
individuelt, kollektivt og kosmisk. Blot dette er en 9-takket stjerne i aktiv funktion hele 
tiden og derfor vil bogen blive 9 gange så lang, hvis alle planer skulle stå hver for sig hele 
vejen. Det kan lade sig gøre, men det er lettest for os at kvantespringe fremad og opad og 
lade bøgernes konstruktion via morfologien give opdrift hele vejen. Håber du fatter for-
fatteren lidt nu. Findes der tilgivelse i det? Ja, alle der er involveret i værket vil naturligvis 

nå lydefri ud i sidste ende  på det level, der kører linen ud. Samme level 
dukker op sporadisk og flytter derved i skjulte kvantespring. Det er logik for perlehøns. 
Ikk´? Jeg siger ikke noget dårligt om folk, jeg beskriver/udtrykker blot en given og 
udvalgt friktion, som der er en eller flere læsere, der også har. Og de kan så bruge 
Opdriften bagved til at sejle videre på og opdatere sig selv på niveauet. Bølgerne går op 
og ned alt efter, hvad teksten tager fat i og bryder dem med kvantemæssigt. Den subtile 
energibro er intakt hele vejen og bygger på hjertets kohærens og krystalsol, som er en 
clear og nemesisfri zone. Nok om det. Det giver Aha-oplevelser og deraf frisætning af 
energipotentiale og indsigt.  

16.30: Kan bøgerne hjælpe din mor? 

16.55: Der er kun 2 på papirtryk pt.  
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18.30: Ja ærgerligt med i morgen, men der kom noget i vejen. 

Dejligt at dine bøger virker  
Måske kan de hjælpe min mor, jeg er i disse dage dog i tvivl om hun vil hjælpes....... 

D da D. Den frie vilje følger de entiteter, der påduttes en. Klistersjæle kan ændre alt og 
har også kosmisk påvirkning gemt i sig. Så vil man lave en pandemi, så vælger man at 
downloade en virus til ret tid. De kan indsendes på bestemte lysfrekvenser fra galaksen 

og derfor også afvikles med en modfrekvens. Det er logik for Perlehøns, når 
man tænker i energier. Men det må vi jo ikke i vort samfund. Så betegnes det som 
kvaksalveri. Kan du mærke forskel på, om du er ked af det eller om du er glad? Kan du 
mærke forskel på om et andet menneske er glad eller ked af det? Kan du mærke, om du 
er på vej til at blive syg eller rask? Så kan du også lære at mærke forskel på 
mikroorganismers energi og vitaminer og mineralers energi. Og så kan du lære at bestille 
modgift eller medgift af disse ting ved Universet. Derfor er ”Den sorte Perle” også 10.000 
siders subtil træning, hvor mange dele af hjernen aktiveres. Spændende kunne det være, 
at prøve den af på læsende med forskellige disorders i hjernen eller kroppen. Nå, men vi 
ved ikke om nogen gider gøre sig ulejligheden med at færdiggøre den. Det er frivilligt 
arbejde og på eget ansvar og kollektivt ansvar. Foreløbig ligger fundamentet her bare 
nogenlunde intakt. Det vil være synd at sige, at nogen har taget vare på alt materiale. 
Men kommer harddisken frem af sit skjul igen, så er det da klart, at resultatet bliver mere 
helt end uden de filer, der ligger derpå. 

 Hva´mæh de fonde der…? Skal frivillige have løn eller bærer 
frivilligheden lønnen i sig selv? Arbejdet kræver man er friholdt fra andet arbejde indtil 
man er færdig – kan vi tilbyde en førtidspension? 

19.04: Det er fordi vi lige er gået i Skorpionens tegn. Den lægger ud med Pluto først - transformation 
- liv/død planeten. Vi måtte jo også sende manden med leen væk sammen med min mor. Døden er 
vigtig og det gælder om at være så klar og bevidst som mulig, så langt som muligt. Og hvis man 
kan, så følge sig selv helt indtil sidste åndedrag, som er det samme, som når vi falder i søvn. Det er 

en oplevelse vi får, ikke et farvel; men vi opfatter det jo sådan . Det synes min mor 
også er en underlig drejning. Men det er en fantastisk ting. Så måske hun skal vente lidt endnu og 
vende tanken og begynde at øve sig til det. Iagttage hvor langt hun kan komme bevidst, inden hun 
falder i søvn fx. Det er det samme glid i bevidsthed. Så ved hun mere om det og så slipper 
sygdomstyngden måske også lidt. For så er der stadig en opgave, som hun nok ikke vidste, hun 
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har. Og det er jo ikke smart at gå glip af den. - lidt barsk skorpionsnak, men du kan komme lidt 

sukker på skeen ligesom Mary Poppins  

 Kom lidt  sukker på skeen, hvis din medusin  

er sur, medusin  er sur.   

19.08: Der er mange, der ikke tør hjælpes, er mit indtryk. De har taget ejerskab på sygdommen, fordi 
de ikke vil videre. Det er for stort og alt går for hurtigt osv osv. Så det er en slags tragisk tid, / 
udvikling, Vi har skabt. 

Klokken er 17.47 nu den 14.01.18 og jeg orker ikke at finde de efemerider, der skal 
indsættes nedenfor. Jeg ved ikke, hvor de er blevet af. Det tager tid, så det må vente til i 
morgen. Det passer mig rigtig dårligt, at vi ikke er kommet mange sms-er længere frem i 
dag, men bogen bare er blevet længere. Gad vide om der skal være samme antal sider på 
hver side af det rene bord? Det bliver sgu svært, så mangler der 65 sider. Hellere kvalitet 
end kvantitet, som vi siger. 

21.04:  

Det lyder ikke godt med regression af min mor den 2. Det er lige i den anden grøft!  

21.07: Ja der er noget om den skorpionsnak. . Er den 9. bedre? 
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21.18:

Ja det tror jeg. Så håber vi det bedste. Helbredet kan jo vende på få dage  

21.21: Ja. Så laver vi aftale den 9. kl ca. 9.30. Så må vi se, hvad der sker. 

21.23: Ja.  Slut prut så fik du dem lige alligevel og klokken blev nøjagtig 18.09, altså 

hele 3x Cut Elly i et Kinderæg, uanset om man kan eller ej. 

 Der er fut i fejemøget, når Sofia smider tøjet, springer op og danser go go go... 

15.01. 18 Hov klokken er . Vi lægger altså ud med at trække lige til i går 
klokken 12.55, og der stod noget om, at jeg ikke sidder og lyver for dig. Jeg vidste ikke 
hvad den sidste sætning i går lige før dokumentlukning betød. Og jeg har et bud her og 
nu. I dag kan jeg faktisk ikke stille skarpt og læse noget som helst. Tidspunktet ser 

således ud for mig !! Det handler selvfølgelig om synet og forsynet i 
ét. Pink chakra har med øget clairvoyance at gøre og jeg fjernede jo 3 personers energier 
fra mig i går i dette chakra, så jeg skal lige have indstillet mit klarsyn, så det passer til 
mig selv, uden andres energier til at præge det. Da de højere evner er mere følsomme for 
svingninger gør det hurtigt synet uklart, når der sker ændringer i svingningen. Tænk over 
hvor mange mennesker, der bruger briller og kontaktlinser efterhånden. Det kunne være 
rart om man snart kunne få andre til at opdage, at tingene hænger sammen lidt højere 
oppe end hver læges specialområde. Flyt jer dog. Der er ikke noget at være bange for. Er 
du bange for en nyorientering, så går du bare med livrem og seler hele vejen med ”Den 
sorte Perle”, så let er det. Hvis den da udkommer. Det kræver at nogen tør hoppe ud i 
det. Mange clairvoyante har dømt værket passé og gammeldags og lige til at smide i 
papirkurven. Nu får du og de så via denne bog lejlighed til at bedømme om det er sandt. 
Jeg har hele tiden ment, at de clairvoyante ikke havde ret. Men nu viser det sig så, at jeg 
afslutter værket med denne bog selv, og det sker NET OP i disse dage, hvor vi går fra 
Stenbukkens ambitiøse energier og over i Vandmanden, hvor vi gerne må have det 
sjovere og relatere til grupper og tage fat i faste-lavnen og flyve forbi kyndelmissens 
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frosne knude – og der har jeg jo lige mestersymbolet ”Den gordiske knudes opløser” til 
at ordne det med. Med andre ord, skal vi holde niveauet, fremgangen og Opdriften skal 
jeg på banen med mit ”Mester på Jord”-symbol, samtidig med at vi lader Stenbukkens 
ambitioner holdes som en gulerod foran os. Så får vi alle trækdyr til at gå efter guleroden 
– både æsler, mulddyr, rideheste, bryggerheste og hvem ved – enhjørningene, der lever af 
lys. Så vi skal altså have en lydfil ind her – Det er logik for Perlemor og måske hendes 
kyllinger engang, når man har opfattet indsættelsesprincippet i centrifugalkraften, der 
bestemmer tekstens opbygning – under behørig hensyn til, at det hele trods alt også skal 
kunne læses med et vist udbytte. Så her sprænges bombens energi videre af solens 
igangsættende gnist og Gudernes gnitrende vrede, der fik dem til at slå i bordet. Er du 
med? Eller så går du bare videre i flowet, der når dig cirka til sokkeholderne. 

Vandet det fosser i elv. Floden er del af dig selv. 

Ebbe og flod, vi er verdens blod . Tryk 16! 

Hallo!! Vågn op!  Sidder du der og sover ved din pc? Dine hoser bliver våde! 

Det er dig nu ! Er det allerede Apokalypsen nu

? Hooold nu op og ta´ lige Å føl med! Vi ska´ videre! Ala Calypso 
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 A let a go go go 

 A let a go, go     Ska´ vi 

skifte hest midt i vadestedet? Hva´ siger drejebogen?  ”HYP alle mine heste!!! 

 Er den ikk´ for gammel og svag og utæt i bag ? 

Du fatter ikke en skid hva´? A let a GO, GO   i-ay-a 

 let no go   Ah, a let a go, go  … Er du nu sikker 

på, at det er sikkert nok at gå fremad, jeg ser farer overalt både foroven  og 
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forneden   Canis Major er ok. Den falder til 

 patten så snart den får en Svane i munden og så nupper vi fjerene, og så er det 

mig  der spidser pennen  og skriver afslutningen og ikke Dorthe 
Skriver. Jamen gruppen er vel ok? Nu´ D mig, sa´ JEG-et så! Vi sadler om nu! 

 Så behøver vi ikke længere gå undercover. Fint med 
mig. Jeg er klar til at stå frem. Godt! Pyh hvor bliver her varmt så tæt på Solen, man kan 

da overhovedet ikke tænke herinde, kan vi ikke lige få et vindue eller en  

dør lukket op? Min hjerne koger  så Gud da ihjel! Det er bare den 
sorte perle i nucleus accumbens, du skal have styr på. Den overreagerer på Lyset. A let a 

go, go   Det her har hele tiden været den korteste 
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vej til den indre kerne! Var det ikke Konceptet ? Nåh jo, ja det gør vist 

noget ved hjernen at bevæge sig så tæt på Solen . Vi må ind på 

 og have fat i Hefaistos , så han kan smede flere af de der 

energisymboler, der kan køle os lidt af og skabe balance.  så vender bøtten 

! Pas på med de kulørte blade der, de kan sætte for meget fut i 

 fejemøget. Det er der vel råd for - sådan  Enih 
Enoch, man må kalde på en skovl for at få en skovl og en spade for at få en spade, lad os 
nu fremad vade… Uhada, så du Rimer! Jeg er nok ramt ind i en indvielse i et af 

energisymbolerne så! Det kan godt tænkes, sådan set i tekstens bakspejl. . 

Hvad ser du i fremtidskuglen  Enoch?  Uhadada, det ser 
ud som om det går tilbage for os. Er det ikke bare fordi tiden er en kugle, Enoch? Nåh jo 
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noch er noch, tids-nok. Drop det  let us go go   

Watch out from time to time! Pas dog på mand, hvad sker der! – 

Hefaistos har hørt vor bøn  i Coridåren  og lagt sin hammer fra sig. 

YES!!! Det gnistrer   som Hestehove  på Mælkevejen 

!!! Jubii!! We can get a Hammer  and hammer in the Morning! We can 

get a Hammer , and hammer in the Evening. We have got  a Hammer to 

hammer all over this World !  Så´ det nu det gælder: Shake the 
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Spear  and follow Your Heart  Oh Shamballa, Sham balla 

lalala. Let´s go, go, go,.. Og de gik og de gik over trismegistosstokken  og 

alle stenene  

og opad  og nedad og opad  Å 

nedad men så fik de pludselig øje på en gammel mand, der humpede 
af sted med en sæk gulerødder på ryggen. 
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.  

Og så kan det ellers nok være , der kom fut i både  

(BLØP! sir det så ikk´?   Jo. Squezzze. D ok…) Gøjemøget og fejemøjen 

 for egen dør . A let a go, go  i-ay-

a let a go, go i-ay-a let GO!  A let a GO GO GO! 

  A let a go, go  We-I-a let a go, go   
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We - I -a  let go, a let a go, go, go    

Har de fået fuldstændig PIP  i kasketten tænkte fuglen og nippede en 

  Krumme mere. Man skulle tro, de har fået solstik 

. ”Halløj” råbte fuglen så i vilden sky. ”I kan komme en oktav ned 

herhenne !” Og så var D, at det ikke var så galt, andet end T, at det var godt 

for NÅDE, at komme ind i skyggen!  For nu var der virkelig blevet varmt i 

Fatters Ødemark  og de  trængte voldsomt til 

vand , for ikke kun at gå i Ring . Ring, Ring just give 

me a call!! Over the Rainbow  all through the Moonlight from 
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Time to  Time  and  I´ll be there!  Jeg 

kommer når du kalder. Når du har brug for én . Jeg  

kommer når du  kalder… .   

Vuggende  Vuggende  

Vuggende over  Kattegat.  

 Syss…  I feel the Earth move  under my feet 

. I feel the Sky  tumbling  
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 down   I feel my Heart start to trembling 

………..    

For  da!   … . 

 NET OP!  Time´s UP !  

 A let a go, go go…  

07.11.17 kl. 09.08: Jeg vågner op til en ekstrem okkult morgen og ved, jeg skal 

gennemgå en genfødsel i dag . Jeg genfødes på en dag, hvor min sydlige og 
nordlige måneknude er aktiveret (tidligere liv og formål med dette liv), og idag er det min fars 
dødsdag, og når man vender tilbage til Faderen frelses man og udgår som frelser. 5. Indvielse.  
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   15.01.18 Aura for Laura  

Det guldbarn jeg har haft i hjertet, og jeg senere fik af storken  i en drøm - det må vel fødes 
nu, hvor det er 3. Gang - lykkens gang. Og det hele sker nu i Skorpionens tegn, netop hvor min sjæl 
har sit formål (ascendanten) med inkarnationen. Det er godt nok at vise omverdenen hvad okkult 

viden er og indgangen til afsløring af sjælens hemmelige liv.  
Det er derfor bøgerne ikke kunne gøres færdige. Nu ligger de som et tidligere liv. Skal jeg have nyt 
navn igen så? Eller skal vi regne med, at livet nu bliver, som det kunne have været med det rigtige 
navn fra start? 

09.11: Jeg gør dermed 4. Indvielse, som Blavatsky formodentlig havde, færdig. Og det skulle ske 
inden, vi skulle lave regressionen med min mor, og så kan hun også afslutte den, som færdig med 
at være offer og kan frelses. ???? 

15.01.18 Jeg har lige ringet afbud til min mor i dag. Jeg bliver nødt til at blive her og 
gennemgå sms´erne og blive færdig med det segment i dag. Mit hoved er også total 
spændt af energi. Måske jeg lige skulle tage en pause og få lidt frokost og en kop kaffe. 

 Klokken er 14.55, jeg nåede ikke at tage foto. Man skal jo liige vågne…. 

10.24: Jeg forventer at lægge numeroskopet og horoskopet sammen idag og lave en opdrift til 

JEG ER på synergieffekten, som det jeg kom fra, og derved gå over i 5. og 

sidste esoteriske indvielse iflg Herkules 12 arbejder af Birgit Lomborg Jørgensen . 
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Bøgerne ville sende mig ud på 2. Indvielse , så "dør" jeg og kommer tilbage på 5. 

Indvielse - som så symbolsk  er det samme som Jesus gjorde. Jeg forbliver 
dog på Jorden og følger menneskene. Sådan cirka er hele mit liv alfa omega. Og når man bliver 60 
år, som jeg gør til sommer, så skal ens liv ændre sig markant, da Solen så har flyttet 60 grader og 
det er der noget specielt ved, som jeg ikke husker. Jeg forventer at være faldet til i en ny tidsregning 
og deraf at genåbne Konceptet fra 2001. Det vil vise, at det altså også var korrekt, at jeg åbnede 
porten for den nye tids energier i Danmark. 

  Så genstarter alt og denne gang 
formodentlig på lysnæring. Sådan ser forløbet ud, når energien flyder uhindret.  

 Vupti dot com…  Paradisets have.    
.………………………………………………………………...Billede malet af Søster: Anette Berg  

10.46: Vi ved ikke en skid og alligevel er min tarm vist snart renset ud. Vandet i kroppen må vel også 

gå ved sådan en fødsel Måske kommer man i form igen. 

. 
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08.11.17 kl. 08.05: Sandt . Ja det er rigtigt, vi ved ingenting. Genfødsel er en 
hård ting.  

10.47: Vender lige tilbage, når jeg har været ved min mor i dag. I går kunne hun ikke huske, at vi 

havde snakket om regressionen sidst.  Hun var også svag i går. Men ellers må det jo bare blive 

noget healing eller lignende.  

11.53: ja det er ok  

18.33: Jeg har skrevet i hæftet nede ved min mor, at vi er der ca. 9.30. Hun var træt og sidder mere 
og mere bare og sover. Umiddelbart virker det ikke som om, vi får noget ud af det. Men lad os prøve 
og så er det jo også formiddag og mere heftige planeter i morgen. 

Kan du se  om det er meningen at jeg skal droppe "nok er nok"-bogen, som 
jeg har skrevet regressionerne ind i? Jeg forstår ikke hvorfor den ikke kan/vil skrives. Den bliver 
hele tiden saboteret af andres gøremål, og det de så skal bruge hjælp fra mig til. Det er planetarisk 

for Krebsen, men det fortsætter bare . Jeg havde ventet bogen var klar til ”julehandelen”.  

19.04: Ok. Jeg er træt nu, så jeg må se i morgen på bogen. Vil du give mig adressen igen? Så må vi 
se, hvad vi kan i morgen. 

09.11.17 kl 06.21.God morgen. Jeg har desværre fået influenza og forkølelse. Jeg har snot og hoste 
og lidt feber, så jeg må aflyse i dag. Jeg vil ikke udsætte din mor for en risiko for at blive smittet.  

06.35: Godmorgen. Sølle dig. havde godt tænkt på at udskyde det igår, da det virkede så 
fjernt. Og jeg håber vi får lov at få givet vitaminer til mor, så hun får det bedre inden også. Så det 

passer nok ok sammen i sidste ende. Skal jeg sende dig healing? Her får du lige en buket

⭐ 

09.38: Tak søde dig   Du må gerne sende healing, hvis du vil.   

09.58: Bogen har lige fået et forord. Så jeg holder lille pause nu og tænker, hvor jeg finder indholdet. 
Det er billeder, sms, mail og min skriveblok. Det skal så bare sættes ind i "datoorden". Bogen er en 
litterær bombe, så alt flyver til alle sider på samme tid. Det er derfor, den ikke har været til at lave! 
Og selvom jeg ved det, bliver det ikke nemt.... Nå nu kan jeg mærke dit snot. Jeg lukker her og laver 

en healing i stedet.  
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10.17: Put dig lunt, drik vand med citronsaft og hvil i 24 timer; er hvad der kommer som det sidste. 
Det var en ny slags healing dette her, så den vil jeg da gerne høre resultatet af. Det var en del af 
konceptets 5. Symbol, som jeg skal til at gøre noget med, og det får da lige

 lysnæring sat i relief. Koblet har jeg sendt dig en del Magnesium og C-
vitamin og måske lidt D vitaminer også via healingen. Fedt. Det må være vejen ind i den 

sygdomsfrie zone hav en god dag. Jeg har sat hjælpere til at passe og nurse dig. 

 

10.22: Hold da op sikke en cocktail tusind tak   

Jeg mærkede umiddelbart at min hovedpine lettede og så er energien ret høj. God dag til dig 

 

10.32: Jeg tog først alle klistersjæle væk, så fjernede jeg en masse tanker om sundhed noget 

ananas og frugt osv. Så åbnede jeg knolden og så lavede jeg en krystal klar søjle af energi 
og satte ind i hovedet (kom fra symbolet ) så gav jeg vitaminer, og mineral og så skilte jeg din krop 
af med en kappe af "sygdom", som ’nogen’ så tog væk. Så fyldte jeg igen Magnesium og vitaminer 
på/i kroppen og så kom der hjælpere, og de gode råd.                                            
Influenza handler om, at man bliver lagt ned, når man skal vide noget nyt og flytte sig åndeligt til en 
udvidelse/ andet niveau. Hvis man så ikke giver sig tid til det, Dann gibt es Influenza Metoden. Så du 
kan ligeså godt få den ægte vare. Så er jeg spændt på, om jeg skal gøre mere. Bare giv en briefing 

 

10.43: Hvor er det genialt lavet med bogen her. Hvis jeg kan lave det. En bombe af tekst, der er revet 
i stumper og flyver ud til siderne som sms, mails, breve osv. Først er bomben lavet som "den sorte 
perle". Så bliver den sprængt; altså ofret, og det er så færdiggørelse af 4. Indvielse og der bliver 

brug for frelseren; der er 5. Indvielse. Det er godt nok gennemtænkt og samtidig spejl af 

Muhammedkrise og Islam. Det er da  vildt!  
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10.54: Ja vildt og sandt  Og tak for dit arbejde med mig. Ja det blev tid 
at give mig selv ro and so it is. Tak for din hjælp og de råd du gav til mig, du får en briefing, lige nu 

ligger jeg på sofaen og hviler.  

11.00: Det er bare det, der skal til og så et lunt tæppe. Sov godt.  

11.02: Mine læsebriller passer ikke i styrken efter den healing så jeg skal måske også holde 

pause  

15.01.18 Det er nøjagtig det samme i dag. Jeg kan fortsat ikke se skarp, selvom det er 
knap så galt som i morges, Mit hoved værker, som om det er ved at åbne sig til noget 

åndeligt, og jeg sidder og bliver halvkold her på min nye  pind. Jeg må vist 
have fat i min lilla transformationtrøje. Men vejret er heller ikke for godt udenfor. Koldt 
og blæsende og slud af og til. 

18.17: ja det sku du vist  Utrolig hvad den healing kan  

18.17: Okay. Det glæder mig at høre, om der er fundet en ny vej frem. Nu er det spisetid. Jeg lukker 

pc nu. Man kan jo altid finde en anden skærm. Fortsat god bedring  

18.23: Tak. I hvert fald har jeg mindre snot nu, og det er dejligt. Hoster stadig en del og jeg, tror jeg 

er feberfri. Så nu er det suppetid og afslapning i aften også God aften  

19.02: Dejligt. Lyder hyggeligt. Jeg får varmet porretærte. Og så går jeg nok ud som et lys om en 
times tid, når jeg har siddet en hel dag med bogen. Måske skal der gøres noget imorgen igen. Vi får 
se. 

15.01.18 Klokken er også ved at være mange nu, og jeg har trang til at holde nu, men jeg 
vil altså igennem de sms´er i dag. Det tror jeg er målet. Det har ligesom været sådan lige 
siden i morges. Jeg må stoppe kommentarer og billeder. Jeg overvejer lidt, om det er min 
egen tur til at flytte mig på min egen indstrømning NET OP her… 
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 NET OP!? 

10.11.17 kl. 09.29: Godmorgen Hanne Mie, hvordan går det?  

10.09: I dag er der stort set ingen snot, stadig lidt hoste og hovedpine, men eller føler jeg mig ok -  
men træt. Så dagen står på gåtur og hvile i dag.  

Sikke en powerfuld healing du har givet Jeg er så taknemmelig  

10.25: det er mig der takker. Du har jo også hjulpet mig meget, så det er winwin.  Det er 

rart at få lov at hjælpe og også finde ud af, om man kan bruges til noget. Så må du have en 

rigtig god dag og tage en panodil til hovedet. Det gør sommetider underværker  , så man bare 
slipper det sidste med smerten. Jeg synes det gør det lettere at drikke mere vand, når man ikke har 

ondt nogen steder, selvom pillen også skal skylles ud så.   

10.58: Hold da op, hvor et horoskop, der er for den dag, jeg skulle forsegle energien/ 7. November! 
(Min fars dødsdato.) Jeg har lige fået tegningen på mail. Alle planeter fra Saturn og udad står oveni sig 
selv. - og Uranus og Saturn er i trigon ligesom nu, for alle. Nu forstyrrer jeg lige med et spørgsmål - 
er det ikke nu, jeg skal kontakte astrolog Holger Stavnsberg? Eller kan jeg skrive bogen færdig - 

overhovedet?  Så har du da også fået godt med energi  

10.59: Nu hagler det her  Vinteren er på vej.  15.01.18 Mine hænder er kolde som is nu! 

11.43: Nå, bare glem spørgsmål,  jeg får lidt jantelov fra en anden astrolog, så de kan passe sig selv. 
Jeg ved ikke, hvordan vi skal nå i mål, når folk stiger af bare der skal stå et andet timetal indtastet 

på pc end mængden skal have på et udskrift.  

14.25:   

11.11.17 kl 09.39: Hvordan går det? Hvis du er rask nu, så kan jeg begynde at tage vitaminpiller, for 
så har jeg vist, at det var flytning af energier og ikke zinzino- kosttilskud, der virkede. Jeg er nemlig 
ved at være træt af, at andet hele tiden skal have æren for det, jeg gør. Den her gang blev 
mekanismen lige opdaget i tide. Der er en viden om succes og fiasko, vi kan hente i det her 
"tilfældige" lilleputforløb.   Det kommer altid til at lyde så beregnende bagefter, selvom oprindelsen 
var et spontant, ærligt udgangspunkt om at hjælpe.... Dvs. vi skal holde os fra æblerne på 
paradishavens træ for at være i kærligheden og glæden som det spontane "jeg er"- liv. ... man må 
skulle forene modsætningerne .... hvis Paradis ikke bare er at forlade viden igen... Idag kulminerer 
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det længe ventede positive aspekt mellem gammel og nyt - Saturn og Uranus. Håber alt er vel og du 

føler dig nyere  

 Og solsorten har fået mine gamle æbler de sidste par kolde dage. Nåde 

for Nåde, og giv det blå tilbage til det blå, blå, blå . 

10.22: Jo tak jeg føler mig nyere. I dag går det fint igen.   

11.00: Super  Det lyder jo forrygende  hav en god weekend  

11.43: I lige måde  

Nogle sms nedenfor er vist brugt i bog II –15.01.18 og hvad så. jeg har ikke overskud til at 
tjekke det. Mit hoved kan ikke huske en tekstsammenligning. Der går kuk i det. Det 

bliver ren  gøgerede. Vi fortsætter bare. 

12.11.17 kl ? Nu fatter jeg strategien! Jeg skal bare i regression til Jeanne d'Arc så hurtigt som 
muligt! Det er jo hende, der har kanal åben for klarhørelse! Og jeg bliver jo ved at være ”lukket”. 
Desuden har jeg fortsat psoriasis, som er gnisternes ar efter bålbrændringen. Og jeg har så meget 
kamp og mord indeni lige nu, så det løser gåden om bogværkets indre mord og magtkampen. De 
andre er ikke karmafri overfor mig af uvidenhed, men vedholder også magten over mig, ved ikke at 
gøre sig karmafri og derved vækker min vrede. Mars er i fald (På udebane og uden kraft), i Vægtens tegn 
netop nu, så Venus kan komme til at løfte uhyret op, da Mars indflydelse er svækket.  Derfor er der 
heller ikke handlingsenergi her, og derfor skal bogen bestå af sms osv. Og så lige spørgsmål : 
hvornår har du regressionstid? Og er det korrekt, at jeg skal indsætte sms og mails bagfra i bogen 
for at kunne gennemføre den? 
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Opsedasse mæh sig!! 

10.28: Sandt til dine spørgsmål . Jeg har en tid til regression på torsdag d 16. Kl 
13 eller evt 13.30, kan det passe?  

10.29: perfekt!  Er det ikke det, der henvises til i 
bøgerne som det, at vi giver den et "tryk 16"? - og så skal der bare fuld knald på, hvis den her bog 

skal nå julehandlen!  13 er ok. Har en fornemmelse af 13.10. Men jeg kører efter 13.  
Jeanne d'Arc handler om at åbne kanaler. Tror jeg. Og så skal du jo heller ikke ligge med influenza. 
Og netop det her symbol, jeg brugte, erindrer jeg nemlig også idag om, at det skulle kunne åbne 
kanaler. Det fik bare ikke lov at virke i 2002, da jeg skulle prøve det. Men det åbnede så alligevel - det 
ser jeg lige pludselig nu – kvinden dengang, på den måde, at jeg kunne trække et digt til 
Onlinebogen gennem hendes bevidsthed, givet fra Quan Yin. Så det er da også det symbol, jeg har 

brugt gennem alle bøger som det telepatiske flow . Og da jeg kunne de her 

ting med Nefertiti, så er det jo den her energi, der er Ægyptens 
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hemmelighed, hvorfra de fik alle rigdomme og al guldet fra!  Wau! Du må så også kunne 
komme i kontakt med det? Eller kan det nu? Og det skal vi så bruge i Bosnien på pyramiden der og 
åbne for det. Men ikke første gang. Vi skal nok også bruge det til den der sjælesluse, som jeg ellers 

har skudt en hvid pil efter.  Wow. Er det ikke sådan? Så kommer healings bussen i stedet 
for røde kors og alle de visioner, der var i begyndelsen af konceptet og forsvandt, da gralen blev 

forhekset  og vi blev gjort til nisser (basisgruppen ) i julen 2004. 

 Dana må have været ind over den Seest-ulykke 2004, som så havde 
det formål, at sætte hele dette bogværk og dermed løft af Danmark igang!  

Det er   hvide kors, der kommer og det er dét min  hvide aura i 2001 

står for....? Konceptet, der gør karmafri. 

Nej, jeg må skulle begynde i midten af bogen, ved de der kanaliseringer fra de 7 mestre fra 
Københavnerrejsen og talen om sjæls slusen og så fylde sms og mails på fremad derfra og bagud 
derfra. Og så går "mester på jord" ned lige der i midten og laver et bombe krater: nok er nok!!! 
Boom.... og så flyver alle tekster ud til siderne. Aha. Det svarer til, at jeg i Konceptets dage pludselig 
kunne slå i bordet. Aha, så det var altså Lady Nada, der tog fat i min motorik og gjorde det?! Er det 
højeste og rigtige forståelse af bogens opbygning? Lady Nada slår i bordet og skrider ind og gør 
rent bord - så der skal være en tegning af det - eller er det Pallas Athena? -begge to? Det er da et 

"boghelvede" dette her  Eller også gør det helvede hedt for mig bagefter…. hvis 
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zodiaken er tiltet  og vingerne ikke bærer  og luften er gået af 

ballonen  og det ikke giver noget big bang…  fordi alt er givet af 
kumpaner og rotter på loftet.  

Men apropos Gerhards udtalelse om, at det var Kumpaner, vi havde med at gøre i 
Konceptet, så var der jo det til det, at han altid brugte sin omvendte pædagogik, og sagde 
NET OP det, som folk var mest bange for at få at vide: ”I har fat i noget forkert!” – Det 
var jo det hans egne folk, der nu var kommet til mig, gik tilbage til ham for at spørge om! 
Og så sagde han: Det er kumpaner! Og effekten udeblev ikke! Han kørte alle hen, hvor 
han ville have dem! Men så er det jo, at det man sender ud får man tilbage, så herfra 
sendtes så store ånder tilbage til hans paranoide regime – og så blev han bange og 
kæmpede som en Don Quiote mod alle vindmøllerne. 

TRYK 16 Ahahahaha. 

Ja, det er som om, jeg kan tage kontakt med Egyptens hemmelighed, når der er brug for det, og det 
er nødvendigt  

Fedt! Ja.  Her hvor jeg begynder nu i bogen, bliver der gjort rent bord og så begynder 2. del 
og ud fra dette centrum,- som allerede er dem/ de eksistenser, der handler på Nada. Først Pallas og 
så Hathor og lille Rama, der så begynder brevene oppefra om sjælesluse mm. Og så breder 

boomet sig på en eller anden måde,  som jeg ikke kan se helt pt. Godt det hele blev 
tydeligere efterhånden. Man kan ikke forcere udviklingen og Planen! Husk det nu!! Og 

efterhånden kan opgaverne tiltage i sværhedsgrad . 

14.11.17 kl 11.31: Nu tror jeg, jeg ved, hvorfor vi blev afbrudt med at sende den sidste omgang sms 

det er fordi, de sidste og indtil nu, skal i den her del af bogen, jeg skriver nu, og de andre, der 
hidtil er sendt, hører til 1. Del! Hvis du finder dette sandt, vil du så godt sende resten nu, så de kan 
indsættes? Jeg ved ikke, om det evt går lettere ved at kopiere nogen sammen på din tlf. Inden de 
sendes til mail? Hvis det altså er rigtigt de skal afsted nu. Og så er det klart, at vi forlader 

ørkenvandringen, når vi har fået sand -t nok !  
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 Det er sandt nok, tror jeg…. Men det er ikke let at se, når Oortsandet 
flyver ind i øjnene. Vi må vente Å se…. 

15.11.17 kl 10.55: Rebekka var ved psykiater igår og blev beskyldt for alverdens ting og nærmest 
diagnosticeret som sindssyg. Nu har hun så haft iltmålingsapparat på i nat og været tilbage med det 
i Randers idag og de har konstateret at: hun lider af SVÆR Søvnapnø! Hendes iltprocent er helt 
nede på 81% om natten og hun har masser af minutter, hvor hun ikke trækker vejret! Så hjernen ikke 
får ilt nok!. Desuden har hun udviklet allergi overfor svampe, kat, græs og fortsat for støvmider. Det 
er så hvad lægeverden, lærere og andre har fået ud af negligere og nedtale vore henvendelser! Mor 

er også nægtet vitaminerne og olien af lægen på grund af lovgivningen . Der er 
ellers lutein som hjælper øjnene og Q10 i, der hjælper tandkødet mod løse tænder i de her 
vitaminpiller. Men godt var det da endelig at få afklaret Rebekkas diagnose!!! Selv psykiateren 
sagde hun bare gjorde, hvad hun havde lyst til og ikke fastholdt noget for at komme videre og så 
satte han ’Emotionel Disorder’ og jeg ved ikke hvad på hende, som diagnose og anbefalede 
antidepressiver og sagde, at hendes hjerne skrumpede,  hvis hun ikke tog dem!! Det er rystende!!! 

16.11.17 kl. 09.47: Ja det er rystende. Det er ikke i orden efter min mening.  

15.01.18 Og i dag har jeg snakket med vores mors/mormors sosuhjælper, og hun siger at 
lægen har sagt, at han ikke kan ordinere mere sondemad på recept. Jeg er rystet! Hvad 
skal hun så leve af – det skal jeg sige dig – hun kan da bare betale det dobbelte uden 
recept…. Eller måske er tiden ved at være inde for vores mor at gå på Lysnæring? Så vi 
kan slippe for mere lægekontakt?! Eller også må vi overgå til zinzino-shakes. Men jeg er 

ikke meget for salgsmetodernes tromlende energi, henover alle stopklodser ! 
Jeg er snart spammet af mails. Verden er bare så ærgerrig. Lad os komme over i 
Blueprintsamfundet, så enhver kan svare sit, fremfor al det salgspres af dette og hint. 

09.51: Nej, Rebekka overvejer også at skrive til patientklagenævnet. Ikke fordi hun regner med 
erstatning osv. Men bare for at gøre opmærksom på, at der sidder sådan en som ham på en post, 

 han nok ikke hører til på .  Men har Rebekka overhovedet overskud til at 
klage??? Det er nok bedre, at det står her. Så andre ved, at de ikke er alene om, ikke at 
have overskud til at klage over elendig behandling i ”velfærdsstaten”. Det er som om 
intet fiser ind hos magthaverne. Vi må altså se at få dannet ”Det store Råd”! Hvem er de 
1200 mennesker og hvem er støtteorganisationen? – Regnbuefolket. – Den må skulle 
hedde noget andet, det relaterer i vor normalitet til bøsser og lesbiske – eller er det sådan, 
at den organisation NET OP skal hedde sådan, fordi den da indikerer accept af 
forskellighed. Det vil skille de socialt modne fra de umodne… jeg ved det ikke. Det kan 
også være, at det var en midlertidig oversættelse af en anden given forening fra åndelig 
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side til Little Grandmamma – ”People of many colors”? Der er noget globalt i gang som 
skal samles! 

12.42  Tryk på, den 16!!  Nå, så kom guldregnen endelig til 

sluse-haven synes nok der var noget forsinkelse på. Måske bliver klokken nærmere halv 
så? Jeg skriver når jeg kører. 

(Og her blev så det forkerte træ plantet, og jeg har for længst skrevet til AAB om fejlen – 
men har ikke fået noget svar endnu….. 2 mdr. – og jeg har heller ikke fået svar på mail fra 
august og heller ikke rykkeren for svar…. IT ødelægger sammenhængskraften! Er det 
ikke beskrevet i første del af bogen? Nå, men man kan se, at dagen er temmelig tåget, så 
der er noget Neptunsk over den trælevering!)  

12.48: ja det er ok. 

12.54: tak. 

13.04: så er der fri bane, men den bliver nok halv, skal nå P-hus og gå derfra.  

17.43: Kongen var gift med Marie d' Anjou. Så det var tæt på "Antoinette '. Anjounette - jeg 
kigger nok lidt på ææææ i aften, for på vej hjem kunne jeg se, at hun har en stor lanse siddende ind 
gennem maven. Så den prøver jeg at pille ud, så kroppen ikke skal bruge energi på at operere stedet 

med nye celler, som så jo altså ikke er gode for hende  

18.46: Jeg har pillet lansen ud af ridderen og lagt ham til nursing på en flad feltmadras og ladet ham 
vågne i stedet for dø. I takt med at såret er renset, har jeg ladet essensen af de urter hun får, heale 
hullet og kødet omkring det. Så er der pillet en masse hvide karma tråde ud af hele hullet og når de 
blev trukket ud, gik essensen ind og healede cellerne . Så har jeg healet hovedet for traumet og 
noget af auraen om hende. Det føles som om hun har noget hjerteflimmer og trykken der, så det har 
jeg mildt sendt lidt helse, for ikke at provokere noget der. Lidt af hvert måtte jeg over igen, før det 
hele heler, for der skulle "nye" årer ind også. Det sidste, der er sket er, at det karma opløsende 
manusymbol har lagt sig ind i "hullet" og ligger der som et krystalklart glasagtigt healende symbol i 
24 timer. Og så stoppede seancen der, og virker vel bare de 24 timer. Måske skal jeg så se på det 
igen? Hav en god aften 
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?: Sjovt nok er det her billede i dag  , malet af Leonardo da vinci, solgt idag for 2,8 
milliarder. Billedet er indsat i bøgerne for ca 3 år siden. Så der var da lidt sammenhæng med 

guldregnen, der kom idag når det regner på præsten, så drypper det også på degnen. 

 

 

21.28: Tak for det Marianne, du er godt nok sej til at heale det fysiske.  

21.28: Jeg er spændt på, hvad ææææ mærker i løbet af de næste dage. 

21.29: Ja man kan godt kalde det sammenhæng med guldregn.  

21.38: Ja det er jeg også. Vi krydser fingre for det bedste. Det er sommetider svært at få respons, 
hvis man ikke er vant til energi- føling. Så ser man ikke altid forskel. Jeg er spændt på det 
krystalsymbol. Det drejer ligeså stille foran huden. 

21.40: Det er spændende med symbolet smart det kan lade sig gøre at få det til at arbejde på den 
måde 

21.43: Ja. Det er jo en slags levende eksistens af lys, viden og visdom der selv viser, hvordan de vil 
arbejde. 

17.11.17 kl. 18.01: Læg mærke til stjerneskud, når I skal ud i mørket. Der er mange i disse dage. Ca 
23.00 i nordøstlig retning. Flest i de tidlige morgentimer. 
Har du hørt noget til ææææ? Jeg var mildt ind om hende i middags og ae hende lidt. Det første jeg 
mødte var overraskende en klar meddelelse om, at hun er afklaret og rede til dø, hvis det skal ske. 
Men jeg fik ikke lov til mere info. Spurgte heller ikke efter det.  Den fred fra sjælen, jeg mødte, gjorde 
det unødvendigt overhovedet at spørge eller gøre nogen tiltag. Det var bare en mild visning af, at 
sådan er tilstanden." færdig og rede" og resten af levetiden er ligesom "overflod". Hvor lang den er, 
 er "underordnet ". Så vi kan bare gør det, vi gør, og være i kærlighed med det, så går det som det 
skal. Det var tydeligt. Så det er spændende, hvad agendaen så er. Det skal vi ikke dømme om. 

 

18.11.17 kl. 09.52 Til Alle: Det er nymåne kl 12.42 idag, så det vil være en god idé at rense sig for 
dårlige energier her i formiddag. Farvemeditation, hvidt lys, farvebrusebad, alle klistersjæle væk 
osv. Tænd lys i alle hjerter og hele auraen, eller hvordan du selv har en metode. God dag til alle 

 



544 
 

11.29: Jeg har ikke hørt fra ææææ endnu, men jeg snakker med hende her i weekenden…….. 

Nymånen i dag, ja tid til rensning og ny start  

15.56: I går aftes trak symbolet sig tilbage og bagefter fyldtes ææææs aura af en flot blå farve 

ligesom den dybeste på Da Vincibilledet , jeg sendte. Så har der ikke rigtig været mere, 
men jeg kan mærke, at jeg stadig er passiv på, som observer, i udkanten af mig et sted. Så måske 
kommer der noget mere? Bagefter gik et andet symbol pludselig igang omkring dig. Så jeg tænkte 

lige ejh halløj, det havde jeg ikke sat igang. Men det er åbenbart selvstændige enheder 

autonome manusymboler det er et, der ligner lidt et halvt tulipanvinglas. Måske har du det 
selv? Det kørte i en lysgrålig farve og drejede rundt om dig. Idag var jeg så ved at rense mig selv og 
pludselig trak det lange hvide "slør", jeg var ved at trække opad og ud af mig, også nogle gråsorte 
streger op fra dig. Jeg har fundet ud af, at det symbol fjerner misforståelser af mental art. Så jeg 
havde trukket rigtig meget "sort" energi ud af mig, som jeg ser, som alle de skygger, jeg har haft 
inde i mit felt for at lave bøgerne (lageret), altså som ikke er mig, men folk misforstår og tillægger 
mig, som mine skygger, da det jo er mig, der bærer dem. Men i min optik er der bevidst lånte fjer. - 

og det er vel også en fugl føniks, der skal komme ud af det bål i torsdags . Jeg synes, 
jeg mærker mere til lungerne og mine fødder end før regressionen. Måske det forløses, når jeg 
skriver lydfilen af? 

19.11.17 kl. 07.59: Nu rykker det Hanne Mie! !!!! Det "hele" trevler op nu og fremtiden for mange 
mennesker dukker op. Nu fatter jeg den stille revolution og den fredsskabende mission og den 
udgår fra os og i Danmark! !! Nu kommer det, jeg har set i Konceptets dage og fremad. Jeg snakker 
lige med Rebekka i dag, og så kører det! Så skal vi bare have fat i penge via den her bog, og så skal 
vi igang med den regressionsudvikling, jeg har set skulle være der. Men regressionsterapeuten jeg 
var ved før var for dominerende og alligevel for vag og bange til at nytænke. Men det er dig og Katja, 
 der skal gå forrest, så kan hun også slippe skolearbejdet - hvis hun vil. Jeg vender tilbage med det 
her og tak for lydfilen, jeg så lige tilfældigvis i går aftes,  at den var kommet. Om et år, så er vi for 

alvor klar! Hav en god dag.  

12.53: Tak. Fantastisk. Rigtig god dag.  

13.07: At gå i regression bliver det nye sort. Så kan folk begynde at sort ere i trendene

 

13.49: har sendt SMS, på mail. 
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13.54: Wow  så må det køre fra i morgen. For der blev sagt, at bogen nu startede forfra! Den 
skal nok også til og ud over stepperne nu, hvis jeg skal bevare gejsten. Men de sidste indsigter 
hjalp jo gevaldigt. Sådan er det hver gang, jeg er segnefærdig. Så fylder de lige benzin på bilen igen, 

så den kan køre videre. Måske skal de prøve en højere oktan  

16.51: Ja det kan være. Eller noget superbenzin  

16.52: ja.  

20.11.17 kl 09.01:  IT står for Interaktiv teknologi – it 

15.01.18 Hold da op, så nåede jeg endelig igennem alle de sms´er. Det var en sej omgang. 

Klokken er blevet 19.09 Jeg kan næsten ikke se, mere. Det hele slører. Der 
er måske noget Neptunsk over det? Har lidt energispændinger henover storhjernens 

cortex , trænger til vand og hvile – og jeg har næsten glemt Franks kugler i 
dag. Men tandproblemerne er også ved at være væk. Der skal vist 2 kugler ind nu inden 
aftensmaden og inden jeg går ud som et lys på sofaen. 

Gok, gok .Nok er nok Angakok! 19.24! Sagde Perlehønen. 

16.01.18 Klokken er 08.24 og jeg er meget forsinket. Jeg er rimelig ude af flippen nu. Pc-en 
lagde ud med at melde batteriskade og gik i sort skærm. Jeg kan ikke tåle den slags i mit 
system og jeg har efterhånden en del af den slags chok i mit system. Jeg lagde også 
mærke til at Dorthe Skrivers energi i mig overhovedet ikke er ude endnu og hendes 
ophøjede formål er, at skade mig, så jeg ikke kommer ud i verden. – jf. kæde om 
havelåge og den slags. Nu tror jeg så fortsat ikke på andet, end at der er en agenda for 
hele molevitten. Den sidste gokgok-meddelelse var hendes og jeg kan mærke hendes 
energi i mit fontanellechakra nu.  

De kugler jeg fik lavet hos Frank indeholder en reference til 6 personer og under 
sessionen havde jeg meget kontakt med det liv på Atlantis, hvor jeg var oplyst og hvor 
Dorthe og dem, jeg var tættest på i Konceptet slog mig ihjel med en kampesten i 
hovedet, men som fortalt før, så var jeg steget ud af kroppen, ligesom jeg sørgede for at 
Gadaffis sjæl ikke var i kroppen, da han blev tilfangetaget og dræbt. Mennesker er bæster 
og det her IT har bestemt ikke gjort dem bedre. For hver sådan lille chok du får ved 
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skærmen, driver du din sjæl ud af kroppen. Og formålet med alverdens inkarnationer er 
NET OP nu at blive sjælsintegrerede eller for de lavest inkarnerede mennesker, at finde 
ud af, at kærlighed er vejen frem. Så hele denne IT verden gambler med vore sjæle og det 
er dælen dytte mig risikabelt. Man kan vende begge veje i sin overbevisning – der er en 
mørk agenda, der overtager os, eller at det er forberedelse til at Homo Sapiens forlader 
det jordiske felt, fordi vi ikke formår at bebo Jorden med respekt, eller fordi Jorden 
kommer ind i forandringer, der gør, at vi som mennesker ikke længere kan være på 
Jordens overflade og må overlade det til robotter af mere metallisk art end vi er det. Lidt 
uhyggeligt scenario, men sjælen fortsætter jo et andet sted i Universet, når vi dør… hvis 
den ikke er ødelagt. Måske er der mere alvor bag det jeg fik at vide for 19 år siden: ”You 
are chosen to collect Lightbodies!”. Jeg har ikke kunnet undgå at følge min egen 
nedgang i IT tiden, og den er rigtig alvorlig! Fra at være inkarneret i 5. indvielse går jeg 
nu ud på 2. indvielse i befolkningen. Og hvis jeg ikke får repareret mig selv i dag, ja så 
har jeg ikke min sjæl nede i kroppen. Det er så lidt der skal til, når vi har med elektronik 
at gøre. Jeg kan kun konstatere, at mennesket er alvorligere tilbagestående end jeg 
troede, da digitaliseringen begyndte. De fleste åd det råt og danskerne blev tvunget til 
det. Jeg skulle ikke have haft tillid til mennesket. Det var en kæmpe fejl, som jeg så nu 
ved, at jeg bøder for med ”Den sorte Perle”. Mennesket tåler ikke friheden til 
selvforvaltning. Det er derfor vi har det guddommelige Blueprint. Men er du ikke 
sjælsintegreret eller har kontakt med din sjæl, så kører du ego. – Og så er det her, jeg 
sætter spørgsmålstegn om alt, hvad vi ved om sjælen! Jeg har meget svært ved at 
acceptere en instans, der bliver ved at sende én i proces, når det rent faktisk ikke 
behøves. Det er en del af en Plan – og sjælen kan være kodet til at gøre disse ting. Men så 
vil jeg have det at vide. Jeg har en viden langt ind i dette område, men ikke så jeg kan 
konkludere på det – for eller imod et onde. Jeg tror ikke på ondskab. Jeg tror på en 
helhed helt ind til marven i mig. Men det betyder ikke, at jeg er i centrum af denne viden 
her på Jorden i denne inkarnation. Der har været for megen modstand mod min person 
til at vi nu, hvor denne viden skulle have været der – er forsinket og ufuldstændig. 

Nu er det så let, at give andre skylden for det. Det krymper jeg mig ved hver gang, da jeg 
altid lige scanner mig selv først, men må konkludere, at dertil, hvor jeg er bevidst, og 
mange ikke nået til endnu, så ved jeg, at min skyld er mangt og meget, ikke! Der skal vi 
op i helt andre bevidsthedslag og hente årsager, hvilket ikke giver mening, når man går 
som bodhisattva. Jeg må bare konstatere, at jeg ikke kommer udenom at træde ud i 
verden som 2. indviet, om jeg vedbliver at være bodhisattva. Og hvis det sker, så må det 
være fordi, der ikke er fare for Planens skred med IT osv.. men løses jeg som bodisattva 
og stiger op til højere indvielsesgrad for at gøre noget i verden, så er det fordi, det er 
ekstremt nødvendigt, fordi der er noget i gære, som ikke må ske. Jeg er ikke bevidst nok 
her og nu til at sige mere. Dorthe Skriver sidder jo og spærrer i det pinke chakra. Jeg har 
så fundet ud af, at det gør Kay også og det gør 4 tidligere reikimestre også. Kay er også 
Reikimester – så det er 5 af slagsen. Jeg blev efter min sidste reikimesterindvielse (jeg har 
2 af dem, givet ved hver sin reikikester) fra åndelig side bedt om at lave overbygningen 
på reiki. Derefter fik jeg senere tildelt Konceptet. Da det var Buddha Maitreya, der 
stillede op og bukkede for mig i det sidste reikiregi, har jeg formodning om, at Konceptet 
også er/var fra ok kilde. MEN jeg kan jo se, hvordan det går mig. Så kilderne, jeg har 
fået disse indvielser igennem har kun holdt mig nede indtil dato. Så nu anlægger jeg en 
anden synsvinkel for at se om den er korrekt: jeg skal have ophævet alle de indvielser, jeg 
har fået af andre ”mestre”. Da jeg selv har indviet Dorthe Skriver og hun derefter 4 år 
senere forsøgte at indvie mig, så kan jeg regne ud, at den mester man er indviet hos giver 
sit aftryk i den, der lader sig indvie. Og er modtagerpersonen ikke høj nok i indvielse 
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selv, da giver det høj friktion og energisystemet slår tilbage, så man ikke kan anvende det 
input man har fået eller bliver vrangvillig eller bruger styrken forkert og begår skade i 
stedet – ikke forsætligt, men fordi man simpelthen ikke var moden til at modtage det 
givne. Og sker det, ja så tager egoet over og man vil bestemme over alt og alle og slynger 
om sig med energier, som man ikke kender konsekvensen af. Ydmyghed har altid 
kendetegnet mestre og jeg kan jo høre, jeg presses til noget, der i et jantelovsland lyder 
som pral. Og jeg er da ikke dummere end jeg ved, at folk nok skal sagsøge mig for belæg 
for de udtalelser, der er hen gennem Koncepttid, breve, bøger osv.. På den anden side, så 
ved jeg helt ind til marven, at jeg har været på højde med alt det skrevne, da det blev 
skrevet. MEN det erfarede er lavet som erfaringer til beskrivelse for at lære jer noget! Når 
jeg lukker denne bog og sender den ud i Danmark, så kan jeg intet huske af det, da hver 
ting er i connection med andre og de sendes ud af mig, så er det dem, der får bøgernes 
viden med sig og dem, der er på samme niveau som det bøgerne giver dem linker til 
subtile grupper af samme karat. Mit job bliver da via bøgerne her, at tiltrække de 1200 
mennesker, der skal være på mit niveau i dette land og danne et råd, der kan downloade 
Planen for Danmark. 

Har lige sms-et med Annalis og nu svider mine øjne, så jeg ikke kan se skarpt. Vi sms-
ede om hash og dens virkning på hjernens glædescenter. Ved ophør med hashrygning vil 
hjernen ikke reagere på det, der ellers normalt vil give glæde. Det er ikke stimuli nok 
fordi hashen er stærkere virkende. Jeg anerkender ikke 60-ernes opstigning og 
”frigørelse”. Hash er styring, ikke oplysning. Det er misbrug af hjernens centre og får 
åndelig udvikling til at gå i stå på et falsk niveau. Kun naturlige subtile energier kan give 
udvikling. Men nu anerkender jeg så heller ikke ”udvikling” som andet end en idé. Den 
idé kommer så bare ret højt oppefra, så vi er alle underlagt den. Jeg er ikke sikker på, at 
jeg tror på et udviklende Univers, men snarere et mulighedernes Univers. Men det er 
svært at komme udenom ”udviklingsteorien”, fordi den er basalt kodet. 

Der er noget, der bliver ved og ved at poppe op i mig, så nu skriver jeg det lige her, så må 
det undersøges senere: Tibetaneren var en del af Muhammed. Og så nok om det. Det er 
det eneste, der kommer pt. om det. 

Nå, jeg må se at komme videre. Den sidste bemærkning gør mig tryg, fordi jeg da må gå 
ud fra, at jeg er inde på sjælens niveau igen. Ellers kunne jeg læse den nedenstående 
afskrevne lydfil, og så få energien og sjælen ind igen. Måske kan du gøre det samme. 
Måske er det kun derfor, disse filer skulle laves? 

Jeg går selv videre og forsøger at forbinde mig til mit ”Mester på Jord” symbol for at 
bruge det til at opløse de andre jordiske mestres indvielser. Dagen i dag står astrologisk 
til at ekspandere. Og jeg vil heller ekspandere mod ret status end via fedme, fordi jeg 
bliver undertrykt i status og ikke kan være den, jeg er uden at gå urent ud, som en 
reklame for mig selv. På den anden side set, så har jeg jo skullet gøre alting selv og 
forventer ikke at få hjælp til noget. Det har jeg oplevet for meget til at tro på. 

  Magdalena-regressionen 
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04.09.17 kl. 13.57 – USB og overførsel af lydfil drillede og jeg måtte bruge tid på en ommer 
og diverse supportforsøg. Jeg ved ikke hvem der har bildt os ind at elektronik er en 
genvej og kan spare tid, papir og penge? Det er smart, når det fungerer, men det gør det 
sjældent efter min hensigt. Klokken er nu blevet 14.30, så det er godt nok på tide at 
komme i gang. Never mind, nu skal vi tilbage til dengang livet var lettere og til at tage og 
føle på, tilbage til dengang kærligheden blev opfundet, hvis man skal tro visse esoterikere 
og udviklingsteorien. Deet´ æ nåd jæ v, det æ nåd a hå høt! Så nu kører vi nutidens virtuel 
reality liv tilbage til Jesu tid via en regression foretaget hos Katja Lammers i Himmerland 
den ….?     2014.  

Afspænding og så: Vi skal nu flytte dig lidt væk fra din dagsbevidsthed og det gør vi ved, 
at jeg tæller dig ned igennem en farve, så jeg vil bede dig om at tænke på en farve, du 
godt kan lide. Hvis du ikke kan se den er det også okay bare at tænke på den. Har du 
fundet en farve? Ja. Jeg kan altså ikke se den. Nej. Så tænker du bare på den. Så vil jeg 
tælle dig ned fra 21 til 0 og du synker nu mentalt ned gennem farven, mens jeg 
tæller….tæller…. Den mentale nedtælling er nu stoppet og du befinder dig nu udenfor et 
dejligt rum. Jeg vil gerne bede dig om at gå ind i rummet. Rummet har 4 vægge og gulv 
og loft. Der hænger en tavle eller et filmlærred på den ene væg. Måske står der også en 
stol i rummet. Kan du se rummet for dig eller står du i det? Ja, jeg tror nok, jeg er 
nogenlunde derinde. Ja. Det er bare fint. Om et øjeblik sender jeg bud efter din skytsånd. 
Og så ser vi, hvordan du oplever ham eller hende. Og så vil jeg bede dig om at svare med 
det allerførste, der falder dig ind, når jeg spørger om noget. Jeg beder nu Mariannes 
skytsånd om at komme ind i rummet og gøre sig så klar og tydelig som mulig…. Har du 
noget synligt foran dig? Njæah. Jeg har hende til højre…som står…Ja. Hun står godt nok 
med ryggen til i en lilla klædedragt fra hoved til gulv. (HOV i dag den 04.09.17 fandt jeg 
denne hårelastik kl. 07.03 på fortovet i morges, på vejen hjem fra min gåtur – så det er 
åbenbart i dag at Ringen skal sluttes!) 

 Alfa Omega med kontakt over dimensioner. 

Ahh dejligt, så er det sådan din skytsånd vælger at vise sig for dig lige nu. Så vil jeg gerne 
byde velkommen til Mariannes skytsånd. Jeg vil gerne bede din skytsånd om at vende sig 
om, så du kan se vedkommende forfra…... Er det en mand eller en kvinde? Nej det er en 
kvinde, men med sådan langt lyst bølget hår. Ja. Hvad vil din skytsånd gerne kaldes? 
Hvis jeg skal sige det første, så er det DANA. Ja. Og så skal jeg nok lade være at 
ræsonnere mere over det. Ja. Lige nu skal du bare svare, så det er rigtig fint. Er det okay, 
at jeg også kalder hende DANA?... Ja..det tror jeg. Hun siger godt nok noget, men jeg 
kan ikke høre, hvad hun siger… Nej. Okay. Det kan være det kommer senere. Så vil jeg 
gerne spørge dig om din skytsånd og dig – har I levet sammen på Jorden før i en jordisk 
inkarnation? Nej ikke som sådan. Nej, okay. Er I i åndelig familie med hinanden? 
Bopbop, det er sådan… Har I mødt hinanden tidligere? Ja. Okay. Så du kender hende 
godt? Ja, det gør jeg i hvert fald. Okay. Godt. Så vil jeg fortælle det til din skytsånd for 
Marianne vil gerne til et tidligere liv. Meget gerne det liv, hvor hun var Maria Magdalena. 
Og hun vil gerne arbejde med temaet: ”Vrede og respekt”. Hvis det er i orden. Og så har 
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Marianne valgt tre ord til rejsen: Livsglad, værdifuld og lykkelig. Og så vil jeg gerne 
spørge dig DANA – vil det være i orden, at Marianne kommer tilbage til det liv, hun 
ønsker at se? Så kommer der sådan en OK-tegn. Det var godt. Det er hun glad for. 

Marianne, bor du hos din mor og far i 15-års-alderen i det liv, vi skal ind og se? Ja. Godt 
så flytter jeg dig og DANA tilbage til du var omkring 15 års alderen i det liv ved at tælle 
fra 11 til 0…. 

Du er nu landet i nærheden af det sted, hvor du bor med din mor og far. Jeg vil gerne 
bede dig om lige at stampe med fødderne på jorden. Hvad er det for en undergrund du 
står på? Det er sådan noget grå, hårdt, støvet… Er du inde eller ude? Ja, lige nu er jeg vist 
udenfor… Ja.. altså hvis man stamper lidt på det, så støver det. Ja. Okay. Er der lyst eller 
mørkt der, hvor du står? Der er solskin. Ja. Prøv at kigge ned på dine fødder. Har du 
noget på fødderne? Ja. Jeg har sådan nogen meget tynde sandaler. Ja. Det er ligesom 
bare hud… og så er der sådan nogen kryds, krydsstrimler af skind også, oppe foran. Ja. 
På forfoden og så ikke en hel hælkappe, men alligevel noget, der ligner. Ja. Og så skal de 
spændes hen ad siderne. Spænder eller er de bundet fast? Der er ligesom en form for 
spænde som… det kunne godt se ud som om det er lavet af kohorn for eksempel. Er de 
gode at gå i? Ahr… men de er fine..Ja. Har du noget tøj på? Ja, jeg har sådan noget 
lærredsagtigt. Det er mest brunt tøj, jeg har på. Sandalerne er sådan mørkebrune og så 
tøjet, det er faktisk sådan lidt groft. Ja. Mere groft end det sådan lige så ud… Jeg tror det 
er noget lærredstøj. Og så går det ind i taljen. Ja. Og så sådan lige ned over knæet. Hvem 
har lavet tøjet? Det har min mor. Ja. Hvis du kigger ned på dine hænder, er de så fine 
eller grove? De er meget almindelige. De er ikke til groft arbejde. Er der nogen gange du 
får smykker på? Ja. Jeg har et smykke. Det ligner messing. Mm. Det er en lang kæde, der 
går ned i et rundt smykke med… det kan jeg ikke se…med mm… der er sådan ligesom 2 
cm cirkel..ja.. og så ud fra den er der sådan nogen streger, streger, streger hele vejen 
rundt. Eller mønster eller hvad vil du kalde det. Ja. Og så er der ét eller andet inde i 
midten på det…ja… det er en eller anden form for symbol af en slags.. Er det et symbol, 
du har set før? Ikke i det her liv, jeg har her, tror jeg ikke. Nej. Altså sådan umiddelbart, 
så ligner det sådan en ”buddha” der har armene strittende ud til alle sider, men jeg tror 
ikke det er det. Nej. Jeg er ikke sikker på det er en… det kunne måske godt være en 
gudefigur. Ja. Eller sådan noget, ja. Okay. Har du andre former for smykker end den? Jeg 
har også et guldarmbånd på. Ja. På den højre arm… som er meget blankt. Blankt og 
slidt… det kunne måske være et arvestykke…Ja. Det er bare almindeligt. Der er ingen 
dikkedarer eller noget på det. Nej. Det er hult, tror jeg nok. Ved du hvad årstiden er? Nu 
sagde du før, at der var solskin og der var støvet. Nja, jeg vil skyde på det er sådan 
maj/juni. Ja okay. Hvis nu du skulle gå hjem derfra hvor du står, ved du så hvilken vej du 
skal gå? Ja, jeg tror, jeg står lige udenfor huset. Okay. Kan du beskrive huset for mig? 
Altså, der er en dør i midten, men jeg synes ikke jeg sådan liige – den står i hvert tilfælde 
åben og der er mørkt inde i huset. Og huset er også sådan brunligt lavet af … det er 
lerklinet. Ja. Er der andre huse i nærheden eller ligger det helt for sig selv? Nej det ligger 
rimeligt for sig selv – jeg synes det er det samme sted, jeg har set før. Ja. Når jeg har 
været tilbage – og det er ligesom sådan en gårdsplads eller sådan noget… som jeg også 
som lille har fejet med sådan en ris - en kost der er lavet af ris. Okay. Så vil jeg bede dig 
om at gå ind i huset. Altså døren er simpelthen midt i. Og når man så kommer ind kan 
man ligesom se til begge sider. Det er ligesom det er ét stort rum. Ja. Men til højre, der er 
der… ja man sover nærmest på gulvet. Mm. Det er ligesom rummet er opdelt. Der til 
højre, der er der sovepladser…Jeg tror faktisk kun det er mine forældre, der sover der. Jeg 
sover ovre til venstre. Ja. Bor der andre end dig og dine forældre? Nejh, jeg synes ikke… 
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Der kan godt have været en lillebror på et tidspunkt. Men jeg synes ikke han er der lige 
nu da. Nej. Okay. Bliver der også lavet mad inde i huset? Eller er det udenfor? Nej, det er 
der, næsten lige når man kommer ind. Der er sådan et bålsted eller sådan noget. Ja. Det 
er også lidt… jeg tror de laver andet end mad der også.. smedeting, det er nok lidt for 
meget, men.. der er altså et og andet, der bliver lavet også. Ja. Hvem er det der laver det 
så? Ja det er så min far… Er din mor og far derinde lige nu? Ja. De laver et og andet ved 
det bål der. Jeg sidder henne på en ”seng” og så står min mor og kigger på og min far er 
ved at lave et og andet ved det bål der. Ja. Kan du rejse dig fra sengen og gå hen og se, 
hvad han laver. Ja det kan jeg godt. Det er noget med at støbe. Han har nok også støbt 
det smykke jeg har på, altså…Ja. Hvad hedder din far? Josias eller sådan noget. Kan du 
stave det? Altså jeg får det her Jos i .. an, eller ? Josian? Nja, det er mere s-et i det. Hvad 
med din mor, hvad hedder hun? Altså det første der lige kommer er Beate. Din far, 
hvordan ser han ud? Kan du prøve at beskrive ham? Altså jeg kan se, at han er meget 
solbrændt. Ja. Han er sådan almindelig af bygning. Han er ikke kraftig på nogen måde. 
Nej. Hvordan har du det med din far? Der har jeg sådan set udmærket. Arbejder han 
altid derhjemme? Jah, men de kommer da hjemmefra. Ja. Altså, han laver de der ting og 
så er der også, så er der også noget med nogle geder og får og sådan noget. Ja. Ikke et 
kæmpe jordbrug eller sådan noget dertil, men der er altså nogen geder og får…ja og vi 
kan godt - vi ler tit sammen. Ja. Han har let til latter og det har jeg også. Ja. Og det tror 
egentlig også at min mor der har. Ja. Hvordan ser hun ud? Hun har langt hår og det er 
samlet i nakken, bare lige. Kun i én hestehale, altså sådan en lavt hængende hestehale, 
altså sådan samlet cirka over hvor skulderen begynder. Ja. Men så er hun egentlig 
?uklart. Ja. Hvordan er dit forhold til hende? Jamen det er også godt. Hende holder jeg 
meget af. Ja. Og det gør jeg af dem begge to. Der er ikke rigtig nogen forskel. Ja.Okay. 
Din mor hun siger noget til dig nu og siger dit navn, hvad kalder hun dig? Det er sådan 
noget Ma.. Mahæija eller sådan noget. ja. Er det et kælenavn eller er det du hedder? Nej 
det er det, jeg hedder. Ja. Okay Og det er også beslægtet med Maria, altså, men det er…. 
Ikke lige som det udtales Maha..i…Nej. ja. Må jeg kalde dig Maria. Ja værsgod. Okay. 
Det er godt. Det er ikke så godt, hvis du har et navn, jeg ikke kan udtale jo. Nej. Hvordan 
har du når du står der med din mor og far? Nu er det ligesom vi er fælles om det der, han 
er ved at støbe og sådan.. ja. Og vi venter bare på, at det bliver færdigt. Ja. Det skal bare 
lige rystes sådan lidt. Det ligner sådan noget guldstøberi. Ja. Føler du dig livsglad? Ja. Og 
værdifuld? Ja, jeg føler respekt og på lige fod med dem. Og lykkelig og… ja, sådan 
sorgløs. Ja. Det er jo dejligt. Det er et trygt hjem. Ja. Det er også et tillidsfuldt hjem, altså 
et hjem der er tillidsfuldt i forhold til omverdenen og.. ja.. og Er din mor og far også både 
trygge og lykkelige? Ja, det ser det ud til. Ja. Det ser ud som om de går godt sammen. 
Altså.. ja..i forhold til hvordan det ellers kunne have gjort. Har du modtaget nogen form 
for læring eller uddannelse eller noget? Ja. Jeg får megen uddannelse af min mor. 
Ja.Hvad er det for en form for uddannelse? Det er også… det er på hendes side, der er 
noget lærdom, altså noget læst lærdom også. Mm. Boglig viden også. Ja. Så går du i skole 
derhjemme? Jah. Det gør jeg. I hvert tilfælde lærer jeg meget af hende. Ja. Går du også i 
skole ude i byen?..... Nejh… jeg synes det ikke rigtig, men.. der er en skole der. Ja. Jeg 
ved i hvert tilfælde ligeså meget som dem, der går i skole. Ja. Det er ligesom om; det er 
ikke nødvendigt. Nej. Har du nogen daglige pligter så? Det som jeg tror, vi er… vi tror 
en lille smule anderledes på noget, end de, der går i almindelig skole. Mm. Det er 
ligesom… måske vi har været rejsende og så bosat os der? Hvor dem, der går i skole er 
dem, der har boet i den by altid. Ja. Der er sådan nogle lyse prikker ved den skole. Det er 
underligt. Som om, hvis der var noget rundt ved vinduerne eller hegn foran skolen så var 
det guldstrålende, altså ligesom du ser, når solen står op over en sky ikke? Mm. Ligesom 
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der ville være sådan en guldrand. Sådan er det ligesom rundt om… Er det noget alle kan 
se, eller er det kun dig, der kan se det? nej, jeg tror det er mit forhold til den skole der. Ja. 
Jeg er ikke sikker på, at det er noget alle de ser. Nej. Det kan selvfølgelig også være noget 
udsmykning af en slags. Det tør jeg ikke sige. Hvis du ser andre huse kan du så også 
se…Nej, de har ikke det samme. Hvad hvis du ser på mennesker eller dyr eller noget? 
Det er bare sådan noget almindeligt landsbyagtigt noget. Med ene af huse og … Ja. Det 
er ligesom det er… det er ligesom i to etager eller sådan. Nå det er lidt specielt i byen 
der. Jeg lurer lidt på om det er forgyldt maling, var jeg lige ved at sige, sådan ved vinduer 
og på stakittet….uklart muml… hvad er den lavet af? Altså, den er også af ler. Ja. Men så 
er det…der er altså noget hegn foran og så er vinduerne… de er som af sort træ…Mm. 
Og der kan selvfølgelig godt være malet en guldrand på… det er da mærkeligt… og 
døren. Det er ligesom at alt det der kunne være af træ. At det er næsten sortmalet træ. Det 
er altså meget mørkt træ så. Og så ligesom en forgyldt streg.. Ja… Uklart.. Den by I bor i, 
ved du hvad den hedder? Altså, jeg synes faktisk den hedder Nazareth, det kom også ind 
før. Mm. Men jeg synes bare ikke..og det der Magdalena kommer også ind…Mm..Ja… 
Har du nogen daglige pligter i familien, sådan, derhjemme? Ja, jeg er med til at holde 
hus og sådan noget. Hvad laver du, når du ikke hjælper derhjemme? Mm, så læser jeg 
faktisk også. Ja. Hvad er det du læser? Altså ordet ”liturgi” kommer ind. Ja. Hvor finder 
du de ting, du læser? Dem får jeg fra min mor. Okay. Men jeg tror – det kan altså også 
være et bibliotek, det derhenne…Ja. Der hvor vi før snakkede om skole, eller det der… Ja.  

Her er dagsnoter fra blok og billeder. (16.01.18 Glem det. Nok er nok, vi skal til og være 
færdige. Jeg løber ingen risiko for at putte mere ind i dokumentet udover de 25-28 sms, 
der mangler længere. Jeg fik jo forleden fra åndelig side, kort at vide, at jeg skulle skynde 
mig at blive færdig. Og hvem ved, om det betyder, at batteriet i pc-en reelt er ved at gå 
ned?! Jeg kan mærke både frygt og angst som et grundvilkår i arbejde med elektronik og 
bare det, at skrive det her, får mine muskler på toppen af skulderen til lige at spænde. Så 
der sidder altså en entitet, der har glæde af at skabe denne tilstand i mig. Jeg går videre 
med mit, mens du bare læser videre i teksten. Så forsøger jeg undercover at finde 
løsninger. – Men du kan nok se – IT splitter min bevidsthed og det er på den måde, der 
er ekstrem risiko. 

Annalis ringer og vi snakker en times tid. Jeg fortsætter her nu, sjovt nok 11.22 – dobbelt 
op af mestertal og der er nu ½ time til dagens astrologiske clou sker. Så må vi se, hvilken 
ekspansion, der sker. Det bør være positiv forandring, trods ”mørkets” forsøg på 
tilbageslag i morges!)   

05.09.17 Afskrivning fortsat. 

Ellers prøv og gå hen til… Det kan være, det er i samme by…jeg skal lige se…nejh, det 
kan jeg så ikke komme ind på. Eller også så prøv at gå hen til skolen igen og prøv og gå 
ind. Ja jeg kan godt komme derind ved at gå op ad nogle trapper. Ja. Det er noget skole/ 
biblioteksagtigt….Jeg tror ikke man må gå ind der..Okay. Det er ligesom om man kun 
må stå lige der i forhallen, hvor man kommer ind. Panelerne og gulvene er som et mørkt 
trægulv…. Hvis man gerne vil hen til bøgerne, skal man så spørge nogen om lov? Ja.. der 
er sådan en lavt rækværk. Man skal blive stående der. Ja. Og så kommer der… ja så 
kommer der sådan en mand hen… Det er sådan nogen, jeg forbinder med synagoger 
faktisk…med sådan noget beigefarvet tøj og de her karakteristiske hatte med sådan en 
høj hat (forleden handske…?)…Hvor der sådan er slag udover. Det er en præst af en 
slags. Ja. Og så er der noget mønster på af en slags. Men…det ligner næsten sådan et a la 
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grecque mønster….så kommer han hen imod en for at høre, hvad man er kommet efter. 
Det er noget med at være ærbødig og bøje hovedet og så beder man om det..uklart… og 
det er ham, der finder det. Man går ikke sådan selv rundt og kigger efter det på hylderne. 
Nej. Fortæller du ham så, hvad det nøjagtig er for en bog du vil låne eller hvad? Eller det 
emnet, du giver ham og så finder han bøgerne? Ja det er sådan noget med at bøje 
hovedet og være ærbødig og så beder man om det. ja.. jeg kan prøve at bede om et 
emne… men det..men det er mest noget min mor har sagt, at jeg skal hente. Ja. Og så 
læser vi det sammen… på en eller anden måde..Mm. Hvor hun så kommenterer det, jeg 
læser. Ja. Han kender os i hvertilfælde godt! Ja.I kommer der tit. Ja…Ja vi er flittige 
brugere af stedet der. Mm. Er det alle i børn i byen, der ved så mange ting? Nej, der er 
mange, de løber bare rundt som en, sådan med et hjul for at trille med det… og…og de 
kigger egentlig bare på os, hvis vi går ind og henter noget der. Ja. Har du nogen 
venner?...Neej, det kan jeg ikke rigtig se…sjovt som det trækker i mit venstre 
øje…Ja…Nej det tror jeg faktisk ikke, jeg har. Mm.. jeg kan kun se, at vi er den familie 
der. Ja. Som er venlige og respekterede og..der er ikke noget man sådan kalder 
kammeratskab..Nej. eller har nogen andre.. Savner du det? Nej. Nej. Føler du dig 
anderledes end de andre børn? Jae, Njæ, øh, skiller dig lidt ud måske?...Jeg føler det 
egentlig meget naturligt, at jeg ved noget. Jeg kender også nogen, altså jeg ved godt, der 
er nogen på min egen alder. Og det er heller ikke sådan, at jeg ikke hilser på dem,…eller 
på den facon. Nej… Hvad med din mor og far, har de heller ikke nogen af de andre de 
jeg tror også de er accepterede. De har bare ikke samme interesse, eller hvad skal man 
kalde det? Nej. Det er lidt ligesom om, man.. at man ikke kommer sammen, fordi man 
faktisk ved noget mere. Mm.Ja. Hvor gammel er du, da du flytter hjemmefra?... Jeg tror, 
jeg er cirka 20?. Er der nogle ting, vi skal kigge på indtil du flytter hjemmefra? Eller 
inden du flytter? Nejh, det går egentlig meget harmonisk det hele. Ja. Og vi hjælpes ad 
og… og jeg har været inde i noget før, hvor jeg ved, at min far har sådan en bod og sælger 
de der ting på marked og sådan noget. Ja. Er du med ham på marked? Jaja. Det er vi 
faktisk alle tre. Ja. Er det i den by I bor, eller er det også i andre byer? Nej, det er inde i 
den by, vi bor. Men vi har, vi har været i andre byer. Også at sælge de der støbeting, vi 
har. Også ting der bliver lavet af horn. Ja. Der bliver altså ved at være noget med det 
bibliotek, men også den bod. Der er altså også noget med nogen bøger, også det vi læser 
derhjemme, der er altså noget, en med sådan noget guldrandet noget. Ja. Af den slags. 
Det er ikke sådan nogen store tunge toraer. Nejnej. Men de er altså også derinde i 
biblioteket eller skolen eller hvad det er. Ja. …uklart.. det er sådan nogen mindre bøger vi 
læser med guldrande om, sådan nogen vi kan have i skødet. Mm… De andre må man 
heller ikke tage med hjem. Nej det er også lidt besværligt. Haha. Da du flytter 
hjemmefra, hvor flytter du hen så? Det kan faktisk ikke se. Jeg kan ikke andet end jeg går 
hen til…jeg går hen til det der marked. Mm…..Det er som om jeg bare fortsætter ud af en 
vej, ud af byen. Mm. Er du på vej hjem? Til der hvor du bor, eller hvilken vej er du ude 
på? Nejh, jeg har en eller anden destination…. Det kunne godt være et familiemedlem. 
Ja. Det er noget ..uklart… Ved du hvorfor, du skal derhen? Nej,ja, det virker som sådan 
en gammel kone, jeg flytter ind til. Ja. Som er i den modsatte ende af, hvor vi bor. Mm. Er 
det stadigvæk i den samme by? Ja, det er den samme by. Ja. Men så bare ligeså langt ude 
i den ende, som vi er til den anden side, eller ende af byen. Ja. Det er også..det er også en 
eller anden, der måske også har behov for noget hjælp. Det er også en, jeg kan lære noget 
af. ja. Men det er, det er lidt mere okkult, det er ikke en heks, men det er noget med urter 

måske. Ja. Jeg kommer i urtelære . Har du det bedst med at være i gang med noget, 
hvor du kan se et formål med det? Fremfor bare lave noget sammen for fornøjelsens 
skyld? Æhh ja. Altså det skal være noget, hvor der er et formål med det. Mm. Men det er 
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også noget, der ligesom samtidig bringer glæde. Ja. Noget du kan bruge til noget. Altsåå 
det bringer meget glæde, men det er også til gavn for andre. Bor der kun jer to i huset? 
Ja…Jeg ved ikke om jeg besøger hende..jeg skal lige se..nej det er ligesom jeg bor der. Ja. 
Jeg ved ikke om man kan kalde det eget værelse for der er ikke en dør, men der er 
ligesom en væg.. en stue og så ehh så er der en væg, og der er min soveplads omme. Ja. 
Og hun sover så på stuesiden af væggen. Mm. Og der er rimelig mørkt på den tid. Ja. Og 
det er også hende der har ”hovedpladsen” eller hvad skal man sige. Ja. Hjælper du hende 
også? Ja, jeg hjælper hende også, altså det er meget sådan tørrede urter synes jeg, der 
kommer, eller jeg står foran hende med. Jeg ved ikke, om det er fordi hun selv kan se så 
godt mere. Og så har jeg fået lov at bo der også og kommer til at interessere mig for 
urterne. Ja. Det er nogen helt tørrede nogen. Mm. Er der nogen andre ting omkring 
hende, der er vigtige at se? Det er noget medicinsk-agtigt noget ikke osse. Jeg får 
ligesom sådan noget ind med en morter, du ved, man knuser..og så de urter…det er også 
nogen urter, vi selv har tørret. Mm. Hvor har i samlet dem henne? Mmm det er både ude 
på nogen marker eller hvad skal man kalde det, og ude på nogen bjergarealer og noget.. 
og hun bliver nødt til at have mig med derud..Mm Hun er ikke ret høj. Hun er en meget 
lille dame. Hun er sådan helt forkrøblet. Hvor længe bliver du ved at bo hos hende?... Et 
års tid tror jeg, så tror jeg faktisk hun dør. Ja. Det er i hvert tilfælde sådan – Æv, altså. 
Mm. Jeg ville egentlig godt lige have lært lidt mere. Ja. Men der dør hun ligesom … der 
kommer ligesom noget om 1½ år, men så slutter det efter et år. Mm. Og så har jeg sådan 
et halvt år der, det kan være jeg bruger det i noget andet. Det tror jeg næsten. Bliver du 
boende i huset efter hun er væk? Jae, hun sover ligeså stille ind på den der madras, eller 
hvad det er… hun ligger på der. Mm. Men jeg overtager ikke det sted at sove. Jeg bliver 
ved med at sove der, hvor jeg er vant til. Ja. Efter de 1½ år, hvor flytter du så hen? ….. Det 
er ligesom der går sådan ½ år, hvor der bare er sådan ligesom tomt. Mm. Jeg kommer på 
en eller anden måde udenfor på den vej der udenfor og der kommer noget med en ko. 
Med rigtig lange horn. Ja. Den er også sådan jordfarvet, lysebrun. Mm. Det er ikke den 
samme slags, som vi har derhjemme. Jeg ved ikke…den har nogen rigtig lange horn. Jeg 
ved ikke, om det er man kalder en Yak-okse, eller hvad det er??? Mm. Er det din ko? Man 
får i hvert tilfælde mælk fra de køer der. Jeg kan godt følge den lidt på vej…. Det er 
ligesom jeg står… jeg kan tage fat om dens, altså med min højre hånd kan jeg godt tage 
fat i dens venstre horn og så ligesom gå med den mm. Det er hen til nogle andre 
handlende.  Jeg går hen til nogle handlende på det marked der. Det er deres ko. Ja. Og de 
gør på en eller anden måde noget, så jeg kan komme videre….Jeg er i hvert tilfælde 
velkommen der og er vant til at snakke med dem også. Mm. Og det er også en mand og 
en kone. Jeg tror faktisk, jeg flytter ind ved dem. Og de bor ligesom der ved den der 
markedsplads. Ja. Det er lige udenfor deres hus, at de sidder og sælger et og andet. Ja. At 
man kan få malket den der ko og få mælken med hjem, eller sådan noget. Det kan jo 
være rart nok. Ja. Kan de også lære dig noget så? Ja, men det er mere noget husholdning 
af en slags. Mm. Ja, jeg vil naturligvis gerne have det til at være oste, de sælger udenfor, 
men det…det er ikke, hvad vi forstår ved oste.. det er i små runde æsker af en slags..Mm. 
Men det er husholdning. Det som jeg er inde i huset for der. Ja. Hvor længe bor du hos 
dem? Det er vist kun et par måneder. Okay. Det er også noget, hvor jeg hjælper til, men 
det kan godt være, at jeg stadig bor oppe i det andet hus? Sover og så går derned og er. 
Okay. Og det er noget med at lære at syrne. Okay ja. Det er noget med syrnede madvarer. 
Mm. Der er noget, der lige er blevet syrnet. Madvarer eller noget i den retning. Ja. Måder 
at opbevare ting på og… Ja. Jeg tror også det er noget med de urter der. Noget med at 
konservere med urter. Mm. Hvor jeg så kan bruge den viden derhenne fra hende den 
gamle dame. Lærer du så dem om urterne, eller..? ja, jeg er vist også lidt 
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eksperimenterende der. Det er noget som også gavner dem i hvert tilfælde (tilføjer 

05.09.17 produktudvikler ) Ja. Der er meget mørkt derinde. Der er jo ikke elektrisk lys. 
Der er en mild lysindstrømning. Og fluer. Ja. Ja og så er der sådan nogle klæder man 
lægger henover. Ja. Det er da ost. Ja. Og så urter. De klæder der er over det, er fordi 
fluerne ikke går i det. Ja. Det er det blandt andet. Men også sådan at det bliver sådan et 
vådt klæde henover. Ja. Og også noget med at holde den pressede konsistens, som de har 
fået. Ja. Den viden du får der, er det noget du kommer til at bruge senere i dit liv? Ehh, 
ja, jeg kommer til at bruge det senere på nogle vandringer. Ja. Ja det kan jeg godt se. 
Hvor vandrer du hen? Ja altså der vandrer jeg, der vil jeg skyde på, at vi allerede er ude at 
vandre med noget af det der discipelvæsen…Ja. Hvor mange er i? Vi er faktisk mange. 
Der er nok en 30 stykker…en 25-50. Ja. 35..deromkring. Og du siger I er disciple. Hvem 
er I så disciple af? Ja, det skal jeg lige se om vi er, men vi vandrer i hvert fald. Ja. Der er i 
hvert tilfælde en flok mennesker, der går. Ja. Og vi er mere eller mindre ens klædt alle 
sammen, altså. Hvor gammel er du da I begynder at gå? Jeg tror, jeg fylder 20. Ja. 
Hvordan har du fundet sammen med de andre? Det er noget, vi bare besluttede. Der er i 
hvert tilfælde noget…og der er noget med viden om…med de der madvarer, hvordan de 
kan… der et eller andet, jeg laver, over det. Jeg ved ikke lige, hvad det er… Jeg ved ikke 
om jeg våger over dem, at folk ikke må komme til dem, det er ikke på den måde, jeg 
holder øje med dem. Ja. På en eller anden måde, at de bliver taget i den rigtige 
rækkefølge, så de kan holde længst. Ja. Det er sådan en eller anden fornemmelse for det, 
og viden omkring det, som gør, at vi kan komme længst. Mm. Og det bliver sådan set 
også respekteret. Ja. Hvordan har du det med dem du går sammen med? Der har jeg det 
fint. Ja. Vi er sådan meget jævnbyrdige. Er der nogen, du betragter som dine venner? 
Eller det bar nogen du går sammen med?..Nej vi er alle sammen venner. Men jeg kan 
godt stadig mærke den der boglige viden. Mm. Har de andre samme form for viden, som 
du har? Øhm. Jae, altså… De har den, også… men ikke…der…altså de har ikke sådan 
siddet og studeret den i bøger. De har fået noget af den. Okay. Ved du hvor I skal rejse 
hen? De ved noget, og de går for det! Ja. Det er mere det. Ja. Og vores…altså vores mål er 
ikke så forskelligt. Mm . Man kan godt mødes på midten omkring det, eller hvad skal 
man sige. Selvom der har været forskellige holdninger til det. Ved du hvor I er på vej hen? 
Der er i hvert tilfælde langt! Mm. Er det kun voksne, der vandrer, eller er der også børn 
med? Nejh, der er faktisk nogle enkelte børn. Men det er ikke andet end et par stykker. 
Mm. Jeg tror, der er to børn, men de er så omkring de der 12-13 år. Mm. 12-13 år, men vi 
skal rigtig langt! Der er ikke noget hus, eller noget som helst! Nej. Dem du går med, er 
det nogen du kender i forvejen? Jae, jeg synes godt, jeg har haft kendt dem i nogen tid. 
Fra den her by også. Er det dig, der har samlet dem? Jae, jeg har i hvert tilfælde været 
med til at spørge, om de vil være med til at vi tager den vandring der. Ja. Og det er ikke 
noget, der har skullet særlig overtalelse til eller..Mm. Det er bare ligesom: ”Hvor mange 
er vi så?” Ja. ”Og så lad os gå.” Ja. Hvad er formålet med vandringen? Det er at nå til 
anden by. Det er noget med simpelthen at have opgivet det, man kommer fra og så går 

man for … ja at fortælle det man ved og spørge om der er andre, der vil være med  Ja. 
Ja. Og det er glæde, man går med. Ja. Har du hørt om Jesus på det tidspunkt her? Altså 
jeg tror… jeg har godt set ham. Mm. Men jeg synes ikke han er med i det slæng her. Nej. 
Det er ligesom han stadig står og taler i den by, som vi så er gået fra. Ja. Men det var ikke 
derfor I gik? Nej haha det var ikke på grund af ham. Nej, men det er som om, han 
kommer bagefter. At han ikke er færdig med at snakke endnu eller sådan et og andet 
Haha. Ja. Hvor lang tid tager jeres vandring? 16 dage kommer der sådan lige umiddelbart 
ind. Ja. Hvor er i kommet hen efter de 16 dage? Der er vi ude i noget meget tørt noget. 
Ørkenagtigt noget eller hvad man skal sige. Ja. Der ligger bare nogen store sten og sådan 
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noget. Mm. Hvad skal I derude? Det er noget med at forvente, at der kommer snart en 
by. Ehh der kommer også noget sand – og der kommer også noget storm og sådan 
noget, for man skal sådan have noget klæde op foran ansigtet. Mm. Der går vi op mod 
noget vind. Men der er et enkelt hus. Men der bor ingen derinde. Nej. Jeg er ikke sikker 
på andet, end at vi kommer til en by, hvor der er noget sygdom, der hærger….Mm. Altså 
det hus der. Det virker sådan uddøet. Ja. Er du for at hjælpe der i byen så, eller er det 
tilfældigt? Jeg tror ikke vi helt havde ventet det. Nej. Nej der er noget sygdom i gang da, 
som vi ikke havde forventet. Mm. Ved du hvad det er for en sygdom? Altså det jeg først 
tænker på er sådan ala det der pest. Ja. Men altså knap så slemt som det. Mm. Det kan 
også være det der spedalskhed. Det er der i hvert tilfælde noget af. Ja. Kan I gøre noget 
for at hjælpe dem så? Lige i det øjeblik vi kommer virker det sådan lidt magtesløst. Ja. 
Når man kigger ind i husene er der sort her og sort der og sådan. Ja. Eller sådan ”pyha, 
halløjsa, hvad sker der lige her?”  Men det er mest der, hvor man kommer ind. Så henne i 
den anden by, den anden ende af byen, der er det ikke så galt. Det kan også være, det kan 
også, nej, jeg tror det er noget, der er i en brønd. Altså i den ene ende af byen ikke osse? 
Ja. At det er.. det er noget, der er tilknyttet noget fra en boring. Ja. Som er i den ende af 
byen og ikke henne i den anden ende af byen. Ja, sådan tror jeg, det er. Det er, ja. De ting 
du har lært om urter, er det også om helbredelse, eller er det.. Ja, altså der er noget her, 
man godt kunne have gjort et eller andet ved dem, altså dem, der er døde. Men så var 
man ikke lige på det rette tidspunkt, det rette sted der. Nej. Og jeg tror heller ikke jeg 
kunne have helbredt dem, men jeg kunne måske have afhjulpet nogle lidelser. Mm. Med 
noget kogt vand, med nogle urter i, sådan med noget theagtigt noget, kunne jeg have 
gjort et og andet. Mm. Men de ville ikke, altså, det ville ikke have reddet deres liv. Det 
ville det ikk… Så når man fortsætter ad vejen ind gennem byen, så kommer man til en 
synagoge på venstre hånd. Ja. Ved du hvad byen hedder? Neej jeg kan ikke finde ud af 
navnene. Nej, godt. Det er ligesom det stadig er det der Nazareth så, men så bliver jeg jo 
altså sådan lidt på vagt..hvis det kommer igen. Ja. Men det kan selvfølgelig godt, for der 
ikke noget…altså det kan sagtens hedde sådan… Ja. Skal I hen til synagogen? Ja, vi går 
der hen i hvert tilfælde. Så sætter vi os udenfor der. Ja. Ja, så står vi bare sådan og 
snakker. Mm. Ved I så jeres vandring er overstået? Ja, vi skal i hvert tilfælde overnatte 
der. Ja. Jeg tror faktisk at vi, hvis man ikke ligefrem kan få lov at sove inde i sådan en 
synagoge, så er det i hvert tilfælde derfra, det bliver formidlet. Mm. Til de hjem man kan 
få lov at sove i rundt omkring. Ja. Ja det starter sådan.. at man bliver vist hen til nogen, 
hvor man kan gå hen og banke på og få lov til at overnatte. Ja Okay. Og det kan man 
mange steder, det er bare ikke sådan normalt åbenbart, at man bare banker på og så. 
Vidste de, at I var på vej? Ja det tror jeg faktisk godt. At der, at det er løbet lidt i forvejen. 
Mm. Men det er jo også mange mennesker så. Ja. Er der kommet flere mennesker til 
undervejs? Neejh. Nej. Mm. Skal I så hjem igen, når I har sovet der og har vandret, er det 
slut? Nej, vi fortsætter bare…der er stadigvæk noget storm og noget sus og noget.. der er 
støv og ligesom sådan nogle ”vindhekse” eller sådan noget. Mm. Der flyver rundt. Ja. 
Der er også noget tørt græs og ikke rigtig noget frisk vegetation. Ja. Hvor gammel er du, 
da du møder Jesus? 23 tror jeg… Ja. Hvad er dit første indtryk af ham? Altså, det er så 
åbenbart normalt…altså det er så i den by, jeg boede i der. Ja. At jeg mødte ham. Og det 
er åbenbart normalt at nogen sådan står op og siger noget. Ja. Men det gør han altså. 
Sidder også på en mur eller sådan noget… sidder på et tæppe. Og det er nærmest første 
gang, det er sådan ”Nå, hvem er det?” Mm. Synes du det er klogt, det han siger? Mja, der 
er i hvert tilfælde, der er flere, der er forsamlet, omkring ham. Og så kommer jeg sådan 
til. Og kan jeg ikke sådan rigtig lige høre, hvad han siger og så er jeg nødt til at rykke lidt 
tættere på. Hvordan er forholdet til det du selv ved? Det du har lært hos din mor og sådan 
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noget og har læst dig til? Rent følelsesmæssigt falder det meget godt i hak med det. Mm. 
Men det er alligevel lidt anderledes. Mm. Det er ligesom, det gør.. det gør rummet større, 
eller det forandrer noget. Mm. Som før har været meget øh tekstbundet. Og som har 
været okay, som det! Mm. Men nu bliver det ligesom øh, det rykker faktisk helt ned i 
kroppen eller hvad skal man kalde det? Det rykker faktisk helt her ned i maven. Mm. Ja. 

Tarmsystemet, især  Hvor det der har været i de tekster, vi har læst før, det har faktisk 
været i hjerte, og øjne og også hoved. Mm. Altså..og lidt over hovedet. Ja. Så det undrer 
mig det går ned til…og det er det samme som dem jeg vandrer med. Det har gjort det 
samme ved dem. Ja. Det rykker tingene ned i maveregionen. Og så, og så – ja jeg ved 
ikke rigtig, hvad det er det gør ved én. Det gør en forskel på en eller anden facon. Så.. Ja. 
Det bliver… ja det bliver selvfølgeligt, eller hvad hedder sådan noget? Ja. Uden at det er 
det rigtige ord. Njej, jeg ved ikke om det er det rigtige ord. Det er ligesom sådan: ”Nå 
endelig! Det var det vi ventede på!”. Ja. Og det sker så åbenbart og så følger man det. 
Mm. Sådan ligesom vi siger, at, nu skal vi i 5. dimension og det har vi ventet på og nu 
sker det så. Ja. Og så går vi med det. Ja. Sådan lidt ala det samme. Ja. Så det føles bare 
rigtigt. Ja. Det føles som om, man er kommet et lidt andet sted hen. Ja. Og det er mere 
rigtigt. Ja. Har du aldrig stillet dig op og fortalt nogen ting, sådan? Hvis du siger, at det 
er almindeligt, at man gør det? Nej. Hvordan kan det være? Når du nu ved mere end de 
fleste… Det er ligesom det har været…man har først spurgt mig efter det med de urter 
der. Mm. Det er ligesom først der, hvor man begynder og vil have det jeg... kan. Ja. Og 
det er mere det der praktiske, man vil ha´ . Mm. Er der forskel på, hvad andre gerne vil 
have fra dig og det du gerne vil give til dem? ….. Nejh, for jeg tror faktisk, at jeg får.., 
altså via det med urterne og ostene og hjælpsomheden og det at vide mere, det får jeg 
koblet i det liv der koblet sammen med, at jeg har den der viden. Men den skilter jeg ikke 
sådan med, som jeg gør i det her liv, her, nu her. Her plaprer jeg bare ud med det. Ja. 
Men i det liv der, der holder jeg faktisk den viden inde i mig selv. Og så bruger jeg den 
nedenom og ud, eller hvad skal man kalde det? Ja. Jeg kan have, i det liv, i den måde i 
det forhold jeg har til urterne, i det forhold jeg har til ostene, i det forhold jeg har til at 
hjælpe andre mennesker, der har jeg al den der liturgi og al den indstilling som Jesus 
kommer med. Den har jeg faktisk indbygget. Mm. I måden at være på. Ja. Selvom jeg 
kan klart blive ved med at se al den liturgi, med guldet udenom. Mm. Altså som noget 
man læser og lever med….Altså man læser om det, og lever på en helt anden måde? Nej. 
Tingene hænger vel lidt sammen..Nej, jeg vil ikke sige, at det ikke er integreret. Det er så 
meget en del af viden også fordi det er ikke kun kirkelig viden, det der. Mm. Det er 
meget forskelligt. Begge mine forældre er meget videbegærlige, eller hvad skal man sige 
og har suget meget viden og visdom rundt omkring. Men det er bare det, det man har 
viden om, det er det, man henter på biblioteket og det har det der liturgiske præg. Mm. 
Altså, man henter ikke sådan et herbarium eller sådan noget og så ser på urterne på den 
facon. Det er ikke sådan samme slags.. Jeg tænke på: Efter jeres første vandring, hvor 
lang tid går der så før du ser Jesus igen? Jamen han er cirka, han er cirka 2 dage bagud på 
det tidspunkt, vi overnatter der. Okay. Når han og indhente jer? Ja. Jeg tror bare vi bliver 
der indtil han kommer. Okay. Ved han hvem du er på det tidspunkt? Ja. Han kender os 
godt sådan hver især. Ahr ja. Ja, jeg tror faktisk allerede, at der er jeg lidt fremme i skoene 
i forhold til ham, altså. Ja. Han ved mere hvem jeg er, men det er også qva det der med, 
at jeg står for noget af det der med det mad og det. Mm. Sker der noget specielt, når du 
møder ham igen? Jae altså, jeg kan se, at jeg bliver glad for det. Ja. Jeg kan se, at der er 
ligesom, der er nogen, der er nogen følelser i det. Mm. Altså, jeg kan se, at hvis det nu var 
en af de andre, der var kommet 2 dage senere, så havde det ikke været den samme følelse 
indeni for at: ”Ah, det var godt han kom!” Mm. Jeg tror, det er nok sådan en lidt genert 
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form for forelskelse. Ja. Ligesom lidt sky. Mm.  Men jeg er, jeg er altså også en af de 
første han går hen til. Mm. Det kan jeg godt se. Da han ligesom henvender sig.. Men der 
er også andre kvinder med i det der. Ja. Men der er mest mænd. Har du nogen 
fornemmelse af, hvorfor du ender med at blive vred på ham? Ikke på det her tidspunkt i 
hvert fald. Nej okay. Nej, der skal vi nok helt hen til noget korsfæstelse, tror jeg. Okay. 
Jeg tror simpelthen jeg er arrig over, at han lod sig hænge op. Ja. Hvis det er rigtigt! Altså 
…uklart… jeg har bare et og andet på det..Ja. ”Det kan du sgu ikke være bekendt!” Neej. 
– at vælge den løsning. Ja. Hvis vi nu ser på derfra, hvor du ser ham igen og så et år frem, 
er der nogen vigtige ting, vi skal se på der? … Vi kommer langt omkring egentlig, men 
eh….men vi kommer også ind et sted, der ligger langt ude, hvor vi..eh.. vi lærer noget om 
eh noget healing og noget. Ja okay. Hvem lærer i det af? Det er en gammel yogi eller 
sådan noget. Det er i hvert tilfælde en rigtig tynd mand med lændeklæde og langt sådan 
gråsort skæg og så har han mest langt gråt hår. Mm. Det ligner sådan en østerlandsk 
yogi. Ja. Og der sidder man i rundkreds. Mm. Og så, ja han laver ligesom sådan noget.. ja 
han messer. Eller noget i den retning. Ja. Er det jer der er ude og vandre sammen, der 
stadig er sammen? Ja…. Men der kalder han så åbenbart…, der får vi faktisk noget 
særbehandling. Jesus og mig. Ja. Det er faktisk ligesom at, ”vi skal liige ha´ en snak.” 
Men…ja. Jeg tror han….ahr nu spænder det godt nok også i min nakke og… det er 
ligesom han lægger hånden på, eh der på fontanellen og gør noget… i hvert tilfælde ved 
mig.. det er ligesom det strammer i hele nakkeregionen! Ja. Hvis det bliver for meget, så 
prøv at tage en dyb indånding…. Indånding… Han åbner noget kraft, han åbner for 
nogen evner, som jeg ikke har vidst, jeg havde. Ja. Er det både på dig og på Jesus? Jeg 
kan godt se det på mig selv lige nu og Jesus står så til højre for mig. Ja. Og han gør også 
et og andet der, men jeg kan kun..hvor jeg plejer godt at kunne være begge dele 
samtidig, jeg kan faktisk kun se mig selv lige nu. Ja. Jeg ved bare, der bliver også gjort et 
og andet ved ham. Han forbinder os på…huha…huu…han forbinder os til..altså..han 
forbinder os ind igennem ham. Ja. Så vi hører meget meget stærkt sammen. Hold da op! 
Mm. Det er som om vi bliver ét. Ja. Altså samme øhm…det er som om, vi bliver den 
samme sjæl…samme udstykning eller…indånding… Vi bliver gjort fuldstændig 
ligeværdige! Ja. Med mand og kvinde, altså der er ikke noget….øjh, hvor det spænder i 
nakken da! Er det stadig på grund af det han gjorde? …. Ja. Men det er også… det er 
også et sted, ikke knap så meget til daglig, men det er sådan et sted, hvor jeg bliver ved at 
have ondt, eller spænder, der hvor jeg har en murren, hvis jeg har ondt der. Lige oppe 
under kraniekanten. Nu går det så bare ned ad nakken og ned over højre skulder. Mm. 
Det er faktisk… det er som om, det er næsten som om, han fører Jesus over i mig. 
Mm.Ja…. Ved de andre, der er med på turen, at I får en særbehandling? Ja de ved det 
godt. Altså for den der fællessession, den var færdig. Ja. Og de er gået ud igen. Jeg tror 
faktisk de sidder og spiser, mens vi får lavet det her. Mm. Jeg synes de sidder og dypper 
noget brød eller sådan noget i et og andet. Ikke et sølvfad, men sådan et lidt skinnende 
fad, lidt kobber i bunden og lidt noget sølvagtigt noget. Sådan et fad, hvor de sidder og 
dypper sådan nogen firkantede stykker brød eller sådan noget, ned i noget olie, noget 
krydret olie. Mm. Vin, tror jeg også de får. Ja. Indånding. Den energi han åbner for nu, er 
det noget, du skal bruge senere i dit liv? Det er noget jeg har med! Ja. Jeg har det med i 
det her liv, men der er ingen, der vil ha´ det. Nej. Hvordan har du det med det? Jeg tror 
det er det, der gør at det spænder. Ja. Jeg kan ikke få lov at få det sluppet fri. Nej. Det 
bliver virkelig, virkelig holdt nede. Og det er noget med i det her liv at skulle være på 
normal fod med så mange som mulig, så længe som mulig. Mm. Skal vi prøve at spørge 
DANA, hvordan du kan løsne op for det? indånding. Det hun sådan svarer er: ”kommer 
tid kommer råd”, men at det…. det er noget med, at det vil vare en måneds tid endnu. 
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Mm. Inden det, så begynder det ligeså stille at flyde (Lad os håbe det er fra i dag 06.09.17 
på indskrivningsdagen!!!) og blive fortalt. Okay. Så det er noget ophobet viden, på en 
eller anden facon. Vil du gerne have, at jeg beder hende om at rense ud i det? Så det ikke 
spænder helt så meget i lige nu? Jae, ja det er nok fornuftigt tror jeg. DANA, så vil jeg 
gerne bede dig om at rense ud i nakken og ud i skuldrene og jeg vil gerne bede dig 
Marianne om at sige til, når du mærker det letter. Ja, men det hjælper næsten med det 
samme. Det er godt. Jeg vil gerne bede dig DANA om at fylde et smukt gyldent lys ind i 
stedet for. Så du bliver løftet af lidt guld….indånding… Så vil vi bruge den løftesætning, 
vi havde til at starte med. Så Marianne, jeg vil nu bede dig om at sige denne sætning efter 
mig: Jeg er nu en livsglad, Jeg er nu en livsglad værdifuld og respekteret kvinde værdifuld 
og respekteret kvinde, der sætter mig selv fri der sætter mig selv fri. Hvordan føles det at 
sige sådan? Det var vist meget rart. Det var godt. Det føles som om det også var på tide. 
Hahaha. Det var godt. Efter I så har været hos Yogien, hvad er så den næste vigtige 
begivenhed, vi skal kigge på? Øh, så skal vi tilbage igen. Ja. Men ikke af samme vej, vi 
skal skråt over til et eller andet sted. Jeg ved faktisk ikke, om vi har været i et andet land, 
for det er som om, vi skal krydse en landegrænse på tilbagevejen. Der bliver i hvert 
tilfælde tegnet sådan en rød grænsestreg. Ja. Ude midt i ørkenen, eller ude midt i sandet 
eller hehehe…Ja jeg tror, vi har været i et andet land, og nu kommer vi tilbage til… hvad 
så.. Israel? Eller hvor Søren er det? Ja. Ja det tror jeg, det er. Ja. Jeg tror faktisk, vi er på 
vej til Jerusalem. Hm hm. Det er det navn, der lige kommer ind nu. Ja. Og så kommer 
der..det næste jeg ser, det er faktisk nogle fortovsfliser .. sådan nogen beigefarvede eller 
sandstensfarvede fliser. Det minder meget om nogle fortovsfliser. Sådan nogen 
beigefarvede, sandfarvede ret store fliser... Hmm. De er helt blankslidte af, at folk har 
gået på dem. Puh, jeg synes jeg får kvalme nu. Tag en dyb vejrtrækning. Indånding. 
Hvad kommer det af, kvalmen?  Jeg tror faktisk at deet.. jeg tror faktisk at det er lidt 
sult… at vi har været så lang tid undervejs, at vi er kommet til at sulte det sidste stykke… 
så vi næsten kravler i mål.. Ja. Har I mulighed for at få noget at spise, der hvor I kommer 
hen? Ja, der er nogen, der kommer løbende. Mm. Ja. De får arrangeret noget med noget 
vand, som vi får i sådan nogen eh ligesom sådan en buet flaske af altså..komaver eller 
sådan noget.. eller hvad man nu havde sådan nogen vanddunke af. Det er i hvert tilfælde 
sådan noget. Eller gedemaver, hvor man har.. har vand i. Ja og så bliver vi hjulpet ind… 
ind i skyggen. Hjulpet ind i et eller andet hus. Altså…en lidt..en meget firkantet bygning. 
Mm. Der er også nogen af os, der har nogen sår på benene og….og vores tøj, det er også 
mere eller mindre vindblæst laset eller sådan…Ja altså vi kommer ind og ligger på 
simpelthen bare..ja sådan nogen sivmåtter eller noget i den retning, vi kommer til at ligge 
på. Og så lige lidt under hovedet af en slags. Mm. Ja en slags pude eller noget med fold i, 
som man kender som sådan en boghvedepude nu om dage. Ja. Det virker som sådan 
lidt..bare rullet klæde eller…under.. det var også noget af en gåtur. Der får vi så også 
noget gedemælk. Men ikke ret meget. Vi må simpelthen have sultet et stykke tid, for det 
er sådan noget med ikke at få for meget ad gangen. Mm. Ja.. Jamen vi er også… vi er 
godt nok ikke… det er vist en sølle flok der! Mm. Det er vi. Puha.. Jeg tror, vi har været 
meget meget…på det sidste stykke…efter ham yogien der, der har vi været meget, meget 
i tvivl. Dels om at nå frem og…øh..også om guddommelighed i alt og sådan nogen ting. 
Ja. Det har vist virkelig været en prøvelse, det der. Jeg tror faktisk også vi har efterladt 
nogen derude.. jeg synes, jeg kan se et par stykker, vi bare har været nødt til at lade ligge. 
Ja. Og gå fra. Hvis ikke det er flere…for de (i byen) jamrer sådan, altså sådan med 
armene op over hovedet ÅHH og for at bede for os og forsøge at trække Gud til og sådan 
noget. Ja. Men de ved ikke helt, hvem vi er. Men vi får en god behandling og bliver 
hjulpet. Og det tager…ja det tager en 3-5 dage inden vi er sådan bare nogenlunde ved 
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vores fulde fem. Mm. Vi begynder at få noget brød også. Ja. … Nå det er her..  på en eller 
anden måde…jeg ved ikke hvordan Søren..her kommer noget af det der.. det er så sådan 
noget, jeg ved, at hun har lavet sådan noget olie, hende Maria Magdalene. Men det er 
først her, jeg ser, at jeg har gang i noget med nogen urter og nogen olier. Mm. Og jeg er 
rundt det sted, hvor vi får lov at være, er jeg rundt og smøre folk ind i noget for de sår, for 
de sprækker og alt det vi har. Mm. Og nu spænder det godt nok omme i nakken igen!!! 
Det må være fordi, det er noget af den kraft, jeg bruger der. Ja. Som han har lagt ind. Ja. 
Der bruger jeg noget af det, der. Årh ha! Ahr! Skal jeg bede DANA om at rense ud? Ja 
arh. DANA jeg vil bede dig om at rense ud i spændingerne i nakken i Marianne, en gang 
til og fylde efter med et smukt gyldent lys. Men når du nu… Jeg har faktisk ikke meget 
hjælp af Jesus der! Der er jeg faktisk lidt sur. Okay. Lidt sådan: Hallo mand økseskaft, 
hvad med liige hahaha. Ja nu må han tage sig sammen! ”Tag liige og få dig rejst!” 
hahaha. Der er det faktisk mig, der er den stærke der! Er du ikke lige så medtaget som de 
andre der? Neej, det er jeg ligesom ikke.. når du har åbnet for overskud til at hjælpe. Det 
er ligesom mig, der kommer først på benene. Ja. Jeg får så rettet op på ham på en eller 
anden måde.. Jeg holder på hans hoved. Jeg har altid gerne villet se, hvordan han ser ud, 
men jeg kan ikke se, hvordan han ser ud, men jeg kan se, han har langt mørkt hår. Ja. Og 
det er lidt bølget hår. Men det er også, det er faktisk også lidt sådan, at det hænger 
sammen i spidser, altså ikke som hvis vi bliver klippet, så hænger det fint sammen hele 
vejen rundt. Sådan er det ikke. Det hænger lidt i spidser, lidt ligesom ham yogiens. Men 
har pænt mørkt hår. Han har også et kønt ansigt, men jeg kan ikke se det helt. Men jeg 
tager sådan begge mine hænder på hver side af hans tindinger og så gør jeg…og siger, at 
nu bliver han nødt til at komme tilbage, at vågne op eller et og andet. Mm. Hvis jeg 
sådan skulle vurdere det sådan på anden vis, så virker det som om, han er ude og hente 
noget viden ind. Ja. Eller et og andet, han skal bruge. I noget virke nu. Mm. Han virker 
meget langt væk. Ahr nu begynder det så at spænde deromme i nakken igen. Det er som 
om..uklart.. Ja. Men så skal man holde der, og så kan jeg godt se, altså hvis jeg ser 
clairvoyant på det, ikke osse, ja, så kommer det der pandebånd, sådan et guldpandebånd 
hele vejen rundt omkring ham, og med sådan en, der er sådan en blå safirsten, ja der 
kommer sådan nogen ædelsten rundt på det, der. Det er i hvert tilfælde hans…uklart. 
Mm. der er en blå og grøn sten ved hans venstre side og en blå på den forreste højre side 
og blå i den næste også, men en anden blå…og så danner der sig en meget lysende grøn 
sten i hans 3. øje. Så ligger der faktisk noget/en sort sten omme ved – ja hvad kalder man 
det, omme ved kundalinien eller deromme. Mm. Jeg ved ikke lige, hvad det er for en 
slags… om det er en blodsten? – det ved jeg ikke, men den er i hvert tilfælde sort den 
sten deromme. Men ikke i nogen negativ betydning. Nej. Slet ikke. Uklart.. Så skal jeg 
også have fat nede ved hans nakke. Og så skulderen. Og så går jeg faktisk ned på hans 
fødder. Ja. Så sætter jeg mine hænder på hans fødder, altså lige op – håndflade mod 
fodflade. Ja. Og så sender noget kraft ind der…. Udånding… Årh – så skal vi vist lige 
have hende der i gang igen. Ja. Fordi det samler sig så i hans underliv og mave. Ja. Og 
der kan jeg så mærke, at han begynder at vågne. Ja. Men nu spænder det da godt nok i 
mig. Ja. DANA, jeg vil gerne bede dig om at rense ud igen, i nakken og i skuldrene og 
fyld efter med et smukt gyldent lys. Det går hele vejen langs med rygraden på mig. Mm. 
På en ubehagelig måde eller? Nej nu er det så kommet til at spænde nede i cirka 
hjertechakra bag på. Cirka neden for ”vingerne”. Og det er en rød farve, der bliver dannet 
til højre for rygraden. Ja. Har det noget at gøre med den energi du overfører lige nu til 
Jesus? Jeg tror det er en pendant til den der ude, jeg sagde der var i hans..ja. i højre side, i 
det forreste felt, den forreste sten, der er indlagt der. Altså, det er ligesom, når han vågner 
så.. Mm.  
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(06.09.17 Jeg må holde her. Det har taget ca. 5 timer at skrive 1 time af fra lydfilen. Jeg må ned og 
se til min mor nu. ) 

Det er ligesom om, at når han så vågner der…det er altså faktisk næsten som om han 
stiger ud af sit legeme der. Mm. Før var det ligesom om, jeg kunne se ham begynde at 
rejse sig op. Ja. Ehm, nu kan jeg altså bare ikke se ham, som om han er trådt ud af 
legemet. Ja. Det er som om, han er trådt ud af legemet og så om bag ved mig. Altså, som 
jeg synes at jeg næsten også har nu, som om jeg har ham omme bag ryggen nu, ikke. Ja. 
Det er ligesom der, det går op for ham, at vi for evigt hører sammen. Ja. Men jeg ved det 
ikke på den måde. Altså der. Nejnej.ved jeg det ikke. Han ligger der ikke mere. Hvad 
Søren er det, der er fuldstændig sort dernede… Er hans fysiske krop der heller ikke? Nej. 
Det er som om, der bare er sort, der hvor han har ligget. Mm. Og jeg sidder ligesom 
stadig og holder på hans fødder, ikke osse. Jeg sidder med lukkede øjne og holder på 
dem, men han er der egentlig slet ikke. Ved du, at han ikke er der, mens du sidder der 
med lukkede øjne? Nej, jeg tror simpelthen, det er ligesom et sort tæppe, altså jeg har 
hænderne på hans fødder og der fra hans fødder, der bliver hængt et sort tæppe op, så er 
han inde bagved der og så sker der et og andet inde bagved der, som jeg ikke skal være 
med i, og så får jeg ikke lov til at se mere. Altså næsten som et sort tæppe der bliver 
hængt for og så får jeg ikke lov at se mere inde bagved der. Som jeg ikke skal være vidne 
til. Ja Mm. Og det må vi bare respektere. Ja. Og så er det samtidig som om jeg har ham 
omme bagved. Eller ud af kroppen og så sidder omme bag mig. Ja. Det kan selvfølgelig 
også være fordi hun laver noget, hende DANA der. Ja. Og den der røde, den er der heller 
ikke mere. Nej….Altså det er noget, jeg får at vide senere dette her. Mm. Det er helt klart 
noget, som jeg godt kan forstå, men vi er nødt til at tage det som: ”Kommer tid kommer 
råd.” Altså, vi er nødt til at tage det i den rækkefølge Mm det skal tages i Jaja. Jeg kan 
egentlig bare rejse mig derfra. Mm… Jeg tror bare jeg slipper hans fødder Ja og så går 
videre og kigger til nogen af de andre. Ja. Udånding. Ja godt. Hvis du så går videre til 
den næste vigtige begivenhed…. Altså, der er en person, der bliver ved at komme ind, der 
har været der en gang før, som jeg gik henover, nu er han så herinde igen. Altså, det er, 
jeg vil synes, jeg ville kalde Simon Peter ikke osse. Ja. Han er sådan meget 
”rundhovedet” lidt kraftig mand, med et kraftigt krøllet hår. Ja. Kroppen er sådan meget 
firskåren….og rundt hoved, rundt ansigt…Hvad er grunden til at du skal se ham lige nu? 
Jae. Det er ligesom han sidder på et bord eller sådan noget… sidder og venter på, at jeg 
skal komme derhen. Han sidder og iagttager eller tænker. Men jeg går hen til ham og så, 
og rækker sådan begge hænder åbent frem, og så lægger han sine hænder ned oveni 
mine. Ja. Og så ved han noget. Ja. Altså.. Han har set, hvad han skulle se. Ja. Der er 
sådan et eller andet i det der. Der er gået op for ham også, eller .. Okay. Det kan være han 
er indforstået med det eller, er glad for eller lykkelig for.. Mm. Altså sådan hele 
situationen. At vi er kommet frem og at vi er kommet dertil og alt muligt. Ja. Men også 
meget tavs, indadvendt, sådan – eftertænksom. Ja. Men han er også meget overbevist om, 
at det, at det der sker, er rigtigt for ham. Mm. Du sagde før at..Det kan jeg faktisk – ah, 
der kommer den forelskelse i ham også. Og det har jeg set før. Ja. Det, er altså rigtig nok. 
Hm. Der er jeg osse bare – altså der kan man også se helt langt ind i hinandens øjne. Der 
er sådan en hel… Altså, jeg kan ikke mærke den der kærlighed. Nej. Jeg kan bare se, at 
den er der. Der er også sådan en meget dyb kærlighed som, ja, nærmest også er en 
forelskelse. Ja. Det er sådan begge dele. Også en taknemmelighed. Ja. Har han været 
med på vandringen? Ja, for jeg har set ham før. Ja. Og nejh jeg er sikker på at han er fra 
den by, hvor jeg bor…på en eller anden måde. Gad vide om han egentlig var kommet 
med Jesus? Så han ved, han er kommet før mig. Det kan godt ske… Det kunne han 
egentlig godt have været. Han har i hvert tilfælde hørt Jesus før. Mm. da jeg ser ham 
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første gang, der har han hørt ham før…. Jeg synes det er ham… ellers ved jeg ikke, hvad 
jeg skal kalde ham. Nej nej, men det er da også fint. Du sagde før, at du og Jesus var 
blevet forbundet gennem yogien og gjort ligeværdige. Er det også jeres evner der så er? 
Har du ligeså store evner som Jesus har? Ja det føles som om. Det føles som det samme. 
Ja. Måske er jeg bare nødt til lige og …altså, lade ham være den som han er, altså qva det 
samfund man lever i. Ja. Er manden den der… Så det liv du er nede i..ja og så er der bare 
også den der olie - urtenoget ekstra. Ja. Jeg kan. Som han ikke har noget med at gøre. 
Mm. Og måske er det egentlig den ting, der adskiller. Altså, der gør forskellen. Ja. på at 
han er læreren, ikke osse, og jeg bliver ikke betragtet som læreren. Men også en der… 
Nej det er næsten det samme. Jeg bliver også respekteret der, det gør jeg.. Der er ikke 
meget forskel, det er der altså ikke. Nej. Hvordan har du det så med, at det er ham, der 
får æren for.. det har jeg sådan set ikke noget med. Det er ligesom jeg går.. den der røde 
en jeg havde der omme ved… i ryggen før, altså den har jeg ligesom… i øjenhøjde. Mm 
Og i det jeg giver ud, der bliver mine hænder også på den der måde. Det bliver den 
samme røde farve, jeg er i der. Mm. Okay. Hvad med Simon Peter, har han nogen sådan 
specielle evner?...Jaa han kan godt, han kan godt eh.. han kan lave noget, der ligner 
nogen velsignelser eller noget. Han kan godt lægge hånden på folks hoveder og gøre et 
og andet…. Men han er rimelig tilbageholdende. Ærbødig overfor det, eller sådan noget. 
Mm. Hvor gammel er du på det tidspunkt her? Jeg tror, jeg stadig er omkring de der 24. 
Ja. Eller 25. Okay. Men jeg synes også, jeg føler mig viist guided. Mm. Altså. Ja. Og der 
er noget med ham Simon Peter. Jeg gad vide om jeg kender ham fra et andet tidligere liv. 
Hvor vi har en fælles visdom. Det skulle ikke undre mig. Det kan sagtens være. Hvis vi 
kigger lidt fremad, sådan, eh..vent lidt..Ja. Han kan også godt lægge den der hånd over 
mig, som nu yogien gjorde. Ja. Altså, han kan også godt lave den der velsignelse, med 
hånd til fontanellen. Okay. Jeg tror faktisk, at det kan – Nååh. Udånding. Det er 
selvfølgelig noget, vi har fået med derinde fra ham yogien der. Mm. Det er en fælles ting 
der. Så nu er der noget, der er blevet fælles, som vi alle sammen kan nu. Okay. Alle jer 
der var med på vandringen. Ja. Der er et og andet, der er blevet åbnet i en fælles session, 
så alle sammen kan noget nu. Okay. Ligesom hvis du kommer på et Reiki-kursus, så kan 
vi alle sammen Reiki, ikke osse? Ja. Altså der en eller anden ting, som vi fra nu af kan 
gøre. Ja… Ja, sådan er det vist. Så kan vi ligeså godt… og det bliver folk også 
opmærksomme på. Mm. Jamen jeg tror det er Jerusalem, vi er i nu. Ja. Hvor længe bliver 
I ved at holde sammen, jer der har vandret sammen?.... Altså, det er ligesom vi kommer 
ind i noget, også  synagogeagtigt der i Jerusalem, ..ikke langt ind i noget tempel, men… 
hvis der er en forgård der, og så når man kommer ind i den, så ligesom går ind til venstre, 
så er der et lille.. noget synagogeagtigt noget, så kan man komme derind.. og derinde er 
der sådan noget røgelse i et rødt kar. Mørkerødt glas. Med guld om. Som let kan blive 
svedet. Mm. Der er noget, der ligesom vækker gamle minder ved nogen og nogen, der 
falder fra igen. Mm. Ved at komme tilbage og komme ind i.. i alt det gamle jødiske der. 
….. Vi modtager i hvert tilfælde også noget der. Jeg kan mærke det sådan helt endnu. Ja. 
Næsten som om vi alle sammen ligger på knæ foran et eller andet…man går ind i .. et 
eller andet tempelagtigt noget. Ved du hvad det er I modtager? Ja det er ligesom..man 
kan ikke kalde det en åbenbaring, det kan det ikke være, men det er ligesom om, man 
fornemmer alt, altså.. hvis det er religion, så vil jeg sige, så ligger jødedommen derinde 
ikke. Ja. Dens regler og alt det der. Men i det øjeblik vi er der på den plads og vi går 
derind, så modtager vi alle baggrundene. Mm. Eller samlingen eller…altså man ved godt, 
at man kommer fra det der, men man har fået så meget andet. Ja. Så man ligesom ikke 
helt vende tilbage. Men så er det ligesom om…at det faktisk vækker så meget minde ved 
nogen, så de måske alligevel vælger at blive i Jerusalem. Mm. Og så er vi kun en lille flok, 
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der vandrer videre. Ja. Det tror jeg. Men her taler jeg også. I Jerusalem. Ja. Det kan jeg se. 
At vi begge to siger noget. Og der er mange, der hører på og der kommer også flere til. 
Hvad taler du om der? Jeg kan se, der kan blive sådan helt tavst. Så man kan få lov at sige 
noget… Men det er noget med allerede at leve i Guds rige. Det er noget af det samme. 
Det er ligesom folk er lidt mugne over, at de allerede er der. Mm. At hvis de ser på deres 
arme og deres ben og ser sig omkring, så er de der faktisk allerede. Mm. Ja. Har de svært 
ved at acceptere det. Nej det kan de faktisk godt mærke.  Ja. De kan godt mærke 
energien i det. Ja. De skulle bare gøres opmærksomme på det. Eller vidste de det 
allerede? Neej, de vidste det sådan set ikke allerede. De kunne måske have en 
fornemmelse af det eller sådan noget. Mm.  

(Klokken er 18.07 nu. Jeg må holde for i dag. Jeg har brugt det meste af dagen på afskrivningen.) 

(05.01.18 Jeg er ved at have godt ondt i skuldrene af musearbejde med farvesætningen af teksten. 
Jeg sidder og tænker på, at stoppe for i dag, men på den anden side set, så har jeg omtrent intet 
nået i dag. Hele dagen har været afbrudt gang på gang af lange mobilsamtaler. Og så er der også 
sket et bemærkelsesværdigt skred i energien, nu da jeg i dag har opdaget, at udgivelsesdagen 
ikke længere skal være efter mit eget horoskop – hvilket ville have været den 25. december 2017, 
men udelukkende efter, hvad der er bedst for Danmark. Det har resulteret i at energien bare er 
flydt ud, som om det hele kan være ligegyldigt, fordi den møder en ligegyldighed i den anden 
ende af ”feedbacken”. Ikke fordi min indstilling har ændret sig til vigtigheden og heller ikke fordi 
at energien så ikke ”handler om mig”, for sådan er det jo hele vejen igennem på samme præmis 
af væren til rådighed og et højt ønske om at hjælpe, der ligger til grund. Men jeg sidder bare 
pludselig med en fornemmelse af, at min eksistens er så inderligt ligegyldig. Jeg er bare 
kransekagefigur fordi Danmark og Verden skal ændre sig. Jeg overvejer virkelig at undlade at 
sætte mine bloknoter ind… det er sådan det bliver. Nok er nok! Sjovt nok, så er tidspunktet, hvor 

jeg er her i teksten og ikke kan arbejde mere det samme !  Det betyder 
erfaringsmæssigt, at jeg er nøjagtig, hvor jeg skal være pt. selvom jeg er utilfreds med det, jeg 
laver. Men det får mig så også til at forstå, at Sigma-figuren i ”Den sorte Perle” vitterlig er en 
sammensat figur af andres energier spejlet i mit eget horoskop!...... Men hvem er jeg så selv? Er 
jeg vitterlig en åndelig mester på Jorden? Jeg bliver ved at benægte det indeni. Knap så meget 
som før, men jeg må prøve at give efter for det igen, så jeg måske kan komme nærmere et svar. I 
skrivende stund – ja i hele denne bog reelt set, har jeg virkelig følt mig som et hylster, der 
arbejder på Jorden med dette her, men egentlig er en helt anden eksistens lige ovenover, som 
holder mig selv til ilden hernede ved computeren. For at få det gjort færdigt, for at kunne komme 
til at lave det, jeg vitterlig er kommet for. Nå, jeg tror, jeg prøver at tænde for tv-avisen nu og så 
se om jeg kan sætte highliner på imens, så vi kan komme videre.  

Men det er ligesom energien den kan sådan blive så nærværende, så man mærker det. Er 
der jer, der kan give energien videre til dem, så de mærker det? Ja. Vi gør opmærksom på, 
prøv lige at mærke det! Mm. Ja. Ja det er noget i den retning: Prøv at mærk det, prøv at 
være i det. Mm. Og så sker der et eller andet i det de får. Det, ligesom i dig første gang 
du hørte Jesus. Ja, sådan et eller andet, man blev ligesom kaldet til noget nærvær. Mm. 
Ja. Og så kan man selvfølgelig i protest gå ud af det igen. Mm. Og det er så det, jeg 
bruger i det her liv. Ja. Fordi jeg har skullet se ind på det. Ja. Altså både være kritiker og 
være inde i det. Være ude og inde på samme tid. Mm ja. Og hvor jeg så har fået at vide, at 
jeg skal til og ind i livet igen. Ja. Fordi jeg har været udenfor det, eller hvad skal man 
kalde det..Mm…. De kan helt tydelig mærke det! Ja. Altså de bliver.. de undrer sig stille, 
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eller hvad skal man kalde det…. Det er i hvert tilfælde ikke det, man ser i film! Nej. Hvor 
der er hujen og skrigen og opråb og Det er rigtigt. Og alt det der. Det er det altså ikke. 
Nej. Det er helt omvendt nærmest. Jae det er nærmest omvendt. Der bliver tyst! Ja. Og 
man mærker det. Mm. Og så er det ligesom at så kan man godt ophæve det lidt igen og 
så bliver folk, så bliver det ved at følge en lidt. Mm. Ja. Så bliver det ligesom ”Kan vi ikke 

få mere?!” Ja.  og så kommer man ligeså stille ud af det. Ja. Hvad med Jesus. Er han 
ældre eller yngre end dig?... Jeg tror altså han er lidt yngre.. Mm. Det er svært at sige, vi 
virker som næsten ens og næsten lige…. Altså jeg synes stadig, at det kun er 24… Ja… 

Der kan også nå at ske meget på et år. Ja . Den næste begivenhed vi skal se på, hvad 
er det? Jeg kan ikke komme ind i den alder lige her. For på en måde vil jeg synes, han 
kun er 21. Ja. Men det tror jeg altså ikke helt passer.. Nej. Det må vi have en anden gang. 

Ja pyt med det. Det kan være vi får.. Det kan være vi pludselig bliver ældre  Jaja. Den 
næste begivenhed, hvad er det for en? Som er vigtig at se på…. Det er et og andet sted, 
hvor vi går ud og taler med hinanden for os selv. Hmhm. Kun jer to? Ja. Vi går ud et eller 
andet sted i skumringen, og jeg tror, vi laver et lille bål… Det er ligesom, vi bare sidder 
derude, simpelthen bare fordi man trænger til at være os selv. Mm. Og så er der lavet 
sådan et.. uklart… så det er ikke noget med, at vi skal være derude hele natten eller et og 
andet i den retning. Nej. Taler I sammen? Ja. Altså….det er meget sådan, at man faktisk 
er sammen i ånden, kan man sige. At man bare sidder sammen lige så stille. Ja. Men det 
er også noget med at – ikke evaluere, men alligevel at se tilbage på forløbet. Mm. At vi 
har gået langt og vi er… det er sådan en evaluering… om vi fortsat.., om vi gør det 
rigtige, og om vi møder folk på den rigtige måde.. Mm. Og det er også noget med… ja, 
hvad der skal ske. Mm. Fremover… Men jeg tror faktisk, vi er… vi er klar over, at vi 
kommer til at splitte op. Mm. Altså ligesom vi sidder og snakker logisk om, at hvis den 
ene går den ene vej og den anden går den anden vej, så kan vi nå flere. Ja. Så det er jer to, 
der skal deles op? Ja sådan virker det. Hvordan har du det med det så? Ja det. Det er vi 
begge to… altså det er sådan en lidt tung beslutning. Ja. At.. hvis det skal være sådan. Jeg 
kan i hvert tilfælde mærke, at det aktiverer hjertechakra, hvis.. ja det har det gjort på dét 
tidspunkt også. Ja…. Jeg er ikke sikker på, at vi kommer til nogen afgørelse. Mm. Jeg 
tror faktisk også, det er noget, vi lige skal gå og overveje. Ja. Jeg tror heller ikke…Jeg er 
ikke sikker på, vi gør det heller. Nej… Nejh, jeg tror bare, vi sidder der indtil… Jeg kan 
bare se, at gløderne de bliver mindre og mindre, ja, og så tror jeg egentlig bare han rejser 
sig op og går tilbage til de andre. Okay. Og jeg jokker dem lidt ned og så.. Ja. Godt. Men 
der er… Der er ét eller andet altså. Der er ikke noget dystert over dette her. Altså, sådan 
kan man ikke sige det, men der er altså et og andet der vil fremad, som skal planlægges i 
hvert tilfælde. Som skal tænkes over og som. Mm. Er det okay, vi hopper frem til at 
beslutningen er taget? Ja det tror jeg godt, vi kan.. Så tæller jeg fra 3 til 0 og så er du 
henne hvor beslutningen er truffet. 3 2 1 og 0 ….Ja. Hvor er du henne? Ja, vi er stadig der 
i Jerusalem. Okay. Men vi skal til og videre nu. Mm. Men…eh vi har taget beslutningen 
om at fortsætte sammen. Ja. Hvordan har du det med det? Fornemmelsen omkring 
Jerusalem er ikke god mere. Nej. Det er sådan lidt et forvarsel ikke osse? Mm. Altså en 
fornemmelse af at ”hvad sker der lige med den by her?” ehm. Vi lader som ingenting. Vi 
har bare besluttet at fortsætte. Og så tager vi dem med, der vil, og hvis der er flere, der vil 
så kommer de også med... Men det har taget en anden drejning. Mm. Hvad er det for en 
drejning? Altså…en mere seriøs Mm. Ja, det har taget en seriøs drejning på en eller 
anden facon…med.. måske målet er lidt indskrænket eller..Ja. På den måde.. Ved I hvad 
målet er?... Ja.. at vi må bare gøre så meget, vi overhovedet kan. Mm. Og mere kan vi 
ikke. Og så er der noget med, hvem man skal involvere. Ja. Jeg tror det er her, de bliver 
udvalgt de der… altså den der kreds man snakker om, der har været tæt på..Mm. Ja. Jeg 
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tror, det er efter det her. Ja. Er du med til at udvælge dem? Eh ja. Mm. Jeg er med til at 
finde ud af, hvem det skal være. Ja. Der gå helt tæt på, fordi… hvis vi bliver mange, og 
hvis der lige pludselig bliver rigtig mange. Mm. Så skal man også vide, hvem kan man 
stole på og hvem kan man ikke stole på. Ja. Hvilke kriterier udvælger I dem efter? Eh, 
hvem der har forstået mest af det her. Okay. Øhm og hvem der er tættest på at forstå, 
eh…Men er det svært at vælge? Nejh, det ved jeg ikke, men det er ligesom ved den der 
yogi er der ligesom kommet en eller anden tærskel, en limit eller et og andet, som man 
skal over for at fatte det helt, som vi står for, åbenbart. Mm. Og der er der nogen, der 
ligger sådan lige på grænsen, og det er dem, der er tættest på og tage den transcendering 
eller hvad sådan noget det kaldes. Det er dem, der bliver udvalgt. Mm. Og der er nogen, 
der også er i ustabil fase og det ved vi godt. Ja. Vi ved det godt. At skal, skal ikke. Og det 
er simpelthen den måde sind og ting arbejder på i den fase, man er i der. Mm. Der tager 
vi en risiko på en eller anden facon. Mm. Og jeg tror faktisk, der er to, som vi lidt.. Er I 
enige om, hvem I skal udvælge?...mm… jeg synes vi vælger 5 i første omgang… og så er 
vi 7. Nååh!! En af dem, der var med i Konceptet .. det blev så tydeligt sagt til hende: 
”ikke 7 men 12”. Så det er derfor, den kommer ind. Ja. Det er rigtig nok. Den handler om 
det så. Mm. Vi har aldrig forstået, hvad det var det handlede om. Nå men vi har været tæt 
på mange gange, og der har været meget der har været ”ikke 7 men 12”. Ja. Men det er 
her så. Puha. Så begynder det også at spænde op igen. Så hun har været med der så og 
foreslået, at vi skulle være 12. Ja. Det tror jeg. Det er hendes forslag. Ja, men det er taktik. 
Mm. Det er helt klart en taktisk beregning. Mm. En taktisk beregning, er det at der skal 
være 12, eller? Jae det er noget, der passer ind i en religiøs overlevering og sådan noget. 
Ja. Det er noget, der er.., på en eller anden måde, hun siger det på en eller anden måde 
bliver lavet, så det så bliver forståeligt, man vil lede det i en bestemt retning. Mm. Nej, 
det er forkert sagt, men… det skal harmonere med en forståelse, der er der i forvejen. 
Sådan er det nok nærmere så. Altså i jødedommen. Mm. Ikke osse. Ja. At man vil lave en 
connection på en eller anden facon…Sådan at….det ikke bliver betragtet som noget, der 
er sådan helt udenfor. Mm. Men noget som man godt kan nå i det der andet. Ja. Som en 
bro, eller.. Ja. Og der er det, at det der 12-tal..Okay.. det der skal hæftes ved. 
Mm….Hvordan har du det så med dem, der bliver udvalgt?... Altså, jeg føler, det er en 
intens gruppe. Ja. Og vi kan lave en meget høj energi. Ja… Og vi kan..vi kan… det bliver 
muligt at få..ja..altså også budskaber..hvad skal man kalde det..det kalder vi vel 
kanalisering nu, men Mm. Det bliver muligt at få nogen lange indsigter. Ja. Også når vi 
kan generere den der energi… Og der er også.. det giver også en stærkere samhørighed. 
Og vi er også godt klar over faren ved det der, at man måske kommer til at betragtes som 
nogle indspiste nogen. Mm. Og så de andre, der er.. ”bare er en pøbel”. Mm. Og der skal 
vi forsøge at lave et og andet der… Så vi er i så meget på niveau med omgivelserne, som 
vi kan være. Mm. For ikke at få den der piedestal, at man sidder og er langt fra andre, 
som de kender fra kirkerne. Mm. Synagogerne og det der. Mm. Ja. 

(Klokken er 12.28, der er gået endnu 4 timer med indskrivning i dag, hertil.) 

05.01.18 Nåh, nu ved jeg hvorfor følelsen af ligegyldighed er der. Det er fordi den enkelte er 
uinteressant i helheden – i helhedens energi alene. Der er vi alle ét. Og så kan det egentlig også 
godt være at Månen er i tomgang – øjeblik…..nej, sådan var det ikke; men Mars er parallel med 
Jupiter. Parallelle energier giver lidt det samme, har jeg lagt mærke til henad vejen. 

Det er noget med at hente hjertet. Jeg får sådan et eller andet med: Hent hjertet frem. 
Mm…At det ligesom er nok. Ja…Og hvor de 12 der…altså de så også mere forstår 
tingene. Mm…. Er der mere, vi skal se på omkring udvælgelsen?...Ja der er altså så den 
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første gang, hvor man ligesom siger.. får samlet de der..12… Altså der er det…eller der 
bliver vi så 13. Mm. Men altså hvor det så også..Det er Jesus, der i første omgang 
forklarer, at vi bliver nødt til at gøre det der. Mm. Vi bliver nødt til at lave en central 
gruppe. Ja. Og jeg forklarer så også og supplerer med nogen ting der. Og det er de så 
indforstået med. Er de også det, dem der ikke er udvalgt så?... Det er en af de første 
opgaver de får, de 12 her. Eller 12-13 stykker. Ja. Det er ligeså stille ligesom at få det 
forklaret. Så det fl.. altså så det ligesom det flyder ud uden at være dramatisk. Mm. At 
man bliver nødt til at gøre det her… Lykkes det så for jer? Jae, det tror jeg egentlig, det 
gør. Jeg tror folk accepterer det. Ja. Også fordi, de er vant til at have de der 
ypperstepræster. De er bare vant til den der måde.. at der er nogen, der ved mere end 
andre. Mm Ja. Jeg tror det bliver bredt accepteret. Okay. Eller også er vi blinde på det?? 
Det kan også være vi er det? At vi bare føler det.. Mm. Det kan godt være der er noget 
murren i krogene nogen steder… Det tror jeg faktisk, der er. Mm. Jeg tror faktisk, der er 
lidt en anden gruppe, der så bliver dannet. Ja… Ja, der bliver synligt en anden 
gruppe….Hvad står de for så?...Altså, de står meget på sådan, at der skal være én 
messias, der siger: Sådan er det! Ja. Færdig! Mm. Jeg tror vi bliver utrygge, på en eller 
anden facon. Mm… Jeg tror de trækker sig. De trækker sig væk, for så er det ikke det, de 
havde regnet med. Nej…. Ja, jeg tror de kommer i en loyalitetskonflikt på en eller anden 
måde. Jeg tror faktisk også man møder nogen af dem senere hen, hvor det så går galt 
der..Mm…eller hvor de så kommer med optøjer der..Mm. Det tror jeg. Der er det så 
ligesom de så også iagttager noget og så, og så går med i enten den ene eller den anden 
retning. Det kan jeg så ikke helt se. Nej. Måske splitter de op endnu engang? Mm…Men 
der er noget, vi ligesom bare bliver nødt til at efterlade, og bare siger ”Nå…” til. Ja…Så 
tror jeg ikke vi får mere at se om det her…Nej. Det er okay… Vil det være okay, at vi nu 
flytter dig til der, hvor du begynder sådan at føle fred og sådan noget?...Eller er det for 
hurtigt? ... Umiddelbart kan jeg ikke lige se det..Nej….Det kan faktisk godt være, vi 
kommer .. vi bliver uenige om det der med at have… hvor jeg vil mene, han skal tage fat i 
den gruppe der. Ja. Og få det talt, talt igennem! Mm. (Fejl på kommandobroen???) Jeg 
synes også han er på vej, men han vender om igen, eller bliver opholdt af nogen andre 
eller… Det kan godt være, at det er begyndelsen til det. Ja. Altså, og så ehm, så må bare 
gå videre og det blev så ikke lige.. Ja. Det fik han så ikke lige gjort. Ja. Og jeg gjorde det 
så heller ikke lige...haha Nej. Hvis vi ser på den næste vigtige begivenhed….Det er noget 
dans! Dét forstår jeg altså ikke. Nej..Hvor er I henne? Eller hvor er du henne? Er du 
sammen med de andre stadigvæk?… Det virker fuldstændig malplaceret dette her. Ja.. Ja, 
det her ligner faktisk nogen fra Lapland, der står lige pludselig.. Ja. Vi ruscher lige ind i 
et andet land hahehah…Ja… Nå, men hvad var det, der var noget med Maj, for det er 
ligesom den her majstang, den har jeg faktisk også i bøgerne!..Ja..Ja det ligner altså 
lapper. Ja. Der danser rundt. Ja.  De har ingen majstang og sådan noget derovre…det må 
være noget multilevel eller et og andet af den slags her. (Ligesom jeg af og til hører flere 
ord eller andre ord, der så ikke er på lydfilen, men kunne være givet i samme sætning, 
men ikke er sagt under regressionen – ikke foldet helt ud – jeg må så slette dem for at 
holde mig til fakta – bøgerne jeg har lavet, gør sig så den ulejlighed at folde hele 
teksten/livet ud, indtil jeg så, som nu ikke orker mere, men har afdækket livets 
kompleksitet og ”tidsånden” eller ”tidsregningens” betydning og komprimering af 
sandheden i underbevidstheden. Det er vel egentlig det, jeg har lavet – udfoldet det sorte 
hul til en synlig sort perle. Et sort hul er altså Sigma – summen af alting. Nå vi må 
videre:) Kan du se nogen af dem du kender rundt omkring dig? Ja, der kan jeg faktisk 
godt se hende der, Dorthe der, der sagde det ”ikke 7 men 12”. Ja. Hende kan jeg faktisk 
godt lige se i dansen deroppe. Ja. Og hujen og hop og på ét ben og klap og så går vi om, 
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og så til den anden side og så… Men hvis det så er… og hvad så.. så står de så bare stille 
der? … Der er også en af de andre fra Konceptet med der.. Ja, der er en, der hedder 
Anna.. Jeg er faktisk ikke sikker på, at hun er levende mere i dag. Men hun er også med i 
den larmende gruppe der. Ja. Der er flere der… Der er sgu da nok alle fra Gerhards 
gruppes…. Uklart…dem der er med der…og Hanne Olsen er der også…Mm…og jeg 
tror faktisk også hende, der skulle lave min hjemmeside, hun er der. Mm. Ja og Lis..men 
ellers er der vist ikke flere, jeg kender der.. Nej..Er I.. Det skulle da lige være Gerhard 
selv, han er der også hee..Er I stadig i Jerusalem? Ja. Det er ligesom det er på et torv der. 
Ja. At det her bare lige pludselig startede. Ja. Hehehe og så.. Nu skal jeg godt nok også 
snart tisse. Ja. Men, hvad hedder det, det er sjovt for de trøjer der, dem har jeg lige haft 
inde her. Jeg ved ikke om det var da jeg kørte bilen.. Mm. Herned,.. for min mor har 
nemlig strikket sådan en trøje til mig (da jeg var barn) og det lignede sådan en fra 
lapperne og…men det er sådan lidt noget mærkelig noget, for så kommer der også lidt 
dagsrest ind fra i går, da jeg så den der med, den film med dyrlægerne, han sad også i 
sådan en lappetrøje der. Ja. Ellers så tager du en dyb vejrtrækning igen. Udånding. Jeg 
har sådan en idé om, at jeg kan tage den stang og så køre ned ad den og så komme ned i 
det andet liv igen hehe. Mm. ja. Men jeg tror også snart jeg skal tisse. Ja. Ved du hvor 
gammel du bliver i det liv? Som Maria Magdalena….Jeg tror, jeg bliver gammel…jeg 
tror, jeg bliver 60 eller…Ja. Måske også mere..Okay. Nu flytter jeg dig frem til 
dødstidspunktet, og så kigger vi på livet på et senere tidspunkt. Er det okay? Mm. Godt. 
Der er ikke nogen smerte forbundet med at se døden i det liv der, for du har jo oplevet 
den én gang. Ja. Så nu flytter jeg dig frem til dit dødstidspunkt ved at tælle fra 3 til 0. Er 
det okay? Ja. 3 2 1 og  0. Hvor befinder du dig henne? Altså umiddelbart siger jeg jo 
Frankrig, men det er sådan noget, jeg bliver lidt skeptisk over, fordi andre har sagt. Jaja. 
Men bare lad være at tænke over det. Ja. Er du udenfor eller indenfor? Jeg er udenfor. Ja. 
Jeg kommer i sådan en eh i sådan en rødbrun eh slag. Mm. Over mine skuldre. Ja. Og jeg 
er inde i en by. Ja. Hmhmhm og jeg går målrettet hen til…jah..ikke kirke, men 
synagogeagtigt rum, sådan bare sådan et sted man samles. Ja. Når man forsamles. Der er 
man og når man går ind så er der nogle bænke overfor hinanden. Ja..bare op ad væggen. 
Man sidder ikke godt. Nej. Der er bare en bænk i hver side og så er der et vindue i den 
ene side ovre ved.. det er altså meget firkantet. Ja. Og så er der et og andet i midten af 
rummet, som også er….det kunne være en talerstol eller…Mm. Ved du om du er ved at 
dø eller skal til at dø? Nej det synes jeg ikke, jeg har fornemmelse af lige nu. Okay. Så 
prøver vi lige at flytte dig hen til lige før du dør. 3 2 1 og 0. …. Ja så bliver jeg noget ældre. 
Okay. Så er jeg 74 eller sådan noget. Ja. Hvor er du henne nu så?... Altså jeg, altså jeg er 
ikke det samme sted. Jeg er ikke i den samme by. Nej. Mere ude ved noget natur. Okay. 
Men jeg synes det ligner.. hav. Ja. Kan du mærke at du skal til at dø nu? Jeg kan i hvert 
tilfælde mærke, at jeg er blevet ældre. Ja… og også et eller andet..at det er ligesom, at 
livet ligesom har været langt nok nu. Okay. Og jeg har oplevet meget.. Ja. Så flytter du 
dig hen til minuttet før du dør 3 2 1 og 0 …Jae jeg tror faktisk, jeg dør på den strand der... 
Ja. Okay. Hvordan har du det med at skulle dø nu? Det er egentlig….Det er, ja, det er fint 
nok. Der er hverken dramatik eller noget omkring det. Det er meget naturligt. Ja. Er der 
andre end dig? Nej, jeg tror, jeg er døende der… og måske ikke ligefrem i sådan noget 
nonnetøj, som vi forstår det, men der er.. ja jeg er sådan klædt i noget sort eh slag eller 
sådan noget. Ja. Også herop over hovedet. Ja. Og så er det ligesom at … jeg samler 
egentlig bare det der… altså det er ligesom jeg sidder på knæ og beder mm og hører 
vandet, der klukker i stenene der og ved at nu, så forlader jeg bare det her og mm og jeg 
tror egentlig bare, jeg vælter om på den ene.. lægger mig om på den venstre side Ja og så, 
ja og så mærker duften af havet der og så er der ikke mere til det og så sover jeg bare 
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ligeså stille ind. Godt. Så du dør nu og så svæver du langsomt ud af din krop. Så hænger 
du over din krop og er forbundet med tynd sølvsnor og DANA kommer nu og hænger 
sammen med dig. Og eh så hvis vi kigger på det liv, du lige har været nede på som Maria 
Magdalena, - jeg ved godt, vi ikke er helt færdige med at se på det – men er der så 
overordnet nogle ting, du kan se, at du skulle lære af det liv?... At starte nyt, simpelthen. 
Mm. Starte op på en frisk. Uanset modgang. Ja. Så er der en sag. Mm. Der skal føres 
igennem. Og det er det samme, der er nu. Det er nøjagtig det samme. Okay. Er der flere 
ting? Også at man skal være tilfreds med det, man når. Mm. Ja? Er det noget, du har 
svært ved? Nej, men jeg er lidt utålmodig, men altså, man når det man når og så, det skal 
ikke være anderledes end det… men der er ikke noget nyt i det. Nej. Det er også den 
holdning, jeg har i dag. Ja. Også som jeg tit har sagt til andre, sådan.. at jeg vidste det 
bare var sådan. Mm. Ja. Er der flere ting, du skulle lære af det?...Ja. Det er noget med at 
have oplevet at forbundenhed kan ske på mange måder. Mm. Ja. Andre ting?.. Altså nu 
ved jeg også godt.. jeg har set nogen ting, der er noget med at teleportere og sådan noget. 
Og der er også.. Mm. Altså, det er ligesom, når jeg ligger der, at jeg ved, at det kan lade 
sig gøre. Ja. At det er en mulighed. Ja…  Godt. Er du okay? Jah, men der er også et eller 
andet med og.. Er der mere? Ja, der er også et eller andet med, at når man så forlader den 
verden der, altså så bliver man bare en, der var i verden. Mm. Altså…puha, jeg kommer 
til at svede nu. Ja. Altså, det er ligesom man bliver, altså man bliver alligevel glemt i det 
store hele. Altså på en eller anden facon ikke også, kan du følge det.. Jo. Hvis man nu 
tager en markant bemærkning, så har man så et eftermæle ikke også. Men altså, det er 
ikke større end så mange andres, eller hvad skal man kalde det, ikke. Nej Men nogen 
gange virker det også lidt anderledes, end som det egentlig var. Ja. Ja det er sjovt, for så 
hende der, den sorte der, så bliver hun den der anden, hende der gik i synagogen og i 
kirken, hun bliver den samme på grund af det der slag, altså det er ligesom at komme fra 
den ene og hen til den anden, og man gjorde hvad man kunne, og der lykkes man så et 
stykke. Ja. Er der flere ting, der skal med? Jeg ved ikke, om hun er klar over, at det kun er 
en del af vejen, det der…altså hun er færdig. Hun kan ikke mere, simpelthen, da hun når 
dertil. Mm. Det kan hun ikke, så der er ikke mere at gøre. Nej det kan hun ikke. Jeg ved 
ikke, om hun er decideret utilfreds. Det tror jeg egentlig ikke… Mm. Det skulle man ikke 

gerne, når man kommer dertil.  Nej. Det var det. . Det var fint. Og så prøver vi igen. 
Ja. Så klipper jeg sølvsnoren du hænger i. Og du svæver nu over i en klar blå himmel  
med hvide skyer. Det er sådan en slags mellemlivstilstand. Og der er du helt fri for en 
fysisk krop og uden nogen som helst problemer af nogen slags. Det er meget smukt og 
fredfyldt, så jeg vil lige lade dig hænge et øjeblik…. Godt. Så vil jeg bede dig, bede 
DANA om at komme og hænge sammen med dig og gøre sig så klar og tydelig som 
muligt…Og så vil jeg gerne spørge DANA, om hun vil guide og vejlede dig fremover… 
Altså det tror jeg godt hun vil, hvis hun har behov for det – nej hvis jeg hehe har behov for 
det… men det er ikke sikkert hun bliver den primære. Nej. Sådan virker det lidt. Men eh.. 
jeg tror hun lytter til det. Ja. Vil du også guides af hende? Ja, det vil jeg. Godt. Hvis du 
har nogen spørgsmål til hende, kan du stille dem højt eller bare inde i hovedet…… Du 
siger bare til, når du er klar….. Der bliver ved bare ikke at komme nogen svar på det. Det 
er noget mærkeligt noget. Det er ligesom det forandrer sig hele tiden. Ja. Men det ved vi 
jo godt. Ja. Ja. Men hun peger også på, at jeg skal have sådan en ligesom dig, til at tale 
ind på. Ja. Det har jeg godt fået ind for en tid siden, at det næste jeg skal lave mm, det 
skal jeg ikke sidde ved computeren og lave. Det skal tales ind på bånd eller et og andet. 
Ja. Og så skrives af. Ja. Så der skal jeg til og have sådan en der så. Nå. Ja. Heheh. Men 
det er også okay. Er det okay at tage afsked med hende nu? Ja. Godt. Så vil jeg gerne 
bede DANA om at tage videre, hvor du kom fra og jeg vil gerne sige mange tak for 
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hjælpen på rejsen til her. Og Marianne, så vil jeg fylde dig med nogen positive energier, 
og det gør jeg ved at holde hånden hen over dit solar plexus. Og det første jeg fylder dig 
med, det er rosenduft, solvarme, livsglæde, inspiration, varmelatter, fuglesang, indre ro, 
harmoni, dejlig musik, varme hænder, omsorg, ømhed, tryghed, en smuk grøn farve, 
åndelig kærlighed, åndelig forståelse, en smuk novembernat med klare stjerner, 
optimisme, selvtillid, mod på dit livet og troen på at det du nu vælger og vejen fremover 
vil lykkes for dig. Og dit solar plexus forsegles nu med et smukt gyldent lys. Alle disse 
smukke positive energier vil nu i løbet af i dag og i morgen brede sig til hele din krop og 
holde sig der i lang tid. Når det ebber ud, så kan du lægge dig ned og høre optagelsen og 
blive fyldt på samme måde igen. Og nu vil jeg forsegle dit tredje øje, og det gør jeg ved at 
røre ved dig i panden med 2 fingre. Så du lukker det og ikke render rundt og ser det hele 
her, når du går herfra. Og jeg bringer dig nu tilbage til din fulde dagsbevidsthed igen ved 
at tælle fra 0-11. Og bagefter er du tilbage her i rummet, og tager et par dybe 
vejrtrækninger og vrikker lidt med tæerne, og så kan du tage hele benet med, når du 
synes du er klar. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 og 11. Så må du gerne tage 3 dybe vejrtrækninger og 

vrikke lidt med tæerne og komme helt til dig selv igen.  

05.01.18 Endelig blev jeg færdig klokken er 19.02. Jeg må finde noget aftensmad. 

Endelig blev jeg færdig med den afskrivning. De 3 timers lydfil har tager 4 dage og tja.. 
mere end 15, måske 16 timer tror jeg… Om jeg fatter det…det er samme mærkelige 
konstatering, selvom jeg har fundet en forklaring tidligere, som ikke er forkert. Men det 
er nok kvante-fysikere, der skal forklare det. Det er jeg ikke. Jeg er bare et instrument, et 
medie, der kan give inspiration til nye veje. Jeg ved ikke en skid. Jeg er jo, som Gerhard 
sagde: Ingenting. 

09.09.17 

Så hang vi ud med DANA for lidt ved både regressionsterapeut og urtekone nu nok om, 
at ukrudt ikke forgår så let. Men ligesom fandens mælkebøtte kan de være aldeles 
helsebringende. 

Jeg har hele tiden vidst, at gruppen i begyndelsen af Konceptets tilblivelse i 2001 var det, 
man kalder en karmisk gruppe. Undervejs i afskrivningen fandt jeg endelig her på 
falderebet ro med regressioner og deres mistænkelige lighed med bare at være en historie 
spundet over et nutidigt psykisk tema. – Jeg godtager jo ikke bare hvad som helst – 
sådan er Danmark jo også. Vi skal altid lige tjekke det, andre har fundet ud af. Mistillid 
er et dansk grundlag. Men efter alle de ekstreme iagttagelser, jeg har tilladt mig på 
psykens marginaler for at afdække livets skabelsesparametre, så begynder jeg nu at 
forstå, hvad der foregår i disse regressioner og hvorledes sjælens manualer effektueres. 
Rejsen igennem det og for at forstå det og derved acceptere det og give slip på 3. og 4. 
dimension kræver du går gennem ”Den sorte Perle” og oplever det hele selv på rekordtid. 
Jeg vil godt komme med en konklusion på det, jeg ser nu. For det er ikke sikkert du hører 
mere fra mig nogensinde mere. Grunden til at regressioner ligner virkeligheden så meget 
er, at sjælefragmenter og delinger på kryds og tværs af sjælene og indhæftning i hinanden 
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gør, at man får den man var oprindeligt, som ca. 70-90 % person at se. Karma er så, at få 
lov til at se det hele fra en anden synsvinkel i efterfølgende liv, med denne erindring i sig. 
Man får lov at dreje problematikken, så man/vi tilsammen danner en form for roterende 
spiral på menneskehedens psykiske svingning. Og det er dét, der giver det 12-strengede 
psykiske DNA Og de psykiske spiraler ter sig ligesom et hav af tornadoer i det psykiske 
rum. Når du ved det behøver du ikke længere skue det på Jordens overflade. Denne viden 
og det at gøre noget aktivt med den, vil ændre vindene på Jorden. Vind er mentalkraft. 
Jeg fik for et par dage siden lov til at se mig selv ned gennem mit eget kronechakra. Og 
det jeg så lignede først de her nymodens metaltrådslamper i kobber og messingtråd, som 
man hænger en stor dekorationspære indeni. Heste-pæren havde i første syn, mens det 
gik op for mig, at jeg var ved at blive vist noget, form som en Vogelkrystal. Der 
Vogelfänger bin ich ja, men da jeg kom tættere på kronechakra og så dybere ned, helt 
ned under fødderne, og ligesom havde hele mit energisystem med, da blev jeg som en 
merkabaform udenom Vogelkrystallen og formationerne drejede hver sin vej. - SÅ nu 
brænder solen lige igennem septembers tunge grå regnskyer, der truer med at den 

forestående hækklipning bliver et mareridt…, nå, hvor langt kom vi i 
DANAremsen? ”Solvarme” – det andet ord ud af 21 tilstande mod succes. Fra offertallet 
12 til succestallet 21.  

Det begynder nu, efter 16 år at give mening, at vi i Konceptet brugte kuber til at heale – 
eller måske snarere afdække og bevise legemets energiflow med. 

 Det kubiske liv  ( Hov 21x21x21) 

 også dig i dit horoskop. 

16.01.18 Jeg sidder og leder efter de her billeder, og lige bestemt da dagens astrologiske 
clou – frigørelse af besnærende bånd og deraf ekspansion og hul igennem til 
omverdenen, er eksakt falder mit øje på dette gamle billede og den choktilstand energien 
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ramte mig med . Det er en handling, der 
ligger så milevidt fra min etik og livsværen og indstilling til andre mennesker, at jeg blev 
chokeret. Jeg fandt dog snarest melodien igen, men det er klart, at mit bekendtskab – 
planlagt eller ej – med Dorthe Skriver har sendt så megen ondskab mod mig, så havde 
det ikke været for ”al-kærligheden” og overordnet forståelse, så havde hun været 
politianmeldt. Men nu er der jo den her overordnede Plan med breve osv., som jeg kan 
forstå Dorthe ikke er meget bevidst om. Men det er nok også Planen, ellers er det klart, at 
sådan person kan jeg aldeles ikke samarbejde med, når man er inkarnation for at gøre 
godt og konstant arbejder udfra hjertet eller dets skjulte kammer, når sådan noget her 
dukker op. Men nu har hun så fået sin vilje i går, hvor hammeren fra ovenstående billede 
blev effektueret planmæssigt i teksten. 

 Gok, gok . Nok er nok Angakok. Fra en Perlehøne.  
Vi fik den unplugged i går, da jeg nærmest lå ned af træthed over ikke at kunne se med 
mine øjne. Så hele vejen igennem en tarvelig energi – at slå på dem, der ligger ned. 
Mobning osv. Måske kan du finde præget i teksterne hist og pist. Jeg håber det er 
bombens sidste energi for transformation. Så min fjende nr. 1, som ellers var den bedste 
samarbejdspartner, jeg nogensinde har haft i denne inkarnation, førte jeg til tops – som 
så NET OP i Stenbukkens tegn på sjælsplan er, at vedkommende vender Lyset ryggen. 
Så skal der Stenbukke med i det kommende Koncept eller det store Råd, så må de skulle 
stå for rensning af skyggematerialet på Jorden og ellers vide mere om, at det er egen 
styrke og andet indhold i dem selv, de skal fokusere på. Det er ikke lysarbejde, når man 
kun har en ”Jeg skal komme efter dig” hensigt. Paranoia er ikke ok. Opløsning af karma 
er ok. Alligevel er det Skriver, der skriver via galaksen til mig. Og da jeg skal ud af 
bøgerne, så er forholdet nu ophørt i pinke chakra! Vor opgave er færdig. Hendes 
uddannelse/opgave fra galaktisk plan er færdig. Den er gennemført, men jeg må nok lave 
et par bemærkninger som hendes lærer derude. Intet ondt er overordnet sket, men på 
jordisk plan er det omtrent utilgiveligt. Var vi ikke sunket til astrologiske forhold, så var 
bøgerne aldrig blevet lavet og havde Dorthe Skriver holdt sig fra at trække lige med sin 
pc i galaksen, så havde bøgerne aldrig set dagens lys. Nu skal jeg så til at finde ud af, 
hvordan jeg selv får noget ud af at tilbringe resten af mine dage på Jorden. Jeg skal ud af 
denne væren- til – rådighedsfunktion. Jeg er fri. 

Love is in the air everywhere I look around 
Love is in the air every sight and every sound  
And I don't know if I'm being foolish 
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I don't know if I'm being wise 
But it's something that I must believe in 
And it's there when I look in your eyes.  
Love is in the air, in the whisper of the trees, 
Love is in the air in the thunder of the sea,                                                      John Paul Young 

 
Set oppefra og ned, når man er færdig med et grundlæggende liv, eller mens man gør sig 
karmisk færdig med et liv og får alle tråde trukket ud af de skyformede måneånder, der er 
de 13 livsskabende stråler på Jorden, så danner dine energier en fuldendt form. I 
Konceptet brugte vi en kube af 5-kanter. Jeg er af den overbevisning pt. at den skal bestå 
af 6-kanter, da 5 står for mennesket i min optik her og nu, for det dyriske menneske, 
mens 6-kanten er integration af 2 3-kanter og dermed en enhed af forenede 
modsætninger. Bogværket er en forening af den 5-kantede og 6-kantede merkabakube. 
Og det forklarer så også lige pludselig i skrivende stund, hvorfor det er Dorthe Skriver, 
jeg ser i galaksen skrive det, jeg formidler til hende som hendes opgave, som hun så 
skriver/kanaliserer til mig pr. automatpilot hen gennem værket, og hvor jeg så – qva 
beviseligt via mit horoskop forener himmel og jord ved at få det hele til at hænge 
sammen og blive forklaret og forståeligt. Mit horoskop har konstruktion som en 6-takket 
stjerne og det var Dorthe Skriver, der kom med papkuben. 

 Der var engang… 

 Det vil sige værket forener – eller rettere sagt, som det hele tiden har fremgået – skaber 
vejen/går vejen fra 3. dimensionsmennesket, der genindtager 4. dimension, som har fået 

lov at skræmme folk fra vid og sans, og til guldtønden efter regnbuen – og 

altså ind i  DANAs land – OG  DANA var den gudinde, der var dronning 
over Danmark, Irland og i det hele taget det keltiske rige. Så kom vi så langt og jeg ser, at 
jeg havde ret i det, som Dorthe Skriver ikke ville høre tale om – at vi arbejdede sammen 
som dualer. Og når det ikke kan lade sig gøre for tåbelighed i det fysiske, ja så må alt jo 
rykke til et andet bevidsthedsplan – og det var så også Blueprintemæssigt det, der skulle 
ske i Plan B – Bøger – Blueprint – Bibliotek. Det hele forenet over dimensioner af 
bevidsthed lige fra det jordiske bibliotek til det subtile Akashabibliotek og tilbage igen. 
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Jo. Jeg kan vist ligesom Maria Magdalena være tilfreds. Jeg er også ligeså udslidt, da 
”ondskaben” har været ganske parallel – men den ondskab, der var, var planlagt og 
UDFØRT af os selv, for det højeste gode – nemlig oplysning og belysning. 

Den ydre lysskærm er nu sat op hos min mor, der ved mere end de fleste, da hun har fulgt 
mig længst. Hun er for første gang i sit liv gået i vinterdepression i en alder af 88år og 
mangelen på livsgnist gør, at hun ikke er til at kende igen. I lang tid har jeg observeret, at 
har jeg en tanke, har hun den også. Da jeg gik ned på grund af manglende feedback, 
gjorde hun også. De psykiske energier fungerer parallelt i spiralform. Jeg er dig og du er 
mig. Og det var lettest at se og udrede gennem smerte. Derfor kan du også modtage 
mine Manuenergier i dit indre, der har healet smerten hele vejen gennem bøgerne og 
blive et 6-kantet menneske, ved at læse dig gennem integrering af energierne. For du er 
ikke andet. Alt hvad der eksisterer, er ikke andet end hellig geometri. Du er ”ingenting” 
foruden en forestilling af det, du ser, som er bestemt på idéplanet for Jorden. DERFOR 
virker healingsenergier sat på geometrisk formel ved simpelhen at lave en Ditto i 
modparten. Og derfor er videnskaben langt bagud med at vide, hvad et menneske/ et 
levende væsen er. Der er vi nu via Konceptet fra 2001-4 nået langt foran i den åndelige 
forskning. Men se om man vil høre. De der har ører hører: Det var altså ikke mørkets 
magter, der holdt stifteren i isolation – det var selve opgaven med at få menneskeheden 
fremad og opad, ved at give de næste byggesten inden 2024, hvor Pluto går i 
Vandbæreren (andre mennesker), og de for alvor bliver et must at kende! Denne viden 
bygger fremtiden uanset, om vi vælger at kende den eller ej. Jeg gør med denne bog blot 
et sidste forsøg på at råbe danskerne op til dåd, flytte sig og lytte til Danmarks Blueprint 
fremfor egne egoistiske valg! Det er sidste chance og jeg ved faktisk ikke engang om ikke 
løbet allerede er kørt. Konceptmedlemmerne nægter at høre. 

Men vi snurrer ikke kun som små 5.dimensions snurretoppe for os selv. Alle os, der 
havde Konceptets energiindvielser kunne have sat en vortex i gang rundt om ækvator. 
Det prøvede vi så også, og fik da også genereret energien, der senere blev downloadet til 
at starte det ægyptiske forår med. Men efter denne aften i rettidig omhu blev Konceptet 
udråbt til at være noget lort og helt ude i hampen. Det var det så ikke. Vi forstod bare 
ikke, hvad vi lavede – og så måtte det jo lukke ned indtil én og anden kunne forklare det. 
Det blev så min lod ifølge Plan B. Pyh – det svimler for mig lige nu – er der noget, jeg har 
glemt, eller hvor flyttes jeg hen? Nåh, jeg ser lige sætningen nedenfor som jeg skrev i går 
den 08.09.17 

Spydspids-sms. Elsk bandekrigen. Et afbrændt flag var ikke nok. Rens jer. 

Det lyder som en dommedagsprofet. Men jeg har ikke anden mulighed. I knækkede 
spydspidsen i den turkise flamme. Ligesom I fysisk korsfæstede Jesus. Jeg tog så den 
psykiske korsfæstelse for jer – og den skal så åbenbart heller ikke respekteres. Jeg er 
ellers gået vejen ved at forbinde den fysiske korsfæstelse henover Jeanne d´Arc og fra 
hende til den psykiske og åndelige korsfæstelse som Helena Blavatsky og fra hende 
overlappet af underholdningsindustrien og i her og nu koblet det hele sammen i en 
gordisk knude, som nu er ved at være løst. Eneste måde at få nogen til at lytte på er: At 
have været en kendt person i tidligere liv. 

Sådan noget kan gøre mig vred. At dumstolhed skal styre verden, fordi dens indbyggere 
er griske og bange for, at der ikke er nok til at opretholde livet med for alle. Men jeg har 
gennem ”Den sorte Perle” vist, at mangler du noget, så er det fordi du ikke følger dit 
Blueprint i den rette Livsbane. Da jeg totalt mangler positiv feedback på at være på 
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Jorden igen, er det indlysende, at samfundet kører i en forkert Livsbane. Jeg blev presset 
ned i denne livsbane, fordi man er så indædt ”demokratiske”, at man tror på, at det er 
den højeste styreform. Men det er det ikke. Den næste samfundsform er 
Blueprintesamfundet. Og erkender man ikke hastigt dette, så bliver vejen med Pluto 
gennem Vandbæreren et helvede, da vi ikke har den fornødne viden og ballast til at stå 
imod med. ”Den sorte Perle” er den håndholdte vej ind gennem ild og vand på tung 
forurenet jord og med nye vinde blæsende i håret og under hårrødderne. I tror I har det 
frie valg, men det eksisterer ikke. Du er her for at bidrage med det du kan. Ikke hvad 
andre bestemmer du skal kunne. Men alligevel er du under åg i begge Blueprints, som så 
gør Vægtens balancegang utrolig unik og du finder ud af, at dit liv former sig ligesom du 
ønsker det. Og skal du købe nyt, så lad din indre højere guide inspirere dig. Lad ikke 
egoet og sammenligningen med andres grådighed og ærgerrighed råde dig. Alt det du 
kan købe for penge er blændværk. Derfor skal ”den sorte Perle” også gives gratis ud, når 
nogen har hjulpet med at lave den færdig. Men da man ikke kaster perler for svin, så har 
jeg en donationskonto (nr) hvor ens indre guide byder op med, hvor meget og hvornår og 
hvor tit man skal indsætte et beløb. Indsætter du intet, da har du ikke kontakt til din 
indre guide – så meget ved jeg. Og jeg ved også så meget, at guiden nævner beløbet og 
du skal rette dig efter det og ikke dit rationelle sind. Derved afsløres de lydhøre som 
landet kan bygges på. Fårene og bukkene om du vil. Der bliver grebet ind nu og 
menneskeheden sat under administration. – hvad skal Jorden med 7 milliarder hyklere, 
der ikke tjener deres formål med at være inkarneret? Gaia er jo ikke idiot! Du lever på 
nåde. – sagde dommedagsprofeten så og satte sig et nyt mål selv: At tro på, at det ikke er 
for sent. Thi tanker kan flytte bjerge, det samme kan dumstolthed – så meget har vi alle 
sammen erfaret! 

Min vrede, som er brugt som drivkraft, når modstanden blev for tung, er som et spejl af 
danskernes skygge, der ligger i landets horoskop. Min vrede næres af at være den jeg er 
og i fysisk inkarnation og man så vælger at lukke mig ude lige fra jeg kom i børnehave. 
Landets opvakte alternative behandlere og mange andre har haft travlt med at jeg skulle 
lære dit og dat og jeg havde så og så meget karma osv. osv. Og jeg gider næsten ikke sige 
det, men: I har både ret og ikke ret. Grunden til at I ser mig sådan er – at jeg har tilpasset 
mig omgivelserne. Og det man ikke har selv, det må man låne. Men heldigvis kan det 
man har lånt ud også gives en tilbage igen via en terapeut med hjertet åbent. Og med 
tålmodighed og mod nok til at give mig lov til at være den jeg er pt. i 3 timer. 

Aha tænker du så som den opvakte læser og psykolog, du er: Så er det derfor, hun tager 
16 timer om at skrive det af. Så hun kan få fodfæste i egen energi. Hun er skide selvisk og 
egoistisk, når det kommer til stykket! 

Jeg kan kun sige, som ”Den sorte Perles” valgsprog: ”Shake the Spear and follow Your 
Heart”. Gerhard skrev til mig, som en venlig gestus på, at jeg sendte ham min første bog: 
Du er sort. Du er ingenting og du ved ikke, hvad kærlighed er… 

Jeg kan kun give ham ret. Jeg er et sort hul, summen af alting. Sigma og Zigma i ét. 
Sigma/12 og Zigma/14/5= Merkur, gudernes sendebud. Og morgenstund har guld i 
mund og guld betyder glæde og på siriansk hedder det: Selemat Ja. Vær i glæden. – Men 
vi har tabt det guld, vi leder efter. 
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16.01.18  Bare fordi man bor i Riisvangen betyder det ikke, at 
man ikke bør modtage ros! 

I et land uden høje bjerge 
hvor det både regner og sner 
Skal jeg leve min dage 
og dø den dag det sker 

I en plet på verdenskortet 
som ingen regner med 
Og som let kan blive borte 
når vi ikke mere har fred 

Mit flag har hverken stjerner, 
hammer eller segl 
Det dumpede ned fra himlen, 
vist nærmest ved en fejl 

I et land uden høje bjerge 
vil jeg bygge, vil jeg tro 
I et land uden høje bjerge 
vil jeg bygge, vil jeg bo       Jæ V D ikø…                                                              Michael Falch 

Der har været en del polemik og kaffemik omkring Prins Henrik og demensen. Jeg kan 
heller ikke vide om demensen har ramt vores mor, eller om det er en vinterdepression. 
Årsagen til vinterdepression findes i ”Den sorte Perle” ligesom mange andre sygdomme 
vises som resultat af den opstigning menneskeheden skal igennem mod ånden og hvad 
man kan gøre. Demenssymptomer har jeg selv, og jeg er ikke klar over, om jeg kan gå 
gennem den psykiske sygdom også og ligesom de andre hæve mig ud af den ved at give 
behandlingen, eller om det level bliver mit endeligt, fordi jeg evt. tager fejl og jeg vitterlig 
ikke kan vise årsagen til den sygdom også. Men ellers kan jeg i hvert tilfælde give retning 
på løsningen. – Jeg er jo kun gået et stykke af vejen, resten af vejen gås af dem, der har 
det afsat i deres Blueprint – ingen andre kan gøre det. Derfor er ”Den sorte Perle” også 
lavet til at vække subtile minder og løsninger, som må hentes til rette tid i Akasha. Der 
ligger allerede en løsning eller en del af løsningen lige foran dig, hvis du har et problem. 
Jeg kan sige så meget. At for at løse demensgåden, så skal der laves statistik udfra et hav 
af de 87.001 mennesker i Danmark, der nu bevidst har sygdommen. Man skal med disse 
personer lave en analyse af Neptuns og Uranus stilling i deres horoskop. Samtidig skal de 
samme menneskers bopæl og arbejdsplads undersøges for karakteren og omfanget af 
jordstråler og så skal der spørges ind til i hvilken grad de føler sig udsat for 
jantelov/begrænset i livet. I hvilken grad, de er blevet respekteret for det virke, de har følt 
de har/præsterede eller ikke kunne præstere uhindret. Og der skal udredes for evt. brug 
af kosttilskud OG som noget absolut vigtigt IT-lyd og elkabler og lydsvingninger i 
omgivelserne. Nedgravede kabler osv. Når man direkte kan angive hvor kabler ligger 
uden at vide det, så er det fordi det kan opfanges. Det er logik for Perlehøns. Demens 
handler om skæv kundalini på grund af entiteter, det handler om uhørlige lydfrekvenser 
og gravitation og jantelov i det ydre og indre, herunder også svingningen af lovgivningen! 
Vi skal jo have årsagerne frem, ikke lægelig symptombehandling og den sædvanlige 
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hammer i hovedet om, at man spiser forkert, ikke dyrker motion nok eller andet man er 
rigtig rigtig dårlig til, så skylden virkelig kan placeres hos den enkelte og alle de 
pengetjenende mastodonter kan vedblive at holde menneskeheden nede. Sandheden skal 
frem – men jeg er godt klar over, at det er en svær kamel at sluge. Alene det, at jeg er 
tilbageholdt gang på gang af sågar mine egne åndsfæller viser, at der er viden, man bare 
ikke vil have ud. Jeg risikerer også at blive slået ihjel for at skrive ”Den sorte Perle” – 
mine åndsfæller har gjort et ihærdigt forsøg også. Men det er jo så heller ikke første gang, 
de har været mine banemænd. Man må jo holde ens fjender tæt til kroppen, hvis det skal 
lykkes at komme forbi dem. Men det er da nedbrydende at skulle bruge energi på det, 
når vi kunne have været verden rundt, som lovet i Konceptet, for 17 år siden. Men det var 
også for godt til at være sandt og derfor måtte Fra online til deadline – bogen også udgå 
på en astrologisk dato, hvor planeterne stod for den erfaring. Så kom vi så langt og jeg 
måtte forsegle energien der og gå solo og der er jeg så ved at være nu, så det passer med 
astrologernes begyndende forståelse for MakeMake. Alt hænger sammen – bare ikke det 
jeg kom for – at vi er 1200 mennesker i Danmark, der skal arbejde sammen om at få Pluto 
i vandbæreren til at fungere, så vi ikke taber alt på gulvet, ligesom da Pluto gik gennem 
Stenbukken og materialismen og griskheden viste sig for fuld skrue. Der er nu kun 7 år til 
at ankhe op i al det og køre landet i stilling til Pluto i vandbæreren og det 6-stjernede 
galaktiske koncept skal da kende til, hvorledes arbejdsformen fungerer og hvad delmål 
der hele tiden er for land og rige og gruppe og verden i øvrigt. Dette koncept går viralt og 
samler de andre i de andre lande. Men hvordan? Det er jer derude, der er de accepterede, 
men mig der sidder med energi-nøglerne. Så man kan altså godt blive pissesur over det 
her bogforløb, hvis jeg ikke lige kendte formålet. Men når man så også bliver slået halvt 
fordærvet for formålet, ja så trækker den menneskelige opstigning jo endnu længere ud.  

Jeg fik at vide, at jeg måtte gå ud i verden, når det jeg havde forudsagt/ skrevet ind i 
Danmark fra Akashaarkivet, og fået downloadet den nye tids energier til brug for den 
enkelte. Det er ved at være et godt stykke tid siden, at de forhold stemte overens. Men 
trods kontakt til dem, der skulle hjælpe, så kom hjælpen ikke. Og nu kan jeg se, at ting, 
der skulle være ordnet i et højere leje, nu udgår i Danmark på kapitalismens præmisser.  

En helt klar parameter for succes er afdækket. Når jeg har fået meddelelse om, hvad der 
skal gøres eller ske, så er ansvaret ikke længere mit. Her er det så, at man forventer, at 
retningslinier og udførelse og sammenkald af arbejdskraft også er mit job. Men her tager 
man fejl – det er ikke mit Blueprint og alt vil derfor gå i stå, som det er vist hidtil. Gang 
på gang på gang. Energien, der er givet til at få mit liv til at være en succes og sætte 
succes i gang, den rækker ikke til den praktiske udførelse. Det er andres Blueprint. Ellers 
bliver det jo en topstyring i detaljen, som fratager andre deres livsgrundlag og glæde. 
Hensigten er jo at gøre det modsatte. At sætte mennesket frit og at det opdager den 
helhed, det er en uundværlig brik af. Det er så stort helt ned i detaljen, at du er nødt til at 
binde dig selv og lave soulmanagement for at fatte det. For at opleve perspektivet. 

Men op i røven med det. – Vi er ikke engang nået dertil, hvor arbejdsredskabet ”Den 
sorte Perle” er tilgængelig i sin helhed. Derfor har folk også allerede fået røven på 
komedie i værket – thi sådan er det allerede forudset at blive nødvendigt for denne 
Livsbanes Blueprint. 

Så i stedet for at afvente uddybende kriterier, så må man stå selv, påtage sig sin 
Blueprinteopgave og sige: Det tror jeg, at jeg er med i udførelsen af, hvem føler og 
tilskyndes til det samme? 
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Hen gennem min forskning, har jeg ofte set og endt op i, at alt er lige omvendt. Og er der 
noget, der skal være omvendt for at lykkes i fremtiden, så er det spørgsmålet: Er der 
noget jeg kan hjælpe med? 

Er der noget verden/danskerne i dag har taget fejl af, så er det krævementaliteten: Jeg 
skal bruge… jeg har behov for…min grænse går der og der og min mavefornemmelse 
siger sådan og sådan… 

Det hele er lige omvendt! Det er hjertet man skal lytte til og hjertet siger: kan jeg hjælpe 
dig? Hjertet giver og solar plexus tager. Dit solar plexus er fyldt med klistersjæle og 
entiteter og det er dem, du lytter til. Hjertet stiller slet ikke spørgsmål om at give eller 
tage eller sætte grænser og den slags. Men det kan godt rumme bevidstheden om det. 
Men det lukker sig. Det trækker sig tilbage og ser på. For solar plexus vil jo så gerne have 
pladsen. Og den eneste måde du kan være i hjertet på, er ved at elske dine ubalancer så 
meget, at du sender dem ind i lyset. Man skal ikke slås med dem, som alverdens terapier 
går ind for. Man skal elske dem, så lægger de sig som et dyr, der stryges med hårene. 
Tankeenergier er ens for alle mennesker, men det er ikke alle tanker, du tænker i et og 
samme liv. Derfor er det nu muligt at tømme tankehavet. Demens er en effektiv løsning 
og kan være afslutningen på de store sjælegruppers endeligt på Jorden. Det kan også 
være udtryk for, at sjælen er delt på flere individer i inkarnation og den bedst egnede i 
forhold til visioner og videreførelse af Planen behøver mere kapacitet, og sjælen vælger så 
at lukke en del af i kontinuitetens vortex. 

I fald det hænger således sammen, skal det være muligt at få 
clairvoyant/klarhørelsesbesked om, hvor vidt man er færdig som instrument på Jorden. 
Man kan jo godt have en vigtig funktion, selvom man rationelt set ikke er til rådighed for 
samfundet. Det er noget vi i høj grad mangler at erkende for at borgerløn kan blive en 
realitet, hvilket bliver et nødvendigt skridt, da mennesket endnu ikke tør hoppe over i det 
rigtige menneske, men fortsat vil have det dyriske menneskes frygt i sig. Der mangler i 
det hele taget total accept og respekt og viden om menneskets reelle livsfundament – 
nemlig energi og at man i et Blueprintsamfund aldrig mangler noget, når bestemte 
forhold skal effektueres, da man selv har sørget for at lægge sjælens plan – sammen med 
andre. Sådan er det også nu – det er bare endnu ikke bevidst! Derfor er der ikke fælles 
fodslaw for en bedre verden og at gennemføre jordelivet bevidst. Først skal man lære at 
aflæse signalerne. 

”Den sorte Perle” er lavet med dette formål og for at højne abstraktionsniveauet og gøre 
kærlighed mulig, som eksistensform. Lukkede hjerter er tegn på, at der er for mange 
angreb og restriktioner i æteren hele tiden. Sommetider har jeg oplevet, at jeg…nej jeg 
gider ikke sige mere om det. Der er skrevet 10.000 sider om det og hint og mere end 
20.000 håndskrevne sider, så helt ærligt – nok er nok for danskerne og Store Bjørn må 
klare resten. Jeg gider ikke bruge mere krudt på at bygge den mentale vej. Men jeg kan 
måske samle nogen ender i denne bog, som en gordisk knude. Så viderefører jeg hjertets 
hemmelige kammer og krypterer derved, hvordan man når frem til disse indsigter som en 
levet selvfølgelighed. Derved giver jeg det hele ud på niveauet af forståelse i Danmark: 
Jeg har sgu min frie vilje. 

Det er en risiko, jeg løber, fordi jeg er nødt til at holde flere svingdøre åbne. Erfaring 
siger mig, at min tillid til danskerne kan komme i tidsnød. Jeg mener, jeg skal jo også 
lige have jantelov, når jeg så står frem som svinet foran perlerne. Så lad mig lige huske at 
få den her med også: Jeg ved godt jeg er for fed. Den indsigt kaldes selvfed. Jeg ved også 
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at jeg har opført mig som et svin for at lave bøgerne. Og derfor siger jeg også lige selv, 
inden andre tror de har fundet noget nyt og grimt at sige eller mene om mig. Mit navn 
Miss Ziggie, kan man lynhurtigt få til at rime på Miss Piggie. Men husk lige, at det er 
mig, der er dukkefører i spejlkabinettet. Og her bølger sandheden frem og tilbage og op 
og ned i højden, længden og bredden. Og først når man går ud af blændværket møder 
man den ægte vare. Du er et spejl af den muppet i showet, du selv har lavet på et højere 
eksistensplan for at opnå noget bestemt med dit ophold på Jorden. For dig og for 
helheden. 

 Knus hende for det. Så får du en skærv. 

16.01.18. jeg går til frokostpause inden jeg skal til min mor. Jeg har nu 13.55 voldsomt 
ondt i mit tandkød mv. igen. Franks kugler virker ikke. Den person, der virkelig er fokus 
på i dag er Dorthe Skriver og hendes begrænsning af mit liv, dels via bøgerne og mange 
andre hændelser og hun bliver ved at forsøge at slå min hjerteenergi ihjel. Men den ligger 
altså undercover i alt, hvad jeg gør, så jeg vil hele tiden modgå angreb med den. Så jeg 
tror faktisk, at jeg vil prøve, om Dorthes energi er ude af mig nu. Så kan det måske lykkes 
mig, at holde mund. Jeg er total tilbage i hendes overgreb på Atlantis lige nu. Det er som 
om jeg gradvis stiger ned i smerten fra overgrebet, hvor jeg jo ellers steg op af 
inkarnationen for at undgå den. Det at hendes energi er inde i mig gør, at det hun ikke 
fik lejlighed til på Atlantis, det giver hun nu, via min munds smerte. Det er som om 
sjælen og energien bliver sendt ned på siden af hændelsen. Der sker noget mærkeligt nu. 
Dorthe Skrivers sjæl går med ned og vi står nu og ser på hændelsen. Jeg spørger hende 
om hun synes, at det er i orden at ende et andet menneskes liv på den måde. Hun viger 
udenom og taler om Blueprintforståelse og siger ”Det ved du jo godt!” Jeg korrigerer 
hende som hendes lærer og siger: Ja, det ved jeg. Men jeg ved også, at man skal rydde op 
efter sig i mellemlivet, når man har taget et andet menneskes liv! Og dét har du ikke 
gjort! Her er en regning, der ikke er betalt! Nok fik du lov at gennemføre dette her 
Blueprint, men du glemte at rydde op efter dig! Det har nu kostet os Konceptet og du kan 
ikke deltage fremover før du har ryddet op efter dig. Det betyder fortsat frivilligt arbejde 
for mig på Jorden! Dorthe står med bøjet hoved og skraber lidt i jorden med den ene fod. 
Hun svarer ikke men er ederrasende indeni. Hun er rød i hovedet af raseri og jeg kunne 
forlade hende her, men tøver og har en attitude af et spørgsmål: Skal vi se at få det 
ordnet? Ja. Det skal vi. Okay nu går vi så ind i en symbiose igen af energi. Du får lov at 
følge mig i bøgerne her – del 1 og 2 indtil sidste side, og så vil jeg ikke have andet end 
healing fra din side og den 4. dimension, som du har arbejdet med omkring mig. Jeg vil 
ikke på noget tidspunkt mere beskyldes for at lave sort magi eller andet af den slags  
arbejde, som du godt ved slet ikke har noget på sig! Du har virkelig ødelagt mit 
omdømme på Jorden og en undskyldning er ikke nok! Vi ved begge to, at vi lever et 
forudskrevet manuskript og hvem, der har dikteret hvad. Nu stopper det så og vi mangler 
kun få sider. Du har kun kort tid til at fatte dig og forstå det hele, når jeg går ud i verden. 
Så du tier stille nu og sender mig healing og opdrift i stedet, og derefter forlader du 
frivilligt mit energisystem, så jeg kan ekspandere frit og trække et nyt lysbærerkoncept til 
Jorden. Der er hårdt brug for det og der er forhold jeg ikke kan tale med dig om, der skal 
ordnes. Du skal koncentrere dig om at heale dit forskudte karma op! Og her kan jeg så 
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kun takke dig for, at have overholdt alle aftaler, så vi kunne få et nyt sjælsbegreb til 

jordisk bevidsthed:  Forskudt karma. – Vi må håbe 
Frank læser dette her engang og husker hans ”afvisning” af forskudte energier i kroppen 

. Så blev vi så kloge  !  

 

Ahahahaha.  Nå men spøg til side. Så lige en sidste alvorlig 
ting. Du består ikke 3. indvielse, såfremt der ikke handles som ovenfor. Det er derfor så 
mange er inkarneret. Indvielsessystemet forgår, og det bliver ikke muligt at tage 
indvielserne færdige på den nye Jord! Jorden er gået i 5. dimension og kan ikke levere 
varen mere. Man flyttes til anden lignende planet, hvis man ikke bliver færdig. Men 

indvielsen er da under alle omstændigheder ”tabt” . 

11.09.17 

Jeg arbejder meget i løbet af natten og er ikke klar til at stå op, da vækkeuret ringer 
klokken 6.00. Jeg falder hen og arbejder videre, det handler om haven og andre planer og 
mennesker, der skulle hjælpe osv. Der er på en eller anden måde kommet en lille smule 
plads, så mit blueprint kan nå min dagsbevidsthed. Jeg har kontakt med min jordiske 
opgave og kontakt til det højere, samtidig med at dagens dont venter. Jeg ved allerede nu 
klokken 6.00, at jeg skal skrive i dag. Det sidste jeg får med mig, inden jeg svinger 
benene ud over sengekanten er et billede af en tyk, hvid, aflang rudekuvert med sorte 
fede bogstaver oppe i højre hjørne. Der er en fed lodret streg på cirka 1 cm og til højre for 
den står 3 fede sorte bogstaver RKI. Min fornemmelse er straks, at en af de 7 mestre vil 
fortsætte deres tykke brev til mig/os. Det kan vel ikke være så galt så?! Jeg har jo 
efterhånden ventet et stykke tid på fortsættelsen, som du sikkert har bemærket med al 
den tekst og alle de verdslige gøremål, der er været imens – hold da op… Skriftfarven på 
pc-en skifter af sig selv. Jeg troede det var et overstået stadie/kapitel. Det er sket mange 
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gange og beviserne ligger i ”Den sorte Perle”. Her er det turkisfarvet skrift – er der 
nogen, der vil meddele mig noget om mit Blueprint? Ville det ikke være et kvalificeret 
gæt? Så slipper jeg også for at fortælle om mine indsigter omkring min veninde Edel, 
som jeg nu er skilt fra. Der er nu kun 1 person tilbage fra Konceptets tid foruden mig selv. 
Der er helt klart en agenda, der kører undercover. Formodentlig er det stadig, selv efter 
første meddelelse i 2004 om at gå solo, NET OP den agenda. Jeg skal gå solo. Det er en 
klassiker. Man får en eller anden besked fra den åndelige verden og så kan man vente i 
årevis på at få at vide, hvad det handler om. Men det er jo så NET OP på den måde, at 
man drejer Blueprintet, så guleroden hænger foran mulen på æslet og får det til at gå. 
Hele tiden hænger den der og dingler foran mulen, men man når den aldrig, før man 
beder nogen om at fjerne det stativ, man går med over skulderåget, hvorpå stangen og 
snoren med guleroden er sat fast. Og her kommer vi ind i et emne, som jeg er 
skrækslagen ved tanken om – Astrologernes foreløbige tolkning af MakeMake- 
asteroiden. Jeg er virkelig, virkelig urolig for deres begejstrede fremgang, fordi de ikke 
ved, at den asteroide skal guide Blueprintet. 

Sådan, som jeg har stiftet bekendtskab med tolkningen af MakeMake så er dens 
bekendtskab udgået for lavt – og på vej til at ende ligesom konceptet ”Lev af lys”, og jeg 
ved ikke, hvad jeg skal gøre eller gribe i. Det der skulle være et løft, bliver en byrde og det 
eneste forsvar er det, der blev sagt fra åndelig side: I kommer til at gå hele vejen! Og det 
er frygtelig belastende at downloade pionerstatussen. Stjernekonceptet mangler i den 
grad at blive samlet, ellers går vi ind i en tid, der var ment til, at vi kunne ligge på 
soldækket af en yacht, men nu må slå os til tåls med en frønnet ubåd. Man kan sige, at 
hverken Diana eller Ubåds-Madsen og ledsager fik meget ud af nogen af delene. Så jeg 
kan ikke tro, det er vejen frem. I Konceptet fik vi også at vide: I går foran som eksemplet. 
… Hvor langt er vi nået og eksempel på hvad? ... Alt det der slutter med 3. og 4. 
dimension …. Ahhh, nu forstår jeg pludselig, hvorfor jeg ikke får det nye, jeg higer efter 
og snart går til, hvis jeg ikke modtager. Nemlig 5 dimension og et nyt Koncept, som vi 
kan eksistere i 3. og 4. dimension med, selvom vi selv er sat over i 5. dimension/  
Manumennesket… Der er bare det ved det – Konceptet af 2001 var højere oppe i energi 
end blot Manumenneskets. Det var avanceret healing… og ja… faktisk er ”Den sorte 
Perle” også rimelig avanceret. Alle giver jo fortabt med at forstå den viden og de 
oplevelsers sammenhæng deri. Det er som om jeg er lost på Jorden. Men det nægter jeg 
at tror på. Planen må kunne effektueres om den er der. Planen må være lagt til at 
forbinde det hele til ret tid. Så jeg forstår ikke, hvorfor handlinger bliver rullet tilbage, 
som man NET OP havde sat i gang…. Jeg tænker her på sjæleslusen… Men den blev jo 
også sat i gang på en Merkur retrograd og der skal man aldrig starte noget nyt – 
medmindre selvfølgelig, at man har læst alt det med småt i kontrakten og er helt på det 
RENE med, hvad en aftale betyder – for retrograde planetindflydelser handler også om at 
undersøge ting, før man hopper ud i det. Men når man får noget kanaliseret fra et højere 
plan af bevidstheder, så regner man jo ikke med, at man skal nedfælde en 
undersøgelseskommission først. Så må alt være tilrettelagt og gennemførligt, når der 
bliver sagt: GO!  

Nå, hvad nytter alle disse spekulationer?! De gør bare bogen længere end beregnet – men 
det er jo set før. Det er nærmest kutyme. Det tager tid at udfolde et liv og dets 
bestanddele og vise, hvorledes det er bygget og hvad der former det – og så skulle fanden 
da også tage det, om det ikke kan gøres færdigt eller forståeligt. – Og det gjorde han så – 
jeg blev via numerologi lavet om fra en 17- ner til en sammenkrøbet 8-er, der knap nok 
kunne eksistere og samtidig lovet guld og grønne skove. Det hænger ikke sammen. Jeg 
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har ikke fået andet end negativ feedback på alt, der skulle fremme lyset. Det er ulideligt 
at gå forrest i junglen med macheten og blive stukket af myg, bidt af slanger, kæmpe 
mod tigre og krokodiller og skidt på af opflyvende fugle og jokke i lort og sump med bare 
fødder og samtidig blive overhalet indenom af zombier, muldvarpe og andet kryb langt 
ude i hampen. Og det eneste man kan være vidne til er andres succes, fordi kriterierne er 
så dybt forskellige. Jeg kan se, at jeg er en succes, men jeg føler det ikke og andre 
behandler mig ej heller som sådan, lige NET OP på grund af den skygge, som ”Den 
sorte Perle” skulle fjerne. Men ”Den sorte Perle” står i stampe og bider sig selv i halen 
konstant, thi dens egen virkning og årsag er én og samme proces. Jeg skriver og skriver 
ligesom æslet, der går efter guleroden og ingen oplever, ser eller forstår at de skal handle 
på det og hjælpe, da de lige NET OP ikke kender eller ser scenariet. Det er teoretisk set 
håbløst og en gordisk knude…men var det ikke lige det, jeg sagde forleden, at jeg kunne 
lave/ behøvede? Så det er altså ikke en indsigt, jeg fik i nuet – den var som al anden tekst 
skrevet i forvejen. Det vil altså sige, jeg lever krypteringen og derfor fatter andre lige 
NET OP ikke en skid. – Og det var så Planen, jeg måtte jo ikke stå frem og skulle lave 
”Den sorte Perle” i det skjulte. Der må være en agenda… Agenda Agenda blev der 
kanaliseret den sidste gang Konceptmedlemmerne var samlet, hvor alt derefter sprang i 
luften som en terrorbombe…Terrorbombe…og ja, ”Den sorte Perle” har været en 
terrorbombe at lave og en bekostelig affære, som blot bliver dyrere og dyrere og dyrere. 
Den kan ikke blive færdig, så længe jeg lever på en overførselsindkomst. Nok er nok. Jeg 
er både på spanden og på røven, hvis det er metoden, det hele skal fortsætte på. Jeg må 
tænke ud af sjælens box for at styre den nu. Ellers kommer jeg for evigt til at leve i dens 
kubiske liv. Aha – er det det, jeg har bevist? Sjælen bliver ved og ved og hegle mig rundt 
og rundt, selvom jeg har indset, set og har oplevet og er blevet vist mere end de fleste om 
sjælens præmisser… Men jeg ved også, at for snart længe siden, da Konceptet blev lukket 
ned, niveau for niveau kom vi til et lille nedtonet koncept kaldet ”Sjælshealing”…bopbob 
pop op… Er ”Den sorte Perle” i virkeligheden det koncept??? Det er det vel…sjælen 
renses og karma forsvinder som dug for solen, man skal bare læse og bruge de indlagte 
symbolenergier… Okay, sådan overbliksagtigt har jeg ikke lige set på det. Og så er 
retningen jo klar – så hedder det SOULMANAGEMENT når man er forbi det. Der er 
andre, der har luret det her i kulissen og er stået succesfulde frem med begrebet 
”soulflow”, så endnu engang må jeg konstatere at mit øvre trendsætterarbejde har båret 
frugt. Jeg skriver Danmarks fremtid. Skriver jeg så også min egen exit af Danmark, for 
jeg kan næsten ikke holde landet og dets indbyggere ud mere… Eller vender det, når det 
sidste konceptmedlem har set sin dybeste skygge i øjnene – eller får hun lov at slippe. 
Hvilket Cirkus Buster lever vi i? Hvilket level? Sjælens MakeMake-værk eller hvad? Skal 
hun stå på egne ben? Skal jeg? Det er da urimeligt. Man kan jo ikke ændre verden alene. 
Men jeg oplevede, efter at have renset mig for energitråde mellem Edel og jeg i går, at jeg 
pludselig stod i egen energi. Stadig med en anelse grålig energi, der også skal defineres 
til ret tid. Men lige nu går det op for mig, at agendaen den sidste tid har været, at fjerne 
de 100 sjæle og mere end 500.000 beskrevne og brugte klistersjæle og derved have 
afdækket baggrunden for en mængde former af lidelse, sygdomme og ukvemsforhold af 
alle mulige slags og derefter stå i min ”egen” energi, når de er væk. Det var det subtile 
NET-værk. Men så er der jo også det NET-værk, der energimæssigt er 

adfærdsregulerende i form af, at man også hyler som de  ulve man er iblandt 
på fysisk niveau og sjælemæssigt karmisk og dharmisk er tilknyttet for at gennemføre ens 
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Blueprint. (16.01.18 Og de energifragmenter, der sidder i ens energisystem.) Det NET af 
energi mellem Edel og jeg, fik jeg rullet op på en tromle i mit sind, fik alle tråde og 
sugekopper taget af, fik sendt det hele over i en guldtønde og rakt denne tønde videre til 
en skyformationshånd, der tog villigt imod. Det var én meget dominerende energielefant, 
jeg havde levet med. 

 Én elefant kom marcherende, hen ad edderkoppens fine spind, fandt at vejen 
var så interessant, at den byder op endnu en elefant? 

Skal Brigitte så være mit sidste ”offer”? Er der noget, vi har aftalt at vise omverdenen 
gennem ”Den sorte Perle”? Jeg har bestemt ikke lyst til mere på den galej. Jeg holder 
meget af Brigitte, og hun er det sødeste væsen. 

 Nok er nok for Prins Knud 

Jeg sender hende følgende sms-er for at blive fri… 

Sms er til Brigitte. – 16.01.18 Beklager, jeg ved ikke lige, hvad det handler om, og der er 
ingen sms på min telefon den 11.09.17. Jeg får ikke tid til at læse omkringliggende tekst 
igen for at finde ud af, hvad der skulle have stået her. 

Det ender i gylle igen. Fra lort, til Lord og L´Oort. Måske kan jeg bruge Metoden fra 
bogen, jeg tidligere har omtalt…. bopbob… jeg lavede en kop the i morges efter 
Nescafeen. Der var denne yogi-meddelelse: Let Your Heart guide You. Selvfølgelig, jeg 
er vant til det: Shake the Spear and follow Your Heart. 
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.   

Men hvad nu… der står noget med småt på thetrådens label nederst til højre: GB7 – 
numerologisk er det 3+2+7= 12 og det er offertallet…bopbob popop…højre side er 
handlesiden, nedad… Jeg skal bruge hjertet, mens jeg handler nedad… Det er jo sådan 
hele bogværket er lavet… jeg måtte bruge det hemmelige hjertekammer hele vejen for at 
heale og elske samtidig med og lægge manuenergierne ind i teksterne og lade coveret 
rase i Mars og Uranus-energi, men bevare roen og kærligheden undercover. I svøbe af 
ulykkelige sjæle på den ene og den anden facon. Og jeg ved, at også Edel er en ulykkelig 
sjæl, da hendes karma blev vist mig gennem et par af hendes tidligere liv, efter jeg havde 
renset mig fra hendes energier. Også det bar jeg og ved i dag, at grunden til at hun skulle 
bære dette tunge karma var, at vi tilsammen som sjæle på Jorden kunne få mig helt ned i 
tyngde, så jeg kunne skrive selvmordets kapitel og lægge en healende energi ind under 
den og løfte den læser, der har et sådant tungsind. Guds veje er uransagelige, men er man 
på sporet – og jeg trak jo kortet ”tracker”, da jeg var ved regressionsterapeuten i 
torsdags, så begynder man at optrevle alverdens ting og livet mister sin belastning…til en 
vis grænse. Det skal lige nævnes, at efter jeg havde fjernet alle de tråde og sugekopper 
Edel havde haft snabelen i mig med, så stod hun pludselig som sjæl lyslevende foran mig 
og smilede. Vi gav hinanden hånden som de fineste kompagnoner og jeg kunne høre mig 
selv sige til hende: ”Det var mig en fornøjelse.”, hvorefter hun glad svævede over mod 
Fuglebakken. Hele dagen kom hun dog efterfølgende ind i mit mentalfelt, indtil jeg til 
sidst måtte sætte et værn op og ved fjenssynstide var bevidsthederne rettet mod de fysiske 
skærme. Det var så tydeligt! 

Her til morgen, da jeg var i bad blev jeg guidet til hvorledes badet skulle foregå. Lidt 
anderledes end sædvanligt. Jeg skulle bruge en saltscrub for at tage det sidste af 
psoriasisen, der nu er næsten væk, og Edel har subtilt haft andel i den også via mine 
behandlinger ved Lotus Health Care, men det ligger at læse i ”Den sorte Perle”, hvad 
alternativ behandling også er! Sygdommen må være væk nu, ellers ved jeg at Finn er den 
næste elefant, der har en rem af huden. Da han mærkværdigvis altid, påfaldende for en 
agenda, gør lige det modsatte af, hvad man beder om, hvilket jeg også erfarede i går, igen 
igen. Nok om det lige nu. 

Efter at have brugt saltscrubben, påført – alternativt med hænderne, (jeg plejer at bruge 
en scrub- handske), skulle jeg så tage den stive badebørste og børste huden. Resten 
foregik normalt. I et splitsekund hæftede mit mind-set sig ved billedet af børsten, der 
hænger i badet og jeg tænkte: Edel har også en børste ved hendes bad… Der kom ikke 
yderligere til det, og jeg slog det hen, selvom det var oplagt, at synet skulle bruges. 

Efter badet skulle jeg have morgenmad – jeg skriver så udførligt, for at du skal forstå, at 
broen mellem sjæl og psyke og forståelse ligger i detaljens visdom, som så pludselig giver 
dig information og kontakt til skytsengle, sjælen eller højere op til andre eksistensplaner. 
Det er derfor dette her er vigtigt, selvom det er fuldstændig træls at høre om. Det er bare 
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essensen af slow living – at man kan nå at opleve Altet i nuet hele tiden. Man ved, at man 
aldrig er forladt, aldrig mangler noget og kun kan være sørget for. Det er selve essensen 
af livet. Det er guddommeligt beskyttet, hvis man skal tale med store bogstaver. 

Jeg skulle lave morgenmad og da jeg NET OP slipper badet og alting, så rammer 
meningen mig, kommunikationen fra et eksistensplan, der ikke har ord, men kan 
kommentere i billeder. Man kan tale med dyr på den måde for øvrigt. Ved at forfine 
denne tilstand af væren til at blive et arbejdsredskab. Nå, men – Edels voldsomme og 
uhyggelige tidligere liv, som hun ikke selv kender til i sin dagsbevidsthed, stod pludselig 
klart og blev sat sammen med billedet af badebørsten, der skulle skrubbe mit saltede 
legeme og ordene både hørtes og sås som den sætning, jeg skriver nu: ” Hun var en 
skrap børste!” – Jeg måtte le. Lige NET OP. Hvem skulle have troet det om elskelige, 
imødekommende Edel. 

Og hvad kan vi så lære af det, siden det skal have plads her? At ethvert liv har sit formål 
uanset hvordan det er. Her skulle et bestialsk tidligere liv, give plads til og grobund til, at 
vi mange tusinde år efter kan udgive ”Den sorte Perle” som så kan hjælpe andre 
mennesker. Så brutalitet er ikke altid af det onde. Det kommer an på, hvor man sætter sit 
punktum. Måske er det som hos Edel først i det sidste liv man skal bruge det teater, der 
så i sin tid var udtryk for klodens gravitation. Vi er altså ude i at ophæve skyldsbegrebet. 
Og nu sker det, som i al ophøjet og korrekt udført skrift og tale – at cirklen slutter sig 
selv. Tilbage til Brigitte. Og hvordan hænger lige tiltrækker lige så lige sammen her? Har 
Brigitte også haft et tidligere liv i voldens og brutalitetens energi? Det har vi nok alle 
sammen qva det, at vi alle har været på Jorden flere gange under forskellig gravitation og 
udvikling. 

Jeg kan ikke se, at Brigitte har haft slige tidligere liv. Hun er en engel. Sød og god og 
hjælpsom, imødekommende og tilgivende, you name it. Men hun er katolik. Vi kommer 
ind i noget med synd. Har jeg syndet, når jeg har lavet ”Den sorte Perle”? Jeg siger dig 
den er led og det har kostet blod, sved og tårer og lave den. Men ikke nok med det. Det 
har krævet grænseoverskridende mod. Jeg har gjort alt det, man ikke må. Er det en synd? 
Der var sgu ikke anden vej, hvis vi ville have denne viden! Du kan ikke få viden om det, 
du kun ønsker at skjule ved at holde det skjult. Det er logik for Perlehøns. Og når du ser 
sammenhængen, så er der kun ét eneste redskab der rækkes dig automatisk og det er: 
Tilgivelse. Det kommer så selvfølgeligt, at man skulle tro, det var løgn. Efter tilgivelse 
kommer fred. Efter terror kommer fred. Efter bandekrig kommer fred. Efter dårskab 
kommer indsigt og livspiralerne spiller lystigt op til dans. Men foreløbig er jeg Blacklistet 
og får nok først min løn i himlen. Hvem har i øvrigt sagt, at man får løn for arbejde? Det 
er vist en opfattelse, der er kommet efter syndfloden. Arbeit macht frei. I Konceptet 
forsvandt udvikling gennem smerte. Det vi så oplevede var – at så var der sgu igenting. 
Hvorfor begynder der at komme så mange bandeord ind i teksten? Som om det kan være 
så fucking lige meget! Det kan det ikk´! Men bandeord indikerer for mig, at jeg rammer 
en ubalance. Energien kan ikke flyde frit…Hvilken grænse er der tale om? Boing!!!! Og 
jeg ser muren af en sort lodret streg på en rudekuvert – Time´s up no. 7. Your boat has to 
come ashore, we have another customer. Halloo… Godt, jeg må slå om på petroleum, 
hvad sker her? Jeg får ondt i mine nyrer, så der er noget med vand… skal vandet hældes 
fra? Nej. 7 er også tallet for Neptun, kaosplaneten, der slører alle ting – øjeblik, jeg 
tjekker lige planet-efemeriden for i dag i bladet Stjernerne. Måske er der en forklaring… 
Ethvert menneske/familie med respekt for sig selv, burde have et af disse blade 
”Stjernerne” eller ”Horoskopet” liggende på sofabordet og bruge det ligeså ofte som den 
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fysiske ”fjernbetjening” – remotecontrol, er det det, den hedder på engelsk? Jeg ved det 
ikke, ordet kommer bare ind. Hvem taler og hvem styrer dette her? Ordene omkring 
familie har jeg hørt allerede for flere dage siden ville komme i teksten. Jeg lever min 
manual til fulde på flere planer, men tilsammen er der kun tilladt én synlig og accepteret 
Plan på Jorden. Resten betragtes som sindssyge. Det er det dog ikke. Jeg repræsenterer 
bare fremtidens menneske Homo Rexia. Det er alt. Fat det dog! Forlaget REX, hvor 
svært kan det være?! Jeg skriver jer lige over i fremtiden…Hørte jeg ordet ”højrøvet” i 
kulissen. Det er ikke mig, men jeg ved at Dorthe Skriver sidder med sin røv højt placeret i 
et rumskib og inspirerer denne tekst. Derfor har hun tilnavnet Skriver. Numerologisk 
danner det tallet 21, som er tallet for magi og succes. Jo det er sandelig godt planlagt, 
som man kan blive enige om på et højere bevidsthedsniveau. Jeg fik det omvendte af 21, 
nemlig 12 – offertallet som ligger i navnet Berg. Offer for det man gør og den man er. 
Man gør ene gode gerninger, men belønnes ikke efter fortjeneste. Man er til rådighed for 
andres griskhed og luner og må bare levere et smil og lade tårerne flyde, når lyset er 
slukket. Og det si´r Blip blop og Guud hvor går det godt. Vi har hvad vi skal ha´ af både 
stort og småt. Jeg gad vide om der er andet end regnvand i min tønde, når værket når 
guldtønden for enden af regnbuen? Nå, det var egentlig ikke noget, du skulle have haft at 
høre, men bøgerne skriver jo sig selv, så det er ikke let at være på forkant med alting. Det 
her havde jeg ikke hørt komme. Det har jeg derimod men det her, som skulle have været 
ind for lidt siden, men jeg måtte lave et tekstloop. Du kan læse videre på min 
hjemmeside om Skriver og Berg og Offer og Succes. Nåh nej, her kommer Offer så lige 
på banen igen… Det er kommet mig for øre, at man ikke må have en hjemmeside med 
mindre, man har et firma – handel. Og SKAT lukkede jo min virksomhed – Forlaget 
REX, fordi det ikke havde nogen indtægt. Hvad skal man gøre, når ens liv er bestemt til 
at leves af donation og det man laver er ca 40 år foran resten af befolkningen og man ikke 
har penge til at reklamere for, hvis man skal betale for at lave det man laver. Det har 
været et helvede og så skal man oveni købet blacklistes for det og skydes alt mulig i 
skoene, som ikke passer på mig, men måske andre skatteborgere. Min skattesag er 
kanaliseret, for at give healing til den læser, der har været i berøring med SKAT og 
SKATs energier.  Du kan læse om det i ”Den sorte Perle”. Så vil du forstå, at du lever på 
kapitalistisk løgn og at du er glad for det, ellers havde du sluppet den noget før. Hvad? 
Hvem spørger om hvad?... Godt spørgsmål min ven – Jordboerne er bange. Giver det svar 
nok?... Godt jeg slukker mikrofonen, ellers tror de bare, jeg er skizofren derinde. 
Ahahahah. KLIK. 

Hvor var det vi kom fra? Det var den der sorte streg, som må betyde stop og kanal lige op 
i min optik og det sjælssprog, jeg har lært… også set i forhold til det, at her pludselig blev 
skiftet skriftfarve. Nogen må ville noget og har åbenbart været tålmodige nok til at vente, 
mens tiden og ordene udfolder sig i det fysiske. Tak skal du have, hvor det regner nu! Det 
står ned skrå stænger fra himlen. Regn er rensning. Så, nu falder regnen blidt… Vær i 
ALT(et) opmærksom. Så følger du sjælens tempo. Så nu tager regnen fart igen OG… 
hold da op, jeg må lukke vinduerne og finde den efemeride… øjeblik. Hold nu op, 
klokken er allerede 12.26! ….Nå, men jeg kan se, at der ikke er noget Neptunsk over 
dagen med mindre det ligger skjult på anden vis. Det føles ikke sådan, men derimod 
føjer tilstanden af skriveri sig fuldt og helt ind under dagens første energi, der er 
beskrevet: En forholdsvis stille dag. Månen er i tomgang i Tyren helt frem til sen aften. 
(Mao. Der sker ikke en skid.) Det er tid til refleksion, at lade brikkerne falde på plads og 
afrunde og afklare. – Og det gjorde jeg så, men hvad med brevet? 
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Imens vi venter på Godot, så kan jeg lige nævne, at Finn ville komme og hjælpe i haven i 
morgen, så vi kan blive færdige med hækklipningen inden containeren til haveaffald 
bliver opstillet på fredag. I morgen står planeterne til: Månen kommer i karambolage 
med Mars, så bølgerne går højt, der diskuteres heftigt og uenigheden trives. Man kan 
også bare være aktiv på en frustreret måde, som en flue i en flaske og fare rundt uden 
store resultater… hvad sagde jeg lige om at være Rasmus modsat ovenfor? Men hør nu 
lige… den der måde at arbejde på, den minder da meget om mit liv… jeg tjekker lige – 
har jeg Månen i kvadrat til Mars i mit horoskop? Nej. Har jeg Merkur i sesquikvadrat til 
Pluto – det er learning by doing, dette her. Jeg modtager aldrig undervisning. Jeg ved 
ikke hvad det betyder, men det kunne godt være det… I så fald er jeg født som en 
svirrende flue i en flaske i evig diskussion. Joh måske er der lidt om det, men det der er 
mere interessant, det er, at klokken var 12.26, da jeg bliver opmærksom på tiden via 
regnen og NET OP i morgen tirsdag den 12.09.17 er Merkur i sesquikvadrat til Pluto. Jeg 
mærker i altet 24 timer frem og oplever dette eksakte spændingsfelt mellem 2 
planeter….Og hvad der er mere forunderligt er (Jeg har gjort det her masser af gange, så 
det er empirisk bevist i ”Den sorte Perle”) – at alle bøgerne er skrevet inden jeg skriver 
dem. Take that. 

Hvad det betyder? Det betyder, at dit liv er planlagt inden du fødes, at der er mange liv, 
der går op i en højere enhed tilsammen, at vi bør have en ny tidslinje, så vi undgår at 
skulle være på flere planer samtidig og kaldes syge, fordi vi er klar til det, at tiden er en 
illusion og en beregnet størrelse, som vi blot ikke har koden til i vort nedtonede liv, og at 
jeg har evnerne til at afdække nogle fakta om mennesket, som er unikke for mig. Og 
ligeså snart jeg har sagt det – så får jeg en diagnose. Men jeg er ikke psykisk syg. Det er 
andre, der har valgt at isolere mig, det er mig selv, der har valgt at bruge tiden til at skrive 
”Den sorte Perle”, som kun kunne skrives, hvis man er så meget alene, at man kan høre 
og fornemme og sætte sammen uden andres indblanding. Det var et must. Danmark 
havde ikke borgerløn, så derfor måtte indgangsvinklen for at få overførselsindkomst 
konstrueres. Men det er et morsomt kapitel for sig, beskrevet i ”Den sorte Perle”… Jeg 
synes jeg har skrevet ”Den sorte Perle” så mange gange nu, så det er ved at være lidt for 
påfaldende. Hvorfor har teksten valgt at lade sig skrive således? 

Du troede måske lige, at jeg bestemmer tekstens ordvalg, selvom jeg har sagt dig at 
bøgerne skriver sig selv?! Du er nødt til at høre efter. I only say this once! – Nå og det er 
da længe siden jeg hørte på tv-et på Dk4, at astrologen Benjamin sagde, at det var 
karakteristisk for Løven, at gebærde sig sådan… Aha – måske er det derfor at Gerhard 
kaldes Løven i bøgerne og spiller lunar herre i sit Blue – mobilen ringer klokken er 13.00 
– print – det er Finn, han ville lige kommentere regnen og snakke om det med i 
morgen….tænk selv…er jeg den eneste, der mærker det, jeg mærker? Nej, vi er rigtig 
mange sindssyge efterhånden. Og det værste er, det smitter! Og så lige en finurlighed 
mere om Vorherres uransagelige veje: selvom vi ved, at der er en universel regel, der 
siger, at lige tiltrækker lige, så tag tværsum af klokken 13 = 4 og Finn er en 4-er. Dét er 
ret tid! De fleste tror, at ret tid har noget med tiden at gøre. Sådan er det ikke 
nødvendigvis, men læg lige mærke til, hvor mange parametre der skulle til, for at lave et 
ikke-tilfældigt møde. Et ikke-tilfældigt sammentræf. Når du har mange af den slags, så 
begynder du at forstå, at intet er tilfældigt og når du har erfaret og godtaget det, så 
begynder du at kunne åbne for den skrækindjagende indsigt, at der er et blueprint OG at 
din frie vilje ligger på et andet plan af bevidsthed. Nå, men nok er nok. Det var det der 
brev, vi kom fra… Nu vover jeg lige at skrive noget, som måske er det eneste, jeg aldrig 
har skrevet før. Jeg husker det i hvert tilfælde ikke pt. ellers vil du finde ud af – hvis du 
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læser hele ”Den sorte Perle”, at der ikke er et eneste ord, emne, energi i denne bog her, 
som du ikke har læst om før – men det gør noget andet nu. Det er det, der er 
fascinerende. I begyndelsen var ordet og så byggede det verden. Din og min. Det er ikke 
religiøst sludder. Det er fakta. Ord manifesterer. Ord er tryllestave. Der findes også andre 
tryllestave, men ord former dit liv. Nå det var ikke det, jeg ville skrive. Det var det om 
brevet. Og så: ” Det betyder nok ikke noget.” 

Lige nu ved jeg ikke, hvorfor det skal stå her. Det skal det bare. Jeg lever uden bekymring 
om det. Men jeg lever ikke uden nysgerrighed omkring det. Selvom jeg ved alt om mit liv, 
så ved jeg ikke en skid alligevel. Selvom du er clairvoyant, ved du kun det, du skal vide. 
Selvom du lever bevidst i dit Blueprint er det aldrig kedeligt. Selvom du synes, at du har 
behov for penge og ingen har, så er fakta, at skal du bruge dem, så er de der – ( Husk lige 

den der sætning ovenfor om donation  Jeg synes nemlig det er krænkende, at skulle 
leve under sociallovens energi. Det har præget hele mit virke. Og det er ikke rimeligt. Det 
har rent faktisk gjort, at jeg er trukket adskillige Livsbaner ned i forhold til, hvad jeg 
kunne have givet. Men folk tror, at loven er det højeste. Jeg har nu vist, at love nedsætter 
livsenergien, twister livet og fratager os muligheden for at højere viden kan komme ud i 
befolkningen. Det er essensen af Jesu liv. Det er min forlængelse af vor sag. Og man 
bliver stadig korsfæstet for den. Det er vist. Så indsigten i begrebet ”udvikling” er noget 
poppet. Hør lige her parentes, skulle du ikke være ophævet tidligere?) Hvor skal man 
sætte sit punktum? I lovens budskab? Punktum, jeg må have noget mad. Klokken er 
13.37. Mad er godt til at lave stilstand med. Det kaldes undertiden hygge. Hygge er at 
bremse tiden og bare være til rådighed for sig selv og hinanden i gensidig 
kommunikation og refleksion, og bygger på tillid. Nu om dage er hyggen henlagt til 
Facebook, hvorved rummet er gjort mentalt og uden mulighed for at orientere sig via 
klarlugt. Man er berøvet en meget vigtig, livsnødvendig og groundende sans. Det er via 
klarlugt, at mennesket orienterer sig i forhold til bedste partner, familietilhørsforhold, 
orientering i forhold til indre ro, angst, uro, hengivenhed, tillid, kærlighed og i 
særdeleshed åbne hjerter. Derfor er IT ikke vejen frem. Din læge kan heller ikke 
instinktivt give dig den rette behandling. Hvornår har du sidst været ved lægen og har 
fået åbnet din hjertes duft?... Du aner formodentlig ikke, hvad jeg taler om – og lægen 
gør slet ikke. Det ville da være galimatias at helbrede via kropslugte…. Ja, jeg siger ikke 
mere… Hvordan har skilsmissestatistikken det set i forhold til parfumeindustriens 
udvikling? Hvorfor er der børn, der fødes med parfumeallergi og ikke kan lide lugten i 
bageriet? Prøv med en regression tilbage til et tidligere liv inden I bruger 
medicinalindustrien. Gå den naturlige organiske vej. Sjælens mørke nat er en naturlig 
ting. Og i ”Den sorte Perle” holder jeg dig i hånden hele vejen. Bare læs. Du behøver 
ikke forstå. Bare læs. Nå, men bogværket blev jo aldrig færdigt, for hvem skal færdiggøre 
det? Og hvad er Planen egentlig? Foreløbig er dette megaprojekt strandet, og jeg må 
udgive denne bog, hvor vi ellers kunne have fået så meget andet. Jeg bliver gjort til et 
offer, jeg ikke er. Og danskerne elsker det! I Danmark venter man bare på, at folk går ned 
med deres skib. Det giver lig i lasten. Jeg bliver ofret på lovenes alter, skrevne som 
uskrevne love, thi i Danmark er vores slagskib og flagskib: Med lov skal land bygges. 
Man har endnu ikke fået det helt præcist forstået, fordi alting twistes: Med energi bygges 
landet. Og hvis man tager mere end man giver, så dør folk til sidst. Jeg er gået foran som 
eksemplet. Det er mit hoved, der er sat på en stage og man er glade for det. Man har styr 
på det. Så blev hun endelig en kvinde af få ord. Ved at nægte ordet at komme ud. Det er 
essensen af en demokratisk retsstat. Den skød sig selv i foden. Kun ved at bryde loven 
kan ”Den sorte Perle” komme ud i befolkningen. Det er den stille revolution. Det er 
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Uranus, når den er bedst og en psykisk integreret planet. Nå, det var den frokost, jeg 
kom fra. Det kan vist lige nås, inden jeg må besøge min mor og sætte lysskærmen til at 
lyse en halv times tid, og så lidt af den musik, der helbreder på sin egen vis. Lyd og lys er 
høje parametre. Men det man har i tankerne i IT verdenen, er at alle husfacader skal have 
elektronisk lys, så enhver via sin mobiltelefon kan ændre facaden efter behov. Vi er alle ét 
– men jeg håber ikke, jeg er på Jorden til den tid. Fri mig for mere infantil nedværdigelse. 
Se mor, hvor jeg er stor. Jeg kan ændre farven på den væg der. 

Nå. Det er bare et stadie mennesket går igennem. Senere vil den IT komme frem, der 
kan hjælpe menneskeheden… men hvornår og bliver den overhovedet nødvendig? Hvis 
der ingen sygdomme er, hvis vi ikke længere lever af mad og vand, når alle ved hvordan 
man teleporterer sig til andre steder og kloder og hvordan man bygger ved at ophæve 
tyngdekraften osv. Hvorfor satse på forurenende industri – bare fordi nogen skal tjene 
uhumsk mange penge og andre føle magtens sus i håret, når man ved før andre, hvordan 
vinden blæser og hvordan man får behovet for merkøb til at blive ved og ved og bilde folk 
ind at arbejdspladser er det største i verden. Dit Blueprint er det største. Indtil du er 
voksen nok til at leve en fri vilje. Det sker, når du har ophævet dit personlighedsplan, er 
gået henover verdenstjeneste, har ophævet al religiøs styring og står fri til at vælge dine 
opgaver i nuet, mere for helheden end for dig selv, men uden at tabe dig selv som mulig 
aktør. Det sker i livet i ikke-modstand. Hvor man ved, man kan stole på universet. Der 
hvor frygt og angst forstummer. Det sker i 5. dimension og derover. Men verden valgte 
IT, i den tro, at det skabte frihed. Det var blændværket. Det skabte afhængighed og 
undertrykkelse og mulighed for at forlænge pengenes magt. Penge er Venusenergi. Og 
når Venus er involveret, så er det aldrig dårligt. Så naturligvis er IT ikke kun et onde – 
men lige nu er det mest et onde. Jeg har tilliden til, at det er givet os for det højeste gode. 
Men det er vor forvaltning af det, der halter. Det frister. Og så er fanden løs i Laksegade 
og Neptun sejler sin egen sø. Klokken er nu 14.33. 14=5=Merkur kommunikation, men 
også trafik – jeg må køre til min mor nu. 33 er mestertallet, der står for… nåh nej, jeg 
gider ikke finde det frem, men Zigiézet har tallet 33, så det er altså mig, der skal ud i 
trafikken nu og ikke den, der skriver bogen… hvis ikke det er en og samme. – Dejligt 
med lidt provokation til lægeverdenen. Behøver jeg egentlig spise frokost… jeg er jo 
indviet til at kunne leve af lys… luft, kærlighed og kildevand – Hvad glippede lige? Det er 
afdækket i ”Den sorte Perle”. Og var det meningen, at det skulle glippe? Ja. Thi 
parametre for at det kan lade sig gøre, skulle afdækkes. Nok er nok i den sammenhæng. 
Resten bliver op til fysikerne at forklare. Vi andre går bare videre. 

13.09.17 

Det føles beklemt at skulle skrive denne bog, når man ikke rigtig har sin hukommelse 
intakt for, hvad der er skrevet før. På trods af det føler jeg mig centreret og villig til at gå i 
gang. Jeg har ændret mig siden sidst, og jeg skal altså huske at få taget scanningsfoto af 
mine fødder, som bevis. Jeg er nødt til at henvende mig til fysioterapiklinikken igen og 
høre om vi kan lave en ”fotoaftale”. Det huer mig ikke, at de første beviser til knap 2000kr 
bare siddes overhørig og jeg rent faktisk ikke ved, om muligheden for at få det første 
ekstreme foto, endnu er tilstede. Det begynder at haste, men jeg har overhovedet ikke 
haft overskud til at rette snotten den vej igen. Jeg bliver fyldt med ekstrem træthed, bare 
jeg tænker på det. Optrækket til at skulle kæmpe for noget, som er så oplagt en sensation 
og bevisførelse og så bare blive betragtet som mærkelig, og på den bekostning evt. få et 
afslag. Jeg orker ikke at konfrontere det. Der har været alt for meget af den slags. 
Modgang og modstand og hvisken bag min ryg og måling af min person og fundet for let 
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eller alt for tung. På den anden side set, så kan det jo være, at den gunstige måde, jeg er 
blevet behandlet på, siden jeg fjernede Edels energisug fra mig, vil fortsætte. Jeg er 
stadig rystet over den effekt, det har haft og hvor megen smerte, tyngde og modgang, jeg 
har fået på grund af den mekanisme. Jeg anede ikke, at det var hendes skygger, jeg 
sendte ud foran mig, når jeg talte med andre eller handlede i butikker. Edel er jo et 
elskeligt menneske, men at hendes ærgerrighed på liv skal betales via mit energisystem, 
må jeg nu sætte en stopper for. Eller det blev der bare. Den dag jeg ikke kunne levere 
energi nok, blev jeg smidt ud. 

Jeg sidder lidt i et dilemma, for hvis man ikke forstår hele dette her projekt og sjæl-liv-
forskningsarbejdet og dets nødvendige beskrivelse med eksempler, så vil man tro, at jeg 
udleverer folk og er en rigtig led kælling. Men det handler bare om så meget andet. De 
mennesker, der har været med i bøgerne har leveret så meget grimt, for at jeg skal kunne 
afsløre det om livet, som ikke er rigtig grounded og forstået i menneskeheden endnu. Og 
samtidig holdes den viden skjult for mig, indtil den planmæsigt og minutiøst udføres 
total suverænt. Det hele virker hver gang! Men det er så hårdt at gå det igennem. Også på 
trods af, at jeg efterhånden kender møllen ud og ind. Der er så meget, der ikke kan 
forklares til bunds, da parametrene for livskonstruktion bruges unikt hver gang, men har 
alligevel ligesom en lovmæssighed i sig. Det eneste jeg ved er, at det her handler om at 
læseren via ”Den sorte Perle”, skal få færten af sit eget Blueprint og hvorfor man lever på 
Jorden. Og det kan altså ikke opnås ved at fokus er på IT og hjerne sidder inde i en 
skærm for at købe tøj på nettet eller de sidste nye gadgets. Alligevel kan jeg kun sige, at 
alle – også IT-menneskene gøres klar til skiftet. Alle jer, der har valgt pengevejen 
undervises i livets parametre undercover via IT. Os der er gamle og fornuftige nok sjæle, 
vi kan mærke friktionen – der er noget galt…Og det er der – men de fleste overgav sig, 
fordi vi lever i et demokrati, hvor flertallet bestemmer og direktiverne kommer via 
parlamentet. Vi har med andre ord en parlamentarisk situation, hvor de, der styrer landet 
ikke kan finde rundt, ikke kan finde vej, fordi de har valgt pengenes vej i en tid, hvor Gud 
skulle skiftes ud med Mammon, hvis man kan sige det så firkantet. 

Nu er jeg ikke så meget for at bruge ordet Gud, for det er jo mildest taget ikke noget, der 
klinger godt i en forskningssammenhæng. Og samtidig er det noget, ingen reelt ved, 
hvad er. Det er en udefineret enhed og dermed en parameter, man kan dreje efter 
forgodtbefindende. 

Lige nu kommer jeg i tanker om, at jeg i går aftes via en introduktion til en 
udsendelsesrække på DrK, svagt hørte noget om, at den verdenskendte stjerneforsker 
Stephen Hawkings, der sikkert får en klækkelig hyre og ikke sidder på en 
overførselsindkomst, skulle sige noget om gud og forskning, og forskningens 
nødvendighed i at tage Gud ind i billedet. Det lød interessant og jeg bestemte mig for at 
se udsendelsen. MEN – aldrig så snart havde jeg indstillet kanalen, før jeg blevet beamet 
op på andet bevidsthedsplan og sov. – Jeg troede, det var et overstået kapitel efter denne 
livsstyring var afsløret mht. alle de udsendelser om Ægypten, jeg er gået glip af på 
samme vis, hvor det så senere viser sig, at jeg har været Nefertiti og derfor ikke måtte 
være forudindtaget af noget fra Tv, når jeg skulle i regression. Så hvad ved jeg inde i mig 
selv, som skal frem her, hvis jeg skal komme gud og forskning nærmere--- Ahhh, nu 
forstår jeg, hvorfor teksten skriver sig som den gør, for nu kommer det, jeg egentlig ville 
skrive i dag. Som så kan føles grænseoverskridende for involverede indtil de får tænkt sig 
om og forstår, hvad de har bidraget med. 
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Nå nu regner det igen! Det var godt jeg tog mit håndklæde ind fra tørresnoren længe før 
planlagt. Jeg tænkte nok, at i det øjeblik, jeg ville opdage at det regnede, så ville det være 
gennemblødt i stedet for tørt. Det passede lige nøjagtig! – troede du lige, at det var en 
overflødig ting at skrive? Nej du. I de bøger jeg har skrevet, er der ikke ord forkert eller 
overflødit – stavefejl?! De skal være der – come on det her er et værk, der kommer fra 
galaksen til jordboerne – til danskerne, det udvalgte folk – det er ikke behæftet med fejl. 
Det er tværtimod så dybt genialt, at jeg hele tiden må reflektere – OG disse refleksioner 
er også på forhånd indlagte i manus. Det er ufatteligt, hvordan det lader sig gøre. Men 
jeg skal sige dig, hvorfor refleksionen over regnen skulle med. Du ved, at jeg er ved mine 
fulde 5. Og ja. Jeg er ved mine fulde fem på flere planer. Jeg er ikke kun seende. Jeg er 
også klart seende. Jeg er ikke kun hørende. Jeg er klart hørende, følende, tænkende, 
lugtende og smagende. Det gør mig ikke til sindssyg. Det gør mig til noget nær manu – 
det rigtige menneske – hvis jeg ellers lige kunne få alle de camouflerende tilstande væk, 
som gør mig til et nedtonet menneske. Det handler om, at vi skal bruge andre 
hjerneområder bevidst end vi plejer og i den proces går det pt. skævt for mange – bl.a. 
pgra. de mange ekstra svingninger, der er grundet teknologien. Det eneste jeg viser er 
det, som andre trænes op til via IT, youtubespil osv. Jeg er ligesom et eksempel for målet. 
Og alle i Konceptet er eksempler på vejen til målet og hvilke parametre vi skal give slip 
på. Også i de gamle skrifter og fordomme osv. – jeg er glad for at skriften skriver sig selv, 
for gennem tiden er jeg blevet sat op på en piedestal og teksten taler om en masse ting og 
forhold om mig, som jeg kun får lov at prøve en gang eller to og så er det sådan det er 
med mig, eller også får jeg en masse ros eller fremtrin fremfor andre. Det er jeg i levende 
live for beskeden og usikker til at fremstå selv med. Det ligger ligesom ikke til mig, at 
rose mig selv. I mit horoskop har jeg lige NET OP et aspekt, der udtrykker lavt selvværd. 
Det har jeg så ikke som sådan alligevel, men jeg har evnen til ikke at spise min 
skumfidus med det samme og måske slet ikke i dette liv. Jeg har en beskedenhed og en 
ydmyghed, som de færreste har set. Jo de, der var først i Konceptet oplevede mig som 
mig. Men det varede jo ikke særlig længe – teksten regulerede sig selv – jeg var ved at 
skrive ”ikke ret længe”, den rettede sig til ”ikke særlig længe”. Så tro ikke at 
sætningskonstruktionen er tilfældig. Du er simpelthen for naiv og uoplyst. Dine tanker 
og følelser har aldrig været dine egne. Det er én stor bevidst konstruktion, som du pt er 
aflukket fra at forstå eller overhovedet vide noget om. Og jeg må skridt for skridt gå vejen 
og levere byggestenene i forståelsen. Det er et helvede at være i, men forekommer også 
spændende og til tider ualmindelig, ja hyle morsomt. Desværre er jeg oftest alene med 
den latter, thi den kan opstå ud af det mest bizarre komplot, som kun træning kan få en 
til at synes er morsomt. Oftest handler det om at give efter og give total slip og så lige 
pludselig bæres man på den genererede energi lige i mål og kontakten med galaksen er 
da så tæt på, at man er omtrent midt i sig selv og den kreds, der sidder og planlægger 
livet hernede. Det er sindssygt morsomt og altså nok derfor den energi trækker lige med, 
at indgangsmuligheden så skulle gå lige over og være forskning på baggrund af diverse 
sindssyge diagnoser, der siger mere om sociallægen end mig. Men nu  er vi jo kommet til 
den tid, hvor der NET OP skal sættes fokus på sindet. Så det var en nødvendighed at gå 
ind på Jorden på denne måde og gå foran som et godt eksempel til efterfølgelse. Vi  skal 
have bygget den psykiske bro mellem dimensionerne for at komme videre som 
menneskehed. I den optik kan man tilgive Islamisk Stat for at give et væsentligt bidrag 
for at råbe verden op, omkring det skifte, der er i gang. Personligt sætter jeg så også 
grænsen der pt. Jeg sætter et punktum og vælger at undersøge om godhed er vejen frem. 
Vi må være kommet til et punkt, hvor vi som menneskehed tilsammen har opsparet 
muligheden for at Jorden kan gå mere tydeligt over i 5. dimension. Du fatter ikke en 
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meter vel?... Altså Jorden er jo, som vi ser den med binokulært syn og som vi sanser den 
fysisk 3. dimension. Men Jorden har jo også et følelses og mental legeme og et åndeligt 
legeme og en åndelig bestemmelse, hvor den overgår til at blive en æterisk planet. På de 
bevidsthedsplaner er Jorden et helt andet sted på Mælkevejen og har kontakt til andre 
systemer i universet. Derfor har Jorden også i tidligere tid haft besøg udefra og 
menneskeheden også haft kontakt – og har det stadig – til bl.a. Siriussystemet. Det er 
ganske siriøst, jeg siger det her! Men jeg kan godt se, at vi nu er ved at komme langt væk 
fra Gud, Konge og Fædreland. Hvor var det vi kom fra – du og jeg – vi taler sammen og 
læser sammen og jeg holder dig i hånden, når du ikke kan trække vejret eller vil løbe 
skrigende bort. Jeg er med dig, selvom du eventuelt ikke er med mig. Endnu. Måske 
vælger du også at sige ”nej tak”, for så er du fri for at blive udstillet som eksempel. Men 
se, der er andre der turde stå frem, så du slap. 

Jeg var i gang med eksemplet Edel – alene det, at folk skal skrives ved rette navn og ikke 
pseudonym i denne bog er vildt grænseoverskridende, for vi kalder en skovl for en skovl 
og en spade for en spade og hvem ønsker det for selv sin bedste ven… Det er bar røv og 

              nøgler hele vejen igennem. Du kan 

også finde min bare   hudflettede røv på nettet.  Du skal 
bare lede længe nok. Jeg er helt med på bølgen af lort på nettet. Jeg havde bare et formål 
med det. Den er fuld af psoriasis  og den er ulækker at se på, men sådan var 
virkeligheden og man skal se bag om billedet for, det er der, enden kommer på komedie 

og viser, hvor slemt det er, når nogen suger af ens energi. Til sidst 

ædes man op, men man tvinges også til at skifte ham og forsøge at genopstå  
som  fugl Fønix. Hvis du har psoriasis, så er eller har nogen været onde ved dig. Men det 
er ikke nødvendigvis sådan og nok langt fra bevidst. Men du bærer sandsynligvis deres 
energifragmenter flettet ind i dig.  I ”Den sorte Perle” har jeg lavet nye 
sygdomskategorier, men de skal udbygges af andre. Nu er jeg bare lige eksemplet: 

Edel og jeg har været venner i mange år, nok 18 år tror jeg…2x9=18 tværsum 9 = Mars = 
Cut Elly og Elly har 12 i tværsum og det er offertallet. Der er noget med knivenes nat, 
vold og kamp, men også 2= Månen, følelser, det skabende og moderen. Lad os se, hvad 
det giver.  
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Jeg trænger pludselig til en pause. Hold da kæft, hvor er det enerverende at skrive 
åndelig litteratur. Det tager en helvedes tid. Men er det ikke også helvedets forgård, vi er 
havnet i? – Øjeblik, jeg skal lige lukke tagvinduet for regnen. Nu drypper det lige lidt fra 
himlen på degnen… 

Hvis jeg nu fortæller dig, at jeg har Mars (pioner, krigs og krigerplaneten, knive, kamp, 
ild.) i konjunktion /sammenfald med Uranus (teknologi, revolutionens og 
nervesystemets planet) i denne tid, hvor jeg skriver denne bog, kan du så se fornuften i, 
at jeg skal udrede de her ting NET OP nu? Og ikke på et tidspunkt, hvor Venus (Alle 
værdiers planet) er fremtrædende som dominerende energi? Godt, så går vi videre, og vi 
gør det ved at sætte fokus på hjertechakra – energihjulet der snurrer midt på brystbenet 
og ind gennem kroppen og kommer ud på ryggen lidt oppe mellem skulderbladene. Og 
så kobler vi lige hjernen på, og da vi skal være mere end klart skuende, så tænder vi 
lillehjernen omme i nakken – pling så er den med, og så indstiller du frontallapperne og 
energien i dit 3. øje til klarsyn, det er den energi der mærkes mellem øjenbrynene nu. Nu 
har du hele knoppen og kroppen i beredskab. Du er indstillet på, at modtage en højere 
sandhed end den, du sad med lige før. Kan du mærke kroppen – mest brystkassen, men 
det er også ligesom om ryggen involveres nu. Numsen og benene og fødderne er også 
lige på. De passer nu sig selv, for vi skal bruge den øverste del af kroppen. Jeg kan så 
godt mærke mit fontanellechakra forrest ovenpå hovedet – og nu får jeg så ligesom 
fornemmelsen af, at der er en agenda med dette her, som vil vise sig bagefter, hvis du har 
tilladt dig at læse disse/denne bog rigtigt. Du er med på den indre melodi, der består af 
energi. Kan du mærke energien i og måske omkring dig. Det gør ikke noget, du lige 
tænker om du kan mærke energien omkring din krop, men hold fokus i det øverste af 
hovedet nu. Fontanellechakra og lad kroppen være,  låst som den måske føles nu… det 
gør du bare. Jeg skal lige ud og lukke toiletvinduet imens, for det blæser op udenfor og 
der er en dør, der klaprer. Hold fokus. Jeg er tilbage om et øjeblik…. 

Så kører vi… øjeblik, jeg skal lige have lidt kaffe i min kop. Hold 
dit fokus imens og lad dig ikke distrahere af mig. … Godt, så er jeg klar. Aha, det er jo 
Busteragendaen. Cirkus Buster… Nå never mind, du holder fokus og jeg multitasker. 
Hold fokus blev der sagt! Du kan læse det her igen bagefter! At multitaske betyder, at du 
kan folde tiden ud og lægge flere handlinger ind på samme tid. Det er et begreb, der 
eksisterer. Hvis du lukker tiden. Hvis du komprimerer tiden, så kan du kun lave én ting 
ad gangen. Hvis du folder tiden ud, kan du skrive opgave og tømme opvaskemaskine på 
samme tid og lige sætte vand over til kaffe også. Mænd er grundet Mars-energien 
dårligere til dette. Og lægger du mærke til – hold fokus blev der sagt! Lægger du mærke 
til, at de fleste planeter er mandlige udtryk, så ved du hvorfor vi lige skal arbejde for 
sagen. Det er en kvindelig egenskab. Der er mere til dette her med at multitaske, og det 
jeg netop har sagt er mikroskopisk og mht. Marsenergi grænsende til usandt. Det kan jeg 
mærke, fordi jeg er trænet i dette her – Hold dit fokus blev der sagt! Men alle ting har sin 
begyndelse og slutning og nu begynder vi. Hold dit fokus. Krop og sind og ånd er i 
beredskab og du gør det fantastisk. Hvis det ikke er fordi du skal blive ved med at sidde 
sådan her indtil jeg giver ordre til noget andet, så ville jeg sige, at du skulle klappe dig 
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selv på skulderen for din indsats. Det kører for dig og det kører for mig og tasteriet bliver 
hurtigere. Teksten ligger nu ligefor. 

Der var engang en mand. Denne mand var voldsomt ærgerrig efter magt og vælde. 
Manden besad indsigt. Manden var trænet til fingerspidserne, men gik stille med sin 
indre tilbøjelighed til vold. Manden meldte sig til mere magt i hæren og fik den. Manden 
var suveræn. Manden var lille og væver og gik på fine snørede sko af læder, hvis han da 
ikke fløj henover hustagene med sværdet lynende i måneskinnet. Der var tyst i natten og 
manden hørtes ikke. Man kunne, hvis man vidste han var der, se hans puffede bukser og 
en kimono over kroppen. Han var centreret og aktiveret i alle sanser. Han havde trænet 
længe. Rigtig længe og hans vælde skulle frem på Jorden. Han alene vide, hvad der var 
ret og vrang i verden. 

Nu var det imidlertid således, at Kejseren ville det anderledes. Kejseren havde andre 
rådgivere end manden, der pønsede på magt. Kejseren sendte bud efter en seer, da han 
ville vide om han skulle gå i krig med nabofolket og øge sit rige. Seeren kom, men 
manden med magtsygdommen var i alt opmærksom og stillede sig lyttende an ved 
seerens møde med Kejseren. Han stod som holdt han vagt for Kejseren udenfor rummet 
af audiens. Kejseren havde udbedt sig et alenemøde med seeren, der var en lille spinkel, 
ældre mand på bare fødder og med kun lændeklæde at smyge om sig. Langt hår og langt 
skæg havde han dog, som det var skik at lade det gro. Seeren var blevet anbefalet til 
Kejseren af folk, der kendte til seerens evner og ønskede det bedste for Kejseren. Kejseren 
havde derfor ladet den blinde seer hente og denne sad nu ydmygt på knæ og bukkede 
foran Kejseren. 

Jeg ser de kan ikke se, sagde Kejseren. Hvori består da deres evne til at rådgive, når det 
er kommet så vidt? 

Ak kære Kejser, var jeg ikke blind, da kunne jeg ikke se. Svarede seeren. 

Nuvel sagde Kejseren. Lad mig nu høre, hvori består dit råd, om jeg skikke til nabostaten 
for at gøre min entre og overtage, skal vi sige, sådan hele dette rige om det kan lade sig 
gøre? 

Allernådigst Kejser: Jeg ser det ikke som nogen fordelagtighed. De kunne omkomme 
undervejs. 

Visse, hvasse. Sagde Kejseren. Jeg har folk til at svare for mig. Har du mere at komme 
med? 

Seerene bøjede sig endnu dybere for Kejseren og lå nu næsten henad gulvet. 

Jeg ser, hvad godt er, sagde seeren og jeg ser et nederlag om De måtte gå hid. 

Kejseren blev vred og sendte bud efter manden med voldsomheden i sig. Han kom 
hurtigt hid, da han jo allerede havde lyttet ved gemakkerne. 

Fjern denne beskidte seer fra min gemak og pisk ham til døde på pladsen, imens jeg gør 
rede til at drage af sted. Saml alle mine tropper. Seeren har indvilget i at give sig selv som 
bod for dette togt. 



593 
 

Manden med magtsygen kom til og fik hentet sin pisk op af bæltet og førte den arme 
gamle seer til pladsen. Huggene faldt, piskeslagene smældede i gårdens omkransende 
gemakker. Den gamle mand faldt, men piskene blev ved og ved og ved og ved og ved og 
til sidst lå den blinde seer død i blodpøl på pladsen. Manden vendte sig mod Kejseren, 
der havde stået og overværet henrettelsen, og bøjede sig med falsk ydmyghed. 

Kejseren lod sin tro mand hente, da han var en meget dygtig kriger. Manden  bukkede 
for Kejseren og indstillede sig i tjeneste. Kejseren spurgte da: Lad mig nu høre, hvori 
består dit råd, om jeg skikke til nabostaten for at gøre min entre og overtage, skal vi sige, 
sådan hele dette rige om det kan lade sig gøre? 

Manden med magtsygen øjnede sit livs chance og sagde: Kære Kejser. De har så mange 
mænd, der er veltrænede og det vil være en ypperlig idé at tage did og overvinde de 
forhindringer, der må komme. Jeg ser det vil regne og sne, men deres mænd er jo ved 
godt udstyr og krigshandlingen vil jeg kun billige. Det kan intet andet være end succes, 
der venter dem. 

Tak. Sagde Kejseren. Gør min hær rede til at drage af sted. 

Hold fokus. 

 Skal ske, Deres Kejserlige Højhed. Hæren vil være rede om tre dage.  

De tre dage gik og snart kunne man høre en hær af mænd. I tusindvis var de samlede i 
rækker og geled. Brynjer og våben havde de og dertil også indsigt i, hvorledes man kunne 
skabe det vejr, som var til fordel for Kejserens indtog i naboriget. Kejseren indtog sin 
plads i den tunge vogn med træhjulene, der blev trukket af flere heste og beklædt med 
skind indvendigt, således at Kejseren kunne sidde lunt, mens vejrliget ændrede sig. 
Hæren begav sig af sted og fyldte nok en mil eller mere inden den sidste kriger var optalt. 
Ligeud gik det. Op over bjerge og henover marker. Floden frøs til is og man kunne let 
passere den. Lige indtil Kejseren tunge vogn var ude på midten af isen og fik isen til at 
knække. En rivende fos tog fat og landskabet brast og Kejseren væltede ud i floden og 
ført med af det kolde vand. Kejseren druknede og flød i land langt væk fra dette sted. 

Hæren vendte om med uforrettet sag og bærere bar den omkomne Kejser hjem på en 
båre af træ. 

Kejseren blev brændt, som skik var og en ny Kejser skulle vælges. Manden med 
magtsygdommens tag i sig gjorde sig til. Men det kom til kamp. Thi det var ikke let at 
overtage et sådant embede og kunne man overvinde døden i kamp, måtte det blive vejen. 

Den dygtige og veltrænede mand stillede sig op overfor sin modstander og kæmpede til 
det sidste. Sværdene skar gennem luften og kæppene føg gennem gårdens rum. Til sidst 
havde manden begge sværd, ét i hver hånd og saksede sin modstander til døde. Blodet 
flød. Han samlede de to sværd i venstre hånd, lagde højre hånd mod modsatte skulder, 
bukkede overfor tilskuerne og vandt. Han vandt og i en årrække på 5, havde han embedet 
som Kejser og overmagt. Siden omkom han i et attentat.  
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 17.01.18 Er det de her billeder, der passer? Jeg så dem lige i en 
fotomappe, men når man skal skinne sig så gør 3 ting sig gældende: man husker ikke så godt, man husker 
ikk´ så godt og alligevel er der noget, der Ringer. 

Slip nu dine spændinger… Nå det kan du ikke. Det kan jeg heller ikke. Nu er det her jo 
ikke en tilfældig historie og hvis Edel vil gå i regression til dette liv, vil hun opleve sit 
eget liv som samurai. Men lige nu, vil vi gøre noget andet. Se ind i dig selv, samtidig med 
at du læser dette her: Føl efter et øjeblik. Har du selv et tidligere liv, hvor vold og 
ondskab har hærget? Giv slip og pust det ud. Nåde for nåde. Har du selv et tidligere liv, 
hvor tilgivelse var i højsædet? Tag en dyb indånding og giv slip. Modtag nåden. Du 
hænger ikke længere fast i det. Ondskab betaler sig ikke. Det er indlysende. Men hvad 
nu hvis Nåden ikke virker? Det var dog en ondskabsfuld tanke. Jeg vil forslå, at du holder 
pause et døgn, inden du læser videre og lader energierne virke i dig. Tænk lidt over, 
hvilke kriterier du har for at tilgive et andet menneske? Hvordan tilgiver man et andet 
menneske – eller dyr for så vidt, som man synes har opført sig utilstedeligt? 

Når du går og summer lidt på dette og synes, at det gider du ikke lige tage stilling til, 
eller der er andet, der er vigtigere i livet lige nu, så lad det være. Pin ikke dig selv med at 
finde svar, bare lad det hænge lidt og gør hvad du plejer imens. Når du så får en indre 
tilskyndelse til at læse videre, så gør du det. Sov på det. 

(Hvis du ikke kan indordne dig under forfatterskabets krav, er du ikke rede til at læse 
”Den sorte Perle. Det er alfa omega for at nå til et nyt ståsted. Og du vil begynde at 
kritisere noget, der er givet som det er – for at hjælpe NET OP dig. Der er det, der er. 
Bøgerne er samlet set din sidste selvhjælpsbog. Men de kræver så til gengæld frit lejde for 
at kunne udgives. Er det dronningen, der skal give det? Hvor meget middelalder skal der 
til i grådighedens og selvretfærdighedens land?) 

Jeg får ondt i hjertet nu. Hov der kommer en sms. Hvem mon?... Finn. Nå…sikke nu 
noget, har jeg noget med tilgivelse hængende der. Det var da ubehageligt. Lad mig lige 
se engang, om der skulle være en plet på mig selv et sted….det er da ellers fuldstændig 
utænkeligt. Hør hvem er det lige, der dikterer nu?? Nok er nok, vil jeg mene!...Hvad?  

”Ugh Ugh!”  

Nåh, nu må jeg le. Vi skal til inkariget! Skal jeg lave en tilgivelse her for åbent tæppe? 

Ja. 

Det bliver over mit lig! 

NET OP! 

Okay så. Der var engang en indianer eller to. Den ene var høvding og den anden var 
medicinmand. – jeg var medicinmanden og Finn var høvdingen. 
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Og så tag lige det der gamle Ramsesliv med også. 

Der var jeg da ikk i ´gypten. 

Nå? Var det ikke dig, der blev levende begravet sammen med dronningen dernede… 

Okay, var det under en Ramses? 

Min mund er lukket med 7 segl. 

Splitte mine Brahmasegl.                

Ja det får du brug for. 

Behøver jeg sige mere så? Så bruger jeg bare det energisymbol, der opløser fortidens 
spænding? 

Bangebuks. Du vil bare ikke ud med det. 

Sludder. Jeg synes bare vi gentager os selv. Det står jo inde i bøgerne. 

Stik mig lige den drejebog der, så er du sød… 

Den her? 

Ja NET OP. Og brillerne… Lad mig lige se… er du der? 

Ja. Jeg venter på dig… 

Okay…bopbobbop…pop op… Jo, jeg tror sgu du går fri i denne omgang. Men klokken 
er også 13.31 nu og du skal til frokost. 

Nåh, jeg mente nok, vi… 

Nej vent – jeg kan se det kommer igen længere fremme i den her bog. Så let slipper du 
heller ikke. 

Okay alle tiders. 

Du er alle tiders. 

Lidt fremtid er der vel forhåbentlig i mig. 

Kommer tid kommer råd. 

Til alle tider. 

Altså er det bare mig, der føler, at der mangler noget? Jeg skulle ligesom gøre det færdigt 
med Edel og fortælle, hvori det ophøjede bestod i at suge mig fordærvet for energi. Det 
vil da vise begrebet tilgivelse meget bedre og hvorfor ”ondskab” eksisterer som begreb. 
Jeg kan altså godt blive sur over sådan noget her. Dels føler jeg mig snydt for at give 
gode indsigter videre og dels bliver den her bog længere end beregnet og dels så bruger 
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man tiden i mit Mars/Uranus-aspekt lige lovlig lemfældigt efter min mening. Somme 
tider er det sværeste at tilgive sig selv for, hvad man har bestemt for sig selv i livet. Og det 
er træls, at vi ikke er kommet længere end til tilgivelse. T for tilgivelse. Og jeg er ellers 

ved U  for  Uvending og Å som  Å-et. Det kan godt pisse 
mig af, at det hele skal være så omstændeligt. Min tålmodighed holder kun til Alfa 
Omega. Nu skal der så spises omegafedtsyrer med alfa-hannerne in mind. Jeg føler mig i 
fedtefadet med det her galaktiske samarbejde. Det er lettere at være til den spirituelle 
side. Det er mere acceptabelt. De siger fx aldrig sgu. Men der er mit temperament så 
liige lidt til den højrøstede side. Og så er man pludselig ikke spirituel, men sort. Og jeg 
kan altså ikke overbevise folk om, at det at være bevidst galaktisk borger forudsætter, at 
man har erkendt sig selv som værende spirituel. Spiritualitet er en forudsætning for at 
være galaktisk på Jorden. Det er bare fritaget for sentimentalitet, fordi man har viden som 
afsæt og visdom som integreret hjertefaktor. Og vejen går over broen, hvor symbolik er et 
must. Derfor fylder det. Det er livsbetingelsen på dette stadie, når man ikke bare må tage 
kvantespringet. Det er ligesom at være i samtidig med at være ude og sker formodentlig 
som en modning ved brud af abstraktionsevne, kognitive evner og suspendering af andre 
færdigheder for at man til sidst tør/kan tage overgangen som noget naturligt og noget 
man har forstået. Frem for at stå bange og gøre grin med de her ting. Eller tro at 
udvikling er en sindssygdom. Det er et af mine mål, at verden forstår, at de psykiske 
tilstande vi går igennem er netop, hvad vi har valgt at komme for at iagttage. At bruge 
vort ophøjede liv på. Det er ikke hver dag, man får lov at være på en planet i kraftig 
transformation. Det er rent faktisk en gave. 

Nå det var den frokost, inden jeg skal til vores mor og tænde lysskærmen. Ups klokken er 
14.05 – ah ,den var ny 14 tværsum 5 + 05 = 10 = solens egocentriske tal. Og det er det, det 
handler om: Hvem er hvem og hvad er hvad? Det er mit hjertes kvad. Nok er nok for nu. 

14.09.17 

Der mangler fortsat noget, så Edel ikke skal stå som en skurk og jeg vil heller ikke have 
siddende på mig, at jeg er en negativ bitch. Jeg gør minutiøst, hvad jeg skal. Det har jeg 
nu iagttaget gennem et helt liv. I årevis tog jeg skylden på mig for dette og hint, fandt 
ubalancer og dit og dat ved mig selv og arbejde og arbejdede med den psykiske og 
sidenhen bevidst energetiske side af livet, fordi det undrede mig såre, at andre 
mennesker altid misforstod mig og aldrig så det gode, jeg indeholdt. Jeg har altid følt 
mig fyldt op af godhed og det at ville det højeste gode for alle. Men det undrede at det 
aldrig blev set, værdsat eller sagt ja til. I dag ved jeg helt ind, at man kan være noget for 
meget, og så hader folk én en lille smule for det, fordi de føler sig underlegne på området, 

og så finder man på en masse kritik og jantelov. I mit horoskop  er det sådan, 
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at der er 2 stortrigoner.  Det er to ligebenede trekanter og i mit tilfælde danner 

de oven i købet en eksakt harmonisk 6-takket stjerne –  en davidsstjerne

. Hver stortrigon består af 3 trigoner. Det vil sige, dem har jeg så 6 af. En 
trigon er det mest harmoniske aspekt, man kan have. Men når man har 6 takker i 
stjernen, har man også 3 oppositioner – altså planeter på spidserne i stjerne, som står 
direkte modsat hinanden. Det er nok den næstværste ting. Men omvendt, så kan man 
sige, at der skal også noget til at holde trigonerne i skak. For holder man ikke balancen 
på en trigon, så bliver man ”for meget” på det den står for. Så der er uendelig meget, 
man meget hurtigt kan sige og mene om mig. Og mit modspil vil altid være et spejl. Og 
så er det jeg har ekstremt svært ved at forstå, hvad andre har ud af at sætte barrierer op, 
når jeg er i stand til at generere overflod. Når det er kærlighedsplaneten og 
ekspansionsplaneten, der er i trigon… Serapis Bey (en opstegen mester) gjorde mig 
opmærksom på, at misundelse i alle afskygninger ville følge mig, når jeg fik Konceptet 
og begyndte at gå den vej. Det er ved at være en erfaret sandhed. Og jeg kan jo ikke lade 
være at være mig. Jeg er født god. Jeg er født med en masse ressourcer, men jeg må ikke 
være i verden med dem. Der er nu gjort alt for at jeg bliver bremset, men der er altså et 
helt hierarki bag ved, som ønsker mig frem….Hvem skriver dette her? Hvem i alverden 
skriver dette her? Jeg ville have startet et helt andet sted…. Og hierarkiet har jeg bestemt 
ikke mærket meget til støtte fra i dette liv! MEN… i går aftes, da jeg var kommet i seng, 
blev jeg justeret. Der blev sagt af en mandsstemme, at det ville han blive ved med indtil, 
der ikke var nogen modstand mod ham overhovedet. Der måtte ikke være skyggen af 
mistillid. – Hvem er han? Jeg protesterede og tænkte højt tilbage, at det var da det rene 
overgreb og jeg ville ikke finde mig i det – det nyttede ikke – justeringen var i gang. Jeg 
har kun én mulighed fremadrettet og det er at ophæve mistillid og tvivl og kan det 
virkelig passe- identiteten. Det er slut nu. Jeg har spejlet alt på den måde. Taget alle 
forbehold for, hvad folk har skudt mig i skoene af dårligt fungerende ”mig”. Jeg har ladet 
mig blive, som folk så mig. Nu skal det åbenbart til at være slut. Nu havde jeg ellers lige 
vænnet mig til at være sort, besat, offer, ingenting og som de fleste ser mig – uden 
kærlighed eller viden om hvad det er. Jeg havde lige gået overfrakken til, slidt den i facon 
og så vil man have mig til noget andet nu. – Hvem er man? Er det nogen, jeg for en gang 
skyld kan stole på? Eller skulle jeg sige ”fortsat kan stole på”?  Hver gang denne 
eksistens har været i mit lønkammer – det er med vilje jeg bruger ordet, da der er noget 
folkevise og ballade over dette her – faunen, der kommer til den unge jomfru og sådan 
noget. Der ligger noget skjult her, som skal vækkes i læseren – og måske også i mig? 
Arketyperne måske? – Sig mig, vi er langt væk fra det, jeg ville snakke om…. Jeg kører i 
et helt andet spor, selvom jeg godt kan se parallellen selv – men kan du jo ikke – du tror 
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bare jeg er rablende gal – ligesom sociallægen gjorde. Dybt skizofren og paranoid og 
med storhedsvanvid og jeg ved ikke hvad. Stik imod, hvad jeg ved om mig selv og hvad 
jeg har verificeret gennem bøgerne. Jeg har modbevist alle diagnoser. Undervejs i den 25 
minutter lange samtale, hvorefter han så med sikker ekspertise gav mig alle disse 
prædikater, spurgte han som den nedladende kloge arketype ind til healingsenergien fra 
Videns- og Healingskonceptet  ”Raising the Rays” indeholdende delkoncepterne 
Opdriften, Fremdriften, Integrationshealing, Sjælshealing og Orakelhealing: – ”Og hvor 
skulle den energi så komme fra?!” Jeg fortalte at indenfor det verdensomspændende 
healingssystem Reiki, sagde man, at det var den universelle livsenergi. Men at jeg nok, 
ville være millionær om jeg vidste det, da ingen rigtig kan svare derpå, men det er jo ikke 
ensbetydende med, at det ikke virker. – Der blev skrevet i jounalen, at jeg led af en 
vrangforestilling om at have et Healingkoncept sammen med andre mennesker og at 
have hjulpet andre mennesker. Nu mangler så, som sidste bevis at få trukket de 50 
medlemmer af Konceptet hjem i folden og høre dem i offentligheden sige: Jeg var med i 
Konceptet. Vi hjalp andre mennesker. Energien var høj og virksom og den kunne sætte 
andre i stand til at heale sig selv og andre også. Problemet er bare, at de personer, der var 
med gik over på sociallægens parti…. Fordi….de blev justeret til det!!! Vi var 4 personer i 
en basisgruppe, hvoraf vi var 3, der længe mødtes hver onsdag, mens den 4. tog en 
bachelor i pædagogik på Universitetet. I løbet af de onsdage skete der ikke en skid og vi 
var skuffede. Energierne gik mere og mere ned – indtil konspirationsteorierne begyndte 
at nage. Justeringerne mærkede vi. Vi troede der ville komme ord, men der kom kun 
tavshed. Sluttelig skiltes vi – men Agendaen er nu afdækket gennem ”Den sorte Perle”. 
Hvad skete der og hvordan skete det og hvorfor? Fordi vi nu skal stå frem og gøre en 
forskel. Og jeg er sikker på, at vi justeres sammen igen og fuldfører ”Den sorte Perle”. Vi 
er de eneste i verden, der har indvielsen i disse høje galaktiske energier – eller rettere, der 
blev sagt: I er dem i verden, der er længst. Andre følger efter. – Og det gjorde de, mens 
Pjerrot her skrev og skrev og end ikke det lovede brev fra de 7 mestre fra 
Københavnersessionen blev færdigt efter 14. dage. Fordi energierne skiftede. 

Nu bliver her en anelse køligt og lidt blæstagtigt. Der er en anden eksistens tilstede nu. 
Eller måske er det den, der skriver, der giver sig til kende? Jeg synes jo nok, der ligesom 
var en forskel på inspirationsformen. Jeg føler, jeg bliver ved at gå om den varme grød 
mht. til det, jeg vil fortælle om mennesket, set NETOP ud fra den hændelse og det 
tidligere liv Edel har haft og som qva det at hun har suget af min energi også derved har 
haft en fantastisk central rolle med at holde min energi nede, så jeg kunne tage en 
gradvis opstigning gennem alle levels i bøgerne. Det hele er så fint justeret. Så minutiøst 
planlagt og bagsmækken fungerer til perfektion. Hvis ikke Edel havde prøvet at tage en 
anden persons liv og være kold og kynisk magtbegærlig i det tidligere liv, så havde hun 
ikke, skjult for os begge, kunnet vedholde suget indtil ret tid i dette indeværende liv, som 
vi lever her og nu. Planen kunne derved ikke holde. 

Nu skal vi så begge noget andet. Hun har fået ekstra liv at leve på, så hun i dag er blevet 
94 år og still going strong. Hvor kommer den energi fra? Det ved vi så nu. Delvist. Man 
kan tage energi fra andre mennesker og der er også derfor, at healeren ikke skal give ud 
af egen energi. Det har jeg så været nødt til omtrent hele vejen for at lave værket og gå 
hele vejen, for at verificere noget, der ikke er manifesteret som undervisningsmateriale 
før, på Jorden. – Og det er grænseoverskridende viden, hvis man er for melankolsk, 
melodramatisk osv. og er alligevel med disse energier, man er nødt til at få den viden 
downloadet. Jeg beklager. Jeg er sikker på, at vi kun kan vide det her og få den viden nu, 
hvis jeg går den her vej. Og lader mig justere til at se og opleve det. Det at være isoleret 
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er/var en nødvendighed, ikke bare Mørkets Magter. Men alle har nægtet at gå vejen, 
fordi den lige NET OP er grænseoverskridende for dem, der ønsker at sætte grænser for 
viden, for magt, for indsigts og oplysningsniveau, for fald af religioner, indtægter osv. 
osv. Men det nytter ikke. Nogen er klar til at få denne viden. Det er spydspidsen og andre 
arbejder parallelt med spydspidsen. Bl.a. Stephen Hawkings – ellers ville jeg ikke være 
blevet beamet op ved hans udsendelse. Jeg må stå selv. Skal stå selv og så er der en eller 
anden i verden, der har samme indsigt, som kan bevidne den. Jeg ved ikke hvem. Jeg går 
også altid vejen først og så bliver den bekræftet bagefter. Først undren, tænken selv, følen 
selv, undersøge og sætte brikker sammen – og så rykker man. – Og så står jeg et nyt sted 
– og SÅ støder jeg længe efter eller kort tid efter ind i bekræftelsen på det, jeg havde 
fundet som en ny og højere sandhed, qva det, at det er indenfor de her okkulte emner. 
Det føles som om, det er første gang. Men jeg ved, jeg har adgang til skjult viden, der har 
været på Jorden i umindelige tider, jeg kan bare ikke pt. give den samlet set videre som 
en udbygget essens. Jeg lever med den. Det er også derfor, jeg på trods af alt, tillader 
justeringer. Fordi jeg så ofte har set, hvordan vi planlægger det hele på andre 
bevidsthedsplaner og ved, at folk selv har sagt ja til det hele inden. Det er kun Umulius 
på Jorden, der i arrigskab eller trodsighed hævder retten til fri dyrisk menneske-vilje. De 
andre planeter arbejder på hellige præmisser. Vrede og arrigskab og kamp er jo Mars-
udtryk. Og Mars er, hvad man kalder en ikke-hellig planet. Derved har man også lavet en 
grænsedynamik i mennesket. OG den skal være der, fordi Jorden også er en ikke-hellig 
planet, men den er ved at helliggøre sig. Hvis Mars så stadig er ikke-hellig, så fungerer 
”lige tiltrækker lige”- reglen pludselig ikke mere på vrede og aggression og livet som 
kamp. Det betyder, at vi må have andre måder at nå frem på, som ikke-dyriske 
mennesker. Og der er overgangsfænomenet Blueprintet. Hvor dette her kommer fra. Det 
ved jeg ikke. Jeg ved bare at der ikke kom andet at skrive og at det er dagens spor. Nu 
skal teksten jo så bare hænge sammen med det vi mangler og den magtsyge, måske 
hævngerrige mand. Så i stedet for med kamp og den almindelige hukommelsesfunktion, 
som vi er frygtelig kede af at miste – og som ved skæv opstigning går i demens – så 
bruger jeg en indre ”soundtracking”, der hele tiden holder mig på sporet. Jeg lader 
ordene flyde på den energi, der er. Det betyder, at vi i tiden vil opleve mange 
overgangsfænomener med soundtracking, som negativt kunne betegnes som om, man 
kun har én kæphest at ride på og at man ikke kan ændre sin adfærd eller holdning. Det 
kaster lægerne så lige over i autismeparagraffen og man er stemplet som et ikke-tilpasset 
objekt i samfundet. Men her er det, at Neptun igen kommer ind i billedet. Dels lægger 
planeten slør for lægernes forståelse og dels kan Neptun (der styrer medulla oblongata) 
gå i retning af prægning i forvirring som udtryk, svært ved at orientere sig, eller den kan 
gøre soundtracket til kunst. Derfor er autister svære at danse med og demente kan åbnes 
via dans, thi Neptun styrer også fødderne. Alle sådanne tanker og forståelser er det ”Den 
sorte Perle”s ypperste formål at få vakt til at finde vejen ind gennem de psykiske 
tilstande, der uvægerlig vil opstå i udviklingen af mennesket fra dyrisk til 
ophøjet/forædlet og rigtigt menneske. ”Den sorte Perle” er lavet til at rette den enkeltes 
lydspor ind. OG så en anden ting – min hjerne normaliseres igen efter demenstilstanden 
ved at gå gennem regressions-sessionerne. Egentlig er processen ganske indlysende. Via 
regressionen får hjernen/Uranus/Jupiter en renæssance fra tidligere og derved en 
retrograd mulighed for at læge sit spor og få soundtracket rigtigt igen. Så hvad gør vi nu 
ved en vestlig kultur, der ikke anerkender at vi har levet før??? Vi giver dem sgu da 
meducin!!! 
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Kom lidt sukker på skeen hvis din meducin er sur, meducin er 
sur. 

Men hvorfor tage meducin, hvis man kan lægge sig ind under en paraplyorganisation 
”Rising the Rays” og svæve op i 5. dimension ligeså let som Mary Poppins svæver over 
hustagene. Selemat Ja er siriansk og betyder ”Vær i glæden”. Så med denne Mary kan vi 
poppe op og in og jeg ved poppedrengen fra Ara er med i det projekt. 

 Poppedreng ha sukker. 

Men her er det så, vi går galt i byen med al det sukker. Det giver sukkerknald i låget og 
det er nok mere sødme i tilværelsen og mod hinanden og dyr i fangenskab, som Sassa 
eftersøger. 

Nå, nu er det også frokosttid. Klokken er 12.02. Så papegøjen har ret.   

Jeg er også en poppet forsker, for jeg skal nå hele vejen for at sætte andre i gang. Når der 
er sandheder, der er indlysende, hvorfor så grounde dem. Det er da ren Penkova. Lad dog 
pigebarnet bruge sit talent for fanden.  

Spild ikke tiden !  

Sommetider må man stå på en sten i åen, fordi man ikke kan nå den næste uden at stå 
der. Har du et soundtrack og soundtracket er gjort fleksibelt i Blueprintet, så er der taget 
højde for alt – også om man må stå på en løgn i et vadested, fordi man venter på, at det 
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 bræt man skal stå på i floden kommer forbi, så man kan blive ført direkte 
hen til den sten, der holder vand. Mennesker er pishamrende urimelige i deres omgang 
med hinanden, og hvad hjernen skal bruges til. Man gør mere skade end gavn ved at 
fastholde et menneske i løgnens energi. Det er dét, der er utilstedeligt. Ikke at 
forskningen er uredelig, mens bølgen er på vej til at føre en fremad. Vi bor i glashuse. Se 
det globale signal. Blæst er mentalkraft. Himmel og hav (følelser) står i ét. Hvis I ikke 
fjerner jeres gamle tanker, som I har bygget verden på, så gør Jorden det. I bor i glashuse 
og alle kan kaste en sten. I et Blueprint hænger alt tydeligvis sammen. Det er 
observerbart. Og folder man ikke dyderne ud, så når man ikke frem, da man så ikke selv 
får det, man har planlagt. Det kan betale sig at lytte indad, før man handler udad. I et 
Blueprint er der ikke noget med tvang og dumme svin. Der er ikke noget med at ”Det 
skulle kunne betale sig at arbejde”. Det er de mørke brigaders sprog. Dem der vil holde 
dig og samfundet nede fremfor at overgå til det nye, hvor der er tænkt på alle, thi man har 
selv planlagt det. Der er ikke noget, der hedder begrænsninger på uddannelser osv., da 
de eksistenser, der planlægger landets Blueprint, i Verdens Blueprint allerede har tænkt 
de tanker for os, som vi ikke evner. Det er en lise. Uden connection til mit Blueprint var 
jeg aldrig nået hertil. – Jeg ved så bare, at der ligger et Blueprint i en højere Livsbane og 
venter. Derfor tillader jeg indre justeringer, idet jeg oplever et mønster i livet folde sig ud. 
Nemlig i min Livsbane en U-vending ned og op gennem alle levels. Og her har Edel og 
Aase – en anden vedholdende veninde fra Konceptet – som også måtte give slip, så haft 
en vigtig energimæssig funktion og været til glæde imens, indtil Blueprintene skifter 
energi/level. 

Derfor mangler jeg også at fortælle, at Konceptets første symbol, for et par uger siden, 
pludselig hoppede ind i hjertet på mig. Pludselig kunne jeg ikke bruge det som før, hvor 
det eksisterede som stærkt lysende clear lys-blå-turkis formet energi udenfor mig, som 
noget jeg egentlig også havde haft umærkeligt i mig selv før. Der var ikke noget at gøre 
ved det. Det var lidt ærgerligt, men det var åbenbart en eksistens, jeg måske havde i mig, 
havde resonans på, som jeg kunne projicere ud i verden og andre kunne lave en kopi af 
den og kopienergieksistensen ville så være del af dem fremover. Jo mere man brugte den, 
jo tydelige blev den. I sin tid blev der sagt fra Hathor, som jeg fik energisymbolet af, at 
symbolet bestod af energier, vi havde i os, men at de blot blev sammensat på en anden 
måde. 

17.01.18 I går fandt jeg ud af, at jeg nu har opgraderet symbolet i mig, så det dækker 
planeter, asteroider og kometers indflydelse på mig. Så det var altså derfor, det var så 

svært at definere og gøre rede for, og der har været så meget  
multilevel alle steder. Symbolerne danner et match med den indre viden og det level man 
er på og skal bruge det til. Jeg bliver pludselig dybt taknemmelig over, at vi har modtaget 
dette Koncept fra Galaksen for at nå helskindet gennem Jordens og dermed vor egen 
transformation. Min psoriasis har også holdt sig i ro længe, på nær lige når jeg har haft 
med Dorthe Sværdpiil at gøre.  
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Nu laver jeg så lige en ”nødvendig uredelighed”, da jeg ikke har den fulde viden endnu 
og ikke kan bevise det. (Sommetider skal man *ubeviselige* omveje! )Verden har ikke 
indsigten, metoden eller midlerne eller noget til at vide det her. Men jeg stiller mig 
alligevel på den her sten, fordi den er nødvendigt for at komme videre, og jeg ved, at det 
har et meget højt sigte og en ny verden for enden af sig. Jeg udstikker lige en 
forskningskurs og en videnskurs, som jeg/vi ikke pt. kan bevise os vej igennem med 
mindre nogen kanaliserer ny viden til det. 

Da jeg havde renset både Edel og mig for diverse tråde og sugende koblinger hos 
hinanden (Jeg havde en forbindelse til hendes thymuschakra.) Så åndede alt fred og idyl. 
Vi hilste hinanden på sjælsplan og på Mary Poppinsfacon fløj Edel hjemover. Da hun 
kommer hjem bukker samuraien sig forover og lægger samtidig sin højre hånd op ved 
venstre kraveben. Idet samuraien gør dette suger den mit lysende energisymbol ud af mit 
hjerte og det sidder nu som et emblem på samuraidragten, der hvor hånden lå og jeg har 
det ikke mere. I et uopmærksomt, tillidsfuldt, glædesfyldt, lettet øjeblik blev jeg vupti 
berøvet min livskraft. Jeg følte mig forundret og tom, men okay Edel havde nok brug for 
dets kraft for at komme videre og jeg måtte så se, om jeg kunne lave det igen. (Hvis det 
ikke kan lade sig gøre, ja så er der jo Dorthe Skriver, som er sikret at hun kunne indvie 
andre i det. Der er tænkt på alt. Det var det sidste vi afprøvede sammen i Januar 2005. Og 
har siden ikke set hinanden. Og dog, hun har vist set mig i Bilka engang, men gik væk 
fra mig. Jeg er jo også som pesten selv. Det har jeg ligesom forstået ud af deres 
justeringsadfærd.) 

Bagefter skulle jeg på havearbejde og klippe hæk og det var mere vigtigt, end mig selv, 
fordi det NET OP var tørvejr. Jeg glemmer/ bruger ikke nok seriøs tid på at fylde mig 
med gyldent lys. Det bliver ved en tæt bræmme af guldgnister tæt ved kroppen og jeg 
bilder mig ind, at det var nok. Det viste sig siden, at være en dum disponering. Jeg mødte 
et par naboer og faldt i snak og bemærkede at jeg var clear i mit felt og 
kommunikationen var fin og ukompliceret. Jeg havde allerede brugt af min energi til den 
første del af hækken, så jeg måtte holde resten i hus og fortsatte med hækken. Jeg fejede 
op efter klipningen, så alt var fint efter det klippede stykke fortovshæk. Det var endnu en 
forkert disponering. Jeg mistede energi. Finn kom og bemærkede at den retning, jeg ville 
klippe videre i var forkert for ham, når han skulle overtage klipningen derfra. Der røg lige 
noget energi til et forsvar. Han kunne bare starte fra den anden ende og så mødes vi på 
midten. Man skal sku ikke være så tekstbundet at man ikke kan tænke ud af boksen. 
Men nu er vi jo også modsatte stjernetegn OG modsatte numerologiske tal. Så gnisterne 
føg lige fra min æteriske kant. Så kom Finn endnu med en irettesættelse af, hvordan det 
var lettest at klippe det sidste stykke top, der hvor jeg stod med armen om en lygtepæl og 
skulle klippe hæktop bag den. Nu har jeg jo klippet hæk før, også der og min energi var 
nær 0. Jeg havde slet ikke statur til fysisk arbejde efter alt det her skriveri og uden det 
energisymbol som nu sad ved Edels hjerte. Så jeg snerpede bare lige at Finn skulle tie 
stille lige præcis nu! Det gjorde han klogelig og energien var også ok da jeg steg ned ad 
stigen. For jeg havde jo fjernet alle negative tråde, så der var ikke den lange 
skænderiting. Bare lige en advarsel. Men jeg tabte energi på det. 

Vi gik ind og spiste, og jeg kunne mærke, at Edel hele tiden var i tankerne, for jeg fik jo 
suget min manglende livskrafts længsel mod energisymbolet. Jeg kunne ikke komme 
mentalt fri. Smart, for så er jeg nødt til at skrive alt dette her for at slippe det mentale 
bånd lidt efter lidt i en forklaring! – Forstår du? Alt sker for det højeste gode hele tiden. 
Uanset om det opleves ondt eller uforståeligt, glædeligt eller ej. Der er ikke nogen følelse, 
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der er bedre end anden. Men der er følelser, vi holder mere af til specifik tid, hvor vi 
ønsker den. Og det er først, når du mærker det mistede, det bliver værdifuldt. Det første 
energisymbol indeholdt dog taknemmelighed som Opdrift (17.01.18 Der hvor jeg mødte 

dets energi ). Sådan vil jeg lige sige det nu for helhedsforståelsens skyld. Det 
er en Penkova, fordi måske gjorde det kun det, ved mig? Men det var fakta og det 
smukkeste, mest uforståelige jeg nogensinde har oplevet. Kun at bestå af 
taknemmelighed i vægtløs tilstand og intet andet. Porten til 5.dimension. Jeg var i! – Nå, 
nu skal vinduerne lige lukkes for tung regn, og jeg skal have noget at spise. Øjeblik. 
Klokken er 13.19.  

Hændelse med at miste energisymbolet var for mærkelig og derfor ved jeg, at jeg skal 
finde ud af noget. Og der går et par dage. Da jeg vågner om morgenen to dage efter er 
der kugler af energisymbolet i luften, men jeg kan ikke fange dem ind. Det gav mig dog 
håb og forståelse for, at problemet kan løses. Det virkede langtfra tilfældigt, så jeg skulle 
som sædvanlig begynde at lægge brikker sammen, og de kom flydende: 

Jeg kunne ikke generere muskelkraft nok til at klippe hæk og kørte helt på pumperne. 

For år tilbage havde jeg brugt symbolet og klippet hele grunden rundt på 4 timer. 

Jeg blev suget for energi overalt i alle lag af organismen. Livsenergien fra nyrerne 
tappedes. 

Jeg havde en tyk tråd til Edels thymuskirtel og energisymbolet blev i sin tid introduceret 
som en god styrkelse af immunapparatet. Men min connection til Edel har ofte fået 
huden til at klø, som under psoriasis. 

Edel har skrantet med hjerte og blodtryk og jeg har sagt, hun mangler Q10.  

Jeg er selv mærkværdigvis begyndt at tage Q10 dagligt det sidste stykke tid. 

Q10 findes i alle celler. I mitochondrierne, hvor det genererer cellernes energi. 

Øget indtag af kisel har ikke hjulpet mig. Selvom det er stoffet, der kan bære mere lys. 

Jeg spiser kun de madvarers indhold/pendant, jeg får til eftermiddagskaffe hos Edel. 

Q10 er en vigtig del af musklernes energiforsyning. 

Q10 er godt for hjerte, kredsløb og lever. 

Leverubalance giver hudkløe og eksemer. 

Leverubalance giver vrede og masser af tårer. 

Leveren står for visioner. 

Leveren afgifter. 
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Uden afgiftning ophobes væske i vævene. 

Osv.osv. Pludselig forstod jeg, at Konceptets første energisymbol var Q10 på 
energiformel! Det forklarer alt. Også at jeg så blev reddet ved, at jeg nu i stedet for at 
danne Q10 selv med energisymbolet, allerede var forberedt på at miste Q10 ved det 
eksempel, vi her har måttet leve vore liv, for at vise frem til. – Måske forstår du hvorfor 
Blueprints ikke altid kun er lutter lagkage? 

Men der sker flere ting i kølvandet på dette her. Jeg mærker så tydeligt, at mennesker i 
fremtiden ikke kan eksistere med brød som basis. Jeg oplever så tydeligt, at det vi skal 
leve af er grøntsager. Ikke frugt, men grøntsager. Jeg mærker sandheden i, at vi er på vej 
væk fra det kulstofbaserede menneske til det mere kiseldrevne menneske, der holder lyset 
bedre. Jeg indser, at der hvor vi får mest kisel er i urter og ukrudt. Lige NETOP de 
planter vor kultur gør mest for at udrydde. Brændenældethe bliver et must. 

Men ikke nok med det. Det går pludselig op for mig, at jeg har vist, hvordan Lysnæring – 
at leve af luften uden mad og vand, bliver en realitet og at det vitterlig er muligt. Jeg har 
vist, at alt levende består af hellig geometris latente energi. Jeg har vist at en bestemt 
symbolkonstruktion indeholder specifikke følelser, opbyggende eller nedbrydende 
egenskaber afhængig af hvilke andre energier man kobler det til. Jeg har oplevet 
fremtiden i kød og blod igen. Jeg har set, at denne hellige geometri eksisterer i æteren og 
at vi derfor hænger sammen med den og at alt der er bærer hinanden. Jeg har set og 
oplevet, at en hellig geometri kan skabes ud af ingenting, blot ved en simpel tanke. Jeg 
har oplevet at universet er mentalt og et inkluderende design fra et plan af idéer og 
kreativitet. 

Jeg forstår nu, hvorfor en engel engang har udtalt : Vi ser jer som sådan nogen hvide 
energiformationer på Jorden. Nu forstår jeg pludselig, hvordan andre eksistenser 
kommunikerer med os. Det er komplet ligegyldigt om det sker i Kina eller Brasilien. 
Formlen af meddelelsen er den samme. Alt er geometri og geometri består af talenergi og 
bogstavenergi sammensat på en bestemt måde. Tal og bogstaver har lyd og svingning og 
elektronik er kunstigt sammensat lyd, der er lavet ud fra en hensigt. Lyd forstærkes. Lyd 
bliver til farverespons og forstærket og sat op i svingning får vi bare samlet lys som er 
hvidt og sat op i svingning bliver det Sigma/Zigma summen af alt og dermed sort og et 

sort hul …. Eller…  en sort perle. - som bogværk . 

Manusymbolerne er simpelthen trådt ud af teksternes og billedernes sum/sigma/zigma i 
bogværket ” Den sorte Perle”. Jeg har udfoldet er sort hul, givet fra Universet sæl-føllelig! 
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17.01.18 Grib bolden: .

  Så tror da pokker det stener sådan og trækker tænder ud. I går aftes, den 
16.01.18, måtte jeg op af min seng igen, selvom jeg troede dagen var slut. Det havde været 
en nervebelastende dag, da pc-en og dermed hele ”livsværket” var ved at gå helt i sort  

skærm via en batteriskade, koblet med mig , der intet ved om IT 

håndtering. Jeg var blød i bolden  og trængte til at sove. Pludselig opdagede jeg, 
at jeg havde glemt at børste tænder! Det er kun sket 2-3 gange før i mit liv -1. gang, da jeg 
havde været på en længere Hike med FDF/FPF og vi bare væltede om, da vi kom 
tilbage. Senere engang efter en alt for lang og våd gymnasiefest og så tror jeg faktisk, det 
er sket engang før i løbet af det her bogværk. Nå, men det skulle ikke ske igen, så jeg 
stod op og fik børstet tænder – og så var der jo lige et par ting, der skulle noteres til 
slutningen af denne bog – sæl føllelig! Så lad os blive færdig. Bogværket her er jo 
Konceptet *Fremdriften* af første Koncept *Opdriften*. Fremad march and keep the 
beat:  

17.01.18 17 trækker lige med 17 = 8 og 8 og ar på sjælen af arbejdet  - et TRYK 16 

af doblet op på Saturn og så lige en triplet, da mit navn blev numerologiseret!  
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Konceptet Fremdriften: 

                                              

De gnister jeg så, dengang min lysnæring  fungerede. Det var 
altså de æteriske gnister, der omdannede symbolenergi til livsenergi. – Og det var så min 

opgave at vise, hvor mange faktorer vi lever med, der forhindrer lysnæring pt. . 

Pludselig falder det hele i hak . Vejen er gået, og vi står foran 

 Perleporten til en ny dimension . Endelig nåede jeg 

målstregen .  

Nu kan jeg jo så også forstå, at det første energisymbol enten har været så meget i vigør, 
at samuraier og andre af østerlandske trænede og ja, også andre folkeslag til forskellig 
tid, har kunnet ting, som vi ikke kan i dag, fordi vi har ødelagt grundlaget. Men intet sker 
jo foruden, at det er godt for noget. Og jeg har faktisk set, at energien nu går tilbage til 
samuraien. Den vil så heale ham op. ( Her er en nødvendig uredelighed, idet vi ikke ved, 
om han havde den energi og mistede den eller måske lånte den ud til vore dage. Det må 
være det, der er en af forskellene på de forskellige rodracer af mennesker og dyr.) Da 
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samuraiens tid er en anden tidsregning ligger den parallelt med den vi er i nu. Det er et 
andet level af energi. Men når vi nu går i gang med regressioner, eller vi via meditationer 
og samlinger sender healingsenergi til dette og hint, så betyder det bredt set, at den jeg fx 
er i dag ligger parallel med mig selv i et tidligere liv. Jeg vil nu herfra i dag kunne sende 
højere energi til et tidligere liv og derved hæve det. Måske lave et mirakel, hvis jeg var 
syg. Hvis alle gjorde det, så udrydder vi sygdomme og vacciner bliver overflødige. I 
gamle dage kom svaret på en bøn om helbredelse så måske fra mig i dag eller fra 
dengang jeg havde Konceptet. Det vil sige jeg kommer som svar på en bøn og jeg er 
derved min egen mester og derved mit eget svar på at være Gud. Og så er hele det 
kugleformede værk vist ved at være en fuldbåren Perle. Jeg er tilbage til det, jeg fik at 

vide om Koncept og  1001 Nats healing – at det var den hurtigste vej til 
et bedre liv, til den indre kerne og ens egen mesteridentitet. Jeg blev lavet om til min 
egen fremtid. Og Konceptet var ca. 40 år før sin tid. Det første symbol – som måske er 
kompleksiteten af Q10 ville være i sving i 50 år…der er gået 17. Så om 23 år, så må vi leve 
på basis af noget andet…??? Man kan også forstå ud af dette her, at ethvert eksisterende 
grundstof har en indbygget viden, visdom og kærlighed af Altet, i sin helt egen unikke 
hellige geometri. Derved bliver alt stof pludselig levende – også Jorden også luften og 
havets bølger og ildens univers. Og enhver lommesten må dirre af fryd, fordi den blev 
valgt af NET OP dig og derfor giver dig lige NET OP det du mangler for at blive så 
helstøbt, at du kan rumme og være kærligheden i altet. Du behøver da senere om æoner 
af år måske, slet ikke være i Universet som en projektion. Du bliver åndet ånd, der ånder 
som det du ånder iblandt. Du bliver ét med 2. stråles univers, der består af kærlighed og 
visdoms energi. Du bliver med andre ord fuldbragt af at være åben, imødekommende og 
i feedback – og du dør, når du ikke får det. Så hvad skal vi med grænser. Vi skal vælge 
frit? 

Nej for så bliver der aldrig noget ud af noget, men du skal også vælge frit for at skabe det 
optimale. Det vil sige, at form har noget at sige. Og formen er helstøbt, når den kommer 
fra en højere del af dig selv og downloader dig som skabelon. Derfor er Blueprintet en 
god idé. Du er fri til at vælge, når du har rammerne. Men det er der, hvor man nedbryder 
rammerne og ikke kan sætte noget bedre i stedet, det går galt. Og hvorfor erstatte noget, 
der er perfekt? Vi kan jo se, hvor elendigt det går, når det er os, der får frie tøjler i det 
dyriske menneske. 

Nu har det så været nødvendigt qva det, at vi er sammensat af geometri og på en sådan 
måde, at vi trækker lige med Jordens gravitation og geometri, der forstærkes af os. Vi er 
perfekte instrumenter for at registrere energien og gøre noget ved den. På et tidspunkt 
har vi indset, at vi kan skabe fred med symbolenergier frem for våben. Geometriens 
egenskaber, lyd, karaktertræk som ligger på et energileje, som jeg i hvert tilfælde har 
svært ved at forstå eller fastholde i mere end et splitsekund i totalitet kan ændre hele vort 
fundament og vil gøre det. Se min hjemmeside www.raisingtherays.com 
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Kors  i hytten , hvor kom vi lige langt omkring. Det er jo helt 

sindssygt – så længe vi ikke forstår , hvor tankerne 

 kommer fra, og ikke er åbne  eller har lov til at 

tænke frit , men skal lide under økonomiske sanktioner,  lægelige 

diagnoser og åndelig jantelov



609 
 

. Dine tanker er ikke dine egne, dine følelser er ikke dine egne, 

dit energisystem er ikke dit eget, -  

- men man kan bruge  vilje til at samle det hele til en bæredygtig entitet. Du 
eksisterer kun i kraft af, at du på et andet plan har tænkt dig ind på Jorden. Døden er 
derfor også kun en tanke, som ligner en realitet og manifesteres som sådan pt. på Jorden. 
– Og der er sgu da også grænser for, hvor længe man gider finde sig i atomare grænser, 
så derfor kan en tanke trække tidsmæssigt ud eller komprimeres. Komprimeres den bliver 
den til en tidsalder eller en dimension. Udfoldes tanken, da lever du i døden. 

Ups, det lød flot. Står det i drejebogen?  

Jaja. Den er god nok. Du skal måske bare tænke lidt over det! 

     

Det er da dødens pølse. Klokken er 15.10 nu og jeg har hverken fået vådt eller tørt og nåh, 
nu ved jeg lige noget, jeg mangler at sige. Hvis du fx spiser vitaminer, så har du overskud 
til at levere vitaminsvingningen til tidligere liv. Ligesom kærligheden osv. Det vil sige at 

det skabte i fortiden kan uskabes via nutiden….  Det gælder også 2. 
verdenskrig. Opgaven er din. At spise kosttilskud handler ikke kun om, hvad legemet har 
behov for, men også hvad dit tidligere liv/fremtidige liv beriges med. Derfor ryger alt 
hvad der hedder forskning omkring behov på den bekostning. Du kan købe det der 
mangler fysisk eller du kan bruge et energisymbol for det. Eller tage svingningen af 
stoffet, du behøver for at vække mindet. Det er ikke mængden men emnet, der betyder 
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noget. Det samme gør sig gældende, hvis du lever i omgivelser med jordstråler,  

 gespenster og lignende. Fat det nu. Så er du sød. 

Poppedreng ha´ sukker.   . 

Nu må vi så hellere komme videre med de tidligere liv, der påvirker svingningerne. Nå 
nu kommer renovationsbilen. Det er søreme sent. 15.20. Men hellere komme af med sit 
affald sent end at ophobe det. Det giver negativt karma. Vi må hjælpe hinanden. – nåh 
nej vi lader bare de andre om det. De får løn for det og det skaber arbejdspladser. Lad os 
renovere sindet. Det kan bl.a. gøres med forståelse og tilgivelse, så længe vi ikke kun er 
energien af ubetinget kærlighed. 

Her skal indskrives sms efter 14/9-17 og- 16/9-17,  (18.01.18 Glem det. Det 
er jo ikke Jørgen Clevin dette her. De sms har vi været igennem – Gud ske tak og lov! 
Men det kan godt være de passer bedre ind her og nu, til rette tid, end der hvor de 
tidligere blev presset ind og næsten ikke var til at slæbe sig igennem?! Tænk over livets 
tyngde – bunder det blot i forcering og egoets kontrolkrav?)  samt 14½ side fra den 
ternede blok dato 16/9-17 og så skal der enten scannes og indsættes side 176-181 fra 

bogen, som Karin intuitivt har givet mig:  Et med Gud – i et liv som aldrig 
ender af Neale Donald Walsch, Borgens bogklub. Det var tilfældigt opslag samme dags 

aften. Eller også skal der kort referat ind af det.  Glem et referat, ”jeg skal 
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skinne mig” – og scanne kan jeg ikke huske noget om, der kommer foto her eller køb 

bogen.  Vi kører, med 14½ side fra den ternede blok: 

16.09.17 

Vi er på vej ind i mentallaget. I mentallaget findes dobbeltgængeren! Vi skal væk fra solar 
plexus og bruge det højere mentallegeme. Det medfører en anden brug af organerne og 
det fører til lysnæring. Ved at bruge højere mentallegeme får vi ikke dårligere svingninger 
fra Mars. Det mentale legeme/ dobbeltgængeren erstatter de gamle planeter med 
asteroider, der kommer af/ at have niveauet for helliggørelse af Saturn og Jupiter(?); - Og 
Maldek /Lucifera, fordi den sprang i luften da selve helliggørelsen var samling af Saturn 
og Lucifera og dermed planetarisk kymisk bryllup af polerne maskulin og feminin. 
Asteroiden svarer så til den kvindelige drejning og alle planterne der er hellige og  
mandlige, har en feminin kerne. Alle planeter er hule, hvori enhedsenergien hersker. 

Hvis man ser på de opstegne mestre, så er opstigningen sket ved en mental ting – 
dobbeltgængeren tager over. Det er kontrol over sjælen, når Jesus lever videre efter 
døden. Det er soulmanagement på en anden måde. Men det er mentalt at kunne 
teleportere sig, at kunne sætte organismen i dvale osv. at undgå smerte. (18.01.18 
Ligesom mine tænder ej heller smerter væsentligt, mens jeg skriver ”Nok er nok – 
bogen” her.) 

Det er dobbeltgængeren, der laver, hvad den vil have. Skiftet til 5. dimension går gennem 
dobbeltgængeren og ”det mentale hjerte”. 

Symboler som Konceptets af 2001 forbinder sjæl og dobbeltgænger, så dobbeltgængeren 
ikke overtager styringen alene…?... (Hypotese).  

Måske gives symbolerne af dobbeltgængeren, da denne kender sjælens koder? 
(Hypotese) 

Det er dobbeltgængeren, der giver den reciprokke værdi i auraen. At sjæl og 
dobbeltgænger tilsammen  nok får mere ud af det? 

Når alt er ”lige omvendt”, så er det, at sjælen går reciprok og cleares for karma

. Det er derfor symbolerne vender og drejer sig i brug. 

Det er også denne reciprokhed, der gør at der nu eksisterer flere forskellige slags auraer 
og unikheden står tydeligere frem på baggrundsmaterialet af såkaldt ”normalsjæle”. 
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Auraudtrykket viser, hvor meget ”reciprokalitet”, der er i gang. Meget høj energi = 

 og så dykker vi til ubalance via specifik lydsvingning => . 

Jordens transformation til hellig planet gør, at Hierarkiet må drage ind i Jorden og så 
lade os, der er inkarnerede som mestre køre klatten på ydersiden. Det medfører at vi skal 

samles i det stjerneformede Koncept. (Jf.  side 223)  Kim Jung Un 
er repræsentant/signal om ”Den nye Tids lederes” overgangsfænomener. Han fremstår 
som en kraftig advarsel på disorder-ledelse. (18.01.18 Hvor Trump i USA repræsenterer 
den ældre fritløbende ditto. Men begge er Uranuslabile og ældre sjæle, som kender 
hinanden fra tidligere liv – positivt så vidt jeg fornemmer. Det gør, at jeg mener, at de 
udgør signalværdier til masserne.) 

Når der er mange, der bruger dobbeltgængeren på Marsniveau, så er der krig, terror osv.. 
IT kom for at afværge smerter i overgangen, men blev brugt af lavere solar plexus 
dobbeltgænger. Gængeren i det lavere mental-legeme. Derfor er autisterne og de nye 
sjæle og de senest fødte – efter december 2012, også alle sammen funderet på en måde, så 
de ikke har ondskab med, men nok kan komme i carambolage med klistersjæle og 
derved skævvride deres smukke indre kvaliteter. 

Vi kan rense kloden for dets negative elektronbælte, men det bedste vil være at overlade 
det til Galaksens skibe, at skabe korncirkler og lade Jorden rense sig ved tornadoer og 
cykloner. 

Det dummeste er nok at rykke på forholdene via Kim Jung Un. Metoder – nemlig ved 
atomsprængninger. 

Vi er midt i skiftet og derfor sidder en ’borderline’ som eksempel på – og trussel imod at 
gå videre den vej. Han er eksemplet. Menneskeheden kunne have rettet ind allerede i Idi 
Amins tid, men ærgerrighed og blændværket og vinding for egen skyld er fortsat det, der 
hersker. 

Lige nu forstår jeg så også, hvorfor vi alle har nogle oplyste inkarnationer, som vi skal 
trække på nu. Som måske også via Jeanne d´Arc vil afsløre, hvorfor krig har været en 
nødvendig ingrediens af livet på Jorden. Der er energier, der skal trækkes op af 
mennesket som mellemmænd, før Galaksen kan få skovlen under dem. Derefter bliver 
fred mulig. Vi rører i suppen og får bundfaldet op – sagt på anden vis. Og tiden er 
kommet, hvor Jorden skal indstille sin harmoni og få en enhedsenergi på højere 
bevidsthedsplan til at eksistere ( 18.01.18 Menneskeheden udgør en del af Jordens 
mentallegeme og vi er derfor ansvarlige for en del af forvaltningen af Jordens ressourcer, 
tankeflowet mv.). Derfor vil det også være nyorienterede mennesker, der kan leve på 
Jorden, nemlig de, der har udviklet det mentale legeme og kan trække lige med højere 
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dobbeltgængere i helhedens tjeneste, fremfor at synke ned i egoet regi og lade den lave 
dobbeltgænger tage over med sin ærgerrighed osv. Al handel bygger pt. på den lave 
dobbeltgænger, politikere kan ikke navigere og embedsmændene er ikke bevidste om 
dobbeltgængernes dobbelthed. Forskere vil også skiftevis komme med restriktioner og 
senere ophæve dem igen. Det er ubevidstheden om skiftets formål og indhold, der gør, at 
menneskeheden går fremad i blinde. Og værre bliver det sålænge, man holder de 
’alternative’ videnskaber, behandlinger, forklaringsmodeller ude og kun baserer sig på 
teknologiske vidundere. Menneskeheden er overhovedet ikke med! Det går bare først op 
for folk, at de har været ærgerrige og egenrådige den dag, alle har deres penge under 
statens og bankernes kontrol, og ikke længere lever frit med deres Venus-energi. Den dag 
mærker mennesket et lille stik af angst – men den dag er man også så vant til at sluge 
”fremskridtskameler”, så man enten overgår til at blive ”zombie” (bevidstløs 
omvandrende) – eller begynder at forstå, at der faktisk hersker en agenda, som først er 
mørk og siden lys. Og at bevidstheden og oplystheden er det lys, man skal følge og ikke 
alt det, der sker i det dulgte. 

Coronaen om hellige, ophøjede mennesker er lyset i det højere mentale legeme, så alt 
hvad der lever i det dulgte, skyggefyldte lavere mentallegeme er selve mørket. Og affaldet 
fra dette mørke er klistersjælene, der kan trække lige med det at være mentale. DERFOR 
skal det højere mentallegeme forsegles, så man tænker højt og næstekærligt på sig selv 
og andre; og den højere dobbeltgænger og – din galaktiske eksistensdel, kobles med din 
højere sjæl og forsegles. Og det var det Konceptet formidlede. (18.01.18 Menneskehedens 
syndefald var den reciprokke proces. Men nu er Manukoderne/energinøglerne givet os 
og vi kan lukke bevidstheds-portene op igen en efter en – og det giver friktion/ufred. 
Processen er ved oplåsning reversibel – det er mine bøger beviset på. Mentalhacking har 
jeg også vist. Så alt hvad I oplever på pc-plan er den skindbarlige kopi af dit eget 
tankefelts sårbarhed. Derfor er indførelse af IT kun nedadgående proces for mennesket – 
og Jorden har været lukket af for mennesker før på grund af IT! Så alle røde 
advarselslamper skal tændes!!!).  

Det vil sige vi skal helt tilbage til Lemuriens tid for at rette op på dette, da man levede 
således i mental/astral balance i mange tusinde år! (18.01.18 og vel at mærke med et fåtal 
af love og regler!!!) Derfor var det også ”De lemuriske mestre” , vi skulle bruge i 
Konceptet. Disse mestre danner et større/bredere Hierarki i Universet, hvoraf det 
åndelige Hierarki, vi kender i dag er en del af. Laveste fællesnævner er 
”Kristusenergien”, idet det var Jesus Kristus, der opsteg fra at være Jesus til at være Jesus 
Kristus, hvorved den højere dobbeltgænger og sjæl connectede og forseglede sig. 
(18.01.18 Derfor findes også eksistensen ”Den galaktiske Jesus”, som flere kanaliserende 
mennesker har haft kontakt med.) Dette var splittelse og genforening, da tæppet til det 
helligste i templet flængedes af lyn – Zeuz, Thor, Brahma, - Faderen til den lavere 
dobbeltgænger – Saturn, blev kløvet af Jupiter, der funderede det udviklede 
eksistensbegreb OG kan betegnes som ”Den store lykke”, da man nu går fra ”del- til 
helheds-tanke” og ”– helhedsvirke”, om man så må sige.(18.01.18 Efter kløvning 
(Maldek) forener Saturn sig maskulint/feminint i solsystemet og bliver derved hellig og 
smuk og giver derved direkte adgang til Universets rigdomme, friktionen ændres.) 

I den proces (18.01.18 på menneskeplanet) kan man enten gå hele vejen eller 
kvantespringe ”til og via” Kristusenergien. 
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Hvis man vil gå hele vejen, så tager man asteroidestenene fra den færdigdannede 
Lucifera og hopper på dem, således at MakeMake erstatter Mars og Haumea erstatter 
Venus – hvilket er værdien af indsigt og oplysning, man høster. Alt det du vil sige om: 
”lønnen får du i himlen”.  

Man kan også kvantespringe ved at linke til Krystalsolen/ den sorte sol, der er ubetinget 
kærlighed, karmafrihed osv. The Sky is clear, no Clouds. Og således bliver Jorden også. 
20 C, svag brise, lidt regn af og til, men hvilende i sig selv som en paradisisk planet. Det 
højere paradis fra himlen er downloadet, og vi er tilbage i lemuriske og atlantiske 
tilstande, da de var bedst og altså gyldent svingende, idet Jorden var i tilstand af ”det 
hemmelige kammer-hjerte” for siden at gå i ”tjeneste” og blive offer – måske også under 
foreningen af Saturn og Lucifera. Måske ofrede Jorden sig for at tage friktionen af den 
saturnske helliggørelse? (18.01.18 Det minder da lidt om min offerrolle for at åbne den nye 
tids energier i Danmark. Hm.) Vi ved det ikke, alt det jeg her skriver strømmer bare fra 
en kilde, der i går blev renset for 19 klistersjæle, der sprang på mig, såsnart jeg skulle 
tænke ud i mit haveareal, da vi fik haveaffaldscontainer i denne week-end, så alle er i 
sving i haverne. Jeg blev bombarderet af lavere mentalstof (alle roder i Jorden og det 
elektroniske bælte) og ændrede øjeblikkelig temperament og adfærd; og Finn fik snarest 
og vedvarende den ene irettesættelse efter den anden, og det var ligegyldigt, om der var 
andre tilstede – tænk over om det er klistersjæle, der forlanger så mange love og regler!!! 

18.01.18. Nå, jeg er ved at trænge til en afskrivningspause fra min ternede blok. Desværre 
kunne min genbo ikke læse mine kragetæer, så jeg må tage den tid, det tager at skrive af 
og de vrid i ryggen det giver. Men så fik vi os da en god vinter-sludder, ellers er det jo 
kun kort vi tales ved, på den kolde årstid på vejen. 

Ved 16-tiden (16.09.17) fik jeg besøg af FliseRené, som ikke lige kunne greje situationen 

og pris omkring at lægge  SF-sten til den indkørsel, der skulle 
være på grunden til min bil. Det kunne han ikke – dels fordi klistersjælene gjorde det hele 
akavet – men også fordi, det at lægge disse SF-sten er en manifestering af Haumea-
energi, og altså et symbolsk, mentalt anliggende, mere end det er at manifestere 
Venus/bilen på matriklen.   

I switchet mellem højere og lavere formål troede han, jeg løj og var på mærkerne. 
(18.01.18 – det er ret ubehageligt at blive skudt urene motiver i skoene, som man 
overhovedet ikke har noget at bruge til i sit virke, men bare har en udvidet forståelse af 

livets rammer . Men det har været vilkårene i mit liv, og da i 
særdeleshed efter jeg fik Konceptet som udgangspunkt. Folk tror de er seje, når de 
”finder ud af, at jeg lyver, og de kan afsløre det”. Men det de mærker er blot forskellen i 
den mentale energi og derved sandheder, der clincher. (Jeg er jo født Saturner, og Saturn 
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står for sandhed!!! Så det er virkelig krænkende opførsel overfor mig!) Det vidner dog om 
begyndende skelneevne. Meget afstedkommer da skjult misundelse, og sidenhen har 
enhver brugt alle muligheder for at skyde mig i sænk. Det er etisk set en rigtig kedelig 
befolkning at leve i, som vidner om et for lavt abstraktionsniveau. Heldigvis er tingene i 
bedring. Trods alt. I overgangen ligger alle de mentale sygdomme, som 
medicinalindustri og lægeverden tjener tykt på. Og fitnessindustrien og 
fødevarerindustrien og underholdningsbranchen osv. osv. Samfundet er bygget på forkert 
fundament. Denne bogudgivelse vil vise, hvor langt vi er kommet!) 

Nå, det var den frokost. 

Fortsættelse: I switchet mellem højere og lavere formål troede han, jeg løj og var på 
mærkerne. Tak for det! Det hjalp med at grounde disse teoretiske ting. Mennesket skal 
erkende, at der er forskel på det materielle og det åndelige, og at begge dele skal gå hånd 
i hånd, sålænge vi er fysiske eksistenser. OG at det lige NET OP uaccepterede niveau af 
noget, der tilsyneladende er uredelighed, rummer energien til at manifestere det nye. 

(18.01.18 Det er logik for Perlehøns. Friktionen vidner om overgange  

     

. Jeg er inkarneret som eksempel – hov skriften bliver pludselig lysegrå – 
farven for en ”ny begyndelse”! Tak for den korte melding om mit livs formål! Så kom det 
da pludselig på plads.) Broen bygges ikke kun på beviseligt stof. Ingen af os har forstået 
eller opdaget, at kvantespringet rummer alt!!! – også ”løgnen” eller ” det midlertidige 
ståsted”, hvorfra man nyorienterer sig. Og det kan i sagens natur ikke altid være 
”sandheden”, som man ønsker sig den det, man står på. MEN ”Den sorte Perle” har vist, 
at går du fremad og opad og får renset dig for stof, og når til nye indsigter, så dukker 
”løgnen” eller ”uredeligheden” altid op som en højere, nødvendig sandhed!!! Giv fx 
hjerneforsker Penkova sin doktorgrad tilbage og udnævn Prins Henrik til konge. Begge 
personer følger deres Blueprint! Begge er sandhedens eksempler, og den rummer store 
indsigter og eksempler til eftertanke!!! Og så lige en anden ting i forbindelse med 
institutionen ”Kongehuset”. Både den ene og den anden er sjælsmæssigt uddannet til at 
bestride den post, de har! Hvis man tror, man kommer let til en titel ”man bare arver” og 
derfor skal have en anden slags forfatning, så viser det blot, hvor uoplyst man er. (18.01.18 
Man er demokratiets udgave af Kejserens nye klæder og hyler som det paradigme, man 
er snydt ud af.). Både Margrethe og Henrik har haft flere liv sammen i royale klæder. 
Det, der skaber uro i Henrik er karmisk uafklarethed omkring, at det er hans tur til at gå 
bagest – ikke andet – han er uddannet konge og er i færd med at leve som dronning. Det 
er sjælens gensidige kymiske bryllups-udfordring – hvem danser med hvem og hvem 
sætter træskoen først i træskovalsen og kan den overskride den nye tids tærskelvogter og 
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overgangen til en ny dimension af forståelse og indsigt. De skal begraves sammen. Det er 

”clearly” målsætningen. Når de i mål?  Sarkofagen står 
som foreningen af det maskuline og feminine i krystalsolens lys, hvor alt er enhed OG 
dette er muligt i guldchakra, som udsender gyldent lys, som helgener og andre er 
afbilledet med. Det hele handler om at stige op i en ret kundalinirejsning i tidens 
multilevelflow, hvor alle taler sammen som stod vi overfor at bygge et Babelstårn. 
(18.01.18 Og sådan en som mig, jeg har slet ikke taletid i offentligheden.) Det er 
indlysende, thi vi står NET OP i et mentalt skifte. (18.01.18 Derfor er det også i det 
mentale og dette niveaus svingninger, at sygdomme har sin rod! – IT.)Og sprogets lyd og 
dannelse er en mental foreteelse, MEN kan også være astral. – og det kan jeg så mærke 
ikke skal uddybes her. I stedet er vi kommet til det sted, hvor jeg skal indskrive 2. 
regressionssession om Maria Magdalena her, for der er noget heri jeg/vi skal forstå og 
blive klogere ved. Jeg ved ikke hvad. Måske er det en nærmere forståelse af, hvorfor det 
tager så lang tid at skrive 2-3 timers tale i dårligt/lavt sprogindhold af fra en lydfil. Det er 
måske noget med at ændre kvanteenergien undervejs. (Koblinger). At forme en 
normalfungerende hjerne igen, ved at lave en opstigning gennem disse 5 tidligere liv på 
højere niveau og forskellig grad af energitilstande, formåen og væren. Koble dem med 
hjernen af i dag og derved sluttelig stå med sin egen ”udvikling i hånden”, 

 som så naturligvis slutter Ringen i Alfa-Omega  og 

tegnet for Solen ; cirklen med en prik i, som jo NET OP er ét af 
Manusymbolerne, som er fremkommet NET OP ved at splitte mine Brahmasegl og få 
helheden af dette dimensions-segl at se, samtidig med alle enkeltdelene splittet op i 
enkeltstående symbolenergier. Sammensætningen af alle 19 (Jeg har kun 16 givet pt.) vil 
give højeste og smukkeste energi af symbolet ”Flower of life” . (18.01.18. Aha, nu ved jeg 
hvorfor der bliver ved at blive sunget en sang til bogen her i dag. Det er en strofe af en 
Kim Larsen-sang: Livet er langt, lykken er kort – salig er den, der tør gi´ af det 
bort…trallalallalallalalla…og den skal stå her sendt fra én eller anden, der nynner bag 
mig nu. Men også giver ondt i skulderåget af energien.) 

Flower of life  - 7 embryoenergier som nok svarer til dem, du har fået lov at se i 

bogen her. 
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Nu afdækker vi så bare, hvad hver cirkel grundlæggende har af hellig geometri. – gad 
vide om Sværdpiil har de sidste 3? Hun er, så vidt jeg kan se i harmoni med sin højere 
mentale dobbeltgænger on and off, og er ved at fungere som et godt eksempel på vejen i 
bøgerne her. Ulempen ved at være på det level er, ligesom, ligesom vi erfarede det i 
Konceptets dage, og ligesom delkonceptet ”Lev af lys” erfarer det – at ingen tror på det, 
vi siger og derfor tager afstand fra det, og nogen tror sågar, at det er ”sort” og ”uden 

kærlighed” – men det er altså dobbelt op på lys i stedet og ganske reciprokt  Vi er blot 
op imod gamle overleveringer og bliver også selv fanget i dem af os selv eller/ og  især af 
omverdenen. Men ”alle samuraier” har et formål og bidrager ophøjet til forståelse! 

Vi har endnu ikke erkendt miraklets natur og forklaring. Vi har endnu ikke accepteret, at 
helbredelse kan ske fra ét øjeblik til det næste. Deri fejlbedømmer vi hele skabelsen og 
lægger os totalt fladt ned for idéen om ”udvikling”. Indstillingen gælder ”gennem 
genvordighed til stjernerne”/ Per Aspera ad Astra og livsindstillingen ”fra smerte til ånd” 
som også hersker i alle alternative helbrederes fremgangsmetoder. Og det beror på i 
sjælsforståelse og gamle skrifters fortællinger/overleveringer. Jeg siger ikke, de er 
forkerte. Jeg siger bare, de gælder for 3. og 4. dimension, og at der er en anden mulighed, 
nemlig kvantespringet. Det er ikke nyt, men det er først nu, vi begynder at få lov at bruge 
det. Og sker det så gennem et Blueprint? (18.01.18 Konceptet gav et kvantespring ind i 
styrke og ansvar mm.. Ikke udviklingsbaseret, men som bevis på, at du kommer ind på et 
nyt level, hvor du nyorienterer dig ved at prøve dig frem i tæt kontakt til din åndelige 
vejleder. Bøgerne ”Den sorte Perle” er så nedtonet, oplevelsesbaseret beskrivelse af alt 
dét, vi sprang over, fordi vi ikke skulle bruge det mere. Vi gik jo i 5. dimension.) Ja! For 
selve det, at der etableres et Blueprint, som kan opdages, gør at man får indtryk af, hvad 
kvantespring er og gør, plus at det bygger broen henover MakeMake, Haumea, Eris, 
Ceres og Chiron. Det er vejen på broen, der manifesterer sig selvom ”vejen” ikke 
eksisterer. Det er ”Den sorte Perle” i en nøddeskal. Mental manifestering som koblingen 
af autentisk fiktion. Blueprintet er autentisk fiktion. Det er historien om det autentiske 
liv, der downloades i SAMARBEJDE mellem sjæleniveauer og dobbeltgænger-niveauer. 
Din dobbeltgænger er ”dit galaktiske jeg” og altså en højere del af din sjæl. Sjælens 
mentale del, som i det højere bygger på, at du allerede har været igennem det spirituelle 
eksistensniveau og nu ”arbejder med sjælen” som redskab/instrument. Du er din egen 
mester, men også mester for andre, der ikke er der endnu. Dvs. du er nået dertil, hvor du 
er den, der ”manipulerer” din egen sjæl til at fremkomme med det, der skal frem til ret 
tid. Du er blevet planlægger af dit liv fra et højere stadie. Når du er der, lever du i 
konstant sandhed og på det niveau, der før kom som en kanalisering. (18.01.18 At være 
total-kanal, som jeg er det, er at leve i en højere sandhed konstant, fordi filteret mellem to 
stadier er væk. Så man ved bare en masse ting, som andre skal i ”trance”/åben kanal for 
at trække frem. Jeg kan ikke åbne til mit højere selv, jeg er det.) Det er fx derfor, jeg bare 
sidder og skriver uden at åbne kanalen. Jeg er konstant i den og den er på det level af 
spiralen af op- eller nedstigning i energi, som hele tiden er korrekt. Men bevidstheden er 
hele tiden udvidet. Hvis jeg på dette niveau ville åbne min kanal, så vil jeg kanalisere 
andres højere selver. Men jeg kan ikke åbne min kanal. Jeg er den – og står derfor i 
forbindelse med andres højere selver og giver ord fra dem på de svingninger, jeg skal, om 
dette og hint, (18.01.18 spejler niveauet af indsigt fra det højere selv, kan man måske 
sige). Men jeg kanaliserer så til gengæld min højere sjælsdel og et galaktisk niveau, hvor 
hjertet ligesom er ”underforstået” som fundament.– Jeg tager imod det, der sendes fra 
”det galaktiske selv/jeg”. Og det har givet mig muligheden for at samarbejde ”usynligt” 



618 
 

med Sassa fra Ara, fordi fixstjernen Ara står i konjunktion i fødselshoroskopet med min 
hellige Saturn.  

Derigennem kan jeg så lave en ”skæbne” her på Jorden, hvor jeg bliver budt at lave en 
skæv kundalinirejsning som røg i en skæv sort skorsten (18.01.18 –for at lave en spiralop- 
og nedstigning som spejl af ’alle mennesker’, der så selvfølgelig er skyggemateriale for 
nogen og lys for andre afhængig af hvor på spiralen, man befinder sig!). Viser hvad der 
gør det, møde det uden modstand, gå igennem det og ud på den anden side og rette 
skorstenen lidt op for hvert trin. På subtilt plan rejser jeg skorstenen til lodret… (18.01.18 -
som så vil blive en kanal – og løfter derved i solidaritet læseren dertil og i 
Blueprintkontakt) AHA! Brevet fra drømmen med den lodrette streg – og så mangler jeg 
bare RKI – altså skyldnerne af de tidligere liv. Og det er en rudekuvert, så alle får lov til at 
kigge med fortsat, i denne rejsning. (18.01.18 Via ”Nok er nok – bogen” har vi så NET 
OP set, at den rude vi kunne se igennem og høre hvad der blev sagt bag, var Dorthe 
Skrivers og jeg i mellemlivet – og det var jo det, jeg ellers havde betalt Københavneren 
2000 kr for at opleve.Det kostede det så for at lave denne udredning af livsplanlægning.) 
Ruder står også for noget bestemt i tarotlægning, men det skal jeg slå op i en bog. Den 
symbolik er altså ikke present. Det virker som forkert tangent.  Men RI Riebers – det skal 
jeg have fat i, fordi jeg på lærerseminariet i Århus i 1981 havde en lærer i det, der dengang 
hed Formning (nu billedkunst) – og dengang lavede jeg lige NET OP en papmache-
kineser-hånddukke, hvorpå det sorte tøj med blomster og de gule kanter nu er dukket op 

igen i en butik i Storcenter Nord og nu minder om en samurai . Det 
samler Edel, lysnæringsKay, - nej det bliver for omstændeligt, men alligevel et hint om, at 
R er jeg forbi og igennem via Edel og forløbet ved Lotus Health Care, som var givet i en 
klardrøm fra 1990-erne. Så er der K og I. Kredit, Information – noget med at skylde nogen 
noget, krav om at plukke en skaldet – Skaldepanden Lille Rama? Hvem skylder hvem 
noget? har min sjæl noget tilgode? Man prøvede at plukke en karmafri sjæl? Jeg må lade 
det ligge, det kan gå i mange retninger og kun én er soundtracket og kun én 
Blueprintevej er mulig. Men hvis skorstenen er rejst, så passer det jo på udtalelsen fra et 
andet plan om, at resten af bogen om de tidligere liv ville blive kanaliseret og ikke 
behøvede regressionerne… bopbobbopbop, jeg er nødt til at gå hele vejen og have vidner 
på de tidligere liv. Ellers sker der bare det samme som i Blavatsky-livet, at folk ikke tror 
på det man siger. Og jeg ser nødigt, at man først opdager ”Den sorte Perle”s værdi efter 
min død. Det er så dumt, så dumt, for så kan jeg jo ikke hjælpe med færdiggørelsen af 
den.  Jeg må tage mig sammen (gammel tankeform og forståelse) og få skrevet den 
Magdalene-fil af nu! Back to reality og yderligere normalisering af hjernen med den 
udvidede hukommelse, hvori RKI er en smålig grisk parentes. Tilgiv RKI, thi de ved 
ikke, hvad de gør. – tag bare SKAT med også – de har dog allerede selv bevist, at de ikke 
ved, hvad de gør og ikke gør. Men se om de kan finde vejen. Krav vildleder, fordi alt 
allerede er planlagt. Fat det dog. Krav bygger på angst for at miste fodfæste og mistillid 
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til livet og bunder i troen på, at der ikke er nok. Hvis du ikke hele tiden har det, der er 
nok foran dig, så har andre og du klokket i det. Og ”klokken” er en del af 
Manusymbolerne – som jeg så kan regne ud er hellige og – ja for Søren da ! De er del af 
den Saturnindvielse, jeg har! Wow, hvor interessant – for mig – Dvs. Manu står sig godt 

med Saturn og Saturn er adgangen til Universets overflod … Wow. 
Og det hænger så sammen med Venus – alle værdiers planet – som numerologisk er mit 
fornavn Marianne 24/6, som er et 6- tal – jf. horoskop som 6-takket stjerne, og 24/6 
6=Venus (Tværsum , ikke 24. juni!) er tallet, hvormed man har mange kontakter på de 
himmelske/subtile niveauer. Og jeg er født den 17. – tværsum 8 – som er Saturn og 17 
alene er ”sår på sjælen” – og dem får jeg rigelig af i dette inkarnerede liv også. Så altså 
bor jeg i mit navn. Hele min inkarnationsopgave ligger i mit navn og min fødselsdag. Så, 
det var da fedt. Ikke mere spekulation i al det. Alt er igen, igen endt som det skal være og 
går atter op i en højere enhed. Nu må jeg hellere fortsætte min Venus-Jupitertrigon ved at 
indskrive den lydfil og så se om Haumea og Ceres giver et afkast til ”RKI”. Anstændigvis 
vil jeg lige nævne, at jeg uberettiget endte i RKI på grund af en fejl på kommandobroen 
ved trykkeriet ”Lasertryk” i Århus. Jeg stod med pengene ”i hånden” til trykning af 
”Onlinebogen”, og sagde de skulle sende fakturaen med posten og ikke  bruge mail, for 
jeg læste ikke mails! (Dengang kunne jeg slet ikke finde ud af åbne mailbox osv.) Det 
næste jeg fik med posten var et krav fra RKI om at betale for trykning af ”Fra online til 
deadline”- bogen! Fakturaerne var sendt pr mail og dem læste jeg ikke. – Det er ufatteligt 
så mange døve øren, man skal tale for og i tilgift selv behandles som løgner og 
utroværdig – derfor er det også mindre smertefuldt, trods alle forsøg på at udslette mig, at 
sidde isoleret og lave dette værk – hvor ”de” uden øren leverer materialet smerteligt 
”gratis”. Det er afdækning af danskernes generelle skyggesider. Døve øren og et ego, der 
larmer i forgrunden og englevinger bagpå, som sørger for at alt støv hvivler op, så de 
heller ikke kan se skoven for bare træer. NÅ! SLUT! Hvad blev klokken? 12.52 = 10 = 
Solens egocentriske tal. 14½ side på blokken.  

Og i dag 18.01.18 blev klokken 18.27.  Det var dog pudsigt 2x9 og 2x9 og 2x9 og 3x9  og 1 

= 81+1= 10…  jeg regner lige frem og tilbage og nu lukker jeg 

dokumentet 18.33, som jeg ikke nåede at fotografere, så du får lige 
18.34 = 16. 
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19.01.18 Alfa        

    

     

    

           

       

  Omega   !   
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Opdriften og Fremdriften:       

  .  

                                                        Snefnuggene er del af kalendergave 2013 lavet af Aase Nielsen  

Sneflokke  kommer vrimlende, henover diger trimlende, det 

knyger ud af himlene , det sluger hegn  og gård,  det 

ryger ind ad sprækkerne , til  pølserne på rækkerne, og 

 fårene ved hækkene får blink  i deres hår. 
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Og gammelmor i klokkerne, med  huen og grålokkerne, hun 

haler op i sokkerne, og ser forsagt  derud, for nu er kålen 

liggende, og nu står tjørnen stikkende og spidder sne på piggene; og nu kom 

Kjørmes –knud!  
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 Atterdagen: 

 07.09.2017 Regression til Magdalena 
v/ Hanne Mie Kjærgaard:  

Så er jeg kommet fra 14 til 0. Ja. Og du træder ud. Og skal vi have en guide med i dag? 
Det er ligesom jeg ser en lille engel eller alf eller et og andet. Det kan være det er, der 
bare kommer på? Ja. Er det en der kommer nærmere hen til dig? Er det en du skal slå 
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følge med?  Det ved jeg ikke. Det ligner sådan en fra et eventyr, sådan en lille en med en 
tryllestav. Med stjernedrys. Mm. ja. Hvis du spørger om det er en, der skal med dig, eller 
om det er en du skal have med dig fra den alf eller engel eller hvad det er, hvad får du så 
af svar? Altså så stiller den sig sådan, med hånden ind i siden og siger ” Hvad tror du 
ellers jeg er her for?!” Hahahaha. Okay. Hahaha. Og så drysser den sådan bare 
stjernestøv henad kroppen. Det er vist en lille filur, den der. Ja. Hahaha. Jamen så må I jo 
følges ad på den her vej, så hvor træder du hen? Nu flyver den så også bare. Okay haha. 
Den bliver ved hele vejen ned ad midterlinien… at drysse et hvidt pulver eller et og andet 
til brug for noget. Ja. Stjernestøv. Ja så står jeg på et lerklinet gulv, eller det er meget glat 
af at man har gået på det. Ja. Det er i et hus. Har du bare tæer ? Ja. Det ser ud som om, at 
jeg er ved at pakke fra det hus jeg bor. Hende den kvinde, der lærte mig noget om urter, 
hun døde og er der ikke mere og så skal jeg af sted derfra. Ja. Hvad for noget tøj har du 
på? Jeg har sådan en brunlig lærredskjole nærmest. Ja. Den er bare lige op og ned og lidt 
ud over skulderen og så er der bare et bånd af en slags om livet. Ja. Hvor gammel er du 
der?  Cirka 21. Ja. Så er det ligesom jeg sådan lige kigger mig rundt og så at – det var det 
– og så er der nye udfordringer, der venter. Ja. Hvor skal du hen? Når du træder ud af det 
hus, hvor går du hen? Så går jeg hen og samles med de andre, der også har sagt ja til at 
gå videre. Ja. Ja med Jesus formoder jeg stadig, at det er. Det ligner i hvert tilfælde 
samme by, som der hvor jeg bor og kommer fra og boede i og der var det med de her 
urter og har været inde og lære at lave oste og bevare madvarer. Og så er jeg ligesom klar 
til at gå. Ja. Hvor mange.. Der er et æsel, der lige skal pakkes. Der er et æsel der skal 
pakkes. Ja inden vi går. Der er faktisk flere æsler. Jeg vil skyde på, vi er ca. 30. Okay. 
Altså ikke kun fra denne her by, hvor jeg kommer fra, men nogen der er kommet i 
forvejen med ham også. Ja. Er der en leder? Nej. Vi skal bare selv begynde at gå. Ehm. 
Hvem sørger for æslerne? Jamen dem er der vist sørget for de er med og så får vi bare 
tanket op. Ja. Også dem der, dem jeg så har været i lære ved, eller lidt i huset ved, der får 
vi i hvert tilfælde sådan nogen store runde oste med, der hænger på siden af de der æsler. 
Ja. Ja og så har vi så en pind, som vi lige slår lidt til de æsler med Og så begynder vi bare 
at gå. Skal I gå langt? Ja det er en lang tur. …uklart.. og jeg ved vi kommer til en by, og 
så kan vi jo tage den lidt hurtigere kan man sige.. Ja. Så I går i mange dage? Eller I har 
gået i mange dage? Nejh, vi går i én dag. Hele dagen går vi i hvert tilfælde og så kommer 
vi til sidst til, lidt henad skumringstid, der kommer vi så til en by, og der ser vi så et hus, 
som er helt uddødt, og så kommer vi længere ind i den her by. Ja. Og der er så flere huse, 
der er mørklagte. Okay. Hvor folk er døde i. Og så i den anden ende af byen, der er det 
knap så galt. Er det der I skal sove om natten? Ja. Der får vi så snakket med nogen i en 
synagoge og vi får lov til at sove hos nogen om natten. Og der bliver vi så indtil Jesus, 
han indhenter os, for der kommer noget storm og sådan noget sandstormsagtigt noget, 
og jeg tror faktisk også, han snakker rimelig meget. Hahahaha, så han er så ikke lige 
kommet af sted. Men vi bliver der to dage. Det synes jeg stadigvæk, det er. Ja, og I skal 
videre? Ja så går vi videre derfra. Kommer der flere mennesker med, eller var det bare 
Jesus, der kom alene? Nej han kom så alene. Og jeg tror så også der er en eller to fra den 
her by, hvor vi overnatter, der så går med. Okay. Og der sidste gang i regression, der 
sprang vi så langt hen… og hvor vi så kom over til en yogi. Men det kan være, der skal 
ske noget andet?..Mm. Nu. Det ved jeg ikke. Så I fortsætter jeres færd. Nu har I holdt 
pause og været i ly og så går I videre. Kan du få et indtryk af, om I bor flere steder indtil I 
kommer hen til bestemmelsesstedet? Ja. Vi overnatter mange gange, inden vi 
overhovedet kommer over til den yogi. Ja. Jeg kan i hvert tilfælde mærke, at jeg ikke er 
vant til at vandre så langt, som det der. Ja, så I har nogle lange strækninger på vejen. Ja. 
Man får lidt ondt i fødderne også. Ja. Der er ikke rigtig noget imellem. Man har nok 



627 
 

sandaler på, men det er bare sådan nogle huder, eller sådan noget. Ja. Man går på. Går I i 
sand eller? Ja. Det er sådan lidt eh sand, der sådan støver meget og så ligger der mange 
sådan nogen småsten, der . Ja. Og vi klatrer også op over noget, hvor der er større sten og 
sådan lidt bjergagtigt og ….så kommer vi egentlig bare til den ene by efter den anden. Ja. 
Og på det her tidspunkt er det stadig Jesus, der står op og siger noget. Ham alene. Så 
hver gang I kommer til en by, så står han op og siger noget til de mennesker, der er i 
byen? Ja så bliver man jo opdaget, når man kommer så mange, og så finder han ligesom 
et sted og slår sig ned. Hvordan bliver det modtaget, det han siger? Jamen deet.. med 
nysgerrighed. Folk de sådan flokkes for at se, hvem der er, og hvad man har at sige. Ja. 
Og jeg kan også se, at jeg lytter også selv meget intenst, når han siger noget. Ja. Gør han 
andet end at tale? Njah, han laver også en form for velsignelse. Både af enkeltpersoner 
men også af alle dem, der er der. Ja. Og taler om ”Far i himlen” og hvordan himmerig 
sænker sig ind, ind i Jorden, eller ind, ind imellem os. Og at man kan mærke det. Man 
kan mærke det der gyldne…gyldne visdom næsten.. Fra ham? Eh, i Altet, eller hvad skal 
man sige? Mm. Det kan man godt sige. Mens vi er her! Det kunne næsten være prana 
han snakkede om, men…Ja. Men jeg ser det i hvert tilfælde som sådan nogle 
guldgnister… Ja. Sker der noget i den der gruppen I går i? Er der noget med 
sammenholdet? Er der noget om, hvordan man sådan snakker sammen? Vi går sådan og 
snakker sammen indimellem og  eh puffer sådan lidt godmodigt til hinanden. Sådan med 
armene. Ja. Indimellem, hvis der er nogen, der synes det er lidt for træls eller lidt for 
tørt..generelt. Ja. Der er også nogen, der ikke gider være med mere. Er I nogen der får 
trukket sig? Ja, der er nogen indimellem. Eller sådan bare: Jeg stiger af i næste by, ikke. 
Men det er mest, at de har fået en oplevelse, som de så har med sig resten af livet. Men 
ikke synes, at de behøver gå videre med det; altså være med til sådan at udbrede det. Ja. 
Bare ligesom de har fået det de gerne ville have, og det de kunne bruge og det, de gerne 
ville leve med. Ja. Og så er der andre, der går tilbage til de byer, de kom fra. Men det er 
klart, så bliver der jo ligesom sådan en kerne tilbage til sidst. Ja. Selv den trofaste kerne, 
hvis man kan kalde dem det. Dem der har været med fra start af og så her til, hvor mange 
er det? Kan du se det? Jeg tror, det er, jeg vil skyde på 25. Ja. Der er også, ja jeg kan se en, 
der har været med fra de kom dertil, hvor jeg boede. Han stiger af herunder vejs også. Så. 
Altså ikke på nogen negativ måde. Men bare synes, at han slår sig ned i den by. Ja. Vi 
skal over noget flod af en slags. Ja. Jaja, der er sådan nogen fisk, der springer i den. Men 
det ser også ud som om, den er ved at tørre lidt ud. Det ser ud som de er ved at 
springe…men det er altså noget naturligt. Ja haha. Det er ikke noget, han har 
manifesteret. Nej. Der er jo regntider og tørketider. Ja det er sådan noget. Og så ligger de 
sådan lige – de kom ikke lige med ned ..der er ligesom sådan noget flodbund, der tørrer 
ud og så kom de ikke lige med ned over det humbel der og så ligger de sådan og 
spræller. Men så er der jo fest med mad til os andre. Ja. Og det bliver lavet over bål. Ja. 
Hvor I sidder ude i det fri. Ja. På sådan nogle pinde, jeg tror det er de samme pinde, som 

vi slår på de der æsler med. Ja. Det ligner sådan nogle snobrødspinde  Ja. Deltager 
lokalbefolkningen så, når I sidder der? Kommer der så også nogen fra lokalbefolkningen, 
der bor der? Kommer hen og deltager i jeres sammenkomst der, ved festen? Festmåltidet. 
Nej ikke lige der. Der er vi alene. Nej. Vi kommer senere hen, hvor der er…det er bare et 
telt. Det ligner nogle nomadefolk eller sådan noget der. Hvor I bliver budt indenfor i 
teltet? Ja, jeg tror vi får noget the. I sådan en lillebitte kande. Ja det ser bare sådan 
almindelig østerlandsk ud. Sådan en lille messingkande eller tekande eller sådan noget. 
Ja. Hvad er din rolle? Du er kvinde, så er der nogen opgaver som er dine? Ja, jeg har jo 
lært det med de der oste og lidt om, hvordan man opbevarer mad. Og det har jeg så stået 
for. Men jeg sørger også for at lære det videre til andre, så vi er flere om det. Ja. Men 
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ellers synes jeg mest, at jeg med sådan og lytter og … og holder humøret oppe og… og 
jeg synes også det forhold til Jesus er rimelig tæt. Ja. Jo længere vi går. Altså så er det 
ligesom, vi følges mere og mere ad. Så det er os, der ligesom..Ja. går sammen. Går. Fordi 
I snakker godt sammen eller..? Ja. Vi forstår meget hinanden. … Og vi snakker også 
sådan eh.. en del visionært. Okay. Altså…hvad det kan føre til dette her. Vi går og laver. 
Ja. Og så kan jeg se, at der også er nogen gange vi går, godt nok parallelt, men et godt 
stykke fra hinanden, hvor vi går og tænker tanker hver for sig. Ja. Altså, det er både det, 
ikke at indoktrinere hinanden, og så er det også det at vise andre, at vi er ikke mere tætte, 
end vi kan også gå sådan der. Og vi kan godt, og andre kan godt komme op imellem os. 
Ja, så I ikke lukker sammen …. I er stadig åbne overfor..Ja vi er ikke bare sådan.. de 
andre…Ja….Og der er jo også nogen af dem, der har været med i lang tid som… som 
ligesom har noget at skulle have sagt også. Ja. Hvad siger de andre til, at I snakker godt 
sammen? Er der nogen, der er lidt jaloux eller.. sådan at de ville ønske, at det var dem, 
eller..er det bare sådan helt accepteret, at det er helt okay, I snakker godt sammen og 
følges ad? Der kan jo godt opstå nogen ting, på sådan en tur. Ja. Jeg tror også, det er 
nødvendigt, at vi laver det der. Ja. At vi ligesom går ud og lader dem få plads og…fordi 
det er jo ikke fordi, vi ikke vil snakke med dem eller noget, men man kan godt mærke, at 
der er ligesom en tiltrækning til hinanden, fordi man bare forstår hinanden, 
næsten…man behøver ikke at sige ret meget. Nej. Og jeg ser mig også meget givende 
overfor ham. Ja. Altså det er ligesom, hvis der lige skal lidt massage til på skulderen, så er 
man der lige, eller hvad…altså så har jeg også sådan en funktion med at tilse de andre, 
hvis der er nogen der ikke har det så godt. Altså der kan være dårlig mave eller sådan et 
og andet. Der skal ekstra væske til eller urtetheer.. Fordi du har lært det her om de der 
urter, eller? Ja. Og der er også nogen, der får noget olie smurt på benene og fødder er det 
også nogen gange nødvendigt. Og der er også nogen, der får nogen sår på fødderne. Ja. 
Altså hvis de skær sig lidt på en sten og… men det er alligevel…vi er ved at være sådan 

lidt nogle hårdføre folk. Ja. Med støv i strithåret og sådan…Ja. Hvor lang tid går i der? 
Altså det der lige kommer er 40 dage. Men det virker jo også som ”40 dage i ørkenen” 
ikke også. Men det er lige det, der kommer ind. ja. 40- 42 dage eller sådan noget. Ja…. 
Og vi er tidligt oppe, så vi går sådan før det bliver alt for varmt. Ja. Og så går vi cirka 10 
km eller sådan…og så hviler vi. Ja. Og så går vi lidt igen. Ja. Det ved jeg søreme ikke… 
ved 4-5 (16-17)tiden igen. Kan vi så godt gå der et par timer. Og så slår vi lejr der, spiser 
lidt og sover og så går vi videre næste dag. Altså, det er hvis det bare er ude i Nowhere. 
Ja. Ikke også. Ja. Jah der er også noget, altså.. Man kan godt fange sådan nogle dyr også. 
Okay. Nogen..jeg ved ikke hvad det er for nogen. Det ligner lidt nogle egern. Jah, det kan 
der vel godt være. Jeg tror ikke det er egern, men det er sådan nogen..med lange haler, 
lidt buskede haler. Jeg tror de bor nede i jorden. Det er heller ikke… I jorden? Ja he. 
Jordegern? Ja he. Jamen de findes jo. Ja det gør de. Men det er nogen, der kan bruges til 
mad? Ja det er det. Der er sådan nogen, der bliver fanget ved, at man kaster en sten, der 
rammer liige perfekt! Okay. Så det er du god til? Nej det er ikke mig, der gør det. Det er 
nogen mænd, der gør det… Parterer de så også de her dyr, eller er det… Mm…de bruger 
skindet til bælter og punge og… snører og …eller sådan strimler nærmest. Ja. Der i 
gruppen, er det mest mænd, der er.. jah, det synes jeg, det er. Altså der er også kvinder 
med, men det er hovedsagelig mænd… Og der er også.. dem kan jeg også godt…altså 
der er også sådan et par unge 12-14 årige, som starter, men jeg tror ikke, de er med helt 
herud… Joh, det er de vist alligevel… Og moderen. Ja. Men der er faktisk også kommet 
nogen med, der er, der er handicappede eller sådan noget. Jeg synes der er en, der sådan 
går…  Der går dårligt? Jah.. Der er nogen, der er bundet med sådan noget... Ja bare 
sådan noget lærred på et greb …uklart… Så det er nogen nye nogen, der er kommet med 
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i gruppen?.. Jah..det kan også være, den jeg kan se der, måske har forstuvet fod eller… 
Men der er også nogen, der går med, som er syge. Ja. Nogen der er kommet med. De har 
ikke været med fra starten? Næh, jeg ved ikke lige, hvor de er kommet på..eller med. Men 
der er nogen, vi gør noget ved i hvert tilfælde, mens de vandrer med. Som du også er med 
ind over og behandle, eller hvad? Jah, i hvert tilfælde er god ved på en eller anden facon, 
ja. Jeg tænker også, der er noget…. Der er i hvert tilfælde noget med nogle omslag også.. 
Ja. Og det er nogen betændelsesting, ser det ud til.. Ja.. Det bliver i hvert tilfælde lægt. 
Det er jo super. Når nu I har gået her i de der 40 dage, hvor ender – eller 42 dage – hvor 
ender I henne der? Der kommer vi til den der by langt ude, hvor der er den der yogi. Ja. 
Hvor vi samles. Det ligner altså lidt et telt, når man ser det… man er inde i…synes jeg at 
det gør..Ja. Men det kan da nemt ske. Er det der, hvor han bor? Ja, det er ligesom et sted, 
han har…hvor han kan samle folk inde i…. og lære dem noget. og sidde og medi… hvor 
der sædvanligvis er flere, der sidder og mediterer… Og der bor også flere i den by, hvor 
han holder til. Ja. Er det en større by? Jah…det kan jeg så ikke rigtig se. Men der bor 
flere. Ja. Og fordi husene er ens. Altså når man kigger henover dem, så kan man ikke se, 
hvor mange er der? Nej, det er svært. Det er ligesom man bliver nødt til at tage det gade 
for gade eller sådan hehe Ja. Men det er, der er sådan noget gråt lærredstelt over det. Der 
hvor han er. Ja. Det er der I bliver inviteret indenfor så? Ja, der kommer vi ind og…ja der 
er vi inviteret ind… og der sidder vi også og laver sådan en session med energi, og han 
taler, eller synger..eller messer. Men han har sådan en turban på hovedet og så et 
lændeklæde. Ja. Og han mangler også en tand, tror jeg… ja det er sådan en tynd, garvet 
fyr. Ja. Altså. Ja. Men også sådan lidt lun i øjnene, men også, ja, en der ved en hel del. Ja. 
Nåh, ja.. jeg tror faktisk også, vi er inde hos ham i mere end den ene dage, jeg så sidste 
gang. Ja. Det kan godt være vi faktisk er der en uge og lærer noget hver dag. Ja. For at 
snakke med ham eller for at meditere sammen med ham? Ja, han underviser. Han 
underviser i noget? Ja. Ja… Og det er noget, som de fleste af os i hvert tilfælde ikke har 
hørt noget om før. Okay. Det er sådan noget ”wæwæwævø” han siger hehe. Det er en 
masse ting, han kommer med – så gør det sådan og så gør det sådan og…og så for at 
komme derhen, så skal gøre man gøre sådan og så sådan… Ja. Og så skal vi selvfølgelig 
prøve det… Ja… Og det er lidt uvant.. altså det er lidt en form for overbygning på det, 
Jesus han er kommet med. Ja. Eller han kan også danne en energi og det er sådan set 
den, vi har kunnet mærke og den vi er gået med, fordi vi kunne mærke den. Og ham her, 
han kan så ligesom forklare lidt om, hvorfor det er sådan. Og så kan han lægge lidt mere 
viden ovenpå. Ja. Så I deltager i det hele gruppen, også Jesus og.. Ja…. Jeg tænkte lidt 
på, om vi kunne komme tættere på det der, han gør. Han gør et eller andet ved både 
Jesus og mig derinde. Hvor vi ligesom bliver taget fra de andre, og så laver han sådan en 
indvielse eller et og andet på os. Men jeg tænkte på om man kunne komme lidt tættere 
på for at se, hvad det var. Ja… Måtte vi det? Må vi komme tættere på? Jae. Du vil gerne 
have zoomet lidt tættere ind. Ja, zoomet lidt ind så står vi helt tæt sammen os tre, og så 
har han sådan.. Jesus står til højre for mig, og så står han sådan foran, og så tager han 
sådan på hver skulder, på en skulder af os hver og er så.. uklart… I to…uklart… og I 
hører sammen! Og der er det så, sidst jeg var oppe ved Katja, hvor jeg så det der med at, 
så laver han sådan en… lægger hånden på hovederne og så hver….hm..om vi kan se 
noget mere… Siger han noget? Eller gør han bare..? Ja han gør noget. Han samler 
ligesom noget energi foran sit eget hjerte først, ja… og holder den der, indtil den bliver 
rigtig stærk. Og så lægger han en hånd på hver vores hoved… foran…på, der på 
fontanellen. Ja. Ja og så gør han det der… man kan ligefrem mærke det i hjertechakra 
også. Det handler om den energi han har… Ja jeg kan godt mærke det nu. Det går sådan 
helt ned i hjertet og så forener han den… eller åbner os sådan helt ned i hjerterne… ja… 
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dyb udånding … lægger han energi ind også? Ja det er ligesom sådan en energistrøm, der 
går sådan …du kan næsten helt høre det på min stemme. Ja. Dyb udånding. Han er 
meget tilfreds, med det han har gjort. Det var da godt. Det er sådan ligesom han siger: 
Det her, dét virker! Så.. Ja. Dyb udånding…. Jeg bliver i hvert tilfælde stående der. Jesus 
han sætter sig ned…. Jeg tror ikke han ligefrem er svimmel, han er nok…han kan i hvert 
tilfælde godt mærke det. Ja. Og så ser han sådan på sine hænder..sådan..på håndfladen 
og på håndryggen og… Ja. Og så siger han, det er som om det… det er overalt og 
energien er overalt i ham nu… altså jeg kan også mærke, det gør noget ved mig, nu. Det 
er ligesom om det heler det æteriske legeme eller sådan noget. Det mærkes sandt, ja. Det 
bliver sådan helt gyldent. Guld eller gyldent, ja. Ja…. Han har i hvert tilfælde forstærket 
noget, som vi lidt havde i forvejen. Ja. Men det er sådan, at vi ligesom kan se og mærke 
det ..uklart.. det æteriske legeme…  Hvor det før havde været lidt tæt på kroppen, måske 
”en centimeter”, så er det ligesom det pludselig bliver 5 centimeter tykt. Ja, og så skal vi 
også hvile. Ja. Det er nok en god idé. Og der bliver vi faktisk rimelig godt trakteret der, 
alle sammen. (Mobilfløjt)… Jeg vil skyde på, vi er der en 3-4 dage bagefter alt dette her 
også. Ja. Så det er nok sådan et ophold på en 9-10 dage eller sådan noget. Alt i alt…. ja, vi 
får også at vide, at vi skal fare lidt med lempe…først. Ja… Ja… Ja så vinker han egentlig 
bare farvel og så fortsætter vi. Ja. Udover sådan noget stenet terræn. Ligesom alt det 
andet…hehe. Ja. Er der nogen planer om, hvor I skal hen eller…? Er det bare, hvad der 
byder sig? Jah, altså sidste gang (i regressionen v Katja), der var det ligesom vi skulle 
hjem, og vi ligesom havde retning mod eh Jerusalem. Nu ved jeg så ikke, om det var 
Jerusalem, men det var det, der kom. Men vi fortsætter i hvert tilfælde i den.. nu har vi 
været herude og så følger vi den bue ligesom. Ja. Hvor vi så går lidt skråt… og der 
kommer vi faktisk til … lidt en oase, der er en brønd. Ja. Og der er også..lidt vegetation. 
Der er nogle palmer. Mm, er det et sted i gør holdt? Ja…. Og..ja der bliver faktisk en 
rimelig livlig snak…. Og leen.. Og, ja over det vi har oplevet ved den der yogi og også, 
altså : Ejh så gjorde han sådan der og så kunne man mærke sådan og  Ja det er altså for 
underligt, og sådan nogen ting. Og der er sådan meget…optimisme. Men det er også 
rigtig rart at komme til at sidde inde i skyggen der! Ja. Men vi har ikke så meget at spise. 
Vi har noget brød, men det er ret tørt… Jah vi har også.. jeg synes det ligner en 
almindelig flaske… ikke sådan en af ”rigtig” glas, men en af sådan noget mat glas. Mm. 
Med en hvid prop i.. det synes jeg ser lidt underligt ud. Ja… Altså det ligner grangiveligt 
en glasflaske, altså sådan fra noget groft smeltet sand ikke? Sådan rigtig grov glasflaske. 
Jeg ved så ikke, hvorfor der en hvid.. Er der noget i den? Jeg tror nok, det er vin eller et 
og andet. Jae eller olie.. eller… altså min første indskydelse var, at det er vin. Det tror jeg 
også, det er… Eller eddike, kan det også være! Det er i hvert tilfælde noget, der er 
pissesurt hehehe! Altså enten så er det noget vin, der er gæret eller også er det 
eddikeagtigt. Det kan det jo godt være. Og det kan også være noget andet. Det er bare 
mærkeligt, at den prop er sådan helt hvid som, altså som var det en hvid flintesten, der 
var sat på toppen. Men det er bare den konsistens, den har…ja……. Jeg tror det er en 
anden hvid sten.. Snekvarts eller sådan noget…….. Det er sådan en finere slebet sten i 
forhold til, hvor sådan lidt ruflet flasken, den er. Den er sådan ligesom, hvis vi selv ville 
smelte noget glas, sådan grå og lidt gennemsigtig. Deler i så det, der er deri. Ja den går 
sådan… den går på omgang? Ja jeg synes, vi kommer sådan lidt på brødet. Ja. Nåh!, 
ehm…jeg tror faktisk det er noget for at holde maven i orden på en eller anden facon…. 
Ja det kan da nemt være. Altså ja. Også fordi der er en brønd der. Altså… noget man kan 
tage i samme måltid som man så også drikker af det vand der. Nåh. Jeg tror det er et eller 
andet, det er måske sådan en bakteriekultur..noget gæret et og andet, for at modarbejde 
at man får noget andet undervejs, når man gør ophold sådan nogen steder. Ja. Det tror 
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jeg, det er….  Det virker i hvert tilfælde som en plausibel løsning, når man ikke sådan 
liige.. Ja det gør…. Også fordi der også kun lige er, hvad der svarer til ca. en ½ liter til 
sådan en hel flok ..en 25 mennesker. Ja som så skal have en skvat hver. Ja, det er bare 
sådan en squeez man sådan får ned på noget tørt brød. Ja. Og så suger det ind i der. Det 
var nok datidens vaccine hehe. Ja mælkesyrebakterier. Datidens mælkesyrebakterier. Ja 
hehe. Men I går videre? Altså når I har sovet, så går I videre derfra? Ja. Men vi overnatter 
der… og det er noget med at få klappet sig selv for insekter og sådan noget. Mm. Er der 
insekter der? Ja, der er nogen myg og noget… der sværmer der. Moskitoer…. Der er i 
hvert tilfælde nogen, der har nogen rimelig store myggestik næste dag… ja…. Men det er 
ikke noget, vi kommer til at lide af. Nej. Det er noget, der bare går væk. Der har ikke 
været noget sygdomsrelateret til det eller noget. Nej. Ellers havde du nok også vidst lidt 
om, hvad du kunne gøre ved det..Ja der ville lige være kommet et godt råd der, hehe. Ja 
det tror jeg på. Heheh. Ja. Det er heller ikke andet end – Hold da op, hvor ser du ser du 
ud, og sådan noget…  

Nu tror jeg godt nok også, jeg skal ud på det lille hus… Rejser mig. .. Der er nogen der 
har sådan nogle buler på kroppen. Ja hehehe. De kan godt blive store, de der. Ja …. Nå 
jeg har også helt ondt i fødderne… Ja af alt det gåen der.. Knirk fra dør. 

Det var dog en masse vand, der skulle ud efter den brønd! Hehehe. Det er alt det du har 
fået at spise og drikke. Ja. Hahahehe ja. Hehe. 

Det var meget, jeg kunne mærke det der. Helt ned… i hjertet. Ja. Det mærkedes faktisk – 
den gang det skete der – ja – der sagde du, at du faktisk blev healet i det her liv også på 
det. Jamen det tror jeg også, jeg gjorde. Det mærkedes sådan. Sådan dobbelt. Ja. Også 
fordi, jeg havde jo alt det der hjerteflimmer på vej herind, så det tager de nok først, fordi 
der kommer noget med hjerteåbning. Ja nemlig. For jeg synes det var mærkeligt, at jeg 
sådan skulle sidde og have det. Ja, hvis du ikke plejer at have det, så. Nej, jeg godt sådan 
få det engang imellem, men det er ikke så tit, altså. Det er som regel, fordi det er sådan 
noget… Pyh. Nu bliver her varmt da! Bliver du varm? Ja! Pyh… Det kan være den der 
lille alf, den kommer igen? 

Jeg sidder her med Marianne, der lige skal en tur ned med elevatoren, dertil hvor vi var. 
Vi var ude i en oase. Hvor de havde fået en masse mygstik. Dyb udånding. Så du går ind 
i elevatoren og trykker på knappen og når døren går op, så er det fordi du er det samme 
sted igen. Ja, jeg kan godt mærke, jeg også har fået et par mygstik. Det er faktisk der, jeg 
har haft sådan noget helt tør hud, der skaller om minder meget om psoriasis. Ja. Det er 
lige der på ydersiden lidt over anklerne. Er det der, du har myggestik. Ja der havde jeg 
myggestik dengang… Så I pakker sammen og går derfra. Ja, så går vi ud i solen…. Det er 
nok meget varmt. Ja det er det også! Og det bager godt nok ned der. Vi har så fyldt sådan 
en dunk med, eller hvad vi har af dunke, med vand. Ja. Jeg ved da ikke, vi havde så 
mange æsler… det er som om vi kun har ét æsel tilbage… Det virker lidt som om, at vi 
har afleveret de æsler der i byen. Måske nok til ham der yogien, for opholdet, eller 
skænket dem til byen eller … Ja. Vi har i hvert tilfælde ikke meget proviant, når vi drager 
videre fra den her oase.…. Men jeg har sådan tænkt på – også efter jeg skrev det andet 
ind – efter vi havde været ved den der yogi, at der er lidt en form for lysnæring i det han 
har lavet der. For det er ligesom om, at vi skulle ”bare gå”. Og vi kun har så lidt proviant 
med. For han spiste i hvert tilfælde heller ikke meget selv… Men I overlever jo også på 
jeres rejse. Mm ja. Kommer I videre? 

Ca 1.05 på afskrivningen Klokken er 18.00 
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Fortsætter afskrivning i dag 22.09.17 kl. 10.50 

Så det kan da godt ske.. Det er altså ligesom om det bliver mindre og mindre …mad. 
Nejah det er ligesom om, vi kan fange en slange i ny og næ, ser det ud til… Så får vi 
ligesom sådan..når den er tilberedt, så er det sådan noget hvidt kød. Ja det er det… Men 
de er altså lidt svære at fange. Det er ligesom om de skal fanges ind i sådan en 
lærredspose, eller sådan noget, men den ligger lidt under en sten, eller de laver sådan en 
lille fælde… Ja. Sådan kan man være heldig at fange én eller også, så er det noget med 
bare at være rigtig, rigtig hurtig. Ja. Og få en stenet eller fanget. Hvor mange er I nu i 
gruppen?... 20 tror jeg. Der er to, tror jeg, der er blevet tilbage der, hvor ham yogien 
boede. Ja…Så I fortsætter ud på den færd der. Hvor mange dage går I nu? Jeg tror der er 
ca. 5 dage…tilbage, fra der, hvor vi er gået til nu. Jeg ved ikke, hvor langt, eller hvor lang 
tid, der er gået fra den oase der. Nej. Der har vi gået..måske en tre-fire dage. Der møder 
vi ikke rigtig noget. Nej. Det er altså, hvad man kan finde… i krat og i..ja det er godt nok 
noget øde noget at gå i… Og det bliver ved at se ligedan ud, altså sådan noget øh støvet 
noget, med små og store sten og det er også.. ja jeg tror også, vi er nødt til at navigere 
efter stjerner… altså om natten. Ja. Man er nødt til at vide fra om natten, hvor man skal 
hen. … det er faktisk noget Jesus kender noget til! Ja. Han kender til noget med at 
navigere efter stjerner… og der er også en anden en med, der kan det…Og nogen… som 
de så lærer det. Ja.. Men ellers er det så også lidt… det er lidt velsignelse af kølighed der 
om natten. Ja… Altså man sover jo ikke sådan tungt. Men eh… der er altid nogen, der er 
vågne. Ja, der er Ja der er nogen, der våger over de andre og så ligger man sådan så tæt, 
som man nu kan….Ja. Så I kommer hen til byen?... Eh ja, eller der er i hvert tilfælde kun 
et par dage tilbage. Mm.. Men der er altså også nogen, der begynder at skrante rigtig 
voldsomt. Okay. Hvor det er ligesom, vi ikke rigtig kan gøre noget ved det. Fordi vi er 
alle sammen ligesom i proces. Ja. Vi kan ikke sådan gøre alverden ved hinanden, andet 
end at holde sammen… Der er en, der får et og andet med øjnene… Ja, der er en, der får 
noget slemt med øjnene, ligesom… lidt ligesom hornhinderne løsner sig..eller et og andet 
vildt. Okay… Det går i hvert tilfælde pludselig galt for vedkommende… Mm. Der bliver 
vi..der er faktisk sådan lidt en panikstemning..faktisk, over det..ja. Okay, i gruppen? 
Jae… altså både vedkommende selv, men også sådan..”Åhhh”.. Mm. ”Gør noget, gør 
noget!” eller sådan… Så han ser ikke så godt – eller det er måske en dame? Nejh det er 
en mand. Okay. Dyb udånding. Det er nok en af de ældste, der er med…Men han falder 
også sådan helt ned på knæ og sådan som om, han kan ikke mere. Men det er altså et 
eller andet inde i ham, der gør noget…. Det er ét eller andet inde i ham, han bliver 
voldsom syg af, jeg ved sørme ikke, hvad det kan være, om det er en bændelorm…men 
den gør jo bare..den uddør vel, hvis den ikke får noget mad… Men det virker som sådan 
et og andet, der går løs eller…eh…altså ligesom han sprænger indvendig, eller hvad skal 
man kalde det? Det kan man godt kalde det…Altså som om det var åbent mavesår, men 
det virker bare længere nede. I tarmene. Han er i hvert tilfælde voldsomt forpint. Og så 
de der øjne, der ikke… Ja det var da en voldsom oplevelse…Ja. Og I kan ikke gøre så 
meget… Nej, vi kan ikke gøre noget ved det… det er…altså… vi samles bare om ham og 
beder, faktisk. Ja. Og så, ja så dør han bare. Ja.. Det var for sent, man opdagede, at der 
var noget galt. Ja. Og så var det bare for langt fremskredet…Ja. Det er jo også begrænset, 
hvad man kan gøre ude i ørkenen. Ja for der er jo ikke de remedier, man skal bruge, og vi 
havde jo kun vores æteriske legeme, kan man sige. Ja. Altså..men eh..ja, han ligger så 
bare der i fosterstilling. Man kan ikke engang rigtig komme til at begrave ham… man 
kan lægge sten henover, det er det eneste. Altså jorden den er simpelthen så hård og så 
bare med det der støv ovenpå. Ja… Vi.. ja der bliver ikke gjort andet. Det er små og store 
sten, så meget vi nu kan og så..Ja…Mm, så I går videre dagen efter eller? ..Ja. Det her 
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sker sådan lidt før middag. Mm. Og vi er nødt til bare at fortsætte om eftermiddagen…. 
Jeg kan altså ikke forstå det med det der æsel, om det er… Jeg bliver ved at få noget om 
et æsel ind…Det er også bare sådan et magert et. Der er ikke mere proviant på det i hvert 
tilfælde. Så I er løbet tør for mad? Ja. Det har vi været i nogle dage. Ja.. Det er også det, 
der får ham til at bukke under til sidst. Ja… Jeg kan bare ikke forstå, hvorfor man så ikke 
vælger at spise det æsel der… Det har måske ikke noget at byde på. Nej, det er noget 
mager. Og så er det som om, der bare er to vandflasker, der hænger, en på hver skulder af 
det. Ja. Og så den sidste dag inden vi når frem, altså til noget by.. Der slæber vi os 
simpelthen af sted. Mm ja… Der er også en anden en, der bliver nødt til at blive liggende 
derude….. det kan jeg faktisk ikke rigtig se.. jeg tror også det er en mand men... Der er 
ikke så mange kvinder med i slænget der, måske kun en 4-5 stykker… Men han vil ikke 
have, at vi bliver der! I skal bare gå? Ja, vi skal ” Bare gå, bare gå! Jeg lægger mig her. Jeg 
kan ikke.. jeg når ikke med..” Og der er han altså også.. han vil simpelthen dø alene der. 
Ja… Og han er altså også..han er næsten færdig, da vi går..Ja.. altså..næsten bare sover og 
sover og bliver helt tør, helt ind i munden og… Ja… Og I fortsætter? Selvom det er trist at 
må efterlade ham. Ja. Men der er faktisk nogen, der henter ham, der fra den by, vi 
kommer ind til. Der er faktisk nogen, der får hentet ham. Okay. Ind… Men der kommer 
vi så ind til en by, og det var så der, jeg så sådan nogle fortovssten, der var helt 
blankslidte, sådan noget marmor eller sandsten eller sådan noget, der var helt slidt af, at 
folk går på det. Mm.Ja. Er det en stor by? Ja det tror jeg nok det er, ja. Ja… Jeg ved så 
ikke om det er Jerusalem, men det var i hvert tilfælde det, den blev kaldt sidste gang. Det 
er i hvert tilfælde en større by, for der er mere end én synagoge i byen. Ja… Der er måske 
4… Men vi kommer i hvert tilfælde ind og bliver passet og plejet. Ja. Og får mad sådan 
lidt efter lidt..efter det sult der, så vi ikke får for meget på en gang. Ja… Mm. Men der er 
alle jo så ret spinkle, da vi kommer dertil. Ja… (Mobilfløjt i baggrunden). Skal der ske 
noget specielt i den by, efter I er blevet passet og plejet og… er der så en opgave til jer i 
byen? Nejh først og fremmest skal vi lige fortælle, hvor vi kommer fra og Ja..Ja og så er 
det sådan stadig bare at fortælle om de her ting. Om det, hvorfor vi går som vi går. Mm. 
Og hvorfor eh fast ejendom ikke betyder så meget. Og at det er noget vi ligesom føler et 
kald til at gøre. Ja. Og at man er fri til følge med, hvis man ønsker det. Ja…. Det er 
ligesom, vi får sådan nogle dadler, kan jeg se. Det er ligesom først efter vi sådan er 
kommet til hægterne her, at det sådan eh.. der begynder lidt mere med de der 
helbredelsesting. Mm. Der bliver sat mere fokus på det. Men det er hovedsagelig Jesus, 
der står for det… Hvad laver du?...Eh, jeg hjælper til og det gør de andre også. Altså det 
er sådan, vi hjælper, altså det gør vi alle sammen, vi hjælper sådan, hvor vi kan, Ja i byen 
der. Mm. Men de der rigtig svære tilfælde af, altså hvor folk er syge, der er det, ligesom af 
respekt, at det er Jesus, der ordner det… Så går han forrest med det. Ja. Altså selvom vi 
alle sammen er åbnet for at kunne gøre noget.. ja, så tager vi os mere af de mindre ting. 
Men vi er glade. Ja. Vi er også tilfredse. Vi er glade for at være kommet til den by der og 
glade for at mærke, at vi er kommet til kræfter. Ja… Nå, det er da noget nyt.. der kan jeg 
ligefrem se, at jeg går med Jesus i hånden der… jeg går på hans højre side Okay, ned af 
sådan en gade… Ja.. Ja der er vi faktisk meget tætte. Hm. Det minder meget om sådan et 
kærestepar, der går der. Okay…Eller i hvert tilfælde meget meget gode venner. Ja. Vi går 
sådan.. ja hånd i hånd…(Vi går med arme og skuldre tæt op ad hinanden, og jeg lægger 
min højre hånd henover hans – dette er blot ikke indtalt på lydfilen.) og lettere til mode. 
Ja. Men der skal vi et eller andet sted hen, her…Ja..vi er blevet inviteret ind til en og 
anden.. Ypperstepræst – er det ord, jeg lige får ind. Man skal sådan lidt hen og så ind 
mellem nogle andre huse.. Ja. Og der bliver inviteret ind, og ind privat. Okay... Han har 
så åbenbart hørt om Jesus. Okay, så rygtet er gået foran, kan man sige? Jah, altså det er 
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så sådan.. altså han har ikke været henne ved os, hvor vi får mad og det der, men altså 
han har hørt om det og er måske også en af dem, der står bag det derhenne. Han virker 
lidt som en hjælper. Eller imødekommende i hvert tilfælde. Der er så helt mørkt, når man 
træder ind der i hans hus. Okay. Man skal lige vænne sig til lyset derinde. Ja. Er det et 
stort hus? Nej, det er det faktisk ikke… det er sådan lidt eh i 1 ½ etage, eller sådan i 
etage. Altså der er sådan nærmest en stue forneden og der ligger også… jeg tror det er 
hans gamle mor eller sådan, der ligger i et hjørne der. Og så lige ved siden af der, der kan 
man så gå op af en kort trappe, og så kommer man op eh.. hvor der så er lidt mere hus 
der. Der er også… to værelser tror jeg, og måske også et eller andet, der går bagud, hvor 
der er et køkken. Eller hvad skal man kalde det, sådan et og andet med… der er sådan en 
forhøjning med.. man kan se man har boet der, eller.. Ja. Ildsted. Ja. Altså, det er en 
forhøjning, og så er der er lavet sådan en rund fordybning i den forhøjning. Og så deri er 
der brænde. Ja, et sikkert bålsted. Ja… Og det er sådan set bare dækket over eh med, 
hvad hedder sådan noget – altså palmegreneloft. Nåh ja. Og nogle stænger. Det er sådan 
halvt om halvt i det fri… Men hun er ret gammel, hende der ligger der. Jeg tror også vi er 
inviteret ind der, for lige at kigge til hende – er der noget at gøre eller det bare 
alderdom?.. Og det er mest bare alderdom… Men han bor åbenbart alene. Han er ikke 
gift. Okay. Men det er også muligt, at man ikke er det, når man er sådan en præst. Det 
ved jeg ikke… Det er i hvert tilfælde moderen, der har sørget for mad og sådan noget til 
ham. Mm… Det må der være nogen andre, der gør, hvis hun ligger der og ikke kan så 
meget… Jah jeg tror faktisk, han bliver nødt til at gøre det selv. Det kan være det, han har 
været utilfreds med og så hahaha Men hun er altså blevet ”bare gammel”. Ja. Altså. Jeg 
vil skyde på, at hun har et års tid tilbage..Mm. Hvor hun mere eller mindre kun – host 
host – kan ligge der… Jeg tror han laver det selv… Okay.. han får det også bragt noget af 
det, af nogle andre husmødre, for han holder til henne i sådan en synagoge og der 
kommer der jævnt hen nogen med.. det ligner nogen granatæbler og nogen næsten hvide 
pærer… Det er så det første, jeg overhovedet har set af en grøntsag! Hahaha. Ja og så er 
der tørrede dadler… og så nogen kødtern Ja og ja…og så er der noget.. det ligner sådan 
nogen sorte bønner, sådan lidt kidneybønneagtige nogen… Ja.. Og dem bruger de vist 
rimelig meget. Det er da vist sådan noget de spiser, det ser det godt nok ud til!... Ja.. Det 
ser nærmest ud til, at de får gule ærter hver dag eller sådan noget hehe.. Chili con carne? 
Hehe nej. Ja de krydrer jo nok med et og andet. Ja det gør de nok. Uklart. Ja det er noget, 
de koger med nogle kviste og sådan noget. Eh… men ja, man får også sådan kød, der er 
skåret fint, tyndt, altså som er tørret. Tørret kød… Det er noget skinkeagtigt, man 
hænger op, sikkert og så… og så sådan noget helt fladt brød. Helt fladt som en 
pandekage. Ja… og det kan godt, altså, det er helt så man kan knække af det. Ah 
dejligt… Hvis man kan spise det, når det er helt frisk, så popper det sådan helt op… men 
man kan også have det tørret. Og så brækker man bare af det..og så lægger man det i 
noget olie – så ligger det nede i noget olie, altså i kold olie… Jeg synes de søber lidt vel 
meget, med det der olie. Haha. Det er på sådan nogen fade ikke. Ja..Jeg ved bare ikke 
rigtig, hvad det er fra – om det er oliven eller… for alt det er så tørt og ørkenagtigt, af det 
jeg har set indtil nu, så jeg har svært ved at se, hvor det grønne skulle komme fra. Ja… 
Det må jo være et sted, at der er nogen marker eller… Ja der er også nogle træer inde i 
byen hist og pist (Det ser ud til, at nogen har et oliventræ i ”baghaven” tæt ved køkkener 
og der er også enkelte træer på pladser i gaderne – dette er ikke indtalt.) Eh ja… Og der 
er også sådan nogen brønde udenfor byen. Ja.. Og der er også adr.. Ja.. der er også 
ligesom, sådan toiletter kan man jo ikke sige det er. Bare sådan nogen steder, hvor man 
bare går hen og så lige skal aflevere lidt hehe. Lokummer. Ja sådan noget i den retning. 
Das. Ja, hvor man bare sætter sig og så (Man sidder bare på hug på jorden og forretter sin 
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nødtørft, og det foregår samme sted, som hvor æslers gødning også samles).. Ja.. Føj.. for 
fanden. Og der er fluer og sådan noget. Fy for fanden da. Det er klamt da! Ja. Men det 
ligger ikke alle mulige steder. De samler det da trods alt. Jah.. men hvad så dem, der bor 
inde midt i byen, hvordan skal de nå derud? Hehehe De må løbe lidt hurtigt. Ja. Puha, 
ja… Ja der er i hvert tilfælde ikke noget med at vaske hænder eller noget bagefter, eller 
noget som helst, for brønden ligger ikke lige ved siden af… hehehe.. men der er i hvert 
tilfælde sådan nogle runde brønde, hvor der er lavet ligesom eh, der er ligesom kraftige 
mursten, der er bygget rundt i kanten og så er de sådan, ja til knap knæhøjde. Hvor man 
så kan sænke sådan en hud. Ja. Altså noget man har lavet af skind og så ja ligesom en 
pind og så en pose jah (mobilfløjt) Hvor lang tid er I i den by der? I må være der længe?... 
jah det tror jeg vi er. Altså, det tager nogle dage lige at komme sig der. Det har vi nok 
brugt en 3 dage på, og så er det ligesom vi holder lidt ”ferie” og går lidt rundt og mm… 
der kan vi som godt have brugt 5 dage mere. Men det er måske meget normalt, at vi er 
sådan 5-9 dage hvert sted. Ja.. Det er 3 dage, bliver der sagt. Nå. Men nu var vi jo også 
langt undervejs… ja det må man sige. Og det er ret flade huse, der er i den by her. Jeg 
synes ikke, der er sådan et kæmpe tempelkompleks eller… Og det skulle der vel nærmest 
være, hvis det er Jerusalem? Vil jeg tro… Det er åbenbart ikke nødvendigvis sådan… jeg 
synes faktisk, jeg får vist sådan en kirke, hvor der er sådan en brønd indeni med helligt 
vand i. Okay…  

Klokken er nu 14.47 den 22.09.17. Jeg må holde pause og spise lidt. 

Ja. Ja der er sådan – der er.. en dyb brønd derinde… Det er ligesom, der også er nogle 
gravkammer, men jeg synes… jeg synes nu også, det er som, jeg har set noget i 
fjernsynet engang. Men det virker meget virkeligt, også med energi omme i mit 
baghoved og sådan.. Mm…. man kan altså se langt ned i en brønd herinde… og så er der 
ligesom nogle rum, der er lukket til, sådan ind i siderne. Ja…nå, men der er i hvert 
tilfælde ikke andet at se derinde… Med mindre det er nogen fra kirken, der er lagt ind 
der… hvis det er en gravplads, så er det en speciel gravplads! Ja. For nogen, der har 
betydet noget. For det er ikke sådan, det ellers er… altså der bliver man begravet udenfor 
byen… Ja, normalbefolkningen eller hvad man skal sige – de almindelige ja de bliver 
bare begravet udenfor. Lagt ud.. det er sådan ligesom grave, ja hvor man sådan lige kan 
være, og så bliver man skubbet ind. Ja… Ja der kan være mange inde i sådan en 
klippevæg eller hvad…jordvold, eller… uklart.. ja, det kan godt strække sig over et langt 
areal. Ja. Hvor der er egnede steder…. Altså jeg synes.. altså jeg føler ikke, det er noget, 
man sådan eh sådan som det er nu om dage, eller måske var for nogle år siden nu om 
dage, at man sådan kommer på kirkegården og lægger blomster og sådan noget der. 
Sådan virker det ikke rigtig. Det virker som afsluttet. Ja..Det er ikke sådan et sted, man 
går hen og sørger ligefrem. Nej. Men der er jo forskellige kulturer, hvor det er forskelligt, 
hvad man gør på gravpladser. Ja… Det virker ikke som noget, der er særlig dramatisk 
faktisk. Eller sådan… Udånding… men vi skal videre et eller andet sted hen, vil jeg tro. 
Ja. Skal I ud at gå igen eller sker der et og andet i byen?.. Nej jeg tror bare, vi bryder op. 
Ja. Og går videre? Ja.. eh jeg tror faktisk der er nogen, der bliver i den by der. Det 
forekommer mig, vi kun er 15 nu, der går derfra og æslet også er byttet til et nyt æsel. Ja. 
Altså så det andet så bliver fedet op igen. Det her ser rimelig frisk ud. Der behøves kun 
ét… Det kan være der ikke er så langt til det næste sted?... Nej, her kan man i hvert 
tilfælde se, at der er noget, der er grønt. Og sådan lidt knæhøj bevoksning. Så det er 
blevet lidt mere frodigt, det I går i? Ja fra den her by er det og lidt udenfor, der er det. 
Ja…. Ja.. Hvor mange dage skal I nu gå? Der kommer man også ind igennem sådan en 
lund. Ja… Og så kommer man faktisk ind i en anden, ligesom en anden lille bydel. Og så 
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skal man ind igennem den og så kommer man ud på den anden side der, og der er… jeg 
får i hvert tilfælde vist et appelsintræ. Ja.. Citroner er der også… sorte oliven er der i hvert 
tilfælde også… Ja… Der hilser folk også på og det er ligesom, vi er kommet ud på landet 
der, og gå. Ja. Og der hilser folk på…  Vi er ikke sådan inde i hvert hus, sådan, nejnej, 
altså selvom hvis man kommer til en gård, eller hvad man vil kalde det – sådan et enkelt 
hus med en bonde i – det er ikke sådan, at vi er meget inde der… Vi får lidt vand og en 
appelsin og Ja. De er meget gæstfrie, synes jeg, eller gavmilde. Ja. Og smilende. Jeg 
synes faktisk det virker sådan, som om folk hviler i sig selv. Ja… Og stille og roligt laver 
dagens dont af det, der skal til. Ja. For at holde sig i live og overleve og… Ja. Det er en 
lidt anden måde at leve på, end da I gik i sand og sten og.. Ja. Der er mere befolket her. 
Sådan med jævne mellemrum. Mm… Vi kommer også til en lidt større by nu… Ja……. 
Altså et eller andet sted, så må det have været lidt kedeligt alligevel. Jeg synes det er det 
samme, man går og laver…. At hver gang man kommer til en ny by, så skal man ind og 
finde et sted, hvor der kan blive talt fra. Ja. Og så er der nogen, der forsamles om det… 
Jeg synes ikke der er sådan oprørsstemning eller noget, hvor vi kommer frem. Nej… Jeg 
synes tværtom, at det virker som om,det bliver modtaget med interesse. Ja… Så folk vil 
gerne høre på jer?... Ja. Det er måske heller ikke så tit, man får news. Hehehe nejh, de ser 
nok ikke lige tv. Nej… Men i den her by kan man i hvert tilfælde se, at børnene er rigtig 
glade. Og de løber efter os. Ja… Masser af sådan nogen helt sorthårede børn… Og de 
råber op og griner, og synes det er evig godt, det her. Ja… hehehe Ja der sker noget nyt! 
Ja. Ja der bliver vi fulgt helt ud af byen. Ja. Hahaha ja og vinke vinke og juhu. Og der er 
også de der tøndebånd ligesom i det der Nefertiti-liv. Ja. Det er jo også en gammel ting. 
Ja. Jeg har som oplevet dem i vor tid også. Ja. De der tøndebånd, så det er nogen der… 
Ja. Ja, så I går videre? Ja. Det virker som om, det er noget, der fortsætter i en 
uendelighed, men jeg ved ikke, om jeg kan komme ind i noget andet, måske.. eller.. eller 
vi kommer til noget… Det var nok bare sådan det var. Ja, det tror jeg… Jeg kunne jo godt 
tænke mig at se nogen af de der helbredelser.. hvis det er.... altså sådan.. uklart… Ja. For 
jeg synes, der var lidt i en af de byer, vi er gået forbi. Der var …måske den der med ham 
på taget der… Ja… Den havde jeg sådan lige inde, men det var ikke det vi så mere af… 
Det føles bare som om, man er meget mere hook på det der med at hjælpe. Energien der. 
Ja, det var måske også det der har været formålet, der. Ja. Og kunne gøre en forskel uden 
at.. Ja, men det kan være vi skal stoppe og spørge om der er mere, du skal se? Er der 
mere, du skal se fra det her liv? Ja det kan godt være, det er derfor. At det er derfor, der er 
stille. Ja, er der mere, du skal se fra det her liv? Så kommer den der lille fe. Nå, det er 
godt. En lille fe. Ja. Ellers så flytter vi dig bare. Ja det er ligesom om, vi skal over i en hel 
anden boldgade. Eller… Vi skal måske hen til tiden, hvor Jesus dør? Hvis der ikke er 
noget før.  Der er i hvert tilfælde… ordet ”Optøjer” kommer ind. Okay…. Der er i hvert 
tilfælde folk, der maser og skubber og sådan – lad ham nu lige komme forbi – hun har 
godt nok travlt den lille fe der. He ja. Med at drysse…. Jeg tror han er på vej til noget 
samtale i hvert tilfælde. Ja… Og jeg har det sådan, at jeg vil gerne gå med. Men der bliver 
jeg så holdt tilbage. At han skal selv gå op. Han går op af nogle trapper til sådan et 
overdækket område, der ligesom er mellem to bygninger eller sådan noget. Ja… Ja der 
går han op til en mand, der får viftet sådan, at det ikke bliver for varmt for ham. Ja… han 
har sådan en romersk dragt på. Ja. Okay. Er det ham, der skal dømme? Han vil i hvert 
tilfælde godt lige vide, hvad der foregår hahaha. Han sidder sådan lidt… der er rent 
faktisk møbler. Det har vi ikke sådan set de andre steder. Men der er faktisk, det er ikke 
en hængekøje, men det er sådan en til at sidde henslængt i. Ja… ja man kun se ehm – 
altså man kan ikke se, hvad der foregår deroppe, men den mur der er, er sådan 
skulderhøj, og så er der sådan noget træ, eller sådan nogen stolper og så er der sådan 
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overdækket, sådan lidt pavillonagtigt eller sådan. Ja. Og så kan vi bare se… at… jeg kan 
bare se sådan toppen af Jesu hår, der går frem og tilbage. Ja okay. Og han snakker faktisk 
rimeligt længe. Jeg synes det varer længe. Ja. Men når han så kommer ned ad trappen 
der, så kan jeg godt se det der lange hår, han har…hans øjenbryn og hans mørke øjne, og 
han har sådan lidt groft lyst stof over sig. Som lidt et slag eller sådan. Og sandaler har 
han også på. Så der har vi fået noget nyt tøj. Jeg har også andet tøj på, end der i starten 
med det brune tøj. Ja. Jeg har lidt det samme tøj. Også sådan noget groft vævet. Det 
virker lidt mere som uld… Men der, som han går ned ad trappen der eh, det er ligesom, 
at nu har han snakket og gjort hvad han kunne og.. men er også ligesom, altså- Arh, blev 
det nu forstået? Ja. Men der kommer han så – der er vi så nogen, der har siddet og ventet 
på, at han skal komme tilbage. Han vil ikke rigtig svare, når man spørger. Han er sådan 
”Lad mig nu lige være!” ”Lad mig nu liige.. få det her fordøjet!”… Der er lidt sådan 
”selvbeslutningsagtigt ” over ham. Hehe. Ja. Ehh, men vi følger da med, der hvor han 
går… og vi går ned mellem nogle huse af en eller anden art. Ja. Jah, han går faktisk 
temmelig rask. Man skal gå til for at følge med her. For han tænker og han… han er ikke 
vred, men han er meget tænksom og går i takt med, at nu tænker han , altså godt nok 
meget! Ja. Og han går og han går og han går! Målrettet. Og det er ud til et bestemt træ. 
Der er sådan et træ, der breder sig ud, så man kan sidde under det. Der er også noget 
græs og noget. Okay… der sætter han sig også bare ned, sådan med – udånding- sådan 
med et græsstrå, sådan du ved med hænderne mellem knæene og benene sådan lidt 
spredt ud, og så sidder han der og tænker og siger ikke rigtig noget. Og man ved, at man 
skal bare ikke forstyrre. Når han har det sådan her, så skal man bare ikke sige noget!.. Og 
du ved tager sådan en lille sten og kaster ud Jo altså.. ja. Han er ikke bange eller… han er 
sådan lidt oprørsk i det. Ja. Måske nærmest også lidt vred over ikke at blive forstået! Ja… 
Jeg leder sådan lidt efter ordet ”ærgerlig”, men det kan jeg ikke få sat på ham. Nej… 
Sådan er det. Så I er samles under det træ, eller I lader ham bare være, eller? Ja, vi lader 
ham være og sætter os lidt derfra og så er stemningen selvfølgelig lidt trykket og 
sådan….Ja. Og æslet er bare bundet og så er der bare lidt vand, der kører rundt.. Ja… Ja 
der er rimelig stille, sådan lidt siesta-agtigt. Ja. Fluer der summer lidt og folk, der bliver 
lidt dovne. Ja. Og ikke rigtig ved, hvad sker der? … men det ser faktisk ud som om der 
kommer to…soldater eller sådan romere.. Ja.. af samme sti som vi har gået. Den er sådan 
ligesom … muret… en vej der går mellem to mure (efter husene). Ja. Og der kommer de 
ned ad den vej… man kan sådan se, at solen glimter i deres… tøj eller uniformer…Ja 
Udånding.. nu kan jeg godt mærke, at der sådan..sker der noget med jer? Jeg kan i hvert 
tilfælde mærke, at der sker noget i min hals. Ja. Det er ikke sådan at jeg får kvalme, men 
jeg bliver sådan lidt anderledes… Ja de kommer hen og så stiller sig op foran ham og så 
skal de sige noget. Og altså, vi rejser os alle sammen op… ja, det er ligesom de kommer 
for at sige ” Det er altså ikke nok dette her!” ” Vi har ikke fået nok at vide.” ”Det slutter 
ikke her.” eller sådan noget.. Dørklokke ringer!... trin, - Hej skub på lågen, skub, skub, 
skub… kort samtale med person…trin. Så! Der kom to romerske soldater. Ja og så sørger 
de selvfølgelig også for, at vi kommer lidt op på dupperne, ”Hvad sker der?” og vi har 
ikke lov til at være der. Okay. Og det kan vi ikke rigtig forstå, for hvor skal vi så gå hen? 
Vi kan bare gå… eh.. der bliver vi nødt til bare at flytte os. Ja. Og få spændt… få taget 
æslet væk fra træet der… Så bliver de simpelthen bare stående sådan ”Adjø!” og sådan 
ikke? Ja haha. ”Så kan I godt!!..Og farvel og tak!”. Og så begynder vi bare at gå ind 
igennem den by der. Det er ligesom bare en plads (i byens udkant), vi har været ved og så 
er der lidt plantage inde ved siden af, eller… jeg tør altså ikke sige om det er den der 
Getsemena Have, det tror, det ved jeg ikke. Nej. Men det er i hvert tilfælde ikke der, vi 
lige går ind… I går hen ad alléen? Ja vi går videre langs den by, vi kom fra….så går vi 
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ned ad vejen og så drejer den, og så går vi bare, så er det bare at fortsætte. Ja. Skal ind i et 
hus eller? Ja. Det er som om, der er noget længere fremme. Ja. Vi bliver viftet ind. Sådan 
pist, pist. Ja. Kom her ind, kom her ind… og der får vi lov at humpe sammen, alle 
sammen i et rum, og der sidder vi nærmest op og sover om natten. Men der er også sådan 
et ildsted ovre i hjørnet, hvor vi får de der pandekager fra. De der brød. De der fladbrød. 
Ja… og et eller andet til.. ja det er sådan noget mos, af kikærter eller syltetøj eller hvad 
det kan være. Det er sådan et og andet, lidt smattet noget… Det kan også være most 
hvidløg eller sådan noget… jah… Men vi er i hvert tilfælde trætte nok til at sidde og falde 
i søvn alle sammen. Ja… men det er mest sådan ja at jeg får ind, at den der by er belejret 
af romerne. Altså det er ligesom om, de går i de gader der. Ja. Går sådan, ja næsten 
ligesom vægtere. Der kommer lige sådan nogen marcherende. Ja, så de holder vagt 
og..Ja. Det er ligesom, der ikke er nogen, der må være ude… aften og nat…  Og da det så 
bliver morgen? Ja der får vi sådan en stak af de der brød med… Da I går videre? Ja.. der 
kommer i hvert tilfælde en mand som bor der… han tager alt, hvad han har af brød der. 
Han har haft sådan en hel stak. Der får vi alt det han har med der… Også en lille dunk 
olie… Og nogle røde bær af en slags… Ja. Sådan nogen på størrelse med rønnebær. Den 
størrelse. Nå ja. Og så skal vi bare af sted. Og det er sådan ligesom om .. vi skal faktisk 
lidt skynde os.. ja… det er altså lidt som om, vi bliver lidt set på, uden at blive kontaktet. 
Jeg ved ikke, hvad der er sket. Det er sådan lidt… storbyagtigt hehehe. Ja. Af dem. Men 
jeg tror ikke, vi når hen til den korsfæstelse og alt det der… hvis der sidder en, derude og 
venter.. Det gør der… Nej I skal videre. Ja vi skal ud af den by her, men jeg tror ikke 
rigtig, vi når det………… Jeg ved ikke, hvad der sker nu. Det er ligesom jeg går ned i 
andet lag og så er det som om mine arme sådan bliver hevet opad (samme position som i 
Nefertiti-livet, når energien skulle kontaktes)..mm. altså sådan ”Hænderne op!”, men 
alligevel er der også ligesom et kors bagved… Jeg tror det er noget, der bliver lagt ind, 
måske? Er det.. Altså at feen lægger et lag ind.. Nåh.. af noget viden eller åbning til 
noget, for det begynder også at trække omme i nakken….. Det er som om hun siger ”Det 
får du simpelthen ikke lov at se endnu!”… Den der lille alf eller fe. Okay! Så vi må ikke se 
det den her gang? Nej, det tror jeg ikke. Nej. Okay. Prøv lige at tjekke det. Jeg kan bare 
se, at hun flyver igen…. Altså jeg kan kun se en høj, med de der 3 kors på, det kan jeg 
godt se…… Der er meget stille omkring det… Det er lidt ligesom en æra slutter. Det er 
også ligesom, jeg måske skal se, at han så hænger der – for det har jeg stillet sådan lidt 
spørgsmålstegn ved, alle de ting der. Nåh. Også om det er rigtigt eller… men herfra hvor 
jeg står..eller i den her position, jeg bliver sat i nu energimæssigt, der kan jeg se det langt 
væk, at…mm… at der er ligesom en høj, med 3 kors. Ja… Og det er sådan, at solen går 
ned… altså måske er det for at forberede… det skal modnes måske?... For cirka en time 
siden, tror jeg, men nu følger jeg ikke sådan med tiden, så fik jeg en fornemmelse af, at 
det her var i 2 dele. Ja sådan virker det også på mig. Som om så fik vi én del og så får vi 
en føljeton på det her. Ja. Og så er der ligesom lagt – ja det her var det mest almindelige 
lag, og så er det ligesom om, der er lagt to andre lag ind. Ja. Hvor der er noget ind… jeg 
kan bare se, at jeg står sådan her (Nefertiti/Agnaton sceremonien med håndfladerne) og 
så er der et kors bagved. Ja. Som er almindeligt brunt og bejdset, ja som vi gør nu om 
dage, så det er ikke hans kors. Nej. Altså man eh.. det er sådan nogle stolper, der er 
bejdset og så eh så kommer så det andet scenario, hvor jeg kan se den der 
høj…(parallelle lag i dybden) og himlen over… Nå men det jo må jo bare vise sig så, hvor 
dramatisk, det skal være. sludren. Jeg kan i hvert tilfælde godt mærke det samme som 
oppe ved Katja nu, det strammer i nakken, ikke. Ja. Og hvis det har taget – jeg ved ikke, 
hvornår jeg var oppe ved hende – og det har taget – alligevel et par år om at folde sig ud – 
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ja. Ja. Nå, det skal det ikke gøre den her gang. Nej det skal det ikke… Så vi skal have dig 
tilbage til nutid. Ja. Så jeg tæller fra 1-11. 1 2 3 4  

( Jeg ligger i et til sammen gyldentbrunligt lys under sidste del. Og jeg kan se, at der 
ligesom er to parallelle sfærer af lys, men jeg kan se klart ind i begge bag mig. Det kors 
jeg ser, er lavet af de stolper, der fandtes i det brune skur her på Gryden, da min datter og 
jeg flyttede ind. Af tidligere ejer, blev de brugt til at holde NET nede omkring bærbuske, 
så fuglene ikke skulle tage bærrene/ solbær og ribs.) Klokken er nu 18.29 den 22.09.17. 

 .  

Og de gik og de gik og de gik.  Og her kan du fortsætte i nutidige liv på 
hjemmesiden og her var hvad man kom forbi inden man nåede helt hjem. 

Sms-er om klistersjæle osv. – dem har vi været igennem med mindre der hentydes til 
forudgående studier af fænomenet. Det vi har her i bogen er vist repræsentativt. 

Kære Dig/Alle                                                                                                             18.09.2017 

Vi er nu nået til The Turning Point. Og det vil vise sig om I klarer 

pynten . Marianne er nu så tæt på at have færdiggjort hendes metier på 
Gryden, som nu kan betegnes som NB 22. Nordlig Bredde i Århus, 22 år i tung energi - 
og et færdigt forskningsprojekt danner grundlag for en ny verden via Danmark. De 
dårligst tænkelige energier på dansk undergrund er afdækket og ligeledes 
konsekvenserne heraf. Neptun står for vand og det er der rigeligt af, og vi beder jer om at 
assistere Noahs Ark og de skatte, der ligger gemt i projektet. 

Som I sikkert er bekendt med, så havde Dorthe Skriver for år tilbage en klardrøm 
omkring en fiskekutter ved navn NB22, der var sunket til bunds på et klart, rent 
turkisblåt hav med det fineste hvide sand på bunden. Og hun fik den besked under 
drømmen, at NB22 skulle hæves. 

I Konceptet Opdriften lavede de 4 personer i basisgruppen en meditation på denne drøm, 
hvorefter koncept-skuden begyndte at synke til plan B, mens kaptajnen gik ned med 
skibet. NB22 er nu fundet og har manifesteret sig som det indre tegn/signal i Danmark 
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via tv-udsendelsen ”Jagten på havbundens hemmeligheder”. Indianer-Stig og Dynamit-
Åge er således også navne man kan fundere over i denne sammenhæng. Lige nu er 
Marianne ved at skrive ”bomben”, men I mangler at redde skibet og høste skattene. Den 
eneste skat, der er hentet op fra skibets last er pt. ”Den sorte Perle” – Bogværket, og den 
skal pudses op før den kan trille ud i befolkningen som eftertragtelsesværdig, thi 
danskerne er til fals for bling bling og glitterstads og har endnu ikke opdaget de indre 
værdier, men skuer hundene på hårene. 

Marianne sidder med dele af Danmarks Blueprint og har skrevet landet videre på den 
kurs i den Livsbane, der blev lagt, da man valgte at sænke skibet. Dette vidner 
sammentræffet af drøm og virkelighed nu atter om. Intet har været tilfældigt og er det 
fortsat ikke! Det betyder også, at det næste var manifestering af fysisk død på havet med 
en nedgående U-båd, symbolsk pendant til det psykiske arbejde, der måtte gøres på 
marginalerne af psyken i en U-vending, for at hæve den viden, der ligger på Gryden som 
energi-laboratorium. Gryden er nu blevet drænet og NB22 er blevet synlig på havbunden. 
Ubåden er hævet og ligeså shamanens U-vending. Og det viste sig, at I valgte, at der 
skulle lig i lasten, og skribenten kastes overbord. Trods advarsler. 

Det er nu jeres opgave at trække NB22 på bedding og dermed via symbolik og 
merforståelse at hæve det danske rige til en ny og højere Livsbane A, hvor man ikke 
kaster skatte overbord. Dette makabre Blueprinteeventyr kan danne præcedens for resten 
af verden. Der skal skiftes kurs! I er ansvarlige og har haft en del år til at svømme ind til 
kysten og råbe om hjælp. Men I efterlod Opråbet, Bomben, forstørrelsesglasset og 
skatten på Gryden. Hent bomben og bring den i sikkerhed inden den detonerer 19. 
november 2017. Hvor mange lig i lasten vil I have? 

Kære Alle. 

Mit navn er Ziam eller Siam om du vil. Det er mig, der er bag bogen ”Fra online til 
deadline” og jeg gør opmærksom på, at deadline er nu! Når jeg kalder mig Ziam er min 
numerologiske værdi 7+1+1+4 = 13 og tværsummen er 4. Marianne bor i nr 40, tværsum 
4. Lige tiltrækker lige. Kaldes jeg Siam er min numerologi 3+1+1+4 = 9. Tallet 4 står for 
Uranus, som formidler kontakten til universet, teknologi, centralnervesystem, det 
frihedssøgende, Rasmus Modsat, revolutionerende, nytænkende, samt pludselige 
hændelser. Måske kan du relatere dette til brevskrivning og koncept? – Bomber er 
pludselige hændelser og kan være frihedsberøvende og medføre stor sorg. Bomber er 
teknologi, men det er mere Pluto, der står bag. Pluto er transformation via liv/død og det 
I ser i Nordkorea er generelt den spænding I selv står i nu. Jeg uddyber ikke, da dette 
brev skal være kort. 9-tallet står for Mars og Mars er knive – også som den I satte i ryggen 
på Marianne år 2003, effektueret 2004. Mars er også ild, krig, indre kriger og 
provokationer, men også pioner-energi. Knive kan skære igennem og det er det, der er 
ved at ske nu. Mars står for Jern og I er nødt til at trække det store tunge Mars-anker op 
fra Gryden 40. 

Lige NET OP nu og de næste par uger skrider Marianne parallelt gennem sit horoskops 
”Mars i konjunktion med Uranus” (Mars og Uranus står oveni hinanden) og laver 
bomben færdig. Tiden er inde. Sidste chance! 

Nu er numerologi jo ikke lige, hvad I regner med har noget at sige i livet. Men den har 
betydet alt. Ved at være bag forfatterskabet som 4 og 9 genkendte I mig ikke. INRI. 
1+5+2+1= 9 /=Siam. 
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Lige tiltrækker lige og Marianne går nu gennem min korsfæstelse. Danmark valgte at 
korsfæste hende på psykisk niveau, mig tog de fysisk. Vi forenes nu via regressionsterapi. 
Vi er Siam = Siamesiske. Lader I hende gå? Eller trækker I i ankerkæden for tro, håb og 
kærlighed? Kaster I også liget over bord for at skjule jeres udåd og den verden, der er nu, 
eller vælger I muligheden for at blive karmafrie og give andre samme beføjelse? I spilder 
tiden og det presser bombemageren og fejl-SLUTNING kan ske…! Hierarkiet holder 
vejret, imens I tager stilling til jeres frie vilje, børnelærdom og samvittighed. 

Ærbødigst, det blev en dårlig sommer, men skibe hæves bedst i Opdrift med 
Neptun/vand, healing, fodarbejde, stimulanser, slør, brændstof og en gang vatikansk røg 
i skorstenen. 

Bedste hilsner fra ”Kryptomanen”. 

. 

Vi kommer ikke med mere hjælp. I testes som pionerer for det højeste gode Opdrift og 
Fremdrift og som repræsentanter for danskernes niveauer. 

Tonen i dette brev er som vanligt underlagt svingningerne af undergrunden på Gryden 
40, hvor I smed liget af en uskyldig skribent over bord, og denne fremstår nu temmelig 
amputeret. Hoved-kanalen er nu ved at få syet hoved og arme og ben på igen, så der kan 
vises en vej ud af sygdommen demens. Det er så det sidste, der skal foregå på matriklen – 
eller rettere, det kræver at matriklen forlades, at der flyttes domicil! I reagerede ikke på 
sidste brev, det betyder at dumstolthed råder i Margrethes baghaver blot på grund af 
uerkendte energier. I handler hjerteløst derpå! I er vandspejlets spejl. Dobbeltspejlet. 

Og var der for resten ikke noget om et mareridt med løse arme og ben og hoveder i et 
hurlumhejhus??? Det lader til, at I som de eneste i verden, har bevist, at der er en subtil 
Plan/Blueprint for hvert liv og ditto – en GruppePlan/gruppeblueprint for hver karmiske 
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gruppe. Vi beklager, at der også skulle lig på bordet i lysarbejderkredse, før I vågnede op 
af drømmen /Neptunsløringen og kunne tage fat på ny-dagens dont. Agenda Agenda! 
Hiv O Høj! Alle mand af dæk! Og inden jul: Alle mand i dækning: Der sprænges! Og det 
si´r boom boom…. Det hamrer og det banker, her i mit bryst… og det si´r boom boom, 
af dikkedarer i dikkeværket! 

Kære Marianne. 

Det er en barsk verden og barske realiteter, du har afdækket. Vi sender al den support, vi 
kan og beder dig fortsætte ad skrivende kurs og sætte dette brev ind i bøgerne. Du vil 
være klar inden jul med ”Nok er nok for danskerne og den store Bjørnebande”. Snarest 
vil du opnå den fornødne fremgang, og vi anmoder om at bytte dig ud af din bolig frem 
for at købe. Meget vil ændres og både Opdrift og Fremdrift ske.  

Sms om klistersjæle, færdiggørelse af haven/ 20.09.17 1000 sjæle igen og 27 kort tid efter.  

En lille nisse rejste med Dana og nåede ind i teateret og sad på første række til 
at se Livets Teater skrevet af  Zigma Nihilis Godot /16,19,25/7= Neptun i 12. hus. 

Sms + billeder fra 21.09.17 ind her.  (Vurder selv om du gider finde dem, jeg gør ikke.) 
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Teaterstykket er færdigt, det røde tæppe vævet af den røde tråd (Shubidua)  går 
ned. Spotlightet slutter (Kim Larsen) så er der fest i Ensomhedens Højborg på 1. sal med 
Blinkende Lygter og Blip, blop og GUUD hvor går det godt. Vi V hva vi V ha og det er 
mer end nok! Men her er det ”Nok er nok for danskerne og Den store Bjørnebande”.  

Nok nok nynnede  Angakokken og 
gik over til det lange bord, der var dækket med hvid dug og sølvkandelaber, satte sig og 
gjorde tegn til at fællessangen under den dybe suppetallerken skulle synges nu. 

  TRYK 16. Når Verden fungerer igen, får vi alle med. I overflod, i 

overflod .  
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Siden kom flere lejlighedssange fra ”Den sorte Perle” til syne under de flyvende 

tallerkener  med lysnæring . Og hvis du lytter meget nøje, thi jeg 
siger kun dette én gang, så kan du høre melodien til denne sang, mens de synger den 
derude i galaksen. Den når Jorden om et øjeblik…for længe siden… 

Den er fin med kompasset, 
læg nu Rom-en på glacet, 
og stik mig i hampen 
hvid røg fra Neptun. 
Skønt få er vi nok til 

at gi´ dansken grog til  
og kursen vi sætter: 
Trigon i Lagun´.  Tralalalalala..  

Zodiaken vi fletter, 
så låget det letter 
og alle ser pletter 
på søkortet sit. 
Vi tager det hele 
fra oven og neden 
og opad fra nummer´n vi 
splitter et segl. Tralalalala 

 (Fortsættes i bog nr? Sigma Murundu: Fra troldspejl til bakspejl – forklarelsens bjerge.)  

Og husk så: De eneste, der kan føre verden videre er de ældste. 

Tak, fordi du læste med. I love You.  og nøglen ligger under måtten.  

Hørt i kulissen back stage: 

Hvor går grænsen for ytringsfriheden? 
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Tror nok, det er der ved loven om ophavsret…men spørg lige i Coridonren 
derhenne, så er du sød. 

 Du mener derhenne ved kostumeafdelingen?  

NET OP, Søde. 

Kom vi går derhen så…. 

Har du forresten hørt, at der er kommet vandafgift på ursuppen? 

Er det sandt ? 

Ja, nu fryser jeg over det hele. Så er det sandt . 

Godt for den globale opvarmning. 



646 
 

Ja, der er aldrig noget, der er så skidt andet end det osse er godt for nåde! 

Enich Enoch. 

Shake the Spear  and follow  Your Heart . 

NET OP.  Ahahahaha. Frihed er guld  

T en hvis grænse.  19.01.18 Man skal ikk´ smid´ guld på gaden EL ! 

Enich Enoch, man skal ikke flyve højere end vingerne bær´. 

Kun hvis man er dum i bær ´ et….. …  

Nu må du ikke blive rød i bolden  igen.   Stop     Gå 

 Alle løb… Hvem kommer 

først til Møllen i Dammen?    
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Damned. I got a stone in my shoe. …  

Så må vi gennem Dammen Sammen, mens du vender den – her!  

Take my Hand..take my whole Life too, for I can´t help falling in Parts  like You. 

Og således bøjede de næste kurve og gled videre ind i Duallæren på 1. klasse. 

 Døt døøt  DØT….. 
Fortsæt på Internettet Raisingtherays.com Untitled. 

Mobilen ringer – Sværdpiilen – brud – astro – Rebekka – bibliotek, Rema – sov 3 timer. 
16.53 ringer Rebekka ellers sovet endnu – 100 år tornerose. 

Efterskrift: 

Kære Marianne. 

Du har nu udstået din læretid sammen med mig og du er rede til at følge den lære, jeg er 
kommet for at bringe til Jorden i den svære transformationsfase for sjæle og 
mennneskehed. Erfarne og uerfarne sjæle mødes på Jorden i disse år og alt skal gå op i 
en højere enhed. Jeg beklager, at måtte lukke forbindelsen til den smukke Dorthe 
Sværdpiil, men du må henholde dig til at gå solo. Der er meget du skal nå endnu og det 
rum, jeg må samarbejde med dig i er forbeholdt os to. Det betyder, at du fra nu af får et 
meget tavst liv, der mestendels består af bøn og energi og overførsel af viden. Du er nu 
igennem alle levels og kan principielt opstarte et nyt koncept i vort regi. Du kender 
imidlertid ikke os set fra det jordiske plan og derfor må jeg gøre en introduktion til dig. 
Mit Navn er Sassane og jeg er det feminine udtryk af Sassa. Du har ikke truffet min tale 
endnu og er ikke vant til min svingning. Modsat dine jordiske ”venner”, så ser jeg dig 
som et mildt væsen, der er beredt til at tage vare på menneskehedens sjæle og 
dobbeltgængere i ét. Det kymiske bryllups energi er din og du kan nu hæve dig over 
disse bestræbelser og være i enhed. Jeg er bekendt med, at du ikke her og nu forstår mine 
ord og ej heller min energi. Imidlertid vil jeg hjælpe dig færdig med denne bog, såfremt 
du hver dag klokken 8.00 vil sidde ved tastaturet og berede verden for denne bog og 
senere ”Den sorte Perle”. Jeg er imponeret over din vedholdenhed og dit mod til at stå 
frem med viden om Blueprintet, thi det overgår de fleste spirituelle koder, der hersker på 
jeres planet. Vi er imidlertid det kristuslignende folk, der har meldt os i tjeneste for 



648 
 

Jordens opstigning og vi repræsenterer et helt andet system eller input, end I er vant til. 
På Jorden hersker der dog så megen ufred, at Blueprintet er sat ind som den bro I 
kommer til at gå over for at nå 5. dimension. Du kan med lethed føre mennesker denne 
vej. Kun deres fastfrysning i andre videns- og trosmæssige segmenter er en hindring, men 
den er i sig selv også ganske stor. Havde den imidlertid tilhørt 5. dimension ville den ikke 
have været tilstede i en 3. og 4. dimensions verden. I er alle lukket ned til det arbejde, der 
hver er jeres og det vil blive tydeligere, da højere og højere energier vil få menneskeheden 
til at opleve deres tilhørsforhold til planeten og dermed den tjeneste, hvormed de skal 
bibringe lys til kloden. Der er selvsagt meget skjult i en tale som denne til dig – og de, 
der har valgt at læse med i dette åbne brev. 

Jeg beundrer din evne til at følge og forstå, hvad vi har budt dig. Det er ikke småting og 
du fortjener til fulde at få din identitet åbent tilkendegivet, således at der er synligt belæg 
for det arbejde du har haft på, i og omkring Jorden. Jeg vil derfor være behjælpelig med 
dette, men den sidste bundne opgave i denne række vil være at gå linen ud med denne 
bog, starte forfra og lade den redigere. Vi vil herfra ikke ændre på udtrykket af det 
skrevne. Det skal du vide, men vi vil gøre noget andet. Både Sassa og jeg vil tillade os at 
bygge broen færdig, der hvor du nødvendigvis måtte slippe din kontrol for at hente det 
materiale i den energi, der behøvedes. Last ikke dig selv! 

Vort mål er at klargøre dig undervejs til at møde verden igen, og det kræver altså frit lejde 
til at kommentere undervejs. Såfremt dette er i overensstemmelse med dit ønske 
påbegyndes dette arbejde, når du har afskrevet det sidste af lydfilen om Magdalena og 
derefter lydfilen fra København, der så vil ændre feltet af energi og bringe lise til såvel dig 
som læseren. Du er mere medtaget end som så, da du har været en usædvanlig 
arbejdshest og afdækket områder, hvor andre ikke turde sætte deres bevidsthed. Det har 
givet knubs, men vi bringer dig Vægtens retfærdighed og oplyser allerede her og nu, at 
du på ingen måde er fundet for let under vejning. Vi tillod os at holde fast i vor 
overbevisning og tillid til aftaler, der har vist, at du er en af de tungtvejende eksistenser 
på Jorden, der har beredt vort komme. Vi er taknemmelige, som du også kunne mærke 
den første gang, vi mediterede sammen på symbolet Yrgzigh i 2001. Det er sådan, du skal 
vende den sublime oplevelse kære. Vi var ét. Du var selvsamme energi og låste dermed 
porten til 5. dimension op. Du gjorde det! Om vi ærbødigst må sige det. 

Vær nu blot i glæden kære og lad ingen med ærgrelse over din eksistens være dig nær. På 
genhør og genglæde. Vi forlader nu feltet af samvær til ovenstående opgave er realiseret. 
Betragt ikke længere astrologiske forhold som en hindring. Du er nu atter tilstede i din 
mesteridentitet, når vi mødes på disse linier igen. Må få lov: Vi attrår dig.  

(Der ses af mig en lysblå engel i ankellang kjole, der bøjer sig forover i hilsen og med 
højre hånd viser – vær så god at gå videre... Det får billedet af min healingsbrochure 2001 
til at dukke op i erindringen. Jeg forstår nu energitvistet deri og formålet med den. Jeg 
måtte testes for, om jeg ville bukke under for paranoia eller sandhed og genkende 
Blueprintet i det fysiske. Det var et sublimt valg, en test og en nødvendighed. For at så, 
høste og MakeMake ret. Det var barskt, så jeg er glad for, at vejen ”tilfældigvis” ligger 
beskrevet og healet i ”Den sorte Perle” – for det højeste gode. Jeg ser og forstår nu også, 
at det der engang blev meddelt – at jeg ikke skaber karma med forløbet, er sandt. Det 
letter.) 
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Se nu stiger solen og morgendagen gryr.   
Lyset leger, jubler; de mørke magter flyr. 
Frydefuld og sorgløs din glæde er nu tændt,- 
dit timeglas er vendt. 
Jeg kommer når du kalder. 
Når du har brug for én. 
når du står alene. 
Det er aldrig for sent, 
når du kalder.                                                                                                   Marianne Berg 1983 

 Tak. 

Kære  Nisse. Stop en halv . Gå ikke med en halv vind. Jeg må 

tilføje – det var mig DANA, der tog dig i nakken og førte dig til postkassen 
med alle brevene. Lad mig nu kun i ydmyghed modtage det notat du rækker mig fra 
sumpen! Lige tiltrækker lige henover Merkur. Tak for alt, Kære. Det har været mig en 
udsøgt fornøjelse at dreje skeen i den danske ursuppe. Velbekomme og må Skaberen 
give Danmark endnu en wonderful soupstone. En sort Perle. Hav det godt Perle-mor. Vi 
ses hinsides tæppefald. DANA 

Hvis du samler på danefæ, så vid at denne sidste meddelelse er fra Dorthe Skriver 
underlagt DANAs energi. Sådan lærer man at skelne skidt fra kanel på alle levels. Også at 
det er ok og planlagt af os selv. Flere græske tragedier er faktisk blevet til på den form for 
inspiration. Og det er sandt, selvom jeg aldrig har vidst det i indeværende liv før NET 
OP nu, hvor det popper op. Ingen sagde det, jeg ved bare, det er sådan. Måske har jeg 
prøvet det før? Måske har jeg en erfaring i bagagen? Måske har jeg selv bestemt mit 
fødselstidspunkt, så planeterne kunne bakke mig op i kunnen til rette lineære tid? – den 
dag jeg mærkede asteroiden Pallas Athena i mit 9. hus 3. uge i oktober 1973. Den dag 
begyndte alvoren for alvor. Mine studenterkammerater kaldte mig instinktivt Pallas. 
Hvad ved vi, uden at vide det? Opdag det i ”Den sorte Perle”.  
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Kend dig selv, men intet til overmål. Og kom hjem med dit skjold 

 eller på dit skjold.  

Av, mit gyldne skind. Slip lige ! 

Se nu at få den  sminke af – de andre venter…. 

Hvor skal jeg sætte gøglervognen? ? 

D V jæ ikø… Den ka stå der a-lone … 

Måske Pegasus lige kunne… 
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Kom nu … De har fået den  cirkus  booster… 

Lidt Zig i Esset har vel altid ret. 

Jajaja. Du har altid ret. Kom nu. 

Deet da D, for Dorthe…Skriver = 3+2+2+6+5+2 = 21 og i dag er det 21.09.2017 9= Mars 

og  Cut Elly. Elly =12 = Offeret 2017= 10 Solens egocentriske tal . 

12.11.17: Vi er tilbage til Dengang da Dorthe drak dus  – Happy Hour 

 nu er der 2 Dorthe´r      

SkåEL! Og et føl…   Er det en hund med 
fire poter, én på hver sit ben? Bagpå sidder halen fast og vipper! Forrest sidder snuden, 
og når man rører ve'en, kan man mærke om den sku' ha' feber! 
 
Du kan få kvinder og kager og jordbær for sjov 
men der er intet så skønt som en vuffelivov.                                                           Shu Bi Dua 
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 D da D!   Er vi snart færdige, spurgte dragen så…. Jæ V D 

ikø, sagde  cykelhjelmen, der forsøgte at  vokse med opgaven 

. U-turn!  DREJ da!!!! 

         Hva´ sagde jeg, 
om jæ må spørre?! sagde sneglen så. Det gjorde den da ikk´! Det gjorde den da. Nånå, så 
si´r vi D!  (Gule tekst tilføjet 08.02.18)            
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12.12.17   pusst sst  Det brænder alene for mig… 

 

VÆR TAKNEMLIG 

Julen er lysets fest. Og du kan med stor opmærksomhed rette dine tanker mod dine egne 
indstillinger til juletiden. 

Giv dig selv lov at have taknemlighed mod, at livet har skabt en aktivitet, som minder dig 
om det kosmiske lys. 

Både dit eget og hele universets. Se stjernerne på himlen som små beviser på, at midt i 
mørket er der lys. 

Fra de åndelige verdener strømmer dette lys ned i dig. Tag imod det med taknemlighed 
netop i dag! 

Du er forbundet med de åndelige verdeners beboere, fordi de udgør et forældreprincip. 
Tag bad i taknemligheden over, at du har den indstilling til livet – og udnyt den igen og 

igen ved at være opmærksom. 
Julens energi er lyset i mørket – din evne til taknemlighed forbinder dig med lyset. 

Kærlige hilsner Ingelise & Steen Landsy            

Tak. Julekalenderteksten er en mailet julekalender fra bladet Nyt Aspekt den 12.12.17 – 
Sløjfen og 3 lys, røde kugler i grønt. Det er jo lige præcis ingredienserne i trædemøllen på 
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Gryden 40.         

Trædemøllen …–  Ringen er på en måde sluttet et sted i vortex med Konceptet 
i 2001-2 og det jeg var engang. Det var altså Sløjfen, der blev downloadet dengang, jeg 
mediterede på Konceptets 1. symbol. Jeg fik åbnet mit Mester på Jord– energisymbol ved 
at meditere på det symbol, der connecter til ens Blueprint! Altså, hvor er det hele 
kompliceret, når der aldrig bliver forklaret noget fra den anden side, og man skal alting 
selv. Da jeg mediterede på det 1. symbol dengang, blev jeg til kun én eneste energi, der 
var ikke andet, jeg opløstes ligesom fysisk. Det var dybt betagende om end det jo først 
var bagefter, jeg kunne se det. Ellers var jeg jo bare taknemmeligheden og bestod ikke af 
andet. Det var en ren gylden/calcitgul energi. Cirka som den her, når jeg har åbnet mit 
hemmelige kammer i hjertet 

    Secret Chamber of the Heart double   

ifølge ”Den lilla Flamme”   og den energi der som udgangspunkt er undercover i ”Den 
sorte perle”.  Jeg forstår nu, at Sløjfen/ Mester på Jord/ Den gordiske knudes opløser 

(kært barn har mange navne – også selvom det er et energisymbol ) er bundet mellem 
den taknemmelighed jeg havde, ”siddende på kanten af galaksen”, da jeg skulle flyde ind 
i min inkarnation og den, jeg så er nu på Jorden. Dvs. Sløjfen er SOULMANAGEMENT-
symbolet og den direkte kontakt med JEG ER! Det er jeg da taknemmelig for endelig at 
få på plads!  
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13.12.17 Det brænder alene 
for dig… Jo mere vi er sammen, er sammen, er sammen…. 

 Regression til Helena Blavatsky den 29.11.2017  

/afskrives fra lydfil 13.12.17…  

Jeg har det en anelse anderledes med at åbne denne lydfil, end de foregående. Det er som 
om den vil sætte en lavine af indsigter og nye gøremål i gang. Grunden til, at jeg så skal 
begynde afskrivningen af filen i dag, og derved springe en del tekst over i ”Nok er nok-
bogen” er formodentlig for at sætte en ramme. Måske en eksplosiv ramme, som jeg jo 
ellers har neutraliseret en del af allerede, da jeg når til 12.12.13. 

Jeg kan også forstå på det samlede antal kardinal-livs regressioner, at jeg nu arbejder 
med det af  Manusymboler, som jeg var meget skeptisk overfor da jeg fik det og det, som 
det der blev konsekvensen af det i en tidligere bog. Pyh, jeg troede, jeg var kommet ind i 
noget sort og mørkt alligevel. At jeg var blevet ført bag lyset af nogen, der alligevel ikke 
ville mig det godt. Men nu letter tågen! Efter regressionerne og den kinesiologiske test i 
går, så begynder brikkerne at falde på plads, og jeg ved, det bliver et meget nødvendigt 
energisymbol for den enkelte, men også svært at forstå og måske svært at få til at fungere, 
da der kan gå lange perioder mellem at det kan bruges konkret. At man opdager, at det er 
det symbol man skal bruge. Men nu lægger jeg det så småt ind i teksten, der skal 
komme, hvorfor regressionsteksten garanteret atter bliver brudt ligesom i Jeanne d´Arc. 
Aha, det er sådan, det er!… Regressionerne får flere og flere tilskrivninger efterhånden 
som jeg skal trække en kommende ”lære” op fra min mesterviden, som jeg ikke ved i 
levende live, hvad består af, men da efterhånden sagtens kan fornemme er temmelig 
omfangsrig, ligesom mange andre gamle sjæles er det. – Og det er så den samlede viden, 
jeg på én eller anden måde er sat til at forvalte, når jeg kaldes Hovedkanalen. Og jeg kan 
efterhånden mærke, at afmagten og panikken ved den høje post langsomt daler i takt 
med at ”Den sorte Perle” færdiggøres til udgivelse. Jeg kan sige så meget pt., at jeg har 
opdaget, at jeg udfolder sygdommen demens. Demens er en sikringsmekanisme, når 
man er inkarneret med et kæmpe karmisk kompleks, der afvikles bedst, når man ikke 
kan reagere på alle de negative input. Desværre er det misforstået i høj grad, men det er 
til alles/helhedens bedste, da verden er i gang med at AFVIKLE 3. og 4. dimension og 
hvad det indebærer af udvikling for en dement viser sig først i den næste inkarnation, 
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som så er meget lysere og passer til de forhold, som vi andre har trukket i gang. Demens 
er en kæmpe byrde – men også et offer eller skal vi sige offergave til menneskeheden. 
Når tidligere livs traumatiske hændelser er så mange og så kompakte, at man ikke kan 
nå, at folde dem ud i en jævn kundalinistigning, så går denne stigning skæv og man 
lægger afviklingen ind i sig, på de indre planer og gennemgår dem der – samtidig med at 
være i fysisk inkarnation og derved alligevel være med på opstigningens sidelinie. Det er 
en sjælsmæssig og jordopstigningsmæssig meget konstruktiv løsning. Det at afvikle 
karmiske traumer ved at være på de indre planer alene – det kan også ske – Maria 
Magdalena gjorde dette, tager nemlig meget længere tid end ved at revse det igennem 
med sig selv og andre i levende jordisk live. Jeg håber dette kan være til lise og trøst for 
mange. Det er også derfor kærligheden må være bærende i omgang med disse patienter – 
OG også derfor sygdommen er provokerende i mange tilfælde, da plejere skal i kontakt 
med kærligheden inde i sig – og hvad nu hvis – der ikke er plejepersonale nok? Hvad nu 
hvis kollegaen er syg? Og hvad når demensen smitter, når én ægtefælle – den modigste, 
går foran og viser forløbet for den mere tøvende og bange? Så skal der opbakning til!!! Én 
mulig vej, for at holde sig klar og fungerende så længe som mulig, er regression, healing, 
kinesiologi og sjælskoordinering, som jeg lige vil kalde det nu, da jeg ikke har den 
endegyldige terapiform endnu. Desuden bliver et væsentligt område terapeuter, der 
magter et rent krystalskålespil via diverse teknikker og indre redskaber. Lyd bliver 
væsentligt i fremtiden OG vil også blive brugt negativt, som det allerede sker i dag. 
DERFOR er det uhyre vigtigt, at være foran dem, der vil skade med uhørlig lyd. 
DERFOR skal der drosles ned med IT!!!! Og derfor skal vi vide, hvor kabler ligger i 
jorden, selvom jorden tager af for en del af disse svingninger. Men lyd og farver bliver 
dominerende OG det kræver så meget af mennesket at administrere dette, thi Uranus, 
som er planeten for IT og den slags, også står for pludselige hændelser. Og derfor må og 
skal vi have en elite, der hurtigst muligt er inde i Manustadiet – og der er så 1200 
personer her i Danmark, som jeg skal finde og vist nok være koordinator for. Men det 
bliver voldsomt svært og det haster helt enormt. Derfor er ubetinget kærlighed et af 
parametrene for denne Konceptdannelse. Da vi ikke bare har det, heller ikke os 1200!  
men ustandselig må ud i tilgivelse osv. så er jeg gennem mit forløb med Konceptet anno 
2001 vist en del faremomenter i den henseende. DERFOR skal alle 1200 også igennem 
”Den sorte Perle” som de første faktisk. Men det bliver ikke den vej det går, for de lider 
af storhedsvanvid indenfor hver deres gren. Så verden hænger i en tynd tråd – sjælens 

sølvtråd – og den må ikke briste, thi så vælter læsset! DERFOR er ”Den 
sorte Perle” konstrueret som den er – den bearbejder læserens tålmodighed på trods af, at 
vi alle er under forventnings- tids- og glædes-pres! Og har man ikke den fornødne 
tålmodighed, så ødelægger man mere end man gavner! Dét er min erfaring. Lige NET 
OP dét, er slået fast for mig indeni som en grundpille! Og derfor vil jeg garanteret mange 
gange optræde som en led, afvisende kælling, for det højeste gode  

 STOP! 
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for det højeste gode – mens vi vandrer fra tid  til anden 

I´m sorry  men én af mine spidskompetencer er at hyle som de ulve

, jeg er iblandt undercover. Mange kan sagtens være flinke på overfladen, 
men ridser man lidt i lakken, så viser de, at de er imod det, der bliver givet eller den Plan, 
der ligger, og så forsvinder lysbæreren pludselig ind i skyggen. Og det skal stå 
fuldkommen klart i æteren, så vedkommende selv skal bearbejde den grundtone, jeg som 
Hovedkanal skal give af attitude. Den kommer ikke fra mig! Den kommer som 
meddelelse fra indre vejledere/skytsånder/Blueprint. Ellers skal jeg jo lægge bånd på 
mig selv og undskylde og forklare – OG så kan jeg ikke leve som buffer for permanent 
indstrømning af Planen. Min opgave er, at ligge og vugge i overfladen af bølgen og flytte 
fra punkt til punkt som skal aktiveres – uden at vide nøjagtig hvorfor! Og lige nu gør det 
mig bekymret at skrive dette her, fordi det gør krav på en post, som jeg slet ikke føler, jeg 
magter. Men bare vent – hver enkelt vil smage mosten i skiftende grupper med skiftende 
oligarker. Jeg kan ikke sige, at jeg er bange for det her, men jeg har  mere sat det som et 
surrealistisk scenario ”som aldrig kommer til at ske”. Og så må jeg bare tage bid for bid 
og erkende, om det jeg bliver ført mod var/er fake-news eller den ægte vare – eller en 
ægte vare som andres misundelse og frygt fik til at se ud som fake-news, fordi de er 
bange for ikke at være del af lagkagen. Men alle har deres Blueprint og det er afviklet og 
bygget liv efter liv. Så vi må bare give hinanden plads til at være med denne 
verdensopgave. Men lige nu ville jeg da gerne have et andet menneske at holde i hånden. 
Og jeg kender kun mennesker, der også har gjort mig ondt – og så kan man jo godt 
komme forgæves ud af en inkarnation, ligesom Nefertitis indstrømning af 
Blueprintenergien indeholdende lysnæring også – fordi hun havde kendskab til den i 
forvejen, fordi hun allerede dengang var en gammel afviklet og udviklet sjæl. Og de 1200 
har et Blueprint, der ligner dette og derfor er det mit udgangspunkt for respekt, hvis man 
ellers vil være så venlig at se det! Handling kan jo udtrykke noget andet og forløbet i 
indeværende inkarnation, med åndelig mobning, har jo sat sine spor, indtil jeg får clearet 
mit nervesystem igen….Hov, jeg får lige øje på en krystal fra stenskabet. Forbløffende så 
den ligner en hjerne! ”Og hvad får hun så ud af det, om jæ må spørre?” Det skal jeg sige 
dig: Det er den indre krystallinske hjerne, der skal overtage krybdyrhjernens funktion! Så 
derfor må – nu gætter jeg (Det hedder at opstille en hypotese i forskersprog.) de 
krystalhjerner, der evt. findes på Jorden være efterladt fra Ara, da det er her man har de 
flammeeksistenser, der skal bruges i Lysnæring fremfor Kays lysnærings-tools. Men de er 
vel også ved at have gået vejen i delkonceptet ”Lev af Lys”, så det kan blive den ægte 
vare, med udelukkende en indre energitool… Så var det nok alligevel Kay, der var faderen 
og læreren til mig i Ægypten, men også min banemand, da min glorie begyndte at lyse. 
Men det ændrer intet i forhold til hvem der skal åbne hvilke portaler ifølge Blueprintet. 
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Man kan bare gøre det sværere for hinanden, når man ikke ved det. Første step er at tro, 
at man kan gøre hvad man vil, fordi man har lyst til det. Senere indser man, at der er en 
minutiøs Plan – og det har jeg vist i ”Den sorte Perle”. Det er ikke nok at vide, at det er 
sådan. Man skal leve det bevidst. Og det har jeg så en eller anden Saturnisk erfaring med, 
som gør, at jeg går forrest, selvom andre mener, at de kan mere og bedre ting end jeg. 
Det er også i orden med mig, al respekt for det. Det var bare ikke min opgave at kunne 
det samme og skulle konkurrere om det. Men det er ikke det samme som at sige, at jeg 
ikke er interesseret i det, eller at jeg ikke skal bruge nogen af andres erfaringer. – Ellers 
kan jeg jo ikke trække videre bølge nær og berede gruppernes samlede vej. Nå sikke det 
bare flyder ud af pc-en. Den må vide en del. Det er nok derfor den er så eftertragtet. Jeg 
ved ikke selv en skid. Måske man skulle prøve at få sat den ”nye” pc i gang, når denne 
bog er færdig? Nu har den stået i 7 måneder uden at nogen har spurgt om de lige skulle 
hjælpe med at få den i gang. Og så kan du nok forstå – at vi er nået til et nyt kapitel i 
”udviklingen”. Nemlig der, hvor man skal vide, hvad en anden behøver af hjælp, og så 
spørge om den skal gives med det samme. Med Lysnæring sætter vi nemlig et effektivt 
punktum for den gamle verden, hvor det hed sig: Uden mad og drikke, duer helten ikke. 

 Krystalklart Overchant!  Værsåsågod da <3 .  
I Porten vi dele, så får vi det hele! Og hvad det hele er – det giver denne nummererede 
sten fra afdøde Martin Bramsens stensamling besked om. For ”tilfældigvis”, så er den 
nummereret i blåt og hvidt med nr. 105, og det er tværsum 6, som er tallet for Venus. Og 
NET OP som jeg skriver dette for at afslutte skriveriet og gå videre med Helena 

Blavatsky, så er klokken tilfældigvis 11.55 , hvilket er doblet op på 
mestertal, men også 66, der står for: Opfyldelse af pligter, på en glædelig & kreativ måde. 
Og det er da klart mit indtryk, at denne leveringspligt, postmortem og til rette tid, skete 
med ret omhu i både glæde og interesse i løbet af den levende inkarnation.  

Tak for signalet og hjælpen!  
 
Nu dobler vi så lige op i tydning med, hvordan det her skal ske: Blå farve står for Saturn 
og hvidt står for Solen (hvis man bruger Steiner-relateret farvetolkning) - altså en sort sol, 
som også er navnet for Krystalsolen. Men Saturn står også for egoet og karma – og tid; og 
(10 5) 10 er tallet for den egocentriske sol og tallet 5 er Merkur, der står for 
kommunikation og gudernes sendebud. Altså skal vi gennem kontakt til Krystalsolen nå 
en krystallinsk hjerne som modtager. Og kontakt til Krystalsolen får man ved at stå sig 
godt med Saturn, den hårde læremester/The Old Devil og blive karmafri til ret tid. Egoet 
indeni er også din dobbeltgænger, som ganske enkelt er dine tidligere liv, der stiller deres 
krav om udligning til et højere stadie. Det stod mig klart i morges, at det ikke er et 
udefinerbart monster eller anden eksistens, der vil overtage dig. Det er simpelthen en 
Sigma-figur af tidligere liv til afvikling!!! Så fik vi det på plads! Og når man taler om ego, 
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så taler man også om vilje til at føre sin plan igennem for at blive tilfreds. Og karmafri 
vilje er dét, vi kalder ”guds vilje”. Og det er en form for tjeneste for det højeste gode – det 
guddommelige Univers, som vi alle er en mikroskopisk del af. Og der, hvor man så 
kender til denne vilje og dens plan, det er i Shambhala. Og derfor er Shambhala også i 
Krystalsolen. Og Krystalsolen folder det sorte lys ud til det hvide lys, som foldes ud i 

farver og så videre. Og det kan du givet læse mere om 
i Robby Curdorfs bog om dine magiske evner. Det er ham vi skylder æren for denne 
eminente tegning. Tak! Man skulle tro han også har været lemurisk mester engang. Og 
er vi flere af dem blandt de 1200, så kan vi tilsammen noget af afgørende betydning for 
helheden, når energien stiger i synergi! Det er sådan, det er lavet – hver del har sin brik, 
så ingen rykker før helheden er samlet! Alle 1200 står ligesom i stampe pt.. Men nu åbner 
jeg altså ballet igen, da alle slettede min mail i 2012, og jublede i egen boldgade, og oven 
i købet ødelagde fundamentet for 2. gang. Og så må man jo komme og hjælpe med at 
bygge det sidste af fundamentet op igen, ellers står Nowheremanns huse i Nowhereland 
jo ikke stabilt. So Please Listen! 
 

NET OP! Liige hva jæ vi ha sagt! Du ved godt, det er hinde, der har det 

sidste ord! Det er hinde, der er priorinden .Hun er mærket for livet 

 .Guud, det er ikke T Å C D,  hvis man ikke lige V D
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 ! Nej, jæ troede osse bare hun var et sort hul. Det var T hvert 

tilfælde T Å få øje på!  3x13 - Det sorteste sorte – hov nu skiftede skriften. Det må være The Old 

Devil – jeg gjorde i hvert tilfælde ingenting. Det er nok egoet, der svæver over vandene så. NET 

OP, hun V T Å igennem T fremtiden. Hun er godt nok spookie, hvor fandt du hende.  Inter Nettet  

Hun hacker sig bare ind. Det er mindhacking! NET OP. Tror du det er for det højeste gode? Det er vel en vel vejen T 

direkte telepati…. Hvem har hun på telelinien? Tidslinien. Kom så smutter vi Gamma, for det højeste gode. 

 Happy New Year  

    
 

Nu er det i hvert tilfælde på højeste gode tid at spise frokost!  Mon ikke 

snart. Jeg også har integreret Uranus?  

 
Jo mere vi er sammen - des gladere vi bliver, for din ven er min ven og min ven er din 
ven. Jo mere vi er sammen, jo gladere vi bli´r! Jo Jo, Jo Jo Det kan der være Nåde om. 
Men bølgerne går op og ned og det gør Vægten osse….  
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14.12.17 .. 
 

 Regression til Helena Blavatsky den 29.11.2017 /afskrives 
fra lydfil 14.12.17 kl.08.29 

 Jeg går ind i en elevator for at køre ned i regressionen…. Den kører altså opad… kører 
den opad.. Den kører en etage op og så er der helt hvidt, når man træder ud. Ja.. Så er der 
en lang korridor, og det er ligesom der kommer en engel henne for enden af den korridor. 
Okay... hvad er det for en engle… dybe vejrtrækninger… Jeg tror det er en, der er med 

her. Mm ja. Måske er det mig selv på et andet plan… en der skal følge med dig? 
Ja det er sådan en skytsengel. Det har jeg tænkt på, at jeg godt lige ville have med, og det 
fik vi så der. Ja. Skal I så ind i elevatoren sammen?... Eller.. Nej jeg går bare derind igen 
og så løfter englen hænderne.. sådan: Bare ro på. Ja. Så bare gå ind og kør ned…… Nåh, 
jeg tror måske det er den samme som ehm er på den der første CD, jeg fik lavet ude på 
messen..ehm..”Heaven on Earth”… det er den samme. Nå, men nu går jeg i hvert 
tilfælde ind i den der elevator. Ja. …. …. Jeg kan bare træde ned.. det forstår jeg ikke. 
Mm men det gør vel heller ikke noget. Nej, men det er ligesom det kun er en ½ etage 
ned. Og så er det bare ligesom vi er her. Ja. Så du træder ud…. Så kommer jeg ud i en 
skov…hvor jeg står og ser op i himlen… med træerne der sådan… er det så en 
sommerskov eller… ja det er det. Ja. Eller forårsskov.. sådan.. maj.. det er sådan noget 
maj – juni.. ja.. og det er dejlig solskin og… Er du alene ude i skoven der?...  Lige der 
hvor du er… Nej, der er også en lille pige men ehm… men jeg tror det er en lille afdød… 
der er der… Prøv lige at se ned af dig selv. Er du en mand eller dame? Jeg er en kvinde. 
Ehm.. den der lille pige der… det kan også være hende selv som lille..ehm det er sådan 
en lille.. en anelse tyk, og så har hun sådan noget pelsværk på, en muffedise med 
hænderne inden i hver side af den, og så en sådan.. eh.. lidt russeragtig hat. Pelshue og 
det er sådan i lyse… lyserød – lysegråt, med sådan en tendens til rødligt i pelsværket, 
(14.12.17 Hun er ca. 1 meter høj, ca. 3 år og har en fin musegrå uldfrakke på. Den sidder 
tæt til brystkasse og går så ud i A-facon ned til skinnebenet. Den er formodentlig 
skræddersyet og så har hun fine hvidlige knapstøvler på. Hele vejen rundt om frakkens 
kanter er en bred lidt langhåret grå pels, ligesom pels-muffedisen og hatten er lavet af. 
Pelsværket er ligesom indfarvet og tonet med rosa, så fremtoningen er grå med ganske 
lidt gammelrosa farvenuance i.) … Men ellers vil jeg skyde på hun/kvinden er ca. 17 år 
og så føler en eller anden form for frihed i det hun står der på den der mørke jord i 
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skoven. Sådan en muldjord… og de lyse blade ja.. og den der sagte vind i toppen. Og så 
begynder hun vist bare at gå hen ad den sti der, i skoven… så kommer hun hen til en 
skovsø, som ligger frit, ligger åben…. Nå, ja der er noget snedigt over det her. Haha nå 
okay. For så går hun hen og ser sit eget spejlbillede deri jo, ikke osse? Ja. Så hvad har du 
på? Her, hvor hun går der henad, har hun sådan en lys kjole, der går ned midt på 
underbenet, med sådan en masse folder i og flæser.. lige under knæet og også nedad, 
sådan forneden på den… og så har den ligesom sådan en syning i brysthøjde, og der er 
også sådan nogen, ligesom pufærmer… en meget lys kjole.. hvid..ja den kan godt være 
lidt hvid, ja måske. Og så er hun på vej hen til den der sø der, og der er lidt sumpet der i 
kanten…. Og nogle siv til højre… Og jeg synes hun har nogle sorte sko på og nogle 
strømper… det er i hvert tilfælde sådan at det falder i med den der sorte jord. Mm. der er 
lige der ved den der skovsøkant. Mm ja… Så går hun lidt ud der, og så tager hun lidt 
vand i ansigtet… Der er meget sådan lettelse over det, eller sådan… frihed. Ja og hun kan 
stå sådan og nyde den der klare blå himmel… Ej, det for vildt ikke – altså… så dannes 
der hehehe, så dannes der en hel sky af hvide sommerfugle, sådan lige apropos.. 

 mm…udånding… ja det er godt nok vildt…. Og dem står hun bare og 
betragter… så er det ligesom – de er der altså kun på energiplan, de er ikke sådan rigtig 
manifesteret, men dem tager hun så ind i sit hjerte. Dem suger hun ind i hjertet. Så er 
hun ligesom på plads til den inkarnation. Ja. Men så føler hun sig også guidet… Også 
den der skovsø… den er bare fuldstændig blank. Der er ikke én krusning på den! Hold da 
op. Det er da et mærkeligt sted. Ja. Og så sender hun en tak ud til det, hun oplever der. 
Altså til den sø og…. Bor hun i nærheden? Ja så går hun tilbage af den der skovsti. Nu 
kan jeg godt mærke, at jeg begynder at spænde omme i nakken. Prøv at tage et par dybe 
indåndinger mens du prøver på at slippe den der spænding i nakken…. Åndinger….. 
Hvor går hun hen, når hun går ad den der skovsti? Altså, det er ligesom jeg står i en 
lejlighed eller et hus ja og… står og kigger ud ad vinduet… Der er også en mand i det der 
hus eller lejlighed, eller hvad det er, bosted. (14.12.17 Det kunne være en stor toetagers 
villa, hvor de to bor i stueetagen. Eller toetagers dobbelthus, hvor de bebor den ene 
halvdel og forældregeneration evt. i den anden halvdel. Der er stor have udenfor og hvide 
sprosser i vinduerne.) Der er sådan meget mørkt der, hvor han er, i forhold til der hvor 
hun er, og står og ser ud ad vinduet. Ja. Det er sådan som om, hele rummet bag hende er 
mørkt. Hun kan bare høre, at han er der. Hans åndedrag og… ja…. De er som om de 
ikke har så meget at sige til hinanden…. Det er ligesom to verdener, der ikke kan 
forenes… altså hvor hun rækker mod lyset og han er i fornægtelsen, i mørket. Mm. Der er 
også lidt ehm..”militær” i baggrunden. Det virker som om, det er en mand, der valgt til 
hende… Det kan nemt tænkes.. Det er ikke fordi, hun ikke kan lide ham eller …men det 
er bare… det vil aldrig fungere. De er for forskellige. Ja. Det er ligesom, hvis hun skal 
være sammen med ham, så vil hun sige farvel til det, der er hendes ”jeg”. Hvad laver 
hun? Hvad får hun tiden til at gå med? Det ser ud som om, hun godt kan spille klaver… 
eller også er der bare et klaver i det hjem der? Nej, hun kan godt lidt. (Jeg ser et 
kort/halvt flygelagtigt lysbrunt klaver med mange mørkere træsortsaftegninger i – 
nøddetræ? Spinet?)… Men det er bare.. når hun sidder ved det klaver, så er det også 
noget andet indeni, der tæller… altså der.. Det virker som om, hun har sådan meget let til 
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sådan.. drøm… eller gliden ud… i noget med hjertet og noget med..ehm stille tilstande – 
og det gør hun også, ligeså snart hun sidder der. Der er en glæde./ Nogen vil kalde 
hende dagdrømmer! Ehm hehehe. Jah det er der nogen der gør/vil gøre. Ja, det er der 
nogen, der vil kalde hende. Men hun har en stille glæde ved det. Ja! Har de børn 
sammen? Nej. Jeg vil skyde på de kun har kendt hinanden i jah 7-8 måneder højest. Nå. 7 
måneder vil jeg tro… (14.12.17 for 7 17 da..) Men det er ligesom, når hun kigger sig om, så 
er det ligesom ikke rigtig dét… det skal være… Så tager hun med et tog… 

 Hvor tager hun hen?.. Det ser ud til, at jeg ankommer til noget vand 
…. Det er i hvert tilfælde ligesom, det kører ned til en kystlinje et eller andet sted. … jeg 
ved ikke om det kan være Middelhavet? Eller Sorte Havet? Hedder det ikke det, derover 
af?  Det er i hvert tilfælde nedad i forhold til der, hvor hun bor og lidt østover…. Det kan 
godt være Sortehavet, det det er deroveraf  det ligger derover af ved Rusland og der. Ja. 
Tyrkiet. Ja, det er nedad mod Middelhavet og så til venstre – Altså hvis hun kommer 
oppefra og så kører nedad mod Middelhavet og så til venstre, når man kommer helt ned 
til… Nå så bliver der skrevet: Istanbul. Jamen det passer også, for Istanbul har jo stort set 
Middelhavet på den ene side og Sortehavet på den anden side. Ja til hver side så… Hvad 
skal hun der? Det virker som om, hun vil til Sortehavet i første omgang – at det var 
hendes videre mål i hvert tilfælde. Ja …. Der er hun er meget betaget af de moskeer der, 
minareter og… spidserne på helligdommene. Mm. Hun går også ind i de der kirker. Og 
hun skaber kontakt også, med en der har sådan en fez på.. du ved sådan rød hat med sort 
kvast… Altså en religiøs mand eller ja én der er tilknyttet den kirke i hvert tilfælde. Det er 
også en, der kan noget mere. Han kan… han viser hende noget med, hvad var det dog 
det hedder det, hvor de bliver ved at snurre rundt og rundt og rundt ss sufidans Sufidans 
ja. (hvidt tøj på og på sort vest). Han har også sådan noget tøj på, der minder lidt om den 
græske nationaldragt, men det er ikke helt.. nej.. Det er hun er vildt betaget af, bare at se 
ham snurrer rundt. Mm. Hun snakker meget med ham om, hvad han får ud af det. Ja. Og 
han siger, at det er tilstanden det handler om, det er en form for trancetilstand, man kan 
komme i. Ja. Men så vil hun gerne lære det. Ja? Men det er som om, det afviser han 
hende vist på… Men han fortæller hende om, hvordan det er at være i trance… følelsen af 
at åbne op.. og være i kontakt med.. mest noget energi. Det er ikke så meget andre 
eksistenser og sådan noget der. Det er en energi man er i. En form for pausetilstand… og 
når man er i den, så er man faktisk, så er man i sin kanal. Ja. Altså, den går meget højt 
op. Ja… men der behøves ikke, det behøves ikke, at nogen trænger ind i den kanal. Det 
er nok, at man bare har den der enorme vidde opad til. Og det er den tilstand, der er 
central. Mm. For ham i hvert tilfælde …. Og der har hun ligesom en viden om, at hun 
kender lidt til det. Ja. Hun kan godt ligesom følge med ind i den tilstand af at have kanal. 
Så de er på meget god talefod… Jeg tror også, hun får lov at bo i nærheden af det sted der 
…. Det er som om, hun har lidt en ferielejlighed eller sådan (14.12.17 Bor formodentlig 
hos sufien.)ja, en lille uges tid eller..ja …. Puha jeg får kvalme nu! … Det er fordi, hun 
går ind i den moske, eller hvad det er. Den kirke der, igen. Og så sætter hun sig inde 
midt i kirken… der sætter hun sig på knæ… og jeg tror hun er alene derinde… Så hun er 
derinde længe? Hun er alene derinde, ja, og så prøver hun at lukke hele kirken op… hun 
prøver at lukke sin kanal op – og nu spænder det godt nok også i nakken – og åbne sin 
kanal inde i midten af det der – det er ligesom, jeg bliver ved med at se sådan 4 tårne på 
den kirke der. (14.12.17 Jeg vil skyde på det er den store gamle Sofia Hagia kirke, siden 
det er så markeret. Jeg kender hesten på travet. ) Jamen måske er det – de har tit sådan 4 
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tårne. Ja og så en kuppel i midten. Ja. Og der har hun sat sig , der i midten 

af hele den moske , og så åbner hun mm …  Dyb udånding… Hun 

åbner simpelthen sin kanal der! Det tror jeg på!..  Det er ligesom, hun 
kan fylde næsten hele den moske ud med energi… ikke helt sådan ud i hjørnerne, men 
næsten, hun kan i hvert tilfælde godt sådan helt op i kuppeltoppen, sådan helt op og ud 

fra sig…  Og der er hun meget taknemmelig for det, han har fortalt hende. Ja. Så 
hun bliver ikke bange for det her. Nej. Der er ligesom en form for kald over det… Det er 
ligesom hun ved, at det er det her, at det er sådan noget her, hun skal beskæftige sig 

med… Det er simpelthen driften!... Det kan være hun har sådan en guds finger  i 
sit horoskop hehe. Så hun har ligesom sådan et kald. Det kan være ja. Hun bliver i hvert 
tilfælde meget sådan, fyldt. Sådan at det hun; hun har ligesom sådan en fornemmelse af, 
at det skal hun gøre resten af sit liv. Det er at fylde det her rum op igen, som godt nok 
bliver lukket ned lige om lidt. Så er det ligesom det er den her energi; alt hvad der kan 
fyldes indenfor den her energi, hun har været i lige her, det er det, hun skal have med at 
gøre. Det er pejlemærket. Mm. Det er ligesom, det er inkarnationens aftryk, eller 
mulighed, formål. Så rejser hun sig op og så bliver hun sådan ligesom sig selv igen… Og 
det har været overvældende, men det har også været ekstremt spændende for hende. Ja. 
Og det er den der engel, ligesom der kom før (14.12.17 Nu knitrer det her i stuen, mens 
jeg skriver disse ord!) oppe i gangen der. Ja. Det er den, der har åbnet det rum der. Nu 
spænder det altså heromme i nakken. Hihihi Jae.. Det er den, der står for det der. For den 
åbning. Og det skær, der kommer der, fra den gang hvori jeg var før, ja, det skær bliver 
ligesom sendt ned gennem den kuppel der, ned til… så enten har hun rigtig god kontakt 
med sig selv på et andet plan, eller også så er det, eller også så er der en engel over 
hende. Den er der i hvert tilfælde resten af hendes dage. Foruden hvad hun så ellers 
kommer i kontakt med. Ja. Der bliver sørget for, at hun bliver ved med at være ren. Hun 
bliver ved med at være ren, uanset hvad folk siger, så bliver hun ved med at være ren. Der 

er sørget for det ! Ja. Så hun er faktisk tryg ved det. Ja….. Så er hun henne ved ham 
der med fezen. Sushien der hahaha – sufien der, og sige farvel. Og hun giver ham hånd… 
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Der er i hvert tilfælde et og andet i det håndtryk, der er bemærkelsesværdigt. Okay? Det 
kan jeg så ikke lige se… måske er de ikke vant til at give hånd? Men der er sådan en 
indbyrdes forståelse i det der håndtryk…. Han er godt nok ældre end hende, men han har 
alligevel.. eh han bukker sådan med hovedet og har respekt for hende… Han fortæller 
hende også, at hun kan, at hun kan bare trygt tage videre. Ja. Gør hun så det? Ja. Det tror 
jeg. Det virker som om, hun tager toget igen. Det er i hvert tilfælde også nemmere end at 
gå og vade ude i ørkenen hehehehehahahahaha jah haha. Det virker som om det er videre 
den vej hahahaha østover.hahaha. Det er toget østover jahehe …. Ja så, ja så kommer hun 

nærmest så langt hun kan med den der jernbane . Og så – suk - .. hun 
er også ude på nogle kameler. Derfra… Hun er også i stand til at ride på heste, men eh… 
der er også nogen heste med. Men det er som om, hun ridder i en kamelkaravane og der 
er også nogle heste ved siden af den karavane. I hvert tilfælde ved den kamel hun sidder 

på…  Så er det jo jeg tænker Ægypten igen ikke?! Dengang jeg kom ud 
i den der ægyptiske inkarnation, der stod en kamel. Mm. Måske hun er på vej til 
Ægypten. Er hun det? Mm ja det tror jeg! Dyb udånding. Så er hun kørt så langt over 
østpå, hun kan komme og så drejer nedad, eh.. nej det kan godt være, hun er i nogen 
byer derovre først… Jeg tror, hun tager til Luxor. Ja. Udånding… jeg kan se de der 
pyramider… Der bruger hun, hun faktisk lidt lang tid der i Ægypten.. Der er mange af de 
tegn, hun studerer og kigger på de søjler, og eh går rundt der et sted, hvor der er nogen 

høje søjler og med masser af tegn på.  … Det finder hun også interessant. Og så 
sætter hun sig på sådan en sten og ser tilbage. Om det nu også er rigtigt, at hun er taget 
af sted mm.. Og så sender hun lidt en, sådan en undskyldning hjem, - altså sådan over 
æteren ikke – en tanke og at hun undskylder overfor ham, hun er blevet gift med, men 
det her, det er hun nødt til at fortsætte. Hun kommer ikke hjem foreløbig. Nejh. Hun er 
ret opslugt af alle de der tegn… Og… hun mærker så meget fra de der sten, søjler der. 
Jeg kan også se sådan nogen store, store udhuggede eh figurer. Jeg ved ikke om det er 
sted, hun også er inde at se (14.12.17 Pyh, hvor jeg sveder nu af at skrive lydfilen af. Jeg 
må vist have en pause.- Jeg er også meget træt og halvsnottet i dag uden at være det. Det 
er som om jeg har sygdom i kroppen..) Og hun er også på kamel, sådan ligesom turist ud 

til pyramiderne . Men der ser det ikke ud som om den der Sfinks er så 
udgravet, som den er nu. Jeg ved ikke hvornår de har gjort det? Det ved jeg ikke. Det ser 
bare sådan rimelig tilsandet ud det hele. (14.12.17 Atju 2 gange her og nu og 
svimmelhed.) men hun er da derude og vende. Men der er frygtelig varmt for hende at 
være der. Hun kan faktisk ikke rigtig holde den der varme ud. Hun sætter sig sådan 
ligesom ved .. det ser ud som om hun sætter sig bare ned ved foden af den der store 
pyramide – altså der er for meget luftspejling og hun kan ikke rigtig have det. Det er som 
hun føler, hun bliver for meget splittet i to verdener. Der er de der luftspejlinger, hun 
ligesom kan koncentrere sig om, og så er der de der reelle fysiske forhold; der er 
drønende varmt og det er bare for meget. Hun har godt nok sådan en hvid turban på
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, men det er for varmt – nej jeg tror, hun vælger ret hurtigt at tage derfra. 

(14.12.17 Klokken er 12.55  og det slører også her, så jeg går til pause nu 

. Ejh, jeg har det anspændt og er træt nu og alligevel ved at klaske 
sammen. Der må være doblet op på inkarnationspresset. Pyha. – Jeg har spist en klase 
små, meget smagskoncentrede blå druer, som har ligget nogle dage, fordi jeg ikke brød 
mig om den stærke smag. Nu skred de alle ned med velbehag.) 

Tager hun længere ned i Ægypten eller..? Ehm, nej. Men hun kigger på nogen 
udgravninger. Og jeg tror også, hun snakker med nogen. Der er sådan noget 
museumsagtigt ind over. Ja. Eller ligesom om, jeg ved ikke om hun snakker med nogen, 
der graver for et museum?... Nu får jeg godt nok kvalme igen da! Dyb udånding. Der er 
en mand der, hun snakker med. Ham bryder hun sig ikke rigtig om! (14.12.17 – et lille 
knitr her i stuen.) Okay…. Der er ligesom noget fusk over det der… Eller noget… Nej, 
ham kan hun godt nok ikke lide… Han er godt nok- han har meget støtte i ryggen fra 

andre og men hun kan ikke fordrage ham! Der er også noget af det, han 
fortæller hende, som hun mærker langt ind i sig selv. Jeg kan også helt mærke det her og 
nu. At det er forkert det han siger eller? Nejh, men det gør noget ved hende, der også er 
forbundet med lidt frygt i hende… Men samtidig har han også lidt af det over sig selv. 
Som om han er forbundet med noget mørkt, som hun så også selv har på en eller anden 
måde.. et eller andet dystert. Mm. Hun bryder sig i hvert tilfælde ikke om det, han 

fortæller hende. Men det kommer lidt bag på hende også . Ja. Det er ligesom 
noget, der bliver udlagt forkert, men hun kan ikke.. ikke rigtig sætte nogen finger på det 
alligevel ….  Hun har heller ikke noget at skulle have sagt, for han ved jo bare, hvad han 
ved og … Men det er ligesom ved siden af ham, ”der står der sådan en glasmontre med” 
– altså som er fra et museum, noget han fortalte om derude. Eller også finder han et og 
andet, der senere er kommet på museum. Det kan også godt ske? Men der bliver i hvert 
tilfælde vist mig sådan en mja glasmontre inde i et museum med sådan nogle blanke 
stengulve. Det kunne godt være en form for, vase måske? Ja, eller et kar af en slags. Ja, 
puh nu får jeg helt kvalme, når du siger det. Udånding. Det kan godt være sådan et 
offerkar eller sådan noget. … Udånding. Det ku det være. Det kan godt ligne sådan et 
stort kar, hvor der mangler lidt skår i også. Udånding. Jeg tror ikke. der er mere til det 
Ægypten her. Nej. Hvor skal hun så hen? Jeg tror hun tager længere østpå. Silkevejen, 



667 
 

synes jeg der kommer ind så. Mm ja. Tran Trankebar, Indien må det så være. Ja 
Trankebar ligger i Indien. Og Bangladesh. – bliver der ligesom også sagt… Men jeg tror 
ikke, vi skal gøre ophold der… i Delphi måske? Det kan nemt være. Ja. Det tror jeg. Jeg 
synes det bliver skrevet, ja, altså midt på Indienskortet. Ja. Og så bliver der skrevet 
Bangladesh… Men det virker meget som sådan noget hop – hop – mm altså. Ja så det 
betyder bare – Ja, at hun er der i kortere tid. Eller også så tager hun videre og så er hun 
der i kortere tid ja og fra Bangladesh, der tror jeg hun tager nordpå… til noget 
Tibetagtigt … jah ja, hun er mere fascineret af Tibet. Den vej over. Ja. Men det er 
ligesom hun vil slå sådan en krølle på det og så måske vil tage til Tibet og så tage hjemad 
igen. Det kunne det godt se ud til. (14.12.17 Sløjfesymbolet integreres? (Klokkeniveauet)) 
Udånding. Men der er også nogen helligsteder, der fascinerer… I Tibet? Ja.  Det er i 
hvert tilfælde oppe i sådan nogle bjerge, som jeg vil regne med er der. Ja. Pakistan 
måske, Tibet ja… Hun er inde i et kloster der også… Jeg tror, det står på nogen pæle. 
Sådan lidt lave pæle. Det kan selvfølgelig også være sådan en helligdom eller…? Der er 
røgelse tændt. Det er hun vild med! Hehehehahaha hehe. Det er hun vild med. Det er 
ligesom, det gør hende lykkelig. Det gør hende lykkelig at være der. Mm. Det er ligesom 

alle klokker,  de ringer i hende (14.12.17 Manusymbolerne og 5.dimension 
aktiveret.) Mmja. Der har hun bare sådan en fornemmelse af, hvor fuldendt alting det er. 
Og det er hun dybt taknemmelig over. Det er rigtig stort for hende… Det er sådan 
ligesom om, at dét her, det er altså bare livet! Nu spænder det så i nakken igen hehehehe. 

   …..  

Kimer, I klokker, ja, kimer før dag i det dunkle! Tindrer, I stjerner, som englenes øjne 

kan funkle! Fred kom til Jord, Himmelens fred med Guds ord. Æren er Guds i det høje! 

Ca. 50 minutter af lydfil afskrevet.  

TRYK 16 RING ud til   

FRIKVARTER: 
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   15.12.17  

Vasketøjet er omtrent færdigt, samtaler, mail og sms er klaret og nu må jeg videre med 
Helena. Pludselig er jeg træt og ved at slå hovedet i tastaturet. Jeg mangler i den grad 
vand og basisk input. Min hud virker tør og udpint og jeg har haft let til tårer i et bestemt 
rum, jeg blev vist ind i her til morgen, hvor jeg er dybt ulykkelig over, at alt det her er 

nødvendigt, KNÆK sagde det højt ved min skattekiste  , når 

vi kunne have løst det meste via Konceptet. Men nu ruller  én af 

bølgerne så først i land  og slår ind mod den danske kyst 

. 
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    Der er vel ingen grund til at Trumpe 

 i det ?! 

Mail: Men du slipper ikke så let  for hør lige her: Nu følger jeg jo kun 
ganske bestemte bud indefra, uden at lade mit ego komme imellem, OG der ligger som jeg begynder 
at fornemme det en agenda i dette her. Jeg har så i de sidste måneder fået lov at få en sand-sigerske 
koblet på. Altså en person, der kan det der med at sandhedstjekke udsagn. Jeg spurgte så til den 
agenda i går og hendes bedste bud af 2, som jeg har set - vi tjekker igen - er, at den bog, jeg er ved 
at skrive nu - som langt fra er færdig - skal ud i Danmark ufærdig, og siden gøres færdig. Men 
agendaen er, først at lade Astrologihusets blog annoncere, at bogen ligger tilgængelig på min 
hjemmeside og kan hentes gratis. Den går på nettet den 25.december kl. 10.00 uanset, hvor langt jeg 

er kommet - og er en julegave  der skal give en del af det energiløft, der sker globalt i Nytåret 
i år (2017/18). Denne bog løfter over Danmark, da den løfter den befolkningsgruppe, som I har på 
jeres blog. Som så løfter.... Foreløbig er det sådan, og kun jeres blog,  er involveret. Muligvis dukker 
mere op dag for dag? Er du med på at sætte oplysningen på jeres blog til ret tid? Jeg ved ikke, 
hvornår det er. Det er bare vigtigt, at bogen ikke går ud på Merkur Retro, men hvad må oplysningen 
om, at det vil ske? Er det ligegyldigt? Eller er der en bedste dag for at annoncere, at man skal se på 
bloggen den 25. dec. fx, så der er to led? Jeg skal også sikre mig, at vedkommende, der skal lægge 

den på nettet reelt er klar til det/har tiden. Men nu spørger jeg lige dig først.  Er du/I med - det 
er muligt det er en anden, der ordner bloggen rent teknisk. Mvh Marianne O Z Z. 

 
Nåhhh NU går det op for mig, hvorfor nogen er Æsler og nogen er Måger! Det kommer 
an på, hvor intensivt man kan gå ind i decideret energiarbejde på højeste niveau, eller må 

sprede sig! Pyhada (27.12.17 Og har derefter taget næste  løglag i ”øg-enavne” – 
det handler også om aspekter til ens Jupiterenergi!). Jeg har haft det så demokratisk svært 
med den hierarkiske opbygning. Men det er jo klart, at det er sådan. Det er jo NET OP 
det ophøjede ved Blueprintsamfundet – man breder selv sin energi ud til det niveau, hvor 
man skal gøre noget. Og de stærkeste heste, som vi blev kaldt i Konceptet, er dem, der 
trækker det tungeste og største læs, fordi de har hænderne direkte i 
transformationsmøget før andre. OG det er os, der er ”arbejdsløse” og på pension osv. 
Nå, endelig fik jeg lov at skrive dette her. Det med ret tid er ret så frustrerende, men det 
er jo også spild af hestekræfter at trække en tom vogn. – Øjeblik, jeg skal lige hente min 
hættetrøje i tørretumbleren som det sidste stykke vasketøj. – Jeg er selv hættemåge i dag 
med alle de gøremål – så fik vi det på det tørre. Jeg er ved at være en ørn til det her subtile 
samarbejde med Blueprintet! Men det har også taget tid at skrue sig ud af andres 
fordomme, så det kan flyde frit – faktisk har vi gået en omvej på 17 år! For  
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 da. Jeg kan forstå, at både Helena og jeg har haft spejlblank overflade

  Jf. postkort til Konceptdeltagerne i en af de andre bøger. Alle brevene 
og postkortene var kun udtryk for, hvor langt fra Konceptets energier og mål, vi var 

. Jeg havde hul igennem. Konceptmedlemmerne fik hul igennem 

; men ville hellere gå på vejen, skønt vi havde adgang til ”Snefald”s have – 
apropos Julemandens have i årets norske julekalender; som DR1 har depechelånt! Man 

må jo ikke stikke glødelampen for langt frem i Danmark, så får man en på 

lampen . Men nu lysner det.  

  

 Nå, men jeg smutter lige gennem tunnelen  og møder 

Blavatsky igen klokken er 12.33  - nå, nåede ikke at fotografere tiden i farten, så der er 
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en anden agenda: Frokost først! Det er ligesom med bopbob-Vægten forleden, hvor jeg 
troede, jeg skulle skrive Blavatsky af lydfilen; men det skete ikke, for Blueprintet var et 
andet! Se nedenfor. – Hvorfor tror I, at vi har fået flextid på arbejdsmarkedet? Er det 
udvikling – nej, det var tid til at kunne begynde at linke bevidst til Blueprintet. Nok om 
det. Planen ligger undercover hele vejen! Havde jeg for resten ikke også sagt, at der kom 
afbrydelser i Blavatsky-skrivningen? Jo, det havde jeg da! – Fordi jeg kunne fornemme 
det og se det ske og lever minutiøst bevidst i Blueprintet. Det handler om energier, og 
om hvor meget fart man har på i sine kirtler og legemer. Tænk over det i 
cancersammenhæng. Men tilbage til Vægten og min nordlige Måneknude (radix) den 
12.12.17, hvor jeg længe har vidst, at en Krops-Vægt på 88.8 kg havde betydning, ligesom 
90 kg får det. Jeg vidste bare ikke hvilken. Det finder du så også ud af nedenfor. Men den 
12.12.17 var det: 
 

 Bop Bop BOP! 
Den 14.12.17, hvor jeg var klar og alting passede, da stod digitalvægten bom-stille hver 

gang på ! Kan det nu være rigtigt? JA! 
Allerede i 2002 fik vi i Konceptet at vide, at kroppen altid havde den form og vægt den 
skulle have for at passe til det liv, man skulle have/har. Så hæld alle de sten, du har i 
rygsækken om dit eget udseende ud i naturen. Jeg har vendt hver en sten for dig – du 
skal bare læse ”Den sorte Perle” i stedet. Stenene kan du se senere nedenfor. Men 
apropos det med de 90 kg, så ved du nu, hvis du har hørt efter i timen! – at 9 er tallet for 
Mars og Cut Elly! Og bøgerne har devisen: ”Double up in the Happy and Unhappy 
Hour” – for det er mestertal – tænker jeg lige nu – og så klarer man det sgu nok, selvom 
nok er nok indimellem. Men hør her: Da jeg blev gravid med min datter, vejede jeg kun 
45 kg. Min Vægt var faldet og faldet, men der var ingen sygdom eller særlig årsag. Det 
skete bare. Graviditeten sørgede for bopbob og galop 25 kg oveni og så er det bare gået 
derudaf på Blueprintebølgen, så jeg snart har fordoblet min vægt på 45 kg til 90 kg. Og 
det giver mig selvfølgelig unhappy Hours. Men det gør mig også happy, for så siger jeg 
Cut Elly til mere mad og vender tilbage til at leve af lyset alene – og lidt vand måske – og 
en lakrids i ny og næ – for det her er strengt reguleret via sukker, fedt og saltindtag og 
diverse energijusteringer undervejs, som jeg ikke er herre over, men ikke kan undgå. Og 
når jeg, når de 90 kg – jeg er jo kun 1,2 (12 tværsum 3 = offertallet – for maden nu!) kg fra 
målet nu. Så sker det nok (det er en opstillet hypotese) på min datters fødselsdag i 
Januar, hvor hun bliver 28 år – altså lige præcis én Saturnrunde!!! Stik den, hvis du tør 
være med i racet ”Fra Sumi til Sufi”! – OG S S har vi også med i bøgerne for flere år siden 
– men nu manifesteres det synlige Blueprint på bare de to bogstaver. Og hvad er det så vi 

siger her kære Børnehaveklasse?... som en spirituel floskel… Kom nu 0.B
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… som man ikke har ret meget at have i før nu, hvor det er bevist – ræk lige 
guds finger op, hvis du har svaret…Hvad siger Mågen? ”Krah krah”! Nej, hvad siger du 

Harry kanin?:   ” Dine ord er din tryllestav ”! NET OP 

Harry , der trak du lige en  kanin op af fars hat ! 

LET THERE BE LIGHT!     

Come on Boys  come on Girls  let´ s make a new tomorrow, today! 
Nå, nu må jeg vist hellere se at MakeMake ret og få noget frokost, finde kammertonen 

igen og få Helena på banen. Klokken er nu: 13.31 – Jeg er klar til spejlbilledet 
– for min datter har nemlig også været en sjælsdel af Helena – kært barn har mange 
navne, når man er mere end ét i det. Det gav en graviditet, der kun var fed på den ene 
måde, men happy for her, på den anden måde. Vi er ét i nogle inkarnationer. Og derfor 
skal vi bruge mange penge til at forske i sjælsdelinger – og det er Hanne Mie Kjærgård 
og Katja Lammers, der går forrest her. Thi nu sætter jeg nemlig Blueprinte-vortexen i 
gang i Danmark! Og derved kommer Danmark til at gå forrest i verden via de 1200 
mennesker af forskellig herkomst, jeg skal finde i Danmark. Jeg har selv en link til 
Californien i denne inkarnation, så derved går vi videre ud over grænsen – MEN skal 
sørge for at holde den danske grænse tæt nu! Hvorfor tror, der er så meget ævl og kævl 
om det? Fordi ingen ved, at der er et LandsBlueprint!!!! Og et EU-Blueprint og et 
VerdensBlueprint og dét skal vi bruge Verdenstjenerhoroskopet til at forstå og rette ind 
efter samtidig med at Planen downloades peu en peu. Dit eget horoskop bliver 
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underordnet, og for at det kan blive det, så skal man have de sirianske symbolenergier fra 

Konceptet anno 2001. Nå UPS klokken er 13.44 – det står uklart – altså er 
ingen pt klar, men jeg skal bare gå ud i verden nu og sige det. Men her får du lige det jeg 

nåede 13.45  – og vi har klart noget fra før 45 at rette op på – og den 
healing ligger i bøgerne. Vi skal have healet 2. verdenskrig. I fællesskab – jeg kan ikke 
gøre det alene. Jeg kan faktisk ikke en skid før nuet. Husk det ellers får jeg stress. Du kan 
aldrig få en clairvoyance efter dit hoved af mig. Jeg er skræddersyet anderledes til det, jeg 
skal! – Og så skal jeg lige sige: Det er ikke sjovt, når pc-en bare skriver om dette og hint, 
som jeg ikke kender til – og så bare skal leve op til det bagefter!!! Jeg kan intet af det, jeg 
skal kunne – endnu! Men hvis jeg ikke går ud med det her nu – så er der straks en 
astrolog, der siger et eller andet ubelejligt – for planeterne lyver jo aldrig… Men i 
Konceptet fik vi altså hele 2 energisymboler, der på sekunder kan ændre dit horoskops 

indflydelse…. Og det er verdensenergisymboler…

. Klokken er 13.55 UPS jeg nåede ikke at affotografere tiden. Ingen er 
altså klar til det endnu… Måske betyder vor tid ikke mere nu…??? Hvorfor har vi så så 

travlt? Fordi jeg konkret har ventet i 17 år på at sige det her!  Og jeg bliver 60 år 
til sommer, og så skal jeg vide, om jeg vil fortsætte i samme spor eller sadle om

! NOK er NOK!  Klokken er 14.02 – 
det havde du nok ikke regnet med – men 14=5=Merkur og 2 = Månen, altså Peptalk fra 
Krebsen – og nu kan jeg korporligt se, at posten kom noget i min postkasse. 
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 Så det må jeg lige hente ind og så er det frokost!.... Posten bragte det 
næste nummer af bladet ”Stjernerne” sammen med… gæt… et indbetalingskort, hvis jeg 

vil forny abonnementet . Og så er der oveni købet også et astrologisk 
portræt i bladet om Prins Harry, der jo også er rød i kammen.  Per Aspera 

 ad Astra

. Nej da! 

hhh: !!!  

Det var dagens eklipsecykel 

 Så nu kan du selv læse videre her og følge med i 

Soup, Soap and Sunshine.  S S S (Hov nu 
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skiftede skriftfarven og tykkelse til solskinsgul!)  Jeg gjorde sssørme 

ingenting. Ahahahaha  Hvad så nu?     
 

Så var der lige mailsvar fra ”Måge-Æslet” så det hele kan gå i dobbelt Fisk : 

 

11.05: Nej det er mig, og jeg kører til Jylland dagen før, måske endda to, og så kan intet 

ske der – og jeg vil også anbefale at vente til den 5. januar, som er den bedste dag i lang 

tid.  
 
15.55: Det er måske den dag hele bogen er færdig og går ud i Danmark så? Vi får se. Jeg prøver en 
anden "kanalvej" og tjekker med sandt-sigersken. Det er aldrig til at vide, hvilket boglevel, vi 
arbejder på. Det giver forskellige muligheder. Den 25. kan være sat på ét level på daværende 
tidspunkt, og når jeg så er færdig med lydfilen fra en regression, så kan det hele ændre sig, hvis jeg 

går et level op . Dette er insider bogviden, og du skal bruge det til at forudsige 

fodboldresultater bedre  . Men det gør så dig til vidne på, overfor andre 
astrologer senere hen - at jeg var villig til at gå ud med et ufærdigt produkt og stå ved den jeg er, 
den 25. december! Det kan blive en væsentlig detalje i forhold til MakeMake! Der er healing i bogen, 
så den vil nok gøre din søster godt at læse. Så hjælpen er på vej uanset, hvad den skal bruges til 
rundt omkring. / Marianne  
 

Klokken er 16.19 :Ahahaha  Flyv ikke høj´re end vingerne bær´ 

 sådan bevarer du bærret bedst….! Men så var det, jeg liige skulle tjekke i 
det nye ”Stjernerne”, der så belejligt var kommet med posten. Den 5. januar spænder 
forkert i mig uanset kollektive logaritmer. Jeg tager foto af efemeriden for 5.-7. for det er 
lige det mobilfotoet fanger og sender sms til sandt-sigersken. – Jeg ser tilfældigvis på 
mobilen, da den slutter forsendelsen på mobilåbningssiden og tidsangivelsen er 17.07! 
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(Mobilen viser nemlig fortsat sommertid på åbningsdisplayet.) For  da; 
det er jo NET OP datoen for min fødselsdag…. Og Månen går i Vægten.  Så time´s 
coming up den 7. Tror jeg. Vi får se. Men nu må jeg så hellere komme videre med 
Helena: 
 

TRYK 16  RING!!!  

   Det er rigtig stort for hende… Det er sådan ligesom om, 
at dét her, det er altså bare livet! Nu spænder det så i nakken igen hehehehe  

– men det indhold, der lå i den spænding har vi så gennemgået og vi skal videre: - og det 
skal vi så ikke i dag, for nu ringer Annalis, for at fortælle, at NET OP som jeg sender sms 
om 17.07 og 7. januar 

 får hun øje på 

denne her bog i Genbrugsen i Rask Mølle! Så hun kom nok først. Bogens 

baggrund  ligner den nutidige kulisse  på 
Århus Teater, der spiller stykket : ”Hvad vi taler om, når vi taler om kærlighed” Og på 
Scala er det ”Narnia” .Og den kulisse minder mig om Shakespeares: En 
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skærsommernatsdrøm, som jeg så i Budapest i 1982 med lærerseminariets musikhold. 
Shake the Speare and follow Your Heart og Vupti dot com der et andet billede fra Århus 

teater:  -Mens vi venter på Godot  (15.12.17? Her må det astrologiske nye 
begreb ”en REX” kunne afdækkes første gang – måske.. hvis ikke Puk har været der og 

tryllet Æsler frem.) Der sker fantastiske sammentræf NET OP nu og  
vortexen er sat i gang! Vi ender med at være én stor verdensfamilie! Men ikke mere nu, 
for nu er risengrøden færdig og skal bare have en ”smørklat smør”! Og glasset ha´ lidt 
nisseøøl… 

Den er fin med kompasset…  (se tidligere bog om verset…. Jf bogen 2010)  
Hiv ohøj NET OP! 
Sæt sejlene til, 

og kom hvis du vil 

for nu lægger vi ud 

med harmonikaspil  

Lidt sang gør os godt, 

mens vi haler thot  

 Sejlet lyser som vinger  

og  havet er blåt

Ca 50 minutter af lydfil afskrevet. 

Et skridt til venstre  og ét skridt til højre…  og så går vi i  
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RING. KLIK 16   

I Kulissen: Ingen kommer til Faderen foruden ved mig  ! Det ska´ bli´ lyv, 

sagde Jupiter  og trak i stilling  til at lægge arm i 
Ringen!  

 

 

 (S.Dali)

 PYH      
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   Pyh ha dada, hvor en Saturner! 

 Pruh!!!   
 

 RING af. KLIK 16   

 
  

  

Magna Mater af 5 kvindeinkarnationer trækker  Medusas teltpæle op  
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 Magna Mater: Sku´ vi kom´ i gang, børnlille?... Et skridt til højre og et 
skridt til venstre, højre frem og venstre frem og så går vi i  

 RING!  KLIK 16  .  

Riv i marken let , det er gammel ret,  

bonden og den  fattige skal også være mæt….  Nemli – 
og så ta´r vi højre ben frem, så ta´r vi højre ben T-bage, så ta´r vi højre ben frem Å så 
ryster vi det lidt – så sir´ vi boogie woogie , så drejer vi omkring – og så går vi i 

  RING!  Yeah  

KLIK 16 !  
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 Udvikling!?... Hva´ syn´s du? D for ! D da D!! 

 

 pust  puust  puusstt  
 
16.12.17. Jeg er oprigtigt i tvivl om, hvornår denne bog skal ud på Internettet og i hvilken 
form. Det myldrer med sammenfald og hvert level har sin løsning, og hvor meget må 
man kvantespringe osv. Det virker totalt håbløst at finde en løsning og min pålidelige 
sandsigerske er som sunket i jorden. Jeg er tout seule. Ingen veje er farbare, alle er på vej 
til juleferie og andre forberedelser til jul, opgaveafleveringer osv. Jeg er helt a-lone og IT-
supporten er blevet syg. Alt stopper ligesom her NET OP, som jeg skulle træde ud i 
verden. Det minder egentlig lidt om dengang, jeg fandt Annalis. Der var kun hende, der 
ville og kunne hjælpe med at få hele bogværket ud i verden. Så meldte Karin sig 
sidenhen, og nu er jeg så alene om Danmark og Verden igen; i stilhed i orkanens øje 
NET OP som Vortex er sat i gang! Kvanterne vipper og hele dagen har der ligesom været 
en kontakt, der ville igennem. Men alt er stille og jeg vipper fra side til side i holdning og 
det er no go.  
 
16.12.17 kl. 14.11 
Kære Marianne 
Tiden er nu ved at være inde til at afslutte denne bog. Du kan vælge at afskrive Hanne 

Mies noter fra  Blavatsky-regressionen eller bare lade folk have den 
til gode. Vi ville nok vælge det sidste. Som du ser og føler, så er du nu gået solo og det var 
eneste formål med denne bog her og nu. Du kan nu trække dig tilbage som bodhisattva 
og nyde dit otium eller vælge at gå videre med et nyt Koncept på Sløjfeplanet. 
Hvis du vælger det nye Koncept så vid, at verden ligger åben og venter. Det er 
ligegyldigt, hvornår og om bogen her kommer ud, du vil være klar med nyt Koncept til 
næste helsemesse. At modtage det næste Koncept vil fjerne din tvivl om 
eksistensberettigelse ….. 



682 
 

Så det med, at jeg ville blive misforstået, det handler altså ikke om bogindholdet, men det 
at man ikke føler sig forpligtet til at kontakte mig undervejs i den her bog og spørge om 
jeg behøver hjælp til noget? 
Ja. 
Men det var så også planlagt og iflg. Blueprintet? 
Ja. 
Så hvad gør jeg så nu? Gør bogen klar til hjemmesiden uden mere skriveri? 
Hvis du synes. 
Det er svært bare at slippe så mange års arbejde uden feedback, selvom bøgerne så bare 
var processen med at bevæge energien ud i samfundet. Så jeg vil nok foretrække at 
manifestere mit aftryk med den her bog, og at sende den ud med baggrundsbillede og 
highliner og de sidste sms- er. Med den her afslutning og forløbet i det hele taget, taget i 
betragtning, så er jeg da også ved at være godt træt af Koncepter og solo-lysarbejde i det 
skjulte. 
Der var ikke andre, der kunne gøre det! 
Nu sidder jeg jo så lidt med en fornemmelse af at have arbejdet for en flok kumpaner, 
som Gerhard sagde det – og tænker også på den clairvoyante kvinde, der sagde jeg ligeså 
godt kunne smide det jeg lavede i papirkurven med det samme. Dem skulle jeg så have 
lyttet til?! 
Hvad synes du selv? 
Jeg ved, jeg har lavet noget ganske unikt i det skjulte, som andre har nydt godt af. 
Er det så ikke nok? 
Umiddelbart jo. 
Godt. Det var så der, jeg gerne ville have dig hen! Hør så her. Nu går du dig en tur rundt 
om skolen – ind gennem skole/boldbane og slapper af. Derefter giver jeg dig privat 
instruks på din egen blok! 
Tak. 
 
Jeg får en idé om lige at veje mig. Det er ikke sket på den tid af døgnet siden dengang 
Vægten skulle stå her i stuen, og jeg skulle iagttage flere ting mht. kropsvægt og energier 
mm. I det hele taget irriterer sådan noget mig, for jeg er aldrig rigtig gået op i den slags. 
Fænomenet er det samme som sidst omkring de 88.8 kg. (Nå, så er jeg da nødt til at 
skrive den Blavatsky-regression færdig ellers så hænger den pointe jo og svæver! I nogen 
verdenen er virkeligheden altså temmelig underordnet undervejs! Træls for en 
perfektionist, der bare ved, at man bliver anklaget for alt, hvad der er muligt uldent i 
kanten, når man er dansker. Man skal ikke tro, man er igennem til nåde der kan bruges 
da! Og det er jo så også ligegyldigt, hvis værket alligevel ikke skal ud.) 

 Er det ikke lysnæring, men Cut 
Elly til noget helt andet? 
Jeg går rundt om skolen, og jeg er selvfølgelig en anelse åben overfor om der skulle være 
ét eller andet undervejs. Der er 2 ting. Det første jeg opdager er, at signalerne på Nettet 
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ind til skolen er fjernet…   
Regnbuen er væk, ansigtet er væk og der er kun lidt guldtråd tilbage . Jeg får en tanke 
om, at jeg kan begynde at pakke mine ting i kasser. Jeg har ikke mere at gøre her. Jeg er 
færdig. Jeg går videre og når helt om på den anden side af skolen, hvor der åbenbart er 
omlagt SF sten for nylig ind mod skolegården… Der er en tyst og forladt stemning over 
det hele, men det er jo også lørdag. Der står en forladt bil på SF-stenene, og der lyder 

ligesom i mig  Come and Getz it…. ( for 9 sider siden: 1 tal 
mangler 1 3.55). 
Da jeg kommer hjem prøver jeg lige badevægten igen, men nej, jeg vejer for lidt og har 
ikke tænkt mig at få fjer på for at leve op til noget. 
 

 Kl 15.44  Kl 15.45   –That´s IT som livsfundament!  
 
Jeg finder blok og kuglepen frem og får dikteret 4 postkort, der skal sendes senere, som 
jeg forstår det – og så får jeg at vide, at, nu vil det gå stærkt med tekstfarve og highliner 
osv. og de vil forsøge at få mit øje til at standse ved navne, der evt. skal erstattes af xxx. 
OG så får jeg en lille hilsen til alle Læsere, der er nået hertil: 
 
Kære Læser. 
Når du nu har læst denne bog og tænkt lidt over indholdet, så vil vi bede dig om at lægge 
dig for en healing på det tidspunkt, du mærker signalet til det. Du vil ikke være i tvivl. 
Healingen vil frisætte dig for de sidste rester af karma overfor vor Hovedkanal, og du vil 
efterfølgende føle dig forfrisket.  
Vi takker for din opmærksomhed og sender dig videre i dit Blueprint. 

Med kærlig hilsen og på vegne af Kristus.  
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(  Lidt engel har man vel lov at være og andre at blive!  
 Det har du så evig ret i Gabriel.) 
 
Og NET OP nu er der nogen, der skyder krudt af ude på gaden! – 3 markante skud! 
Må din vej gå dig i møde… 

SKÅ EL! D da fordi hun har knald i låget!  
Lige tiltrækker lige!  
NET OP!  
Enih Enoch!  

SKÅ EL! 4. skud 

Men alligeveller er jæ nu osse lidt skudt i hende . 

 Ahahaha, som om hun er nåde at samle på… 

 Nej, hun blev ikke rigere af det hun samlede op sammen mæ os T hvert T-
fælde.  



685 
 

 SKÅ EL 5. skud. 

6. skud. Hun er bare en seksløber mellem himmel og jord.  

Så giv hende en lille 7er… Bang . 

8! Hun er nok en Bang-ebuks, ska du C ! 

Og 9 en lille whistleblower  

Og Big Bang…10 !!  

  SKÅ EL for den selvcentrerede Sol!  

Og 11 for Mesteren!  

Og 11 står for fødsel og at erkende det nye. Kommer der vitterlig et nyt Koncept? 
Der kommer T hvert tfælle ikke flere skud nu, vel Gabriel? 
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Nok er Nok, Angakok!   

D var jo osse bare lige for at markere! 

NET OP! 

Er de færdige nu?  

Ja, vi er alle færdige nu. Her er helt stille, så kombardo ! 

    . 

 Puustt sst tt 17.12.17  
Nu er det jo sådan, at jeg selv gerne vil have det sidste ord. For godt nok er der ok 
guidning på – nisserne laver ikke sort magi og al den slags forstokkede ting. Men jeg er 
ikke tilfreds med niveauet. Jeg er træt og ødelagt af at færdes i de samme cirkler hele 

tiden, så jeg vil gerne ringe   af  lidt højere oppe og længere ude end 
tidligere, da jeg pludselig forstår, at jeg nu er ved at være på eget niveau indsigtsmæssigt 
før bøgerne overhovedet begyndte. Og jeg vil gerne føre mine ”fjender” til samme niveau 
af indsigt, så de ikke skal gå uoplyste i graven til sin tid. De skal have chancen for at 
komme tilbage til det nye Koncept, hvis jeg vælger at downloade det. 
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I går fik jeg at vide, at jeg nu kan vælge mellem at gå på pension eller gå videre med et 
nyt Koncept. Nok er jeg nysgerrig, men det har også taget meget hårdt på mig at lave det 
tusind-siders bogværk, efter først at have været buffer for den nye tids energier fra et 
niveau, hvor der end ikke var ord på, og så til at have grounded energierne til den danske 
muld. ”Den sorte Perle” ligger nu på pc-niveau og skal gøres færdig. Det er den sidste 
selvhjælpsbog i opstigningen til 5. dimension, da den indeholder alle energierne i det, der 
er en autentisk fiktion. Det vil sige, at jeg har lagt muligt liv til, men er alligevel ikke 
personen. Jeg er bygget til at være kanal og lave dette her. Hvis jeg vil lukke for niveauet 
her og sige tak for samarbejdet og det, som det trods alt også har givet af genkendelse, så 
kan jeg enten gå længere ned, og det vil blive via sport/ styrketræning/(18.12.17 gå 
Caminoen eller ved at blive almindelig forbruger og gå op i materielle ting. Men begge 
dele vil gøre mig dybt ulykkelig for pengene vil kun række til genbrug ligesom hele min 
forskning og oplysningsarbejde har måttet gøre det. Og jeg trænger til noget helt andet. 
Opbakning for eksempel. Feedback for eksempel. Og det finder jeg bare ikke der.) . Eller 
også kan jeg gå op i højere niveauer, og bevare mine paranormale evner. Derved vil dette 
indeværende niveau af eksistens i denne cirkel ikke blive samarbejdspartnere, OG hvis 
jeg forsegles højere oppe i energi, ja så vil de slet ikke kunne kontaktes mere og 5.-6. 
dimension være en fysisk realitet. Det betyder så, at man ikke kan deltage i verden, som 
den er nu. Enten kører vi spiral med kvantespring eller også kører vi kvantespring med 
no return. Begge dele er skabelsesparametre. – Den erkendelse ligger også til grund for 
religioner og sektdannelse. Nu har vi så bare nået et stadie, hvor det er muligt at se det 
og forstå det. Bid for bid har menneskegrupper bidt sig fast i spiralen, som trædesten for 
andre. Uafladeligt er mønsteret med hetz og dyrisk fordrivelse det samme. Derfor må 
mange nu også kunne ræsonnere, at det er nødvendigt, at nogen hele tiden er foran. 
Også at man ikke kan være foran på alle fronter hele tiden, men at et ganske bestemt, 
dog ukendt, samarbejde paranormale imellem, er næste skridt! Det handler ikke om 
filmindustriens mutanter. Det handler om det højeste gode; at vi reelt er nogen 
mennesker i et oldgammelt netværk, der ved noget om at være menneske og nu endelig 
får lov at komme ud med den viden, der viser at sort og hvidt er en helhed af eksistens. At 
der ikke er modsætninger at forene, men vippende kvanter at linke til. Former af 
eksistens i et punkt i en bølge, skabende bevægelse og fastholdelse af samme, uden at 
det er livstruende. 
Vi er alle ét og vortexen er nu sat i gang til at vise, hvordan vi er det! Det er næste niveau, 
der linker til næste Koncept, som er SOULMANAGEMENT. Og soulmanagement er 
faktisk min galaktiske opgave med ”Den sorte Perle” på fysisk niveau. Nu skal der så 
bare til at være galaktisk samarbejde i laget lige over dette her, før vore brødre og søstre 
står her fysisk. Det betyder at hjernen får nye udfordringer, og at dens galaktiske og 
spirituelle side forenes (Populært og forenklet sagt ”hjerte og hjerne forenes”, men det er 
sådan set allerede Perleniveauet, så det bliver en konsolidering af en slags, på Perlens 
rensede fundament i hver læser.). Alle I, der har slået mig oveni hovedet gennem alle år 
med angreb ligesom dette her: 

 skal lige læse de sidste linier her, og 
derved forstå, at gamle skrifter må vige, og at nye er ligeså guddommelige. Vi har hele 
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tiden været på vej ad de samme stier og det nytter ikke at skifte religion eller lignende. 

Det er samme spiral uden forsegling – som man så kan kalde fri vilje…

 Efter dette bogværk, og med det nye Koncept, giver symbolsk tolkning af 

livet, som jeg har færdigskrevet i dette bogværk, ikke mere mening . Og det 
betyder, at vi mister en bestemt frekvens af jordisk hjerteenergi. Vi afvikler den ligeså 
stille ved trenden omkring genbrugsvarerne. Når second-hand og third-hands varer er 
slidt op, så er det slut, og vi vil sidde med en længsel. Det kommer til at gøre ondt. ISIL 
har vist os det ved at ødelægge gamle bastioner i Mellemøsten. Vi skal bare sørge for, at 
vi nu overgår til anden form for verdenssignaler end terror. Men de var nødvendige for at 
få konflikten i udvikling frem. Og jeg kan kun beklage, at vi måtte arbejde undercover for 
at komme med en bedre løsning. Men sådan er det altid. Grupper trækker altid på 
bagsmækken, mens TV viser forsiden uanset, hvor meget de går bagom og ud af dansen 
der, hvor forvandlingen lige NET OP ligger. Så er det pludselig ikke Public Service mere.  

Nok er nok.  Jeg vil overgå til at blive en kvinde af få ord i denne sms-
udveksling med sand-sigersken, der sætter det nye forskningsområde i gang, som i 
sagens egen natur bliver world wide og fredsskabende. Ballet er åbnet:  

16.12.17 Kl. 14.43 :Jeg har lige modtaget en kanalisering. Den 
siger, at eneste bogformål er, at jeg går solo, og jeg selv kan bestemme hvornår og om, jeg vil 
sende bogen ud. Jeg kan vælge at gå på pension eller modtage nyt Koncept…. Hvad siger 

sandheden til det?  
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Bogens slutning er kommet. Så vi får se.  

17.12.17 Kl 06.13 Det er sandt din kanalisering i går om pension eller nyt Koncept. 
08.08 Så var det mindste man kunne gøre lige at forklare konsekvenserne af det ene og det andet. 
Jeg er jo total smadret af at lave vejen hen til det næste. Det er godt nok mester niveauet, men det 
orker jeg ikke, hvis der ikke er ordentlig socialt fællesskab. På den anden side set, så er det her 
niveau uudholdeligt. Det næste, er det så genoptagelse af det første Koncept? Hvor mit fundament 
da er Sløjfesymbolet, som egentlig er min oprindelige status, som bare ikke vil acceptere i 
befolkningen? Er det, der nu skal i gang, så det, der i sin tid blev lovet? For mig virker det som om, 
det næste er fortsættelse i klokkesymbol-linjen. Og stadigvæk ikke når de symboler, jeg fik 
allerførst. Det er ligesom to forskellige symbol-stilarter. Måske er det samme linje, og bagmænd 
øverst, men forskellige levels/grader af ansvar? 
08.28 Er det korrekt, at det er ligegyldigt, hvornår den her ”Nok er Nok”-bog udkommer? 25.12.17 er 
som solo, og gratis, og hen i januar er det en færdig bog sammen med  andre og skal koste noget 
måske – i dag går jeg videre med at sætte highliner på, selvom jeg overhovedet ikke har læst, hvad 
jeg har skrevet før, men jeg kan ligesom heller ikke være i andet. Er der guide på? Det føles sådan, 
men de er bare så vage… sig mig er det så guider fra Blavatsky- livet? Fordi det ikke er afskrevet 
endnu? Det skal lukkes først? Det er den måde, det her level er lavet på?! Og så er det dem, der kun 
rækker til soloniveauet? Uh jeg hoster næsten lungerne ud nu… 

20.01.18 Mens jeg i dag sidder og skriver disse sms af fra min mobil, bliver jeg mere og 
mere kold og fryser og får en snert af hovedpine. Mine hænder er som is og der er en 
meget høj energi omkring mig. Jeg må vist hente min lilla trøje! – Åh det var godt at få et 
ekstra lag tøj på. Gad vide om det har noget med datoen at gøre. 20 er jo vækkelsestallet 
og klokken er præcis 19.00 NU – Hanne Mie har været sød at sende mange sms til min 
mail, så det går hurtigere med at overføre teksten, da det er ret langsommeligt at sidde 
med og man vrider i ryggen, når mobilen ligger ved siden af, så det har været en god 
hjælp. Men jeg har mange gange hentydet til at denne sms-række ikke var sendt – og det 
er jo ikke rart at rykke for noget, der er frivilligt arbejde. Der gik nu ikke lang tid før, jeg 
tænkte der var en agenda, for det var for påfaldende, at der intet skete – og NET OP som 
jeg er kommet til denne indskrivning, så svarer Hanne Mie på en anden sms, selvom vi 
ikke har haft kontakt nogen tid. Pudsigt. Men på den anden side, er man jo snart så vant 
til disse sammentræf. Alligevel er det glædeligt og bekræftende på den universelle orden. 
Jeg gad vide om Sassa kommer tilbage som guide? – energien er i hvert tilfælde høj og 
kold – øjeblik, jeg prøver lige noget… Okay her er lidt varmere i stuen end udenfor, men 
det føles ikke som meget forskelligt. Udenfor er der 1,7 C ved husmuren. Så godt der 

findes varme trøjer!!       (  Hov -åben tidsportal??) 
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 21.01.18- og jeg gav husly til ham her.  En papegøjeunge, der lå og ”hang 
ud” og frøs til is i haven forleden, lige ved siden af hænge-Guldregnen!! 

  En ny turkisfarvet papegøjeunge er kommet til det tomme, 

 rensede bur. Det er nok den feminine side af androgyne Sassa
Sassane. Fordi der næsten kun er hunner, af den meget sjældne turkise Ara

 Den lå og var nu bundfrossen på plænen, da jeg 1½ uges tid 
troede, at det var en sådan en blå hospitals-plastik-overtrækssko, som bare skulle i 

skraldespanden !  Den må være bestilt/meddelt i 
Blueprintet den dag, hvor jeg pludselig stod stille udfor Marskandiserens hus og fik dyb 
kontakt med den lys-blå bil, som alligevel ikke havde så megen dybde som metallicfarven 
på min egen bil. Og hanner er jo altid flottest i dyreverdenen. Således også Hierarkiets 
mestre så længe dyremennesket er inkarneret. Men nu kommer skiftet altså, til de 
kvindelige mestre og gudinderne. Og er det os selv på andre bevidsthedsplaner, vi 
spejler, så vil vi få mere feminine mænd, når Pluto går ind i Vandbæreren 2024. Fuglen 

Sassane er fri, den er kun i sit eget fængsel  – Blueprintet , som vi 
bliver holdt i ørerne med, her på Jorden og måske overalt i det intelligente ”Blueprinte-
Univers”, for at sikre en dynamik. Her har du så nogle kvindelige energier fra 1800-tallet 
– Aha jf. tidligere bog omkring fornemmelse af 1800-tallet – En ReREX. Sassane er 
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numerologisk 21, så selvom hun lå i haven nogen tid og jeg ikke anede, hvad jeg skulle 

med sådan en inddumpende  pop-op maskot, så er den måske corny 
budbringer for Guldregnen NET OP i dag den 21.01.18, hvor 10-øren falder? Nu giver 
hele historien mening:   

    

Når det regner  på præsten , så drypper 

det også på degnen .Så vi går  

 efter at lave Hugin  og Munin  Fonden!  

     

  Clearly now!   Krystalsoleklart… 

 Kuk kuuk … 
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 Blå  + grøn  = Turkis Flamme

”Så er alt ved at være på plads, DANA!”  Og således manifesterede den nordlige 

og sydlige måneknude  sig i et samarbejde  mellem Krebsens

 og Løvens  tegn og den Galaktiske Føderation af Lys 

! Op og ned med både ”Frank og -en”    

 . Og ”kuglerne”, de  trillede og 

trillede ved  tankens kraft liige ned i kassen , som fyldtes  

og blev til en stor Folkeskat . Fra Galaksen  til Jordboerne

! En sort naturperle 
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. Fra modstand 

 til medvind på alle cykelstier . Fra Sort Naturperle til Sort 

 Kulturperle  af Lys  

til  Danskernes kubiske liv. Fra tid   til  

anden .  Og mulig fred i Mellemøsten.  ”Man 

kan spinde hjerter af guld”, sagde edderkoppen så og  lo.  og 

færdig! hh, det havde vi nær glemt:  ”Tag dit ansvar op!”

Sagde Perlehønemor! Og Se nu stiger Solen  af lysvæld 
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bagved lysvæld og Mørkets Magter flyr og.. Bi nu lidt…. Det var jo 
ikke Hanne Mie, der sendte de der sms-er, så du er ikke blevet en kvinde af få ord! Der er 

mere T sagen.  Hva´ da Børnlille? Det var 1800-tallet, vi kom fra – 
Guldalderen…og dens guider:  

 Og jeg siger Eder 

Så hvad tænker I ”Den Sorte Perle” er værd?  Sin vægt i GULD ! 

 Ahahahaha KLIK 16 – som om det kan gøre det! sagde 
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Vægtens tegn og lo . Tid er penge, men kan ikke købes for penge, og ligeså er 

det med hjerterne af guld .  Vi er smuttet, kom….

 

Men Hanne Mie smuttede ikke, hun svarer NET OP på min sms omkring  
det krystalkolde lys i de sidste sms-er:  

21.01.18 kl. 11.31 Sandt  mærkes det til .  

 Så lad os bare fortsætte i  uendeligheden klare lys, hvor vi slap om 

guiderne i 1800 tallet. Her er lidt mere at holde varmen på imens :  

08.55 Dorthe Skriver, Birthe Jensen, Hanne Bøge og Jørgen Hejlsvig var guider på Blavatsky??!  
Og hvad med Vibeke Sønderby og astrolog Vibeke Lundum Andersen? Det samme?  
Ane Marie Væggemose det samme.  
Kiirsten Rhina Pedersen? Min søster også? 
09.05 Aase Nielsen og Hanna Jensen. Så er der vist ikke flere. Og så er de tilbage i vor tid i 
Konceptet og mener de skal styre tingene og vil ikke træde til side for højere guider i dette liv. Er det 
ikke højeste niveau, vi er på nu og derved færdiggørelse af Blavatskys liv, sådan som hun sagde jeg 
skulle – guidet af netop – den her flok…?! 



696 
 

09.12 Ja det er højeste niveau vi er på. Ja Blavatsky livet skal lukkes først. Guider 
mærkes sandt. 
09.15 Så var det derfor, jeg underlagde mig Dorthes måde at heale på. (Når hun var guide tidligere.) 
Jeg var vant til at lytte til hende! Det har nemlig virkelig undret mig i 17 år. Så fik vi det på plads. Og 
Gerhard har været indre guide på nogen af de andre før og nu var han så igen i dette liv, og så ved 
jeg jo godt, hvorfor Dorthe Skriver mente, at det ægyptiske aldrig skule have været på Jorden, for 
jeg så allerede i Hottentot-livet, at ham guden, de ikke kunne hamle op med var Anhkaton. Og det 
gør jo så, at jeg i dette nuværende liv er ”over” hende og så begynder hun at få små åbninger 
tilbage og bliver hysterisk og så  starter konspirationsteorierne. 
09.15 Ja. 
09.17: Ja. Så er det som jeg hele tiden har sagt – det er os selv på et andet plan, der styrer os selv 
og nu er jeg så endelig kommet dertil, hvor jeg kan stå i direkte kontakt med mig selv på det 
galaktiske plan og lave Soulmanagement direkte. Marionet  og dukkefører bliver ét. 
09.20: Der bliver direkte adgang til møderne i galaksen og det betyder at karmaråd og andre 
foranstaltninger fjernes. Vi bliver herre i eget hus, Mestre på Jord. Og det er så Sløjfesymbolet, som 
jeg er født med. Så er der ikke mere at bevise. Endelig kan vi komme videre og nedlægge 3. og 4. 
dimension. 
09.23 har du tid og overskud til at sende de her sms til mailen, så lader jeg dem blive de sidste ord i 

bogen og lever derved op til, at være blevet en kvinde af få ord!  

 
 
09.25 Vinder ///// sin ((((( tilbage? Jeg synes næsten ikke det kan passe andet, end det vil ske. 
09.26 Ellers skal jeg nemlig skrive teksten om, et sted, hvor den er lige lovlig smart – og jeg retter jo 
ikke i noget – og ved heller ikke hvor jeg skal finde passagen igen – en nål i en høstak! 
 

09.47 Så var det da også derfor, der skulle alt det med at ryge ind i Blavatsky-livet  
tror du så det passer? Og den indianerkvinde hun købte af er så Sandra i dag? 
09.49 Der er ved at være en rigtig god Vortex-start til at trække gamle sjælegrupper frem og op.Din 

mor er også med, tror jeg . 
10.40 ///// har udover sjælsdelen i Blavatsky også været del af sufien. Og måske har Sværdpiilen 
også været ham? 
11.43 Jeg kan ikke se mere sandt i dag. Min far er faldet 6 trin ned i sit hus, så jeg må lige være 
praktisk og tage på skadestuen osv. 
12.11 Åh nej. Det er Saturn, der kommer nu (knogler,tænder osv.) faderen. Har han brækket noget? 

jeg kan godt heale for chok, hvis det er…..  

12.13 Tak du er en perle  Nej intet brækket, ser det ud til, men godt forslået i højre side af 
kroppen. 
12.14 Okay. Jeg skal lige have lidt vand og pc på pause. Hvad er hans navn og adresse? 
 

Vejen er gået, men Hanne Mie sendte ikke sms-er, og skulle ej heller iflg. Blueprint, når 
jeg så i stedet skulle hjælpes af høj energi, som skal effektuere et højere niveau end 
Franks sukkerkugler, som jeg måtte lade mig teste for at få opgraderet. Der er nu 
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svingningen af 9 præparater/forskellige personrelaterede energier indlagt i kuglerne. 
Dette sker fordi, jeg så nu ved/forstår, at de rensninger, jeg har fået (gratis) i sin tid fra 
den åndelige verden var uovertrufne. De varede op til 4 timer! I høj energi og on and off i 
bevidst tilstand. Det var eminent, og jeg længes tit efter denne kontakt og håber den vil 
vende tilbage for at hjælpe mig helt på plads, når denne bog og dermed bøgerne generelt 
er færdige fra min side.  

 
 

Så var det altså os selv, der kom til os selv i den fysiske verden ! 
NET OP! Vi har ikke nåde at lade nogen høre. 
Vi må gribe i egen barm! 
Hm… 

Men sikke en Opdrift fra 1800 til 2000! 
D da D! Fra åndelig vejleder til noget ved musikken. 

Nu mangler vi bare Fremdriften så!  
NET OP! Svinger du køllen? 

Der er klar bane så langt øjet rækker…  
Klart nok, når der er brugt 12 år på at rense fundamentet!! 
Og så lige de 4 år, hvor vi var mæ! 
Nåh ja. Vi gjorde da en forskel! 

 NET OP! 
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 D da D! 

 One toy soldier stood alone, with his drum  down by the side. 

One toy soldier  on his own, with his drum  to keep the time. He 

kept the beat of marching feet . He kept the beat  so true. He was one 

small toy, for not only one boy. But his heart was oh, so blue. .   

Hihihi,  Prøv Å vend den om på bagsmækken:  Prøv Å vend den om 

på bagsmækken ;  Prøv liige igen!  Nej! Jo, kombardo:  Så´n 

ja! Så fik vi endelig et højere fundament. NET OP! 
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Who can mend my broken drum?   Will it be 

 as good as new ? I must play  when morning comes, if I 

don´t, what shall I do?  He keeps the beat of marching  

feet. He keeps the beat   inside. While children  sleep  , in 

dreams  so deep . There´s a secret he must hide 

. He keeps the beat of marching feet. He keeps the beat  

so true.  He wants to sing  and hope to bring,  

 a Happy Christmas Day to You. He keeps the beat, of marching feet, 
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 he keeps the beat.  Someone has come, to mend his drum. Now 

his heart lights up with pride  inside .  
 

Fra tid     

til anden     
 
 

Julen  er kommet  ; 

med solhverv for hjerterne bange ;  

jul med Gudsbarnet i svøb  under Englenes sange ,  
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 kommer fra Gud,   

 bringer os glædskabens bud .  

 Æren er Guds  i det høje !  
 

   Det er ligesom alle klokker, de ringer i hende 
(14.12.17 Manusymbolerne og 5.dimension aktiveret.) Mmja. Der har hun bare sådan en 
fornemmelse af, hvor fuldendt alting det er. Og det er hun dybt taknemmelig over. Det er 
rigtig stort for hende… Det er sådan ligesom om at dét her, det er altså bare livet! Nu 
spænder det så i nakken igen hehehehe. 

 18.12.17 Klokken blev 16.00  her i teksten i går, fordi 
der havde været en masse billeder, der skulle indsættes. Pludselig var det for sent at 
begynde at skrive lydfilen af, da det ville tage flere timer. Det er da utroligt som 
planeterne driller i denne måned. Og det er ikke kun mig, regeringen er også ved at gå 

op i sømmene.  Hvor mange 7-tommersøm, der kommer i 
finanslovens farvand er svært at spå om. Det virker bare som en magtkamp i en 
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mudderpøl. Man får sagt noget sludder, og alligevel er der ligesom en seriøs proces under 

overfladen, den vil bare ikke falde på plads. Jeg lider under samme problem.  
Jeg er gået på linie med dem og alt er faldet i værdi. Se blot, hvordan retrograde Merkur 
og Neptun tilsammen driller kreativt, og hvordan bagudgående/retrograde Merkur i dag, 
så atter sender mig tilbage til i går, for at sætte denne forklaring ind. Om og om igen. I 
går gik det således: – Jeg ville bare lige sætte sidste vers ind, fordi det var set som 
slutningen. – og så tog planeterne ellers fat med deres aktører – hvorfor du nok kan 
forstå, at det efterhånden er påkrævet med højere vejledere!!! 

 Puustt sst tt 17.12.17 fortsat: 

 Synger og danser 

Og klapper  i eders småhænder, 

 menneskebørnene alle til  jorderigs ender ; 

 født er i dag  , 
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 barnet  til Guds velbehag . 

 Æren er guds i det høje ! Vuf!  Grundtvig  

 Så deet… D da D! Enih Enoch. Og så gik de….  1,2,1,2, lige ud ad 

Landevejen   uden tornyster.   Fedt Manner! 

 Kom så børn, så er der Telly  og æbleskiver  fra Tells Bageri… 

 Jubii, så behøver vi ikke den her opskrift på banankage! 
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:Who could Tell? 

 Hugo Tell: Hvor ska´vi hen du? 

It´s hard to tell  mæ Tellus Mater, do. 

Kombardo… 

Shake the Speare and follow your Heart…..  

- and don´t underestimate the Axes.  Access.  Så´n! DEO! 

21.01.18 Klokken er 12.55 , og jeg må i hvert tilfælde logge af for i dag. 
Jeg skal til fødselsdag. Men du kan jo bare gå videre nedenfor: 
 
 

 Århus kulturby 2017 Du staver det forkert, D mæ Aa! 

hh! D kommer an på, hva´man er T!  

 Ahahahaha KLIK 16 
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Så fik vi liige den lette bane  på plads osse! Det kører bare for 

Ås  !!    . NET OP! 

DEO ! O døren  til Neptun står på klem… Så er der da NÅDE 

, der er feset ind.  Hardest to Tell. Hvis man ikke kan tåle lugten i 

 æbleskivebageriet, så må man tale med Vilhelm Erobreren om det, eller 

 diske op mæh NÅDE andet! Dén var for  RINGE! Lidt er der vel 

om det, fra tid  til  anden

. Hva´ønsker  du dig T  jul  ? En guldbarre.

 Det får man huller i tænderne af. De kan vel klinkes med 
dualen under misteltenen. Det kommer an på, hvem man er i clinch med 
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 . Kom vi smutter bare mens tid er. Kom lidt  sukker på skeen

 hvis din meducin er sur, meducin er sur  NET OP, det får du vidst også 

brug for , hvis du vil starte en paraplyorganisation… . Det 

kommer an på, hvor frisk blæsten går over Limfjordens vande  og om der er 

medvind på cykelstien . Jæ kan da C du er gla´ for cyklen ! 

NET OP, den giver sån et godt overblik i rundkørsler . Du da på 

sporet af Nåde T hvert T-Følle. D da D! Hvor er de andre? De er Sporløst 

forsvundet i Føtex .  da D.  da ikk´ D.  da D. 
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 D da P! 1,2,3,4,5 i Dåsen . Kors  i Hytten, nu du altså dum!! 

 da D, vær ´så artig!  Så fik vi da Konstantineret det i 

det mindste!  D da Alfa Omega! Hemli´nemli´!  Og nu er  omvejen vist også 
gået! (Hentyder til tidiligere hændelse i bopbob… 2005?, hvor Dalai Lama pludselig stod smilende i min 

stue og sagde, ”Vi skal lige en omvej først..”) 22.01.18 Jeg har nu været over afsnittet om 
”Kulturbyen Århus” i dag og sat billeder ind fra letbaneåbningen og tilføjet lidt gul tekst. 

Ved ”tilfældighedernes” skæbnespil er det blevet til  7 X  og det må være NÅDE 

med healing. Og det stod der så også allerede her 17.12.17:   Af jord skal du 

atter opstå… Tak . Efterfulgt af denne tekst: Boom brager det NET 
OP NU ude på gaden! - Jeg blev total forskrækket og talte 8-9 brag. Det sidste brag kom 
længere væk fra, som om personen med krudtet var nået om på den anden side af skolens 
matrikel overfor, i forhold til, hvor jeg fysisk bor. Næsten således, om man går helt rundt 

om skolen: . Klokken er 18.18.   Cut Elly.  .  
Her slutter teksten fra fortiden, og jeg kan faktisk ikke finde ud af om jeg har set på den 
den 18.12.17 og så inden jeg fortsætter med den ægte 18.12.17 nedenfor? Sjældent ser jeg 
på teksten dagen før, men der er noget overgangsagtigt over den – og min hukommelse 
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er som en si, så jeg v d ikø… MEN der er sket noget i nat, som ændrer mig nu. Først skal 
jeg lige sige, at jeg ikke kan finde klokken 18.18, så jeg har nok ikke skullet fotografere 
det, eller jeg har været total træt efter at have skrevet en hel dag og indtil 18.18. Men der 
er 2x18 og det er 2x9, som er 9-talsMars og derfor bliver her skåret igennem, dobbelt op! 
Af hensyn til læsbarheden laver jeg nu highlinerfarven om fra dag til nat. Og jeg er lige 
nødt til at opsummere en ”letbane af min livsbane”, som er relevant her. I 1981 var jeg i 
lærerpraktik på Hasle Skole i Århus. Jeg skrev et stykke dramatik over eventyret ” Mor 
Hulda”. I dette stykke indlagde vi alle skoleklassens fagaktiviteter som en naturlig del af 
eventyret. Eventyret var ”tilfældigt” kommet til mig via en Ællebællebog, der pludselig lå 
foran mig, dengang jeg arbejdede i min fars boghandel i Gellerupcenteret/City Vest. Den 
hang ligesom fast og idéen til undervisningspraktikken med den. Det blev en stor succes, 
og børnene var vilde med det, så jeg kunne næsten ikke følge med, med skrivning af 
dramaet dag for dag. Og mine medstuderende måtte jo også på opgave med at 
konstruere lærebogsmateriale og tegne osv.. Jeg kendte ikke eventyret på forhånd, men 
det er klassisk. En god, fattig pige smides ud hjemmefra og går hårde ting igennem. 
Siden bliver hun ansat hos Mor Hulda, som er hende, der bor i himlen og sørger for, at 
det sner på Jorden, når de ansatte piger i tjeneste ryster Mor Huldas dyner hver morgen. 
Til sidst går den ansatte ud af en gylden port; og har man været doven, så falder 
natpottens indhold ned over pigen, og har man været flittig og god, så falder der 
guldstykker ned over pigen, der da forgyldes og givet lever smukt til sine dages ende.  
Hænge-Guldregnen – hængepartiet – kom 16.11.17 og blev fotograferet nærmere som 

nedenfor, den 22.11.17. Og i dag, hvor det skal ind her i teksten  

 er det NET OP den 22.01.18. Så der er lidt Labarum over den Laburnum. Og 
prisen for træet er 929,00 kr – altså tværsum 20 = Ziggie = Én engel guider. Først kom 

ARA-ungen  ud af Guldregnsporten  1 meter fra 
Stammen. Og jeg har fået at vide, at jeg i denne inkarnation udgår fra ARA. I 
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stjernekonstellationen ARA er man androgyne . Men jeg har kun haft 
bevidst  kontakt med min vejleders/guidens mandlige del Sassa/10. Og ikke den, der har 
kaldt sig Sassane/21. (Jeg ved ikke om navnet ændres i fremtiden, det virker lidt konstrueret til 

lejligheden for at lave bøgerne… men jeg v d ikø…)  Denne maskot må være androgyn 
eller maskulin, da Sassa/ 10 = 1  og den lå 1 meter fra træets stamme. – Vi kan under alle 
omstændigheder regne ud, at der i ARAkonstellationen også gives os besked om at 
homoseksualitet er udtryk for et udviklingsstadie mere end det er en sygdom eller noget 
Fanden har skabt. Jeg er selv heteroseksuel, men beskæftiger mig ikke med seksualitet 
overhovedet. Jeg ved at al seksuel praksis sker for at justere energisystemet, so what´s the 
point? Og NET OP dette skete for mig i nat. Jeg havde jo selv ønsket at blive renset for 
alle de energier, der ikke skal være med mere efter bogafslutningen. Og jeg fik guldregn 
for pengene. Efter jeg var kommet i seng i går aftes gik æterens port op og jeg kunne 
mærke en stærk energi i mit soveværelse. Det var ikke Sassa. Det var ikke Sassane. Det 
var dem begge i ét. Deres samlede energi kunne slet ikke være i værelset. Radiatoren gav 
de karakteristiske knirk, så jeg vidste at noget var i gære. Jeg måtte nøjes med en flig af 
deres energi, men forstod, at jeg ville blive justeret og renset for tung energi. Jeg fattede 
også på delenergien, at det ville blive en rystetur, som jeg havde prøvet det før. Energien 

trak sig derefter lidt udenfor husmuren,  hvorfra en energi da blev sendt hen 
imod mig, der lå ganske stille i min seng. Jeg vidste, jeg skulle slappe helt af. De vidste, 

jeg vidste det og så begyndte min krop at vibrere og alle celler blev opdateret . 
Kraftigere og kraftigere, men ikke ubehageligt. Blot så jeg vidste, at det her, det kan man 
ikke selv præstere. Kroppen bølgede korporligt, rygraden blev rettet op, kroppen vredet 
fra side til side, styk for styk og befriet for spændtheden efter pc-skrivningen og det tog 
lang tid. Energien bølgede fra Alfachakra til Omegachakra. Jeg og dynen bølgede og 
rystede, og så stoppede det. Det gled langsomt men bestemt ud og kroppen og jeg selv 
var ligesom ikke eksisterende. Jeg blev kort bekymret, da det var ligesom hjertet ikke 
slog. Jeg vidste nu, at den dag, jeg ikke skal være på Jorden mere, så er der nogen fra den 

anden side, der slukker for kontakten, og så er man væk . Nøjagtig så let som 
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du kan tænde og slukke for dit elektriske lys . Så tæt kan man altså komme på 
døden i bevidst tilstand uden at gå over. Jeg fik ikke lang betænkningstid, da der to 
gange intenst blev sagt: Du er jordisk! – og så ligesom et kig på mig: Du er jordisk nu! 
Jeg var nu ikke i tvivl om det, for jeg havde jo mærket det hele og lå bevidst i min seng. 
Men godt de lige tog sig tiden til at sige det, inden de forsvandt.  
I dag vågnede jeg så først klokken 10.35 og havde det lidt samme følelse i kroppen, som 
når man har haft influenza i lang tid og så lige skal i gang. Det varede kun til efter mit 
bad, så var det bal forbi og jeg kom til at se ud af vinduerne… Det sneede på Jorden.

! Sandt nok! . Så hvad ved vi om 
eventyrenes oprindelse og hvad skaberen af dem har gennemgået i det skjulte? Hvorfor 
er NET OP eventyr evergreens og hvad skete der bevidst med folk i Sagaernes tid?... 
Sådan kan der altså laves åbninger i Perle-Hønse-Ringene for det højeste gode. Franks 
kugler indeholdt 9 præparater. Vi skal videre med den 18. og der var klokken 18.18 osv. 
Summen af alting er Sigma og det Cut Elly. Elly = 12, som er offertallet. 4. indvielse 

stopper her, og jeg går ”solo” og der er kun én engel , der guider og ikke alle 

 rotterne på loftet. Viden og visdom  stiger til 

fordomsfrit til Keter og  kabbalaen vender sin galaktiske kind til på 

 fundament.  Jeg er så glad for min cykel, jeg kommer 
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hurtigt rundt omkring. Deet fordi på en Cykel, der går det let som ingenting

 . Fisken er fanget   og Hestepæren  

godt i gang  og halvt fuldendt. Ørkenens  juvel/Pluto 

er transformeret til viden og visdom og en  Pink Panther er dukket op af 

Onlinebogen, hvor der er afbrudt tekst  omkring Dynastierne 

 (s.178).  UPS! Bare DANA nu ikke bliver misundelig!  

 Man binder os på mund og hånd, men man kan 

ikke binde ånd    !

 These Boots are made for walking all over you.  



712 
 

 På min første Cat-walk fandt jeg en sammenfoldet 100 krone 

NET OP her. Så måske har mit  kronechakra båret 100 fold i 3, nu 

groundede/jordforbundne planer? 100% ? Jeg V D ikø. Jen V ingenting, 
for Jen sidder ålti i en baggård Å hår åldi læjst en avis! 
Jeg har derimod idag fundet følgende i J.C. Coopers: Politikens symbolleksikon, som skal 

indsættes her:  Det var alt 

for i dag 22.01.18 klokken er nu 17  og vi hønse-ringer af .  
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18.12.17 
Jeg vågner før mit vækkeur slår alarm og er derfor tidligt oppe. Alligevel er tiden gået 
med, hvad jeg vil kalde ingenting. Jeg er ved at være træt af denne bog, der faktisk kun 
har fået en begyndelse og en slutning omkring en lang række tekstindslag, der lå spredt 
som et bombet lokum af Mars-energier, der skulle imødegås af Venus. Senere finder jeg 
ud af, at når jeg bruger Venus til at tage hånd om teksten, så ødelægger jeg 
bombeeffekten. Sket er sket og nu er gode råd dyre… Hvem skriver lige dette her? Jeg er 
udenfor egen kontrol og jeg bliver NET OP nu mere og mere træt. Det må handle om 
Blavatsky. Hver gang jeg når i nærheden af hendes regressionsafskrivning, så bliver jeg 
nærmest forkølet og øjnene svider. Jeg kan så deraf forstå, at øjnene svider voldsomt, hvis 
man har åbent til bearbejdelse af et tidligere liv, evt. et liv med immunforstyrrelse, afledt 
af et traumatisk tidligere liv før det. Det vil altså sige, at det forklarer – aha -  BOOMET 
af nye sygdomme som allergi i det 3. liv evt. immundefekt. Jf. cancer mm. Det begynder 
at hænge sammen med mine nye sygdomskategorier, som der også ¨mangler penge til at 
forske i og få øget indholdsforståelse manifesteret i. Kategorierne ligger beskrevet i ”Den 
sorte Perle”. Ak ja. Spildt arbejde har det ikke helt været, for jeg kan jo se, at der er 
manifesteret en del i samfundet på de nye energier og mine ord. Men jeg er af og til 
ærgerlig over, at man ikke vil have den ægte vare direkte. Det er åbenbart uoverskueligt 
for danskerne at læse nogle tusinde sider for at ændre verden. 
 
Annalis ringer, hun skal fremlægge opgave på lærerseminariet i morgen. Jeg håber 
inderligt hun får succes med det. Jeg kan ikke hjælpe meget, for jeg forstår ikke 
studiemåden af i dag. Alt er lagt ind i computere og det får mig atter til at tænke på 
sætningen, da jeg vågnede i morges: Mennesket er skabt i Guds billede! Og det stod mig, 
set i forhold til sms-erne til Hanne Mie i går og nedenstående regressionsafskrivning, 
fuldstændig klart, at dét du beskæftiger dig mest med, er din Gud og livet bliver derefter. 
Jeg forstår så også progressionen i oplysning via mine 5 dybere regressioner. Jeg erfarer 
verdens energiprogression og bevæger mig mere og mere op i de lag, hvor jeg ser verden 
som en helhed og ser planen udfolde sig. Også gennem hændelser og beslutninger, som 
jeg personligt må lægge stor afstand til. Men nødvendigheden i hændelserne er der, og 
jeg ved, at vi er for langsomme til at gribe dagen og forstå det overordnede – som Utøya 
fx – fordi verden ikke vil lukke Blueprintbevidstheden ind. I dag føles det som om, jeg er 
på vej et andet sted hen. Måske er det bare Saturn. På torsdag står planeterne således at 
man bør lægge sine Nytårsfortsætter der. Det er NET OP som Krebse stopper op i det 
kollektive flow. Måske er det dagen, hvor jeg slipper min pind og drager ud i verden for 
at købe julegaver, måske er det dagen, hvor jeg siger ja eller nej til et nyt Koncept af 
SOULMANAGEMENT, som jeg konkret har ventet 17 år på, men måske er blevet for 
hærget til? Måske er det dagen, hvor jeg bestemmer mig for at tage fat i de mange sider 
mellem begyndelse og slutning på denne bog. Måske er det dagen, hvor nok bliver nok? 
Jeg er derfor nødt til at være rationel nu og begynde at skrive den sidste halvdel af 
Blavatsky af fra lydfilen, så passer det nok med, at Rebekka skal til kinesiolog Frank 
Wolmark og have kodet sukkerkugler til at møde sin del af Blavatsky med. På den måde 
hjælper mennesker hinanden fremad og det er derfor, jeg nu efter års sjælestudier ved, at 
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det er de alternative behandlere, der har trukket den helsemæssige fremgang i verden. 
Men de har ikke æren alene. Æren er Guds i det høje – nemlig hos dem, der sidder med 
Planen for Jordens opstigning, som vi hjælper med. Hvis ikke medicinalindustrien havde 
ladet ½ million danskere få lykkepiller, så havde vi ikke opdaget opsvinget så materielt, 
matematisk og statistisk. Nu har vi muligheden for, at give ½ million danskere ”Den 
sorte Perle” som en skriftlig lykkepille til indtagelse dagligt. Men folk vil åbenbart  

hellere sluge en pille, der lukker låget på dem.  Teksten og energien virker 
tung i dag. Annalis havde det på samme måde. Det er Månen i clinch med Saturn. Det er 

som at skrive med en brækket arm . Når man brækker en knogle, er det 
dybe karmiske ting eller traumer, der stikker snotten frem i bevidstheden. Bevidstheden 
og mennesket er sådan sammensat, at det, den bliver budt, det retter hjernen ind efter. 
Derfor er hjernen også bevægelig. Den fungerer nærmest som en kirtel i sig selv, får jeg 
ligesom sammensat inde i mit hoved. Det kan være Neptunske slør og lede et forkert sted 
hen – men det er 2. gang indenfor en uges tid, at det dukker op. Men hvis hjernen er en 
kirtel, hvem styrer så dette helt overordnede system. Du behøver ikke skjule noget – jeg 

kan sagtens se, at jeg får fingeren  for denne udtalelse; men der har bare 
ikke været noget i alle disse bøger, der ikke senere har vist sig at være sandt, når 
videnskaben følger efter. Ingen kirtler er ens og hjernen som kirtel fungerer åbenbart som  
microsoft docs. Annalis fortalte, at man i studiegrupper skriver dokumenter , hvor hver 
skribent har sin farve… Det er sådan ”Den sorte Perle” er lavet fra start af. Nu er det så 
bare ikke mennesker, men andre eksistenser og andre menneskers højere selv, der taler 
og jeg skriver så det hele. Folder himlen ud på jorden, kunne man også kalde det, da 
forlægget er kompakt og stiller store krav til skelneevne. Derfor er ”Den sorte Perle” også 
et bogværk, der øger skelneevnen betragteligt. Nå jeg synes teksten begynder at bevæge 
sig langt væk fra regressionen – og dog… Via regression kan man få hjernen til at blive 
som i gamle dage – altså kan man gå tilbage og udrede sin demens igen. Men ingen 
gider høre og så må de jo føle. Medicinalindustrien kan aldrig hamle op med naturen og 
den jordiske Plan. Men den bliver anset for Gud, og deri skaber vi så vort 
afhængighedsbillede, som en forældreinstans, der ved mere og kan hjælpe i nød. Og det 
kan den – indtil sin begrænsning – det er der ingen tvivl om, men så må andre veje også 
gås, som konsekvens af en tangents begrænsning. Det samme med religion og livet i sig 
selv. Du er en tangent såvel i og udenfor en kugle og i Gud klaver. Det er stort! Og det er 
lige meget, hvilken gud du vælger, så bliver du et spejl. Det er sådan hjernen som kirtel 
fungerer! Og det kræver så et endnu større hjerte at forstå det. 
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Jeg ved ikke, hvad der lige skete her, men pc’en skiftede farve, da jeg ville til at definere, 
hvad man forstår ved en kirtel. Jeg var lige oppe på kammeret for at slå den præcise 
definition op i et leksikon. – og ved samme lejlighed slog leksikonet så op på en side om 
klaverer… og hvis du er opmærksom læser, så husker du, at jeg har sagt, at man altid får 
svar til rette tid, når man spørger Universet om noget. Nu ved jeg så, at den form for 
klaver Blavatsky sad og spillede ved hedder et ”taffelformet klaver”. Sådan her har 
Universet mange strenge at spille på og derfor får farven også lige en anden lyd. 
Fremtiden vil afsløre de Neurohormonelle stoffer som udsender de signaler, der styrer 
hjernen som en kirtel. Det var så lige en oplysning, der kan sætte kemikere, fysikere og 
rumforskere i gang med et samarbejde. – Den sorte perle er jo et beskæftigelseskatalog 
for de, der griber dagen og ordet og dermed Blueprintet. Nu ved du det. Feromoner er en 
del af den verden, men kun healerne kan begynde at arbejde med lambda, gamma, delta 
og andre stråler, som vil gavne os i fremtiden, hvor de fleste radioaktive stoffer ellers 
skader os i dag. Lysnæring er adgangen til at forstå dette. Så vejen er et must. Mere siger 
jeg ikke her, for I holder ikke mine ord for 5 kopper pis værd. 
Det var den regression, vi kom fra OG klokken er 11.44 – desværre nåede jeg ikke at 
fotografere det før tiden NET OP skiftede til 11.45. Men 1 mestertal blev det jo pludselig 
til. 
Nå, jeg må hellere få skiftet highlinerfarve til den regressionsfil… hov…eller også skal 
jeg vente til senere – om 11 minutter skal Rebekka til kinesiologen og testes for, hvilke 
energier, der skal hjælpe hende med hendes sygdomme, som hun pludselig har mange 
kroniske af! Og vi accepterer ikke kroniske sygdomme. De er der fordi man skal komme 
videre og tage fat i årsagen …bopbob… Så kan det være, at det neurohormonelt ændrer 
noget… og så skal farven her ændres… eller skal jeg skrive, imens hun er på briksen for 
at blive muskeltestet? Det kan evt. ændre friktionen ved at være adskilte i indeværende liv 
og sammenhørende i samme krop i tidligere liv… AHA Dét er altså MakeMake i 4. hus. 
Adskillelse af forhenværende sjæle… det vil sige MakeMake er provokationen til at nå 
JEG ER tilstanden via opgivelse af sjælens formål og lægge sig ind under 
SOULMANAGEMENT! Nu begynder paraplyorganisationen at hænge sammen. – Nok 
om det, jeg sidder bare og tænker, og smider guld på gaden. Det skal man jo barre ikke i 
kapitalistisk samfund…. Ak ja… jeg passer på ingen måde ind. Jeg må tilbage til 1800-
tallet for at lave et hjernematch… Og dengang var computeren ikke opfundet – og går jeg 
ind i JEG ER, så er den afviklet. Det er godt nok ikke nemt at være menneske. Og være 
ubrugelig for omverdenen, fordi den ikke vil anerkende mit livs præmis. Det var derfor, 
jeg måtte lave ”Den sorte Perle” først… for at opløse janteloven Jeg tror, jeg vil gå til 
frokost og holde pause. Så manipulerer jeg ikke Rebekka i æteren. Jeg fjernede de 
energier der er ”færdige” fra hende i går – og fra Rasmus, så vi ikke spilder penge i 
behandlersystemet fordi noget, der evt. er afviklet stadig hænger og tynger i en afkrog af 
auraen og giver mulighed for at lave kroniske tilstande fordi det bliver sat i spil igen. Det 
er en god ting at slette sine spor ofte. Fx gennem Den sorte Perles energier. Godt nok 
ender man så her, hvor jeg er, og skal finde JEG ER. Eller som jeg selv VI ER, som ingen 
så pt. vil være med til. Det er da grusomt pessimistiske toner, der er ind over i dag. Jeg 
glæder mig godt nok til at kunne sige farvel til planeternes manipulation. Jeg kan lige 
nævne, at mennesket når hertil, og når det sker, så er det så tydeligt at mennesket er spejl 
af dets sidste input. Du kan kalde det ”uden filter”, men det er reelt en smuk tilstand, der 
kan give kontakt med vore venner i Universet. Det er synd at nedgøre tilstanden, men 
sådan tolkes den sædvanligvis. Tænk over hvor lang tid du vil vente med at skrotte 
voldelige pc-spil! Tænk over hvordan spilledillen og mesterskaber indenfor pc-spil 
påvirker spilleren og konteksten. Hvad er det for en mennesketype vi skal fremelske? Vi 
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balancerer på en knivsæg!!! Ønsker du virkelig Star Wars level, når det reelt ikke er 
sådan? Hvor dumme må jordboerne være før de når frem. ”Af skade bliver man klog” … 
Er det virkelig dét level af sandhed, vi skal blive ved at holde os til? Personligt er det ikke 
det, der udvikler. Succes udvikler. Men fiasko afvikler. Succes og kærlighed er den indre 
Saturner. The Old Devil er den ydre Saturn. Derfor er ”Den sorte Perle” bygget som den 
er – et spejl af Saturn – Men også alle de andre himmellegemers indflydelse. Perlen er 
levende og intelligens-matchende,- befordrende og udfordrende. Nok om det. Hvad er 
det for noget dette her??? Klokken er 12.24… der er doblet op in the Happy og Unhappy 
Hour… det er spisetid og Cut Elly med Solar Plexus nu. Jeg gider sgu ikke sidde her og 

lukke vand ud af ørerne! Det er til at få  PIP af! Nu lukker jeg ’Boisenbærret’!  

 19.12.17 Sjovt nok ender dagens 
flamme i en pink flamme, ligesom tekstens highliner i går. Selvfølgelig reflekterer vi på 
det og siger: Det er kameraet, der driller undervejs. Og sådan vil jeg nikke genkendende 
til det, for det ville bare ikke som jeg ville i dag. Og så er refleksionen ikke længere for de 
fleste mennesker. Hovedparten af befolkningen ville slet ikke lægge mærke til det, ville 
trække på skulderen, ville slette billedet , ville mene at livet er for kort til at reflektere over 
en sådan detalje, ville glemme hændelsen, ville mene jeg er et pernittengryn… men det 
der er underligt er, - hvorfor har teksten samme antal opremsede mentale 
oplysningsgrader, som der skulle være lyseksempler? 5 stk. Og jeg troede, jeg kunne 
hoppe over, hvor gærdet var lavest, men der var altså fotograferet 7 lys i alt, så her er de 

sidste 2:  Der er noget i gære… men hvad? Time´s up no. 7? Vi skal til de 
hemmelige galaktiske stråler no. 8-12? Og en anden detalje – den pinke/lyserøde flamme 
er forskubbet…. Og skal flammen i dette tilfælde symbolisere det nye 

harachakra/sjælschakra med pink farve  så er… Nåhh, nu ved jeg det… det 
er i detaljen helheden ligger. Ahhh, nu kommer det så småt frem af disen… Og da intet 
er tilfældigt, så betyder detaljen mere, end vi aner. Og det er ved at studere alt det andre 
overser, marginalerne af de subtile legemer, da jeg er bygget til det, at livets parametre og 
byggesten har uddifferentieret sig. Men det her er også at vise, at delen er lig med 
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helheden! Delen af helheden er med til at lave helheden. Come on, tænker du. Som om 

jeg ikke ved det, og det er gammel viden … men nu kommer konsekvensen 
så…. Det vil sige… at kan ét menneske rense sig selv og gå solo som mester på jord… så 
kan det skabe en skabelon for helheden, når lige tiltrækker lige. Når mennesket er skabt i 
Guds billede og du bliver, hvad du spiser. Nægter du at sluge den her pille, så er du 
medansvarlig for et åndeligt fald på Jorden. UPS, noget bliver pludselig krævende… der 
er kommet et mægtigt ansvar ind i teksten, som kun kræver én ting – accept! 
Jeg skal love for at teksten tager en helt anden drejning end jeg overhovedet havde 
forestillet mig med denne bog. Jeg er slet ikke med her… nej for jeg har ikke stået på 
dette level før. Jeg har været højere oppe og fået min egen metier at vide, men aldrig set, 
hvorfor det skulle være sandheden og ikke bare storhedsvanvid, som jeg manipuleres til 
at have. Hele tiden bliver der holdt fast i et højt bevidstheds niveau inde i mig, men det 
bliver garanteret ikke downloadet før jeg siger ja til at gå videre med næste Koncept. Jeg 
har accepteret denne indre, bagvedliggende energi, der konstant kan give lidt af sin egen 
viden, indsigt og visdom og holde det hemmelige hjertekammer åbent – men 
efterhånden føles hjertet mere og mere lukket for mig. Det skyldes, at pc-en nu er nok for 
mig. Jeg er gået omtrent solo. Men det siger også mig, at jeg lever i virtuel reality og at 
der er en mesterdel i mig, der ikke kan være på Jorden, så længe bevidstheden hænger i 
IT og dagligt fastholdes deri. Jeg måtte gå meget ned i bevidsthedsniveau efter jeg 
prøvede at være på strålelængde med computeren. Dens stråleniveau er ganske vist 
højere end mit eget lige nu – men jeg er jo også blevet ligesom de ulve, jeg færdes iblandt 
– så hvem sætter trenden nu? Det gør masserne. Og jeg kan bare mærke, at massernes 
niveau, det er ikke der, hvor jeg magter at være. Jeg har forsøgt på det i snart 60 år, for at 
få et skulderklap, for at få lidt positivt feedback. Men jo mere jeg ligner masserne, jo 

mere isoleret bliver jeg. Formålet må ganske enkelt være et andet. Det her  er 

jo ikke tilfældigt. Og det her   er jo ikke tilfældigt. Jeg kunne have 
fotograferet nøjagtigt ligesom de andre dage, men i dag kommer problemerne så. Det er 
den 19. december. 19 er Solens spirituelle tal. Min datter er født den 19 og hun er også en 
del af Blavatsky… Den ene trækker den anden flamme skæv og der mangler ½ del at 
afskrive af Blavatsky… noget hænger sammen… og noget konstrueres ved hjælp af 
sjæledeling. Opklaring af GRUPPESJÆLENS indflydelse og ”VI er ALLE ÉT” står for 
at brydes nu. DET er historisk og jeg mangler mange penge til at gennemføre min viden 
og ”bevise” på sjælenes præmisser, hvorfor vi er et andet sted nu OG hvorfor gammel 
viden må vige nu. Jeg har de sidste dage afsløret for jer, hvordan guidning rykker efter en 
højere Plan. Og i mit nuværende liv, har jeg måttet underlægge mig disse guiders magt, 
fordi de ikke kunne skelne mellem den ene og den anden side af eksistens, materiel og 
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spirituel, fra tid til anden. Fordi de ikke troede det her muligt. Fordi de ikke kunne 
gennemskue det. Fordi de ikke ville have højere guider på. Fordi vi er ét, bare på 
forskellige niveauer af Planen. Bærende det udtryk, der til enhver tid er det rette ifølge 
Blueprintet. Det er også først nu, det må komme frem. Men vi er nået til et stadie i 
menneskeheden, hvor 3. og 4. dimension bliver ét og det er det krystaltrappetrin som vi 
står på. Og dét, der lige skulle vises og laves dette sjælshistoriske dokument omkring. 
Inden jeg går solo og derfor ikke kan være i dette forskrift af viden mere. Vi har stået på 
denne trappe før. Det er længe siden. Inkaindianerne bar en del af niveauet. 

 De bar dog forseglingen  Og det er den forsegling, der nu skal ses

, erkendes og brydes, så menneskeheden kan frisættes og ikke længere gå 

med frustrationen ved at være underlagt det her , når vi er kommet til dette her

  Disse to symboler tilhører Manusymbolerne. Dette her gør at man fatter, at der er 

 forskellige stadier af virkeligheden og forskellige områder af den, som kan 

kategoriseres. Dette her , som er en del af Konceptets nedtonede energi, der så 
findes i det nu verdensomspændende Koncept SoulBodyFusion, det ændrer psykens pres 

under den her forsegling, som førte til frustration, vold osv.. Neptun som 
inspirationskilde for niveauet, men stadig med sine slør i behold udtrykker det fx således 

på Hovedgaden . Vi er nået til at finde perlerne  inde i 
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Svinene . Jeg var nødt til at gå på niveau med Svinene og Svinedrengen

 ( Prins Henriks skakbræt udstillet på Aros; AND together we move 
forward!) for at afsløre det. Prins Henrik er ikke bare Svinedreng, han er allerede 
forudsagt af HC Andersen som værende Prins. Men undercover sin prinsetitel og 
prinsegemaltitel, der banker Svineprinsens hjerte i takt med, at han er vant til at være 

Konge i tidligere liv.  Vupti dot com en andenplads for at hjælpe Dronningen 
frem, fordi vi skal mod den mere feminine side nu og mænd og Mars må trække sig lidt 

indtil der indstilles en helhed og ligevægt. OG  Vupti . com en Perle:

 Og Jorden  kommer til at shine i et nyt overblik. Må din vej 

gå dig i møde?   Sjælens spejl  vil gøre, at vi finder flere perler 

og til sidst bliver krystalklare  og får mange flere 

brydningsmuligheder  og strenge  at spille  
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på. Vi baserer os da på kisel  og ikke kulstof ; da kisel kan indeholde 
mere lys – og tåle mere kosmisk stråling.  

Man må smide de lyserøde solbriller  på sigt, når man har iagttaget Lyset 

 og opdaget, at der er forskel på 1  og 2 . 

1,2,1,2 og der kom en soldat gående henad  Lande-vejen 

. Den ene del af ham var fri , men den anden del lå i hans 

tornyster, som erindring om, at der engang var en vejsidebombe , der knuste 

hans sidespejl. Efter dræbersnegl kommer kældersnegl 

; men ingen snegl kan melde hus  forbi, før 
sjælen er undersøgt og helet. Så begynder opstigningen. Man opdager hvad appelsinen i 
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turbanen virkelig indeholder:  Og det 

kommer som en bombe for én , hvad man i sit 

Blueprint må manifestere af Lys  ! Men efterhånden så smider man alle 
slørene og står frem, som den man er, og ikke som andre vil foreskrive man skal være, se 

ud eller manifestere sin del af Planen. Man får ryddet op efter sig  ad 

kiselvejen fra sølvet  mod guldet, mens den sorte kiselsol lyser på de indre 

planer og tænder den solgule sol på et andet plan. Bomben bærer Gnisten  - 
Og det var NET OP i værestedet Gnisten på Vorregårds Alle i Århus Nord, at Konceptet 

Raising the Rays / Opdriften gik ud over kanten   , blev til en 

dræber snegl, fordi det ikke var de rette huse, vi var i, vi skal have et renset sted med stabil energi!. Og ja – jeg ved 

ikke, hvem der lige holder den røde tråd , men nu er vi/jeg så på banen igen 
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 efter at have kommet en bevidst tiger i tanken i 12 år,  

 for at forene sort og hvidt i en højere forståelse , end 

Løven/Gerhard kunne fatte i 2005, hvor han slog mønt (fik fordel)  på 
sin lavere viden og belønnede alle Konceptdeltagere med en peptalk om dæmoner, 

kumpaner og mørkets magter; indtil Blueprintet var kørt i stilling.  
Eris på højeste niveau og dermed åndelig mobning, henover Chiron, som derfor ikke 
måtte få sin trigon til Venus indtegnet på mit horoskop. MEN denne åndelige mobning 
var konstrueret i kærlighed under et kaffeslabberas i Galaksen, samme sted som jeg også 

fremførte drejebogen for Kays satsang  hos Lotus Health Care i Århus tirsdag 
den 06.06.17, doblet op på Venus – også fordi Kay er en del af Løven/Gerhard. Men også 
for at danne link med Marianne = numerologisk 6 = Venus og som endte med højlydt at 

få trigonhjælp af  Jupiter, og samtidig  regn/Neptun i stride strømme. 
Sandelig om ikke ”Kumpanerne” stod mig bi; derved danner link fra det kollektive til mit 
personlige planetforhold/radix, hvor Neptun og Jupiter NET OP er de to planeter, der 

står i mit 12. hus,- lige ved den Nordlige Måneknude , som derved viste sit 
kompakte lys undercover. Jeg var i mål! Og derfor begyndte denne ’Nok er Nok bog’ for 
alvor ved at tage fat i pionerplaneten Mars, gennem hele sommeren, og derfor måtte det 
også starte med en ”krigsregression” til lemurisk tid, så derfor skulle den daværende 



723 
 

konflikt være der i det liv , så alt passer den dag i dag som fod i hose. 

Det er hermetisk filosofi . Det var altså ikke en sort 
inkarnation, men for kompakt til at kunne gennemskues i Planens detaljer før NET OP 
nu. Sådan hænger vi alle sammen, har hver vores Blueprint i helheden; NET OP for at 
kunne lave en kugle af lys – Jorden – i Universet. Nu hænger det hele sammen for 

PerleMor . Det var dagens peptalk  for at få flere lag til at 

hænge sammen i sjælschakraet  som vi baggrunds-pink-mæssigt nu har 

hævet fra sin ellers orange farve. Jeg har vist ikke flere  æbler i kurven i dag 

udover, at tiden er inde til at få rettet det skæve  lys op , ved at få 

afskrevet sidste halvdel af Blavatsky-lydfilen. En myg  blev grounded 

 og gjort til en elefant . Og jeg gider simpelthen 
ikke høre mere om lys og mørke og overtagelse af kumpaner osv. NOK er NOK! Der er 



724 
 

ren røv at trutte i  og ren krone at downloade i ! Og så er her i øvrigt 
hammer, hammer koldt her i stuen nu og det knitrer lidt hist og pist. Jeg har glemt at 
skrue op for varmen efter morgenens udluftning, men det gjorde jeg også i går, og der var 
ikke den her kulde. Og i øvrigt er vejret også varmere udenfor. For selvfølgelig skal vi 
have regn til jul. Det er denne bogs kollektive signal. Jeg er kommet hertil. – Det var en 
snobbejoke. Nej, jeg ved nogenlunde, hvad jeg selv er i stand til – og i hvert tilfælde, 
hvad jeg kan stå inde for: Jeg ved ikke en skid, jeg har ikke læst en masse bøger, men har 
haft en del bøger i mit hjem set over tid. Og hov – klokken er 12.12 – hvor er mobilen… 
den var til opladning i entreen, men der var alligevel rigelig tid til et foto… underligt! Der 
er en knitren i stuen tæt på nu. Det er kun 1 meter fra mig nu og jeg kender denne kølige 
energi og ved der kommer noget, jeg skal bruge lige om lidt, når de billeder, der er hentet 
her til siden er brugt. I hvilken orden de stod og hvor mange der var – det var ikke mig 
her på min pind, der bestemte noget af det. Jeg er her bare og følger med som det tynde 

øl.  Hvor ska´ vi hen du? Ud i det uendelige med Svinene 

tænker jeg. Skal vi ikke blive i hendes hyben ? Det hedder hybel! Deet da 
ligegyldigt, der har været kløpulver med i billedet hele vejen. Ja vi skal jo være 
kradsbørstige på én eller anden måde for at få et ord indført. Noget skal hun vel have 
psoriasis af indtil rette tid. Du er nu også altid så klog. Det kommer af mit solhverv 

 Deet da lige godt fandens så højrøvet du er! Lidt frø har man lov til 

at så ! Så kan du ikke være med mere. Vi skal T Å opføre os ordentlig nu ellers 

hænger helheden  ikke sammen! Godt, hvis T A man ikke ka få lov T A være 

sig selv, så er jeg smuttet!  T A den!... Nå, hun bliver vel god igen. D ska du 
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ikk´ være så sikker på, for hvem kom først Hønen eller ægget ? Det gjorde 
Hønen, for det der æg fik vi først med i historien senere. Okay, så mangler vi bare lige Å 

vise det her billede…. , når vi det? Vi kan ikke blive ved at holde 

gryden i kog, når vi er ude i kulden. Klokken er 12.33! Okay, så må hun sgu 

selv forklare det. Slut!  og udråbstegnet her

! Så´n!  

Okay, så smuttede de vist alle sammen . Nu vil jeg så lige have lidt frokost  

 i  Mammas Kitchen og en kop kaffe, så den sidste 
”dæmon” bliver fanget: Åh Buster, Å Å Å Buster… 
Stille, stille, stille stiger Solen op… 
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 Det er ligesom alle klokker , de ringer i hende (14.12.17 
Manusymbolerne og 5.dimension aktiveret.) Mmja. Der har hun bare sådan en 
fornemmelse af, hvor fuldendt alting det er. Og det er hun dybt taknemmelig over. Det er 
rigtig stort for hende… Det er sådan ligesom om at dét her, det er altså bare livet! Nu 
spænder det så i nakken igen hehehehe. 

20.12.17 Okay, der er lige mere, der skal ind her så…. Noget 
poppede op på mail. Mails er bare ikke det, der står først på programmet hos mig. Men 
det skjulte netværk hører Klokkerne nu, ekkoet af års skrivning af bøger og breve er nået 
ud til ret tid! Det er nemlig kun de indre planer, jeg får ros fra. Men jeg skulle da godt 
nok også råbe højt i den her bog, før der kom feedback over Uranus! Omverdenen har 
omtrent kun spot og spe i deres mindset, sådan var det også med en af Nyt Aspekts 
udsendte i 2001, da jeg for første gang var på Helsemesse og det endog med en lille 
stand, der skulle forklare om det nye healings og videns-koncept, jeg havde fået tildelt. 
Men siden blev der heldigvis sadlet om, og hestene begyndte at trække bedre. ”Den vej 
skal vi alle!”, som man siger… Men som du sikkert husker fra Vinterbyøster, 
Stempelkvist og også Postmand Per, så ved vi jo, at posten SKAL ud. Og det kommer 
den – for det her havde jeg ikke set komme, men det har undret både 
Konceptmedlemmerne og mig, hvorfor jeg bliver sådan rost fra de indre planers side. Nu 
ved jeg hvorfor – jeg gør det nemlig ikke selv! Det kunne aldrig falde mig ind at gøre det. 
Men det undrer mig, når jeg møder modstand og pludselig skal tvinges ind i at finde ros 
til mig selv, fordi jeg tror, at vi alle er lige, at vi alle er noget værd, men det er jeg så ofte 
ikke, og så skal jeg trække i klokkeværket.  

 RING! KLIK 16  .  
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ROS DIG SELV 

Julen er lysets fest. Fest er glæde og opløftelse. Du bliver glad, når du roser dig selv. 
I dag vil du rose dig selv så tit, som du kan komme i tanke om at gøre det. 

Du vil se på alt det, som du gør godt. Du vil glædes over alt det, som du kan.  
Du vil rose dig selv til skyerne, og det vil være rigtigt! 

Rosen til dig selv er et modstykke til alle de gange, hvor du ikke huskede at gøre det. 
Ros vil give dig energi og kraft til at gøre mere – til at blive endnu bedre til det, som du 

har gang i. 
Ros er opløftende, og løfter man hovedet, er man nærmere lyset. 
Julens energi er lyset i mørket – at rose dig selv giver lyset plads.  

Kærlige hilsner Ingelise & Steen Landsy 

Her vælger jeg at tie stille og blive en kvinde af få ord. Og roser mig selv, for det mod, der 
skulle til at gøre det, der skulle have været ind i bogen her – og meget andet i 
Koncepttidens løb. Jeg kan godt høre en tekst og se det billede, der skal ind her. Men jeg 
vælger hængerøven og rosen fra. Du kan finde den på Internettet på siden 

www.raisingtherays.com og bare vide, hvordan det er, at være  Magna 
Mater for børn, der ikke har noget at rose sig selv for, medmindre man har forstået ”Den 
sorte Perle”. Og i så fald ville det have set således ud i stedet:  

http://www.raisingtherays.com/
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En rose så jeg skyde . Op af den frosne Jord.  

. 

  I dag er det den 20. december. 20 
er vækkelsens tal, (ligesom Ziggie er det, numerologisk udregnet), så der er liige en 
klokke, der ringer hos Klokkeren, Votre Dame nu.  Jeg kommer lige i tanke om, at jeg 
glemte noget tekst i går den 19.december, som jeg må tilbage og skrive i dag. Øjeblik… 
Sådan! Aha – 19 er Solens spirituelle tal, og Solens symbol er en cirkel med prik i 

centrum. Og lyset  var jo NET OP ikke i centrum i går. Hos et menneske ser det 
således ud  

 Boiingg 

Og det giver en demens-agtig tilstand, da det er kundalinienergien, der vrides, og det er 
”årsag” til demens. (Først årsag, så skævvridning, så sygdom – hvis du forstår. Der skal 
så en bestemt slags healere og healing til, for at fixe det.)  
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Nå, men Merkur går stadig retrograd/tilbage, og jeg må skrive sådan frem og tilbage her 
og der, for at følge dens opbremsning. Men det er nok også sidste gang i denne bog, for 
nu står Merkur snart helt stille i forhold til Jorden og vender da i sin retrograde 
banesløjfe; inden den så den 23. december 2017 kl. 02.51 siger NU D NU!, hvis jeg skal nå 
at have noget sagt til Jul. Og så begynder den langsomt at hanke op i sig selv og gå 
fremad igen, – og personligt for mig, betyder det så nok, at jeg skal igennem hele bogen 
igen for at sætte highliner og billeder ind. Merkur går henover alle bogstaver igen indtil 
den fortsætter ind i nye kapitler. Så fik vi det på plads. Men da Merkur drosler ned, så er 
det godt, at teksten allerede er i æteren på en downloadet lydfil. Så kan man bare skrive 
den af. (Godt at ens Blueprint også er skrevet på forhånd! Det hjælper en del, hvis man 
lærer at lytte den subtile lydfil af.) Og når Merkur står stille, så forstummer den værste 
støj, og så kan vi høre.. juleklokkerne… hos englene…. Men inden vi når dertil, så vil jeg 
afskrive regressionens 2. halvdel, for jeg kan næsten ikke formulere mig i dag. Jeg skal 
hele tiden omformulere det, jeg lige har skrevet og kan ikke huske hvor hvad står. I dag 
burde jeg vegetere, men filen kalder, så jeg kører formuleringsmæssigt frihjul på den – 
også fordi der sker noget mærkeligt i regressionerne. Sproget bliver ”barnligt” eller 
snarere ”ufuldkomment”. Jeg har endnu ikke fundet ud af hvorfor? Det kunne være 
interessant at undersøge, lige NET OP i forhold til demens og Alzheimers. Men hidtil 
har ingen lyttet til mig. Og jeg skal retfærdigvis så også sige – at jeg har skullet være et 
ubeskrevet blad indtil denne bog – og så er det jo bøgerne tager revanche for det – så jeg 
ikke skal bruge tid på at fortælle noget om mig selv. Jeg skal videre på den autentiske 
måde og ikke i autentisk fiktion. Du vil forstå, hvad jeg mener, når du læser ”Den sorte 
Perle”. Men til mit eget forsvar vil jeg så sige: man kan ikke forske i indre processer og 
sjælen, hvis man ikke selv ser det indefra! Nogen måtte ofre sig! OG det siger noget om, 
hvorfor medicinalindustrien kun kan behandle ”ydre” skavanker og ikke har opdaget, at 
sygdomme faktisk  ikke eksisterer. Men ser I, nu går jeg ind på en andens enemærker, og 
det gør jeg for at gøre opmærksom på en anden sjæleforsker, som tager den hårde vej, for 
at afdække nogle ting for menneskeheden. Hans navn er Robert Södergren, og han 
barsler også med en bog og en metode, man kan bruge, når man ikke vil bruge mine 
Klokkesymboler, der opløser karma. Man kan da tage den hårde vej i hans lære. Nogle 
tidligere liv SKAL man se og genopleve for at forstå sit Blueprint, sin metier og sin 
menneskelige status. Du troede måske status afhænger af penge? Det gør det ikke. Bare 
vent til Bitcoinen går ned. Nok om det. Lige nu kører vi bare på den almindelige 
tilværelses præmisser, indtil de sirianske symboler kommer ud og bliver niveauet. Vi må 

og skal videre – vi skal tilbage :  

 Det er ligesom alle  klokker, de ringer i hende (14.12.17 

Manusymbolerne og 5.dimension aktiveret.) Mmja. Der har hun bare sådan en 

fornemmelse af, hvor fuldendt alting det er. Og det er hun dybt taknemmelig over. Det er 

rigtig stort for hende… Det er sådan ligesom om at dét her, det er altså bare livet! Nu 

spænder det så i nakken igen hehehehe. 
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Nu brænder den gamle flamme rent med én tunge.  og vi er retrograd til 
det indre spiral- signalet, hvor kalenderlyset bare ikke ville brænde længere end til den 

20. december  – Her afsluttes et kapitel og et nyt begynder i år, i 
morgen den 21. december 2017. 21 er nemlig tallet for magi og mystik og succes, og det 

trænger vi til. Spørgsmålet er blot – i hvilket toneleje skal jeg gå ud? Kender vi 
kammertonen i det kapitalistiske demokrati, hvor alle er lige og lige for loven…: 
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21.12.17.  

 Det er ligesom alle  klokker, de ringer i hende (14.12.17 

Manusymbolerne og 5.dimension aktiveret.) Mmja. Der har hun bare sådan en 

fornemmelse af, hvor fuldendt alting det er. Og det er hun dybt taknemmelig over. Det er 

rigtig stort for hende… Det er sådan ligesom om at dét her, det er altså bare livet! Nu 

spænder det så i nakken igen hehehehe. 

Det er så for længe siden holdt op med at spænde i nakken. Trykket er for længst 

udlignet og har været kunstigt skabt hele min indeværende inkarnation. I dag har jeg fra 

morgenstund med guld i mund det helt store statusopgør indeni.  Jeg 

vil noget andet, men jeg kan ikke definere, hvad det præcist er. Men jeg er så 

enerverende og indre træt af julelege for at ligne det almindelige menneske, for at få en 

smule opmærksomhed og accept og det, der kaldes kærligt samvær. Jeg er så 

enerverende træt af at blive kaldt negativ, lyseslukker, sort, dårlig mor, dårlig kanal, 

dårlig lysarbejder, for tidlig på den, utålmodig, gående med falske guder og jeg ved ikke 

hvad. Jeg er så enerverende træt af at blive miskrediteret for at have været buffer for et 

energiløft i Verden.  Jeg er så enerverende træt af at være 

færdigt menneske og derfor blive påduttet så uendelige mange negative faktorer for at 

holde min identitet skjult for alle og enhver. Jeg har derfor besluttet, at min 3. 
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Saturnrunde, som jeg jo egentlig gik fysisk og psykisk ind i, da jeg i 2001 fik det siden 

lukkede Koncept tildelt…. Dårlig sætning, men jeg gider ikke engang slette den. Jeg 

gider simpelthen ikke være med i det her spil mere. Jeg er så enerverende træt af at se på, 

at mennesker tyranniserer hinanden, fordi de ikke har gennemskuet, at det blot er fordi, 

at de har været hjælpere på den åndelige side før, i mellemlivene og så ikke vil opgive 

deres magt over mennesket, når de mødes på lige fod i en fysisk inkarnation. Jeg er så 

enerverende træt af, at se mig selv krybe langs muren for ikke at være mere end andre og 

ikke må sige dette og hint om den åndelige verden, fordi man så ikke kan blive 

accepteret i omverdenen. Jeg er så enerverende træt af at være menneske, så du drømmer 

ikke om det. Jeg kan godt af og til more mig sammen med ”Den sorte Perle”, men i 

realiteten så er det bare en ommer og ommer og om igen for mig. Jeg har virkelig skullet 

ned i bunden for at føle mig ligeværdig med uoplystheden. Og jeg kan bare ikke trække 

den længere nu. Jeg har gjort alt, hvad jeg kunne for at møde mennesket der, hvor det er. 

Men det nytter ikke. De døre, der skulle være gået op allerede i 2001 er forblevet lukkede. 

Jeg ved ikke, om jeg ønsker at omgøre teksterne i denne bogbombe og sørge for at ingen 

bliver fornærmede. Undskylde mine udsagn, fordi jeg skulle agere med Mars osv. Jeg er 

ikke sikker på det. Jeg må bare sige her på falderebet, at det ikke var min hensigt hverken 

at såre eller nedgøre nogen. Så derfor vender jeg den lige om nu: Hvis du føler dig såret 

eller vred over noget i denne bog, så er det fordi, du ikke er dig dit Blueprint bevidst. For 

så ville du vide, at denne bog ikke skal være færdig, når den kommer ud! Og du vil vide, 

at det er fordi du stadig har karma overfor mig at afvikle. Jeg har læget de sår, jeg 

gennem livene har påført din sjæl. Gennem det at skrive ”Den sorte Perle”. Men det at 

have sår på sjælen er ikke det samme som at være inkarneret med karma. Det at læge sår 

på sjælen er det aller aller sidste dharma, før man forlader det jordiske etablissement for 

altid. Det er også derfor min  Nordlige Måneknude ligger i Vægten, og at jeg 

bruger Foramen fixstjerne-komplekset til at klippe Fiskenes bånd over 

med  og slippe ud  af den lave funktion af solsystemet. Når Kristi 

genkomst sker, så bliver det derfor ikke mig, men min mandlige dual, der dukker op, 

hvis han ønsker det. Jeg har meldt ud på flere planer, at jeg ikke ønsker videre arbejde for 

og på Jorden, at tiden er kommet til at drage tilbage til mit eget Univers endnu fra før, jeg 

inkarnerede på Venus for at hjælpe Sanat Kumara. 23.01.18 Man kan slippe ud af 

solsystemets energier ved at kvantespringe på fixstjernerne. Deri ligger frelsen, og jeg har 
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mestersymbolet fra 1. Koncept til at neutralisere solsystemets planetenergiers påvirkning 

– derfor kan jeg også lave dette bogværk, hvor jeg lever på de kollektive planetstillinger 

og i langt mindre grad på egne. Det er at leve Blueprintet i balance mellem jeget og 

helheden. Jeg ved som jordisk ikke helt hvorfra disse meldinger kommer, men de føles 

helt i tråd med noget, der er meget selvfølgeligt.(23.01.18 grafisk har jeg her valgt lige at 

udtrykke det, som det fænomen, at der ligger noget mellem linjerne, som kan hentes og 

udfoldes. Der er mere mellem himmel og jord – men der tænkt på alt.) Først var jeg 

skuffet over at se tilbage på et liv, hvor jeg kunne registrere, at jeg blot afviklede tre 

Saturnrunder og skitserede dem for menneskene. Dengang var jeg også flov over at være 

menneske og vred over at mine muligheder blev forspildte under andres hovenhed. Nu 

har jeg kun medfølelse med de lidende, der har underlagt sig udviklingsbegrebet, for at 

stå i kontrast til sig selv som færdig enhed. Jeg har meget af tiden søgt Saturns indre 

lethed og tilfredshed. Hendes mildhed og gavmildhed og imødekommenhed. Men jeg 

kunne ikke komme forbi mine indre guider før her i foråret 2017. Derfor ved jeg, at Saturn 

er så meget andet end sit ry og rygte.(23.01.18 Måske er Ringene omkring Saturn i 

virkeligheden en beskyttelse mod ikke at blive udnyttet for sit imødekommende indre. 

Som et pindsvin, der har sine pigge , men yderligere forfinet til et 

cirkelforsvar. (  Saturn står faktisk også for Nord, som har sit eget lys )) Dette fik jeg 

så også bekræftet i går aftes, da jeg fik lyst til at læse i bladet ”Stjernerne”. Så var det 

altså ikke kun indbildning og en fantasirejse, jeg havde foretaget mig. Det regnede jeg nu 

heller ikke med. Men det altid godt at have en dual, der ser eller ved det samme, om ikke 

andet, så da har hørt noget om det. Det har længe været mig en gåde, hvorfor kloder, der 

er millioner af år gamle, ikke har andet end ”lort”  at byde ind med 

. Det er for mig en ringe lære at være under og samtidig har jeg ikke 

måttet få noget at vide om det højere. Det skal komme til mig som en Aha-oplevelse for 
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at vise sin sandhed. Jeg er så træt af det level som spejlende højere viden. Jeg 

er så træt af symbolik og symbolsk forståelse som erstatning for den ægte 

vare. Jeg er så træt af, at må sluge udtalelser om folk, der har kanaliseret Maria 

Magdalena eller Lady Nada, når jeg ved, at det bare er mig, de får fat i . Jeg er dog 

taknemmelig over, at de føler det som en sejr og et gennembrud . Jeg ved selv 

hvilket gennembrud det var, jeg havde , som da blev lukket fordi det var for 

højt. Det gør en ulykkelig, når man afskæres højere åndelig og psykisk kontakt. Åget har 

ligget som en bjælke på mine skuldre, så derfor fortæller jeg det her. Fordi, der er flere 

end mig derude på Jorden, der har det sådan. Og kan jeg bidrage til at de når den sidste 

klarhed, så vil jeg gøre det. Og ved de mere end mig, så håber jeg, at de vil oplyse mig. 

Men jeg siger nej tak til mere lav, højere viden. Jeg orker det simpelthen ikke 

! Jeg orker ikke at sætte det op på en piedestal eller falde på halen for 
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det, eller ligge på knæ og tilbede det som den højeste orden . Jeg orker ikke at 

betragte mig selv som højrøvet mere, når jeg helt ind ved, at jeg er én man har tillid til her 

på Jorden, fra højere sted. Derfor vil jeg også bede om, at jeg får 

guider/samarbejdspartnere i mit energi- system og i min kontekst, der svarer til niveauet 

af mig selv på psykisk og åndeligt niveau, og som har den respekt og indlevelse i, hvad 

jeg har behov for, for at bruge min inkarnation bedst muligt . Og det er i 

hvert tilfælde ikke det, jeg hidtil har været underlagt, især efter Løvens/Gerhards 

download af sine kumpaner, der var dem, jeg var i fysisk Koncept med . Jeg 

siger ikke, at det hele ikke har skullet være, som det har været. Det er jeg faktisk ret så 

indforstået med. Men nok er nok. Nu trænger jeg til at få en anden opgave, som har 

interesse for mig, men samtidig tjener helheden. Jeg trænger til at blive mødt med 

kærlighedsfrekvensen fra de indre planer. Ikke bare være i det hemmelige kammer 

, hvor omverdenen NET OP ikke opdager guldet, man går med, men 

føler de ligger over én, fordi de kan tillade sig at sende jordisk kærlighed ud. Men det er 

bluff! Spiritualitet er ofte månegøjl og langt væk fra 

de højere planer, ridser du lidt i lakken ændres energien. Men det er et dejligt niveau på 

Jorden. Det har bare den skyggeside, at det ikke vil lukke andre niveauer ind. Nuvel, der 

er forskel på folk og deres spiritualitet, men jeg er færdig med det og har været det siden.. 

bopbop… min gymnasietid. Længe nok har jeg bondepige været, og nu vil jeg tillade mig 

snarest at gå på lysnæring og begynde at rette ind mod portalåbningsarbejde, hvis jeg 

kan få lov til det på bevidst plan. Den Bosniske pyramide bliver ved at komme ind i mit 

modtagefelt. Men det var jo også der, jeg følte og så, at Konceptets første symbol 

stammede fra – det jeg blev til taknemmeligheden af. Jeg vil gerne selv være 

taknemmeligheden igen, for det var ophøjet; nu ved jeg jo, at jeg ikke modtager den fra 
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omverdenen, så snart der er tis på deres sukkermad. Så hellere være den selv, det var så 

suverænt, så det var og er ubeskriveligt. – Hvis det kan lade sig gøre. Det kræver niveauet 

kan højnes der hvor jeg bor. Så jeg må og skal flytte herfra Gryden 40, for den svingning, 

der er her tjener kun ét formål – at holde mig nede indtil ret tid. (23.01.18 Mit horoskop 

fortæller at det, der udgår fra mig udgår fra der, hvor jeg bor, mit hjem – så ”Den sorte 

Perle” viser, at jeg bor et ugunstigt sted for at vi når det ophøjede. Derfor er det af største 

vigtighed, at jeg og dermed I flytter til et mere ophøjet og kærligt sted. Hver dag hører 

jeg mindst 2 ambulancer i nabolaget. Er det det sygdomsniveau I vil have i hele 

Danmark? Hvis ikke så gransk dit indre – hvor er skønnest og mest harmonisk i 

Danmark? Så kan jeg bo der og sende det ud til alle, selvom de bor i byernes larm og os.) 

Indsigter gør tilgivelse mulig og jeg føler, jeg flytter mig uden nag. Pyh hvor jeg 

begynder at svede nu… Og min mund begynder at smage forfærdelig bitter. Mine øjne 

begynder at svide en anelse i krogene og det er som om mit hoved bliver tungt, tungt, 

tungt… Jeg må lige have fat i noget vand. Det er som om jeg tørrer ind og min hud bliver 

gammel og rynket, som boede jeg i en ørken som en beduin… Fornemmelsen begynder 

at ligne et syn fra Konceptets dage, hvor vi var nogen i et beduinertelt, der planlagde 

inkarnation efter inkarnation… er det udviklingens  ørkenvandring, vi 

planlagde der?  Var det afvikling af kabbalaens sværeste del? 

 Dødstruslen i hjertets udtørring? Hvad er der gang i? Er tiden inde 

til atter at træde op på Fars hat og træde  Keter i bund og dreje stilladset

? Er alle aber  ombord i luftkastellerne? Hvor langt er vi 
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kommet i drejebogen ? Skal vi hente den rådne  banan ind 

nu –  eller hvad?   

 23.01.18 Hvad bygger Bob?  

Kære Marianne. Vi tillader os nu at bryde ind i din ordflom. Time´s up og det sidste af 
Blavatsky skal skrives af fra lydfilen. Du vil derefter modtage yderligere instruks om, 
hvad der så vil ske. Indtil videre holder vi dig her, så du kan holde jul på sædvanlig vis. 
Derefter vil det nok være anderledes. Last ikke dig selv eller andre for mere. 23.01.18 
Endelig. Tak! Alt har været gennemført til vor fulde tilfredsstillelse og din mellemkomst 
har været uundværlig! At være Hovedkanal kalder på respekt og medvind – du har klaret 
det uden nogen af delene. Det er mere end suverænt. Skyggematerialet i mennesket er nu 
under kontrol og det var en meget væsentlig brik i opstigningen. Healing er så dit 
mellemværende med galaksen en tid endnu, indtil du vil blive sat til andet arbejde. Du vil 
glæde dig over de nye tiltag og vi oplyser dig snarest. Vi kan se, at du har erkendt, at du 
er færdig med opgaven og er ved at slippe din foreløbige metier. Vi er fulde af beundring 
fra vort plan af bevidsthed, da vi har prøvet jordelivet selv. Vi ved, at du har gennemskuet 
en del, som vi har gjort det bedste for at understrege, når du kom i tvivl. Vi beklager at 
måtte genere dig med de mange indkøb til fotos, da vi skulle stige i spiralen. Vi er sikre 
på, at du så rigeligt vil blive belønnet den anden vej, så du undgår mere tovtrækkeri med 
SKAT. Du skal ikke gå tilbage den gamle sag, for de vil fortsat intet forstå af det. Og om 
end få ville gøre det, ja så sidder de fortsat i ”The Golden Sachs”, som vi siger. Der er 
ikke andet end mørk agenda i Skattevæsenet, og vi ønsker dig ikke involveret igen. Tiden 

er inde til at trække dit lys hjem til lyset og stige op  – altså opgavemæssigt set. 
Det vil svare til 3. runde af Saturn, det er korrekt, men vid at vi arbejder anderledes og 
connecter til det i stedet. Snarest mødes vi på andre planer henover Nytåret og er klar 
allerede 2. januar, når Uranus vender, at sende dig videre med denne bog og dens 
færdiggørelse til udgang i befolkningen. Hav tålmodighed lidt endnu og se så bare at 
færdiggøre Blavatsky her og nu eller efter frokosttid. Klokken er 11.02 nu, men du 

behøver ikke fotografere det. Vi ved det allerede. 
Ahahahaha  Du er suveræn, uanset om du har knald i låget eller ej. 
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 23.01.18 Hemli´ Nemli´ , Man kan leve et mestertal ned til en 
tværsum, hvis omgivelserne ikke tillader mesterniveauet. Som regel p.gr.a misundelse og 
i Danmark p.gr.a Janteloven. Men man kan ikke lyve for Fatteren Saturn, der går med 
sandheden. Lær det først som sidst i tide og utide. 

  Vi vil løfte sløret i næste ombæring og nå til at indsætte de oplyste huse. Du 
er nået hertil og de forreste cirkler sender dig NET OP nu strøm fra højre. 

Det veksler lidt på blinklysets stadie. Men din helhed er skabt og du 
overgår til anden strømkilde den 2. januar 2018 og modtager instruks herom, inden det 
sker. Vi går mod lysere tider på Jorden og din indsats er langt fra slut. Glæd dig i alle dine 
hjerter og ryk frem til start som den næste matador. Hulla hop, og du er forbi bogRingen, 
der har holdt dig tilbage i årevis, for at skabe den nødvendige friktion til optrevling og 
oplysning af dine medmennesker. Vi er sikre på, at du atter falder til patten og ligner dine 
medmennesker i det ydre, men dit indre ændrer sig markant nu, med afhændelse af ”Den 
sorte Perle” til det næste hold.  

 

 

  

 

Et banebrydende vokse-værk til Sølvkuplen på toppen af Aros. 
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Fra energi til tanke

 

Energi følger tanke. 
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Fra tanke til handling

 

De rette vil indfinde sig og gøre den færdig. De vil modtage din instruks om, hvor 
respekten skal ligge i detaljen og derefter bliver ”Den sorte Perle” gjort færdig og du kan 
mageligt opholde dig udenlands imens, om det er det, du vil foretrække. Hav ingen 
planer. Gå med åbenhed og vi sørger for resten. Vi ses på de indre planer i nat og her vil 
vi færdiggøre denne bog, så den er let at gå til efter jul. For nuværende er der ikke mere 
at sige, udover en overordentlig velment TAK på menneskehedens vegne. Ærbødigst fra 
alle os til alle jer og undskyld vi var nogle fårede kyllinger. Men lidt sjovt var det nu 
alligevel… Ikk´? 

Vi må nok hellere slutte, mens legen er ”god”, skal vi sige det sådan!? 

O-key do-key…(23.01.18 Nogen vil tjene på den karrusel som jeg måtte hente 
på gyngende grund. – Det er som en af bøgernes overskrift siger det:  ”Dukkehuset – det 

sidste Offer!  ) 

 NET OP, jeg har modtaget dette i går… Ses og High Five ! 
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Det kan være, at der er en ledig plads i Letbanen , som 

åbnede i dag  kl. 11.00 den  21.12. 2017.  ”21”  
er jo som sagt tallet for magi og mystik og succes. Og lidt magi, mystik og succes er der 

over kraften i ordet  og ordet og tallene som tryllestav 

  . Det spejlvendte numerologiske tal for fx Skriver = 21 
er 12 som offertallet i Berg. Og NET OP Skriver og Berg var tæt sammenknyttet i et unikt 
fællesskab, da artiklen ”Århus i kvindehænder” blev skrevet (Århus Stiftstidende efterår 
2004 af Jørgen Hejlsvig). Og se nu her, hvilket involveringssignal jeg ”tilfældigvis” længe 
efter artiklen samlede op og altså derved åbnede min bevidsthed for den 04.08.2015: 

    Den/relationen og signalet givet 
fra den åndelige side til opsamling, lå lige udenfor hækken ved indgangen til ”min” 
matrikel, Gryden 40, Århus Nord ”på Bjerget”, som vi siger om området 

Og hvad så? Jo, jeg vil bare lige have dig til at gen-erindre ruten på den 
del af Letbanen, der er færdig (Saturn) og indviet (det okkulte 12. og 8. hus) først 



742 
 

(pionerenergi).  Ahahaha og Grenen er uden 
grønt…(23.01.18 uden de andre fra fragmentations-konceptet ”Den grønne gren” – altså 
mens jeg går alene med Århus i mine hænder. Men opstartet samarbejde med de søde 

piger  Annalis og Karin – på Grenen i Skagen  

På marginalerne af skiftende skabelse  (Kan du følge dybden af 
multilevelmeddelelser – derfor er accept af Blueprintet det bedste for os! Heri er alle lige 
nødvendige på Jorden! Men alle er forskellige – med lige ret! Mangfoldighed er 
fundamentet!!!!))  

  Look alike…     …..  

Og hvis du tror, det er let og omkostningsfrit at være magiker i vore dage, så vil jeg bare 

lige have dig til at se et andet billede af Opdriften  . Det tager lang tid 
at tage tilløb til at se og erkende dette her. Det er surrealistisk! Men jeg skal jo grounde 
det helt ned på Jorden, så det bliver fatteligt. Se derfor også godt på dette billede, for det 
er en tung bjælke at sidde på og løfte; der er noget Langfredag over ruten og den 

langvarige proces fra Herodes til Pilatus…..  Det var op ad 
bakke! Ligesom Konceptet, da det skulle overgå fra Opdriften til at hedde Fremdriften! 
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 Lidt gøjemøg er der jo altid at smide efter folk, når man er lænket til sin 

pind.  Men som jeg ser det – hov skriften skifter pludselig farve til 
den farve, jeg i fordums tid har valgt som Jesus-farven i bøgerne… Hvem taler så 

 enigma-linket? ”Så har du fejet for egen dør først.  SLUT! 

”  

Tak, Hov, hvad er det nu for en sølvgrå mailskrift  Grå betyder ”ny begyndelse” 
og sølv relaterer til sjælen. Den galaktiske Jesus synes måske tiden er inde til at ændre fortiden og 
trækker lidt i sølvsnoren? Jeg får i hver T-fælde lige en idé fra det hemmelige hjertekammer 

 – Man kan altid gøre noget i karmafriheden; så jeg ændrer lige vejen til… 

Simsalabim  barit  og poly-filla ….. 
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Via Color Rosa   Og Pink Lady bakkede op med ordene: 

 Nok er Nok! . 

Århus i kvindehænder/ artikel indsættes, men det kan vi ikke nå så find den 
selv i Bogtårnet i Århus. Århus Stifttidende ca august til november 2004 / v. journalist 

Jørgen Hejslsvig.   

  Hvad nu hvis… Vi  åbnede energierne  fra 

Konceptet igen…. ….? Kunne det føre til noget godt? Hvis vi 
er mange nok, hvilken indflydelse har Danmark så på Verden som det foregangsland

, jeg får at vide, at vi er? – Nå, det var bare en strø-tanke fra den indre 
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sædemand , der lige gik på Herrens Mark og spekulerede på, om Herren 

måske havde brug for hjælp  i sin fredsskabende proces…. 

D var bare D,  jeg ville sige.  Er det for en-øjet en betragtning Bjørn?   

Dur det her outfit  til  kroningsceremonien ?  Nejh, der er for meget 

kulstof over det… Du skal nok have nåde mere kiselholdigt på..  Jamen så 

kan jæ illyvel ikke følge i hendes forspor ! Så må du jo læse ”Den sorte 

Perle” først… !  D var liige D,  jeg ville ha´ sagt! .  

 NB! Det er den 22.12.17 i dag, og jeg ville 

partout gå til afskrivning af Blavatsky filen..  
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 Det er ligesom alle  klokker, de ringer i hende (14.12.17 Manu 

– ”Klokkesymbolerne” og 5.dimension aktiveret.) Mmja. Der har hun bare sådan en 

fornemmelse af, hvor fuldendt alting det er. Og det er hun dybt taknemmelig over. Det er 

rigtig stort for hende… Det er sådan ligesom om at dét her, det er altså bare livet! Nu 

spænder det så i nakken igen hehehehe.  

Men Flammen fra den 21.12  ville åbenbart have mig til at slå et slag ind om 
Letbanen – og det var så først om aftenen den 21.12.17, da jeg så Tv-avisen, at det gik op 

for mig, at banen reelt var blevet åbnet. (  Så hvad vil denne flamme fra den 22.12.17 

mon så?  )Senere på aftenen blev jeg, af uvisse grunde, 
fanget af en lyst til lige at tjekke, om der var kommet en ventet mail… Og pludselig gik 
det som smurt i en hel anden retning med at lede billeder op fra fotomapperne, hvilket 
det ellers ikke gør. Jeg fik masser af energi og blev derfor ved og ved, lige indtil jeg kom 
til at se på pc-uret – 00.55… dobbelt op på 5 – kommunikation og trafik – og et 
mestertal… Det kan bare ikke passe, synes jeg… det er nok bare en forudsigelse af 
letbanen, der var blevet grounded. Den ligger jo kun et stenkast herfra.. Dette 

 billede var virkelig kommet som en overraskelse! Men hvorfor blev der 

så sagt flere gange i Tv-avisen…turen tager , når 20 er vækkelsestallet og 
det numerologiske tal for mit navn Ziggie. Nok om det, jeg har to muligheder – den ene 
er at forstå, at min clairvoyance er omfattende, og at det bekræfter mig i, at IT er 
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overflødigt. Vi får alle de depecher i livet vi har behov for, for at navigere. Blueprintet 
eksisterer og alt, vi hver især skal have opmærksomhed på, er planlagt. Det kan jeg 
acceptere. Den anden ting er værre… har jeg kræfter, jeg ikke kender nok til, som styrer 
mere end jeg ved? Og i hvilket omfang? Og er jeg overhovedet interesseret i at vide det? 
Jeg ved, vi er mægtige og magtfulde bag facaderne som jordiske eksistenser – og hvordan 
skal dét kunne vises??? Hvordan vil man fra den åndelige side begynde at vise 
menneskene det? Og hvor ville man starte den viden, hvis Verden ikke skal gå amok?.. I 
et lille land, hvor man kan fritstille en person, og opøve evnerne på vedkommende til 
NET OP det hverv… Det lyder strategisk ok… Og jeg er begyndt at forstå, at jeg har 
flere liv bag mig med såkaldt okkulte evner, som egentlig bare er evner alle med en 
hjerne har… 

(23.01.18 Men det diskuteres fortsat …  Nålen i 

høstakken? ) 

Nå, men så er det vel også på tide at gå videre med Blavatsky, der NET OP levede sit liv 
med lignende drive af oplysende evner…. Det der er kommet frem indtil nu i denne bog 
tyder også på, at det er mig, der er centrum for skibet NB22 på jordisk plan, men også at 
det er Skriver, der har drømt kutterdrømmen, fordi den er blevet sendt hende fra hende 
selv, fra galaktisk plan, for at hæve skibet, som er hele det kompleks af de her 5 
kardinalinkarnationer og de skytsånder og guider, der har været på bag facaderne. Et 
netværk eller broderskab, måske er det begyndelsen til hierarkiets fremtræden, hvis jeg 
tænker på Zigma og Sigma og Sima osv. summen af alt det, der er hændt og som ser ud 
til at kunne sættes i gang via det her… MEN – så skal tonen omkring min person godt 
nok ændre sig! For jeg har fået NOK af negative tilbagemeldinger på ALT! Men der blev 
jo også sagt til mig i sin tid, at det var en yderst sjælden opstigning, jeg skulle igennem 
og at det aldrig siden ville kunne gentages. Nå men skidt nu med det, jeg må have lidt at 
spise og se at komme i gang med den lydfil! Det er da utroligt, så der bliver skrevet rundt 
om den varme grød dag ud og dag ind! Nu prøver jeg lige at indfange guldfuglen 

Værsågod :         
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 Sådan!! Og… klokken er NET OP nu 13.55  ! 
 
Jeg spænder lige et sikkerhedsnet ud og afskriver Hanne Mies noter om Blavatsky fra 
regressionen. Jeg skal ikke risikere, at noget skulle være indskrevet i dag den 22, og så 
tiden bare er gået med at rette den 21. til, fordi Merkur står helt stille. Jeg skal også have 
pakket julegaver ind i dag og ordnet netbank og ryddet op og alt muligt…  

”Det er som dette er livet”. En 
følelse af , at der kunne hun blive for evigt – men hun har for meget krudt i rumpen. 
(22.12.17 Min nakke aktiveres tydeligt af energi nu!)Hun får at vide, at hun skal drage 
mod vest (22.12.17 They went West – jf Askepot-bogen om love og regler – og 
billedomslaget…) over vand til Amerika. Bil, Venus og Merkur – Merkur er gudernes 
sendebud. Det er som en fortæller hende, at hun skal dertil. Hun jubler ved tanken om 
lang rejse. 
Ad smalle bjergveje – rider på æsler – trecking. Det er fantastisk for hende, selvom det er 
koldt, blæst. Der er farvede kvaster på æslet. Der er noget religiøst over det seletøj til 
æsler. Det går op og ned. De tænder bål og drikker the. Hellige steder undervejs, hvor de 
beder om guidning og beskyttelse. Hun lærer meget undervejs. Der er en, der ved rigtig 
meget om, hvordan man skal gebærde sig. Hun mærker stor jubel over oplevelser. Vil 
aldrig tilbage til manden hun er gift med. 
Hun bliver udsat for noget, hvor hendes hænder bliver hvide af kulde. Ophold? Sygdom? 
Ophold i større by – Budapest? En flod med by på hver side og broer – har infektion af en 
slags. Hun er der en uges tid – kurbade? Ligger i mudder, har håndklæde på panden, der 
varmes op. Hun er ikke så høj, kan du se, når hun kommer op af mudder og over på 
briks. Mørkbølget hår, hun er ret tynd. Hun bliver vasket, skrubbet, skyllet, hjertevarme 
massage. Hun kommer i varmt bad. 
Hun tager til Rom – Italien, Calais – England og derfra videre til USA. Skibsrejsen er 
træls, for lang, for kedeligt. Tåge undervejs på havet, kulde. Hun får the undervejs. Hun 
skriver på sine erindringer, på hvad hun har oplevet – især nogle ting fra Tibet hun skal 
huske, nogle tegn – messingringe med tegn indeni, som hun har med. En buddhafigur 
med mange arme, religiøse symboler, som hun koncentrerer sig om på turen over havet. 
Når helskindet frem – New York? New Orleans? 
Det første der møder dig er en stor avisside – New York Post (22.12.17 New York Times?) 
– forside med billeder på – hun møder en journalist – siger ”Åh Henry” – You gonna 
steel my heart” – Der er god kemi med en, hun snakker godt med ham, og der laves bånd 
– og røde bånd til dit liv her – Måske er Henry en astrolog, du kender fra dette liv og en 
muslimsk kvinde (jeg mener nu, jeg siger mand?), du også kender. Hun omfavner ham 
som om hun har kendt ham alle dage. Så hun har kendt ham et stykke tid. De er på 
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bølgelængde og taler om ting, man ikke kan se med det blotte øje. De er flere, der 
interesserer sig for de samme ting – som man ikke kan se. Prøver at få bord til at rejse 
sig, men det gør det ikke og siden den dag betragter de spiritisme som fup. De går skarpt 
i rette med. Fraskriver fuldstændig den form for fællesskab og de må bede folk fra 
kredsen, der bekender sig til spiritisme gå – slå en streg i sandet.  De skal mere i en 
anden retning. At holde sig til sandheden. De tager en anden retning, finde en sandhed 
på vej til noget højere – for menneskeheden. De vil tage det næste lag for 
menneskeheden og afdække det. 
Hun samler sit materiale sammen, og skriver ud til andre. Hendes åndelighed bliver 
mere markant og hun bliver lukket op fra det åndelige hierarki – mest mænd og hun 
bruger  Henry til at fastholde den maskuline energi fra det åndelige hierarki. Meget klar 
maskulin energi over hende, som Henry kan bakke op om. Mange private samtaler. 
Hun får modstand og han bakker hende op. Der er spiritister, der er ind over, og hun 
bliver slået i hartkorn med, og der bliver hun rasende, de har sat det skel. Hun prøver i 
offentligheden at tage afstand fra det. Hun erkender at det kan hun ikke vinde. Så hun 
beslutter sig for at koncentrere sig om andet. Skriver meget. Beslutter sig for at ryge – 
noget indianerkultur – fredspibe. Hun taler med indianere – i ponchoer i stærke farver og 
med læderagtig brun hud og sorte hatte og dårlige tænder – lærer at ryge der – tilbydes 
dårligt rullet tobak – er der sammen med Henry. Studerer guld – guldmasker – fælles 
kultur – hun stykker de forskellige kulturer sammen – går efter guldet både i den ene og 
den anden forståelse. Hun har et stykke guld i hånden – og afleverer det igen. Hun får 
cigaretter med derfra – prøver af hvad der sker, når hun ryger de bevidsthedsudvidende. 
Og cigarer og cigaretter. Hun ryger mens hun skriver. Hun hoster – astmatisk hoste og 
påvirket hjerte og kredsløb. 
Hun tager fra USA – måske New Orleans eller via Grønland? Island? Til Skotland og ned 
til London. Hun viser papirer i London og får indrejsetilladelse? Hun får lov at bosætte 
sig i London. Køber sig ind i en lejlighed og der bliver hun. Trykker for brystet, kortere 
vejrtrækning. Skriver meget. Art Collection. 
Hun får skrevet så meget, at det bliver udgivet. Får udgivet sit værk i 1888 – Der er nogle, 
der er hende venligt stemt i London og får skrevet over på tryk. Det ser ud som om det 
skal til at gå hende godt, men møder modstand. Får videreført den forening hun fik 
startet i New York. 
Du bliver kold, får kolde hænder – infektion? Hun er ude i kredse. Bliver ramt af sygdom. 
Søger hjem i lejlighed – influenza er lavet for at skabe nye åbninger – meget hoste – både 
kold og varm feber. Der er the – det hjælper ikke rigtig – halsen snører sig helt til – har 
hushjælp – en inder? Der er en inde i hendes stue. Der gøres meget for hende, men hun 
sover ind i sin seng – op at sidde i stol og sover ind – favoritstol – skrivebord i mørkt træ, 
pen og blæk – hun får sort blæk på fingeren – infektion – alle er gået indendørs i London 
– epidemi. Hun er meget lys da hun sover ind. Siger undskyld. I efterlivstilstand siger 
hun undskyld ud til alle hun har været for hidsig overfor. Det var vigtigt, hun var i den 
energi. Vredladen når man går i den energi – som i ADHD osv. 
Englen fra korridoren kommer igen. Englen har hende på ryggen i sort kjole. Helena står 
foran dig med hænderne frem, gøre det færdigt – ”undervurder ikke akserne”  
I elevatoren må du længere ned – kommer ud i gange – der er helt tomt – Det er din pligt 
at passe på din mor – og få hende tilbage til dette liv. Skråt overfor er der elevator, ligner 
hospitalskælder. I går ind i elevator overfor – kører op til gaden – hun ligger i 
hospitalsseng og du skubber hende fra hospitalet og over der, hvor hun bor nu. 



750 
 

Der står en engel med  ’ thumbs up’ .  
 
(23.01.18  Det var spejlet/afskriften af den ægte vare/regressionen, og nu  fik jeg 

suppleret med et par billeder. Tiden er nu også spejlet om en akse 13. 31  og 
jeg må gå til frokost og derefter køre til min mor (født 31.) og se hvordan det går. 
Rebekka var dernede i går, for at takke sin Mormor for fødselsdagsgaven. Hun måtte gå 
igen, Mormor havde det skidt og Rebekka kunne næsten ikke forstå, hvad hun sagde for 
den slim, der var i halsen. Rebekka fandt en ansat og bad om at hendes Mormor blev 
suget for slim. Hun fik at vide, at det var nogen andre, der skulle det og at der var blevet 
suget tidligere på dagen. Kald det ikke kærlighed, kald det liige hvad du vil. Vi kalder det 
omsorgssvigt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Lægen holder sin ryg fri og 
”sosuerne” kan te sig som de vil – det er bare den ansvarsløse multilevelskriftform, han 
benyttede! Og det får alt til at sejle i ”går den, så går den”. Multilevelskrift kræver man 
står i kontakt med en bredt aspekteret sandhed! Don´t underestimate the Axes!  Nå, så blev 

den lige 13.44 – altså 3x4=12= Offer for systemet og pludselig lille sort skrift!  Det er surt show 

med den offentlige plejesektor. Jeg har af uvisse grunde tænkt en del på mine bedsteforældre i dag, nu ved jeg hvorfor. Da de 

begyndte at få hjemmehjælp til rengøring mærkede jeg, at der var beskidt i deres hjem, når jeg kom. Der var sand på 

gulvtæpperne og vaskekummer var ikke rengjorte Det var aldrig sket før!!! Vi kunne være 12-13 mennesker hos min farmor i 

Påsken og der var renere, når vi tog derfra, end når jeg kom en tilfældig uge med den givne hjemmehjælp! Det siger lidt om 

svigtet! Så det har haltet fra offentlig side fra mindst 1990 – og Rebekka blev 28, så det er før det…1980? Nej før det… Hvad 

med om man snart tager det alvorligt? Se her hvad jeg fiskede ud af min mors mund, efter hendes morgentoilette i weekenden 

 En ekstra gane! Ikke sært hun er på vej til lungebetændelse igen!!! Og så var der lige den ene hjemmesko, der 

bare forsvandt og vi har nu købt et par nye – 400kr kostede de. Så var der igen forsvundet 5 vaskeklude af den lækre bløde 

slags. Ligesom der jævnt hen forsvinder strømper af slagsen, der er købt uden elastik for ikke at stramme ben og kredsløb i 

det stillesiddende liv. Det hele gentager og gentager sig. Der mangler tid, omsorg og empati. Hvordan vil du have det med at 

blive lagt i seng med alt tøj på, sommetider også dine sko og så en dyne over, som du selv er for svag til at fjerne, når du 

angiveligt får det for varmt? Det er der, vi er! Åbne vinduer for at lufte ud og radiator op på 5 – og hov så glemte man lige at 

lukke igen. Og så er der lige brugen af medier… De ældre bliver sat foran tv og så kører det bare. Høj dåselyd, engelske 

undertekster som ingen længere er istand til at læse eller sprogmæssigt følge med i det engelske, for alle sidder med lukkede 

øjne – reklame efter reklame. Det er der vi er! Der mangler simpelthen noget i administrationen af de danske talenter

 som skulle kunne kobles med omsorg og empati  hvis man må få tid og 

lov. 24.01.18 Men det må man ikke! Det er blevet forbudt at være autentisk menneske. Og det digitale samfund tager ikke 
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højde for, at der er dele af hjernebrugen, der decideret slås fra i takt med at digitaliseringen øges. Det er så alvorligt, at jeg 

slet ikke kan være energimæssigt i det! Og der skal meget til! Jeg kæmper seriøst med min eksistensberettigelse i dette 

samfund, og jeg har fortrudt, at jeg valgte at komme til Jorden denne gang. Dette her er den eneste sorte tekst, der er i 

bogværkets ca. 10.000 sider. Det er her, jeg siger – jeg holder ikke længere af mennesket og trækker mig derfor som 

bodhissatva. Nok er Nok! Lidt anstændig guddommelighed vil jeg tillade mig at holde fast i. Dårskab kan man ikke hamle op 

med face to face. En død elektrisk Jord er ikke værd at kæmpe for.)  
 

 Så fik vi det på plads! OG klokken er 15.55!  – tværsum 16! Og så må 
jeg vist i gang med alt det andet, der hører julen til. 
24.01.18 Mine øjne svider i dag og mine lunger føles stive og der er spændinger i min ryg. 
Jeg skulle nok ikke have genoptaget indtag af Franks sukkerkugler efter at jeg var blevet 
rystet fri af galaksens borgere. De sidste 3 præparater, der blev indkodet må være min 
mors svingniger at dømme udfra symptomerne. Jeg ved nu helt ind til marven, at jeg har 
haft ret hele vejen – alt hvad der har været i kuglerne, har været andre personers 
svingninger. Jeg ved nu i store træk, hvordan karma fungerer, hvordan mennesket 
energimæssigt er bygget, hvad der bibeholder 3. og 4. dimension – og hvad vi skal gøre 
for at komme fri. Men jeg giver jer ikke løsningerne her. Det er nødvendigt at man 
gennemgår hele ”Den sorte Perle” for at fungere rigtigt, når man kommer hertil i teksten 
igen. Det var ærgerligt hvad? Men Kære, du er jo nødt til at tage din del af ansvaret! Og 
når du har erkendt det, så kan det være, at du er blevet til et menneske, der frivilligt ville 
spørge mig: Er der noget, jeg kan hjælpe med? Fordi du havde forstået, at jeg sidder med 
det du mangler og behøver. Det har naturligvis været skuffende at opleve, at alle, jeg 
skulle samarbejde med enten ikke har mig i tankerne eller decideret har fravalgt mig. Det 
siger mig noget om lysarbejdernes skelneevne og hovenhed. Og det er dybt beklageligt! 
Nuvel, planeterne står i dag til så barske udtalelser, men jeg kan kun sige, det er 
konklusionen på de 10.000 sider, jeg så har måttet bruge 18 aktive energinøgle-år på at 
imødegå, så man kan læse sig gennem denne kollektive ubalance og blive gjort klar til at 
tage fat på at etablere 5. og 6. dimension på Jorden, som minimum. 
I dag 21.50 er Merkur i nøjagtig konjunktion/sammentræf med Pluto. Det er stejle 
holdninger, men også dagen, hvor jeg så er blevet budt at skrive slutningen af bogen her 
på. Lige nu er jeg på Herrens Mark, - og nu, som svar på den tekst, begynder jeg at svede 
og få en anelse ondt i hovedet bag øjnene og i frontallapperne. Jeg tror, det bedste er at 
trække mig tilbage fra tekstens forløb og lade os gå videre i decemberteksten nedenfor. 
Noget er under opsejling!!!! Du læser bare videre; jeg finder ud af hvad det er imens. 

23.12.17 Merkur står total 
stille nu og jeg har ikke rigtig kunnet få andet end stikord frem siden jeg vågnede. Men 
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stikord har vel også ret . Jeg har gennem formiddagen undret mig over, at jeg 
pludselig er tilbage i negative observationer, når det nu er jul… Men jeg vil relatere det til 
finanslovsforslaget, der blev endelig færdigbehandlet i går og ser således ud: 

 Jeg kan kun sige, at første punkt er relevant, for inden jeg 
kunne stille et lille juletræ op hos vores mor i plejeboligen, måtte jeg støve det værste 

skidt af først, førend jeg kunne begynde at sætte træ op og pynte det til i 
morgen.. sådan her ser en klud ud, når jeg har tørret et bord og en hylde af. 

 man bliver 
lidt ærgerlig over at betale i tusindvis af kroner for en sådan lejebolig med pleje, når man 
så til daglig kommer og erfarer, hvordan pengene forvaltes. I 7 uger har vores mor også 
levet med et Tv-bord udtrukket fra væggen, så man let lige kunne sætte et støvsugerrør 
ned bag ved og suge et hav af store nuldermænd op. De kan også tages med hånden, hvis 
man gider bukke sig. Vi opdagede at de boede der, og fik nærmest et chok over det! Vi 
skulle lige finde ud af at afvikle VHS- delen fra Tv-et og skulle afmontere en ledning; og 
så så der således ud bagved møblet, som man ellers godt kan støvsuge under:  
 
24.01.18 Her mangler noget – jeg reagerer på energien af mangel – jeg begynder at læse 
omkring stedet her – og kan se, at det er med vilje, der mangler noget. Hvorfor skriver 
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jeg så her, når der skal mangle noget? Fordi jeg, ligesom alle andre kan mærke: Her 
mangler noget! Og når man ikke kan fylde manglen ud – så skævvrides eksistensen. 
Derfor er det grundlæggende princip på Jorden: Lige tiltrækker lige. Mangel tiltrækker 
mangel – og det har ødelagt menneskeheden. Da jeg gjorde opmærksom på denne 
tankegang, da jeg fik afslag i socialforvaltningen blev der indskrevet diverse grimme ting 
om mig i min journal. I det hele taget kan jeg ikke kende mig selv, i dette regis 
beskrivelse af mig. Man burde skamme sig. Ganske enkelt. Men nu står det hele jo inde i 
digitaliseringen, og så tror man på det. Elektronik er magtovertagelse! Og vil jeg have 
usande oplysninger slettet, så kan det ikke lade sig gøre. Eller også mister jeg retten til 
økonomisk forsvarligt underhold. Det er der, vi er. Korsfæstelsen i moderne udgave. Love 
og regler – en moderne Askepotmyte – der fastholder Askepot, som det nye sort! Og man 
er stolt af det – no happy end. Tænk over hvordan du har det med eventyr uden 
slutning… det er psykisk tortur!!! Tænk over musik, der mangler den afsluttende 
akkord… du kan ikke komme til at klappe – din begejstring stækkes! -  Men er der 
hackere inde i systemet, så fjernes alt så let som ingenting. Tænk over hvilke løgne du 
omgås og vid at løbet er kørt! Ikke-organisk elektronik går kun én vej – nedad for 
menneskeheden. DET ER FAKTA! Jeg advarer jer for sidste gang! Som jeg fik det at 
vide, da jeg begyndte på dette bogværk – de 2 styreformer kan ikke forenes, du må 

vælge!!!! DET ER SANDT  ! 
Inden 2024 skal vi have lovgivet om digitaliseringens omfang!!!! Det er sidste chance for 
at redde en organisk opstigning. Så det er NU! LIGE NET OP NU og ikke i 2024, du 
skal tage stilling til Jordens fremtid og menneskehedens fremtid. (2 kraftige nys kom lige 
ind her!) Forleden dag var jeg ved at miste hele bogværket på grund af dets digitale 
eksistensform. Jeg måtte ringe til datamatikeren Karin selvom klokken var 21.00. Normalt 
kan jeg kun høre, hvad Karin siger i 3 minutter, når det handler om elektronik. Nu var jeg 
fokuseret i 1½ time med det ene og det andet program osv, der skulle op og i og det viste 
sig, da vi måtte lukke pc med uforrettet sag, at løsningen kom ind fra åndelig side! Alt 
blev reddet og bagefter kunne jeg udfolde agendaen i det. Den viser mig så senere mere 
om, hvordan man skal lede et kommende Lys-Koncept med lidt hård hånd. Men nok om 
det. Nu ser vi om jeg hellere vil på lysbærerpension. Noget andet gav denne hændelse 
dog på vidensfronten, som er aldeles væsentligt: Al den tid, jeg var på pc-en, kunne jeg 
mærke, at min hjerne var ”lam” og ukontaktbar i store områder især på siden af hovedet. 
Handlecentrene var lammede!!!!! Så tænk lidt over, hvorfor vi har fået hver vores pc og 
andre digitale medier…. Pludselig blev det temmelig uhyggeligt: Den autentiske hjerne 
og hjernen i et digitalt samfund kan ikke forenes og det fører til vold, depressioner, 
manglende mening med tilværelse, isolation og væren sig selv nok. Gider man ikke være 
sig selv nok, så kan kun ”kamp” få en til at reagere imod digitaliseringens 
”naturlige”/gennemtænkte flow…. Det hele er blevet, som jeg så det før 1980…sort. 
Derfor vil jeg ikke deltage mere. Det er imod min autenticitet. Jeg kunne være på mediet 
sammen med Karin i 1½ time, efter jeg havde fjernet Dorthe Skriver, Kay Hougaard og 
Kirsten Askjærs ødelæggende virkning i mit pinke chakra. Så det siger mig – da det 
pinke chakra er over guldchakra – at digitalisering kun er lavet for at tjene penge og styre 
andre mennesker! Da vi i Konceptet ”Opdriften” var i det pinke chakra, da var vi i høj 
væren i den højere sjæl. Men der var ikke noget at lave, for vi matchede ikke det lave 
samfund. Digitaliseringen var på samme niveau og derfor gik Konceptet ned, da Dorthe 
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valgte at gå på Internettet. Da slog hendes hjerne sammen og hun blev decideret 
ondskabsfuld i faldet. Det viser tydeligt forskellen mellem organisk og uorganisk 
opstigning af menneskets potentiale. Digitalisering gør os ufrie! OG det er på grund af 
mit arbejde med at lave bøgerne på et digitalt medie/pc´en, at jeg har måttet underlægge 
mig en aggressiv åndelig kontakt, for at matche bare lidt af Uranus åndelige side. Vi skal 
bruge Uranus energi i os til at have telepatisk kontakt med andre stjernenationer og 
kloder. Men tænk over, når du misunder nogen, at de måske skal være de første på Mars 
– at de kommer til Mars, som er en uægte planet ligesom Jorden – og de kommer dertil 
fordi, de NET OP valgte den tekniske frem for den organiske udvikling! De kommer der 
fordi, de ikke var åndelige nok og for at lære balance endnu engang. Men for at det ikke 
skal være en straf, ligesom det at være på Jorden ikke er en straf, så skal vi også vide, at 
nogen drager af sted for at hjælpe Mars. – men det er jo ikke det, der bevidst er motivet 
set herfra den jordiske side – det er ærgerrighed og frygt for fremtiden og laden sig selv 
være foran alle andre og jeg efterlader sgu de andre på Jorden – eller for at være helten, 
der gik foran. For the sake of Fame. Nok om det, det er foreløbig kun en ½ vind! Vær i 
ALT opmærksom! Kategoriske udtalelser hører dagens planetare stillinger til. Sådan er 
den kollektive ånd i dag. Det er derfor tilgivelse og hjerteåbninger er alfa omega for 
mennesket – og det er så det…. digitaliseringen hæmmer… I´m sorry. Det er derfor, det 
er mig, der laver dette bogværk – jeg har en trigon mellem Venus og Jupiter – den lille og 
den store lykkeplanet. Men min krop er ved at sige stop for mulig leverance af mere 
hjerteenergi til alt det, jeg er blevet budt og fortsat bydes via negligering af mig, ved 
anklager af mig, ved afvisning af mig. Så derfor vælger jeg at sige stop, hvis visse ikke 
oplyste betingelser ikke opfyldes. Jeg kan mærke de mangler i min bevidsthed. Men jeg 
kan også mærke, at de ligger lige under færdiggørelsen af dette bogværk, med denne 
bog. Denne bog er den værste – også for læseren tror jeg – for alt skal gå op i en højere 
enhed samtidig med at alt destrueres. Det er en udfordring. Det er centrifugalkraft og 
centripetalkraft i ét, for at eksistere, hvor eksistens ikke er mulig. I et sort hul. Derfor må 
et sort hul være en eksistens. Nok om det. Vi skal videre.  
 
Nå, billedet af tilstanden bag fjernsynet er mærkværdigvis forsvundet… men jeg kan da 
nå at tage et nyt i morgen formiddag, snavs og nuldermænd forsvinder jo ikke bare sådan 
af sig selv! Så den fordel har jeg da NET OP nu….Men ellers er der da en række andre 
uhyggelige billeder, der kan erstatte det. – Hvis min søster kommer først til 
julekomsammen i morgen skubber hun nok Tv-bordet på plads, så vi kan være alle 11 
klemt sammen derinde. 24.01.18 Men jeg nåede det sagtens… 
  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 De blev liggende helt indtil uge 3 i 2018!  
 
Vi har bestilt hovedrengøring for ca 6 uger siden, da ingen tog notits af svineriet, men 
bare undrede sig over, hvorfor der nu stod et fjernsyn midt i stuen. Hovedrengøring sker 
mod betaling og klip i tidskortet og er nødvendigt, når man ikke er renlig nok i den 
almindelige rutine. Jeg ved ikke, hvad vi betalte for at få gardinerne taget ned, vasket og 
hængt op igen? Men det stoppede der. Det er jo også billigere for kommunen kun at gøre 
de synlige flader rene og lade resten gro til i lort og så bagefter sige, om du vil have 
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støvsuget under sofaen og tv-bordet, så er det hovedrengøring og ligeså, hvis I vil have 
den brede tværstang under sengen (10 cm over gulvet) tørret af med moppen, der kun må 
køre under stangen. Så koster det! Vil du have det gjort? – Du ved nok godt, om du vil 
have det gjort, så er der ikke også penge til, at personalet kan køre dig med elevatoren op 
til den klaverunderholdning, der er 1 gang om ugen på 1. sal. Den må du så selv lægge ud 
for…. Jeg ved ikke, hvor meget støv betyder, når man er lungepatient – men jeg vil tro, at 
man kan spare en årlig hospitalsindlæggelse ved at gøre rent ligesom vi andre gør rent 
hjemme hos os selv. Rengøring er rengøring og mangel på samme er mangel på samme. 
Der er ikke et enten eller her! 
Det fører mig videre til Penkova-sagen. Af en eller anden grund, må der være noget 
bogskrivningsmæssigt, der gør, at jeg skal kommentere sagen OG ikke kan gøre det som 
forventet, når jeg kommer henover teksten igen… Tiden bliver ikke til det. Pludselig 
stopper arbejdet med teksterne… Det er færdigt 25. december, hvor der skulle have været 

en udgivelse. Det er næsten ligesom når dommerne  fløjter en match af; eller 
”Den store bagedyst”. Nok er nok! Og hvordan ser det så ud… Er Marsenergien 
repræsenteret i lagene? Er Venus? Er Jupiter og de andre nødder?... Det tog lidt tid at 
forstå, men så dukkede pointen op… Jeg skulle gå ud i verden på 2. ”Herkulesindvielse” 
– og det lavest mulige som sjælsintegreret. Pludselig forstod jeg dette: Hvis jeg laver Nok 
er Nok –bogen færdig, så kan læseren ikke opdage de forskellige levels – OG 
highlinerdelen ”rød/hvid” skal repræsentere danskerne som de er flest, på forskellige 
levels. Jeg forstår det ikke helt, men det er noget med at vise den begyndende 
transformation af mennesket… altså før i tiden var rodchakra rødt og kronechakra hvidt. 
Så… nej jeg må vente til ret tid og få instruks eller på anden måde få et input… det er 
godt nok ikke nemt at være på 2. indvielse. Der er lukket for en del information. 
Nå, men det var Penkova, jeg kom fra. Det var nemlig det første, der kom ind på 

 lystavlen i morges… Det må være et fællestræk, der hentydes til, da 

tankerne handlede om forskning , og jeg NET OP dagen før havde 

bestilt en Ara til at komme og sætte doktorhuen  på 
kvindens hoved igen. Det giver nemlig ikke mening at have fjernet den. Uredelig 
forskning eksisterer nemlig ikke! Det er simpelthen ikke muligt. Enten så er kvinden så 
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dedikeret til sit arbejde og det at søge sandheden og nye veje at forstå noget igennem – 
og så giver det ikke mening at snyde med det, man ønsker at få svar på. Eller også så 
kender forskeren svaret og mangler penge til at vise det helt til bunds i alle led, og så er 
det jo omverdenen, der sætter en begrænsning for grundlagets omfang, og så bagefter 
kommer og siger, at forskningen ikke er underbygget nok, eller hvad der nu er 
problemet. Det er nøjagtig det samme Statsmønster, som med ældreforsorgens 
rengøring! Gør folk til syndebukke og sørg for at de selv betaler gildet oveni. Det er 
simpelthen så usmageligt! Eller – og det er der så ingen retsinstans, der vil høre tale om 
endsige overhovedet fatter en skid af – så kan sagen være et sjælsaftaleanliggende. Der 
kan ligge en aftale om, at Penkova skal afgive sine forskningsresultater til en anden 
sjælemakker, som så får hele æren af de tilendebragte resultater, og et karmisk forhold er 
derved ophævet. Og det gør man jo ikke lige frivilligt, når forskningen samtidig er ens 
levebrød. Så derfor må man en højtråbende omvej, så der bliver gjort opmærksom på, at 
her ligger noget til én person, som Penkova ikke kender i virkelighedens verden idag. 
Det kan være en anden forsker, der ikke havde mandat til, eller måske knold nok til selv 
at få forskningsfundamentet frem i lyset. Blueprintet er afgørende! Under alle 
omstændigheder, så er det, der sker forkert, og Danmark spilder tiden og 
hjernekapacitet. Penkova har nok fået så hatten passer af forskrækkelse, så det mindste 
plaster på såret er at få kasketten hjem igen – Så pas liige på, at en efterregning for svie 
og smerte og skår i karrieren ikke spiller for stor en tankeboble i retsvæsenet. Hvis man 
vil have at vide, hvem der har ret – anklager eller Penkova, så spørger man en astrolog. 
Astrologisk vil det vise sig, hvem der har retten på sin side, samt hvad motivet er til sagen 
– og i sådanne sager, så skal der selvfølgelig laves et horoskop for anklager også, så en 
sammenlignende analyse af de to afslører, hvad der ligger i dette her – også om det er 

sjælsmæssigt karma . Uretfærdighed eksisterer ikke, og denne astrologiske 
metode kan afhjælpe alverdens ting på et sandere grundlag; og tilmed give kriminelle 
andel i at forstå egne motiver, og ofrene til at blive frisatte for offerrollen, der reelt heller 
ikke eksisterer, når alt når op i en højere forståelse. 
I ”Den sorte Perle” har jeg fulgt flere sager til dørs, og det er mit indtryk, at man er 
tonedøve i retsvæsenet og tillige i patientklagenævn og lignende. Har man først fået én 
udlægning af en sag, så er det småt med at se den fra en anden side. Astrologisk og 
clairvoyant rådgivning og ret healing, så er der ingen gentagelse af kriminalitet. Det er 
både bedre og billigere end at bygge nye fængsler. Det vi ønsker er jo, at mennesker kan 
komme til at færdes glædeligt og trygt mellem hinanden, og det opnår man altså bare 
ikke med det lovstof der flyder i dag og metoden man forvalter det på. Det er uhørt 
forældet! Vi ønsker sandheden. Så hvorfor når retsvæsenet så kun sandheden til 
sokkeholderen? Penkovasagen er så opsigtsvækkende, fordi den er den eneste af sin art… 
Måske er den det, af én eneste årsag: At jeg skal kunne få lov, at skrive en løsning? 
Måske hænger sagen lige i tråd med bøgernes formål – at revse alt det, der ligger til 
forandring og sende energi efter det – så læg mærke til, hvis side jeg står på, og hvor 
kritikken rettes hen!  

Ahahahaha som om du har nåde at sku ha sagt!.... Nej, og 
det er nok også at have storhedsvanvid, men ”Den sorte Perle” virker enten man vil se 
det eller ej. I går ved spisetid havde jeg den fornøjelse at se i Tv-avisen, at en ung fyr var 
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blevet anholdt, da han ville modtage en rygsæk fra en anden person fra tyskland. I 
rygsækken fandtes hvad han skulle bruge til at fremstille en bombe med – og hvis jeg 
ikke husker meget fejl, så skriver jeg i begyndelsen af Nok er Nok – bogen, at det var 
min pligt med denne bombebog at skrive så meget, så en anden bombe blev afværget. 
Jeg studsede selv over det, men jeg kender hestene på travet… Det skete så på to levels – 
dels en forenet regering – hvor jeg fornemmer, at jeg har skullet stråle omkring Thulesen 
Dahl bag facaderne, men det er skjult – og så har jeg tænkt meget på det syn, jeg fik for 
nogen tid siden, da jeg var inde i den indre Jord, hvor jeg bl.a. mødte Joachim B. Olsen 
og Anders Samuelsen. Jeg har telet dette billede mange gange til Anders Samuelsen 
under forhandlingsforløbet uden selv at kende motivet derfor – der er jo opgaver, man 
bare løser uden at spørge. Hvis jeg skal give et bud, så handler det om at trække 
afstemningen helt ud af den retrograde Merkurs skygge. Men jeg kan mærke, at det ikke 
er hovedårsagen, OG at jeg er en meget lille fisk i den her sammenhæng.  
 

24.01.18 Sker der noget på overfladen ?  Næh!  Bare ærgerligt!  
 
Jeg føler mig ligesom tilkaldt. Hvor jeg andre gange opdager mere markant hjælp til – fx 
da Løkke skulle blive statsminister igen – men endnu mere, da jeg decideret skulle være 
omkring Helle Thorning længe inden hun blev valgt, selvom jeg vidste, at alt først går 
fremad, når Mette Frederiksen kommer til næste gang (nov. 2018?). Jeg ser af og til 
Danmarks fremtid og er begyndt at få adgang til at se landets Blueprint. Men det er svært 
at holde sig der, for danskerne larmer så utroligt omkring deres tro på den frie vilje og 
ligeværd og ret til at drikke sig i hegnet og spise hvad man vil og ryge sig skæv, hvis det 
er det man vil. Det er bare så indædt lavt af en foregangs-nation. Nå, men bombemanden 
blev stoppet og ”soldaten” havde jo også mistet sit tornyster – men det er kun 1 level i 
den tekst. Der refereres også til vore egne soldater i udlandet – men jeg husker ikke mere. 
Jeg gør bare min lysbærerpligt og skriver Blueprintets energi ud i verden. Jeg tager ikke 
som sådan stilling til dette og hint. Det er ikke min metier at have en mening. Min 
mening afhænger af nuets level. For nogen, inklusive mig selv, vil det se ud som 
vægelsind og ustabilitet og endog er der dukket lunefuldhed op for at gennemføre ”Den 
sorte Perle”. Det er ikke rart at iagttage, at jeg må agere således for at gennemføre den 
lagte sjælsplan, men det giver mig anledning til virkelig at vide, at der står andre samlede 
kræfter bag dette her arbejde, hvor hver handler som drejebogen foreskriver. Det har så 
været på et tilpas lavt plan, så det har været muligt at vise det – OG vide, at dette her reelt 
foregår. Det er det, der er oplysningens formål – at vi skal blive klogere….. Ja, selvfølgelig 
kan du stole på mig og det jeg laver! Hvorfor spørger du? Jeg har da ikke siddet her i 17 
år, hvis det var nytteløst. 
Men vi må hellere få stoppet det der stenkasteri fra vejbroerne. Det skal stoppes med det 
kosmiske løft, der sker henover Nytåret 2017/18. Det skal helst være sådan, at danskerne 
bliver så løftede i deres mindset, at de begynder at reagere positivt. Sensitivitet er ikke 
godt, hvis man er ulykkelig og ikke ved, hvorfra og hvordan drifter opstår. I bogen ”Fra 
Galaksen til Jordboerne” forekommer der kast med sten for at imødegå det at kaste med 
sten, når man selv bor i et glashus. Vi ser den slags vold mere og mere i samfundet og det 
vil energien løfte frem i lyset. På et tidspunkt vil vi som danskere erkende, at vi handler 
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rigtig dårligt på pres. Der er nemlig en særlig indstrømning af energi i Skandinavien, som 
gør os stærke i den nye tid, men også sensitive. IT afprøves på os og vi kan faktisk ikke 
tåle det. Nu tror jeg nok, at der er en helt anden agenda, end den vi ser omkring 
robotproduktion og en masse forskning om dette og hint, klimaproblematikken osv. Så 
vidt jeg fornemmer, så er der et verdensblueprint der på sigt kræver, at vi kan leve under 
Jordens overflade, da stråling bliver for meget for 100% liv på planetens yderside. Jeg tror 
nok det handler om Jordens vej i Mælkevejen, men ved det ikke 100% Hvis det er rigtigt, 
så lad os få øget indsigt i sandheden, fremfor at holde niveauet i krig, ødelæggelse, 
kapitalistiske skabsvindinger på klimaet i form af vindmøller, solcelleapparater, 
arbejdspladser osv. Er der en undergang før den gyldne tidsalder? Og kan vi undgå den 
ved at kende antityngdekraftsloven og andre lemuriske lovmæssigheder i ret tid?  
 
”Det lakker mod enden, sagde Kællingen, da hun hældte fernis ned ad ryggen.”  
– Mener du ikke hun har Fenris på rygraden?  

Lidt påvirket af omgivelserne bliver man vel altid   
Jeg ville også være sur, hvis jæ ble budt at gå ud på 2. indvielse af hensyn til andres for -
ståelse og ikke egen anseelse.  
Jamen hvert niveau er repræsenteret i bogen, og hun vil fatte det om et par dage. Hun er 
klog nok, hinne her. 
Hun opdagede T hvert T fælde, at vi godt liige ville have lidt jul nu! (23=24.dec.)  

(24.01.18 Billedet af mit vækkeur den 23.december!!!  Det 

viser på mystisk vis den 24. december  Ahahaha jeg gjorde en forskel!  

 Don´t SNOOZE, der er dobbelt Birthday!  
The SUN is rising to raise the Rays. Og 9-tallet som Mars – Cut Elly/12/offertallet 

udskiftes med 33 ved 21 C/succes og magitallet. 33 = Zigiézet er nu født ! 
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Det er  og temperaturen stiger til NB 22 C  
indenfor få sekunder – ligesom tidligere i dag (24.01.18 (=/9)) ovenfor. Fødsler er en hed 
affære. Hvor mesterligt er det ikke lige? En mester med både lørdagens og søndagens 

kvaliteter i ét – og jeg kommer lige i tanke om...lørdage… en helligdag.  Sabbat. 

Det er der T hvert T-følle NÅDE om ! Fra tid til anden 

! Jeg tager det som udtryk for at skårene mellem Jesus og mig er klinket 

 under misteltenen, som det blev sagt tidligere. Jeg er lidt forundret. Jeg 
kan slet ikke huske det her med vækkeuret. Og jeg tog NET OP mit nye vækkeur, som 

jeg fik til jul, i brug i går aftes! Og så vågner jeg til det her.. Og for 7-17  

– digitalisering tror vi jo på ikk´ ? Happy News? Det siges dog også, at 

Jellingestenen ikke er fysisk og givet til Danmark på ”elektronisk” vis, på en 
magisk måde, vi ikke forstår. Hvad betyder den sten egentlig? Hvilket tegn sender den? 
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En rose så jeg skyde; op af den frosne Jord.  Det kaldes global opvarmning! 

 Pisst!!!  Don´t underestimate the Axes  

Nu´ det jul igen, og nu´ det  igen, og julen  

varer lig´ til Påske.  Thi således lyder ordene og de 

manifesterer endnu engang en  korsfæstelse. Men det var  

hemli´, nemli´  og nu er  Ringen  
sluttet! Så bliver det alligevel Jul og Påske på den rigtige måde fra 2018 /11 – mester på 

den tunge måde.  
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”Der er noget Saturnsk over det!”, sagde  Tandfeen så,  og forsvandt 

,  ind i den indre Jord  med  kun et lille stykke tand, da den 

dårlige tand blyw reddet i sidste øjeblik på Hovedgaden, og pengene på 

kistebunden derfor gik til tandlægen i Brabrand i stedet for Frelseren selv.  
”Der er NÅDE om det!” tænkte æslet ved sig selv. ”Der går aldrig Neptunsk røg af 

NÅDE uden, der er en bra brand!  sagde flaskehalsen så. Og sådan blywer 
det V Å være i al evighed! Sagde det tynde øl så, og ringede skæbnetimen ind ……)  

Ja, lidt  Jinglebell ska vi da ha´! 

D da  D! 
Bare vi ikke klokker i det, så går det nok. 
Du kan ikke klokke i et digitalt samfund. 
D ka man da. 
D ka man da ikk´! 
D er da muligt for os Å styre det T hvert T fælde; så hva´ tror de danskere liige de ka´ , 
om jæ må spørre?! 
Joh, men vi er da på de godes side. 
Hvordan tror du så, det går hinne her, når vi laver så mange narrestreger? 
Vi gør jo kun det, vi får besked på og du kan selv se drejebogen der, hvis du ikke er 
overbevist! 
Nånå, som om jæ r ude på at fornærme dig… 
Jæ sidder bare Å tænker! 
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Pas på mæ det! Så bremser du flowet. 
D jo D, men hvordan får vi hinne T Å gå viralt, når nisser kun er Danas folk?! 
Så må vi jo have fat i noen andre, der kan fortælle, hvor skabet skal stå! 
Hvodden gør vi det? 

 Vi laver en indfoldet orden! 

Du tænker altså for meget Tinkatank! D ka vi da ikk´! 
Vi ka vel lave en centrering og så tilkalde hjælp fra guderne… 

Nåh ja…,  vi snurrer bare drejebogen rundt og rundt og laver en spiral, å så 

suger vi guderne ned i hullet ! 
D da D vi gør. Nok er nok. 
Er det kodeordet? 
D står der ikke nåde om i den her drejebog.. 
Der må da stå nåde om at lave et sort hul… 
Nu du si´r det. Der er nåde der Ringer et sted. 
D da CERN! 
Nej, der er nåde der ringer… 

Pyt med det, prøv nu den der energinøgle der .  
Den er jo ligesom en snurretop! 
NET OP… så giver du den bare et stød og så… hjælpp…. Den er ude af vore hænder ….. 
Hjææælllpppp…. din skyyylllddd 
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….hjææl……. …. Ud´ae kontrooo ….. 
 

SKULDER VED SKULDER 

ØSTJYLLAND DREAMING  

VI STÅR SKULDER VED SKULDER 

SÅ GIVER DET MENING   

AT STÅ SKULDER VED SKULDER 

ØSTJYLLAND DREAMING  

UDOVER STEPPERNE LET’S GO                                             De eneste to  

 

Hoc est corpus meum!   RING!! 
KLIK 16 

24.12.17  Så nåede vi den 24. december og juleaften er nær. Jeg vågner 5.58 
og har en snert af hovedpine og nakken spænder. Der må være noget, der skal formidles i 
dag. Min hjerne kører fortsat i et spor omkring retfærdighed i retsvæsenet. Det er som om 





764 
 

der er meget mere til de bemærkninger fra den 23. Der er noget, vi må forstå for at 
komme videre. Jeg behøver kun de 10 bud. Og når jeg går på lysnæring behøver jeg ikke 
længere mad og drikke. Vand vil jeg dog helst ikke undvære. Så mangler jeg bare lige et 
shelter og skindtøj for at holde varmen… Hvorfor bliver vi ved med at tro, at fortidens 
mennesker var primitive? Det er os, der er blevet primitive. Det er os, der står på et 
stadie, hvor vi har ladet det komplicerede tage over uden at have gjort det tilsvarende 
lettere at leve. Der er noget, vi ikke evner, fordi vi ikke respekterer det, der ligger bag 
menneskeheden. Vi er milliarder af mennesker. For at dække Jordens skiftende energier 
er vi mange mennesker, der skal matche dens skiftende energier i dens vej frem mod sit 
mål – 5. indvielse og dimension. Lige nu er vi med til at ofre Jorden, men vi skal passe 
voldsomt på! meget kan man ændre på overfladen, men én ting må vi ikke ændre og det 
er GRUNDVANDET! Der kommer mere om dette i fremtiden. Ændrer vi grundvandet 
mister vi Jorden. Så er det sagt. Derfor har Danmark en væsentlig forpligtigelse til at 
brødføde dets folk på en anden måde end hidtil, og derfor går vi forrest med lysnæring. 
Men først må jeg nå de 90 kilo og det er tæt på. 
 

89.9 Nærved og næsten, slår ingen mand af hesten!  
 
Der bliver ikke givet ved dørene, når der er specielle vigtige mål og signaler at nå. Jeg ved 
ikke, hvornår det sker. Men i nat er det muligt at gå fra 2. til 3. indvielse. Så jeg har en 
formodning om at noget er i gære. Min erfaring siger mig dog, at jo mere jeg higer efter 
noget, jo flere blokeringer skaber jeg for det. Så jeg har lært mig at ”lade stå til” med det, 
der ikke skal pilles ved og det er en vigtig pointe i et højere svingende liv. Jo mere power, 
jo mere forsigtighed og ydmyghed skal der til. Og det er så heller ikke noget problem. 
Det er ikke magten, men æren ved at få lov at hjælpe og have  et tjenesteforhold til de, 
der ved mere end en selv og derved er sikkerheden for, at et højere niveau end egoets hele 
tiden holdes. Det er det, der er drivkraften.  
 

 25.12.17 og 24.01.18 Ryst lagenposen  . 
 
Min mening tæller ikke. Det at promovere mig selv tæller ikke – husk bogen ligesom 
bogværket som helhed, er givet ordene. Alt er som det skal være. 24.01.18 Også selvom 
der sker ting lige oveni hinanden nu. Fil af samme navn eksisterer allerede – kopier og 

erstat.  Ringene ligger meget tæt nu og går omtrent sammen op i en spids 
enhed. Og jeg kan mærke, at det, at nogen italesættter mig positivt, det gør, at jeg ligeså 
langsomt begynder at falde på plads og kan afslutte bogværket fra min side. Der er skabt 
et 100% rent fundament, som indeholder, hvad det skal på alle niveauer. Jeg ved det helt 
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ind. Der mangler kun baggrundsfarver, bogomslag, billeder og ophavsretter. 24.01.18  
men ingen dato for udgivelse er endnu givet. Det private horoskop for iværksætteri er 
overskredet. Ditto for Danmarkshoroskopet, så er der Opdriftens horoskop eller 
Verdenstjenerhoroskopet at få vejledning fra – eller vente på at en åndelig vejleder dukker 
op og meddeler datoen. Jeg regner ikke med, at der er forståelse nok for, at alle krav om 
ophavsret bør forstumme i denne her fælles danske sag. 24.01.18 – Men det skal forsøges 
først. Jeg har endnu ikke modtaget tilbagemelding fra ”Nyt Aspekt” om brug af dele af 
deres julekalendertekst. Og sådan er det. Vi har brugt timer og måneder på det - uden at 
få svar eller overhovedet at kunne finde, hvor man skulle spørge, alle årene!  Det giver 
ganske enkelt ikke mening, at nogen skal tjene på andre i en fælles national sag. – 
Globalt heller ikke, men det tager nok længere tid at nå dertil. Først skal frygten for 
fiasko, fattigdom, fornedrelse osv. væk. Men jeg har en tro på, at vi kan nå et 
Blueprintsamfund i løbet af Plutos vandring gennem Vandbærerens tegn… så vi har 
cirka NB.. 22 år fra nu af – og så lidt til, for der er altid nogen, der saboterer fremgang. 
Det er heller ikke til at holde ud at gå fremad, hvis man ikke har hverken ”Opdriften” 
eller ”Fremdriften” i hjertet. Og det har man ikke, med mindre man har et minimum af 
åndelig indsigt – og det er ikke det, der er mest af i Danmark – men det gør det så også 
lettere at starte et helt nyt sted!!! Og det er dét, vi skal. Derfor skriver ”Den sorte Perle” 
alle tidligere livs viden op i læseren. Det betyder, at vi sidder midt i suppedasen og skal 
bygge et Babelstårn. DERFOR er der nogen, der allerede er gået i forvejen og har høstet 
erfaringer i Danmark. DERFOR er der nogen, der ved noget om, hvad det her kræver. 
DERFOR er der nogen, man skal lytte mere til end andre – DERFOR er det en slags 
oligarki indenfor forskellige livsområder, der vil dukke op og skal koordineres. Et nyt 
Koncept. Når jeg for eksempel i går hævder at retssystemet skal fungere anderledes, så er 
det fordi, love og regler og deres indhold og mangfoldighed skal differentieres i forhold 
til sjælsarbejde og stadie. Og UPS, der er noget her, vi ikke ved en skid om! Men ser du – 
nogen er gået foran og har allerede det materiale, der skal danne grundlag for at bygge 
Danmark, og der er en fortidig stor, dansk bygherre, der således har prøvet det fysiske før 
og nu er renset for landsbygge-negationen. Vi har bl.a. en Holger. Og hvor er Holger? 
Holger er i Jylland – derfor fik danskerne det indre sjælssignal, da en kopi af Holger 
danske blev flyttet til Jylland. Vær i ALT opmærksom! Holger Stavnsberg har lavet en test 
i indvielses-spiralens grundenergier, så vi kan finde vej i det med at finde vor sjæls stadie 
og deraf udbygge landets retsinstanser med en differentieret lov. Omfattende lovgivning 
for dem, der ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt og færre love for os, der har 
kunnet det hele livet. Aha siger du så, så er det jo lige meget, for opfører du dig 
ordentligt, så kommer du jo alligevel ikke i clinch med retssystemet og lovgivningen! 

Ahahahaha, den havde du nok ikke tænkt på! – Så er det, 
jeg atter må henvise til at læse ”Den sorte Perle” for, at du kan forstå, at Danmark er så 
meget i opposition til Universet, at jeg har måtte bruge 17(18) år på bare at nå hertil. Og 
at det har været nødvendigt at bruge 2005 – 2017(18) på at skrive forståelse og energier 
ind i det danske samfund, for at vi kan komme på ret køl i forhold til fremtiden, der byder 
på så mange fantastiske ting. Megen modstand ligger i skrevne som uskrevne love og 
regler! Det værste er bare, at vi har lagt den menneskelige suverænitet over i IT-branchen 
og DET skal der rettes op på! Det er os, der skal have suveræniteten! Og er det os, der 
har den, så skal det ikke være den ærgerrige masses krav, der skal opfyldes… bopbob… 
det er svært at forstå dette her, når man ikke er kommet udover pengenes træk i 
masserne… IT giver mange signaler omkring, hvor menneskeheden står. Det samme er 
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denne bog lavet til… Denne bog vil afsløre danskernes udviklingsstadie og modenhed til 
at gå fremad… og for at vi kan gennemføre dette her, så skal vi modigt turde sige, at vi 
også drosler ned for en ny indvandringsbølge. Vi skal turde sige brexit i mange 
sammenhænge, og vi skal turde stole på, at tyskerne kan forvalte en del af 
indvandringsbølgen og at Grækenland får opbakning på kysterne af healere og oplysende 
mennesker, så signalet om forandring går tilbage igen. De, der sendes tilbage til deres 
hjemlande skal være indviet i brug af energier til at heale deres lande med, så vi healer 
som en sammenklappet rugbrød om kamelkødet. Der ligger en helt anden verdensorden 
lige foran os – men vi vil åbenbart hellere have IT, bomber og lykkepiller. Det ligger mig 
på sinde at sige dette her. Det er julegaven til danskerne. Der er en anden vej! Men nu må 
jeg gå, jeg skal ned og fejre jul sammen med resten af familien hos vores 
mor/mormor/oldemor. Jeg skal bare lige have taget det foto af Nullermændene bag 
fjernsynet, thi de skal også vide det er jul, jul, jul jul – de skal også vide det er jul! 

  Ringen er sluttet.  

(07.02.18 Jeg er ved at scrolle bogen igennen for at finde sidehenvisninger til forordet, og 
jeg får nu atter dagens udfordring her. Jeg skal have sammenlignet to dokumenter for 
ikke at doble teksten op. Computeren gik rent faktisk ned, da jeg havde læst ”Ringen er 
sluttet.”!! Jeg måtte ringe til Karin, og vi brugte 1½ time på at løse problemet, som jeg så 
bagefter så var fingeret. I dag svarer det så til, at jeg NET OP har afsluttet et stadie af mit 
liv i går og her til morgen modtaget en kanalisering om hvad jeg skal videre med 
bagefter. Jeg er ”ude af Ringen”. Men jeg er jo nødt til at sende dig videre i mine fodspor

)  
  

Julen er lysets fest . Blitz IT . Shake the spear and follow 

Your Heart.  Last Act  Shake IT 

 Baby .  
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24.01.18 Og som sagt så gjårn…  Syss! 

    Ryst posedamen i 
kanen! – Og det gjorde *de* så, og så kom *Mars i Vægten* i 1000 lotusblades fald og 
Moses-konen blev underafkølet - og så frøs vævsvæsken til is og så *****sneede det på 

Jorden , og så kunne den gamle Slæde atter trækkes frem, og 

den  stærkeste hest, der havde stået længe på stald lige inden målstregen 
(jf. anden bog), hvor mejetærskeren tog over, kunne atter komme på arbejde. Og måske 
får Kiirsten Rhina Pedersen ret i sin mere end 10 år gamle clairvoyance: Alt ender 

godt!??? Følg med i næste  EpiSoap  af Sisyfosoperaen:  

 Jeg kan se Overfloden nu!! I skal bare følge efter i det tynde øl !!  
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25.01.18: Ja jæ ka´ T hvert T-følle høre, at du bygger bro  fra  til 

 for at hytte dit gyldne skind  ! Hvor blywer  

Hefaistos af? Vi må hellere følges ad T Vulcan , så vi kan få smedet en 

kniv, der virkelig ka´ skære igennem, når T at det ska´ være! Enih 

Enoch, vi er alle ét! Vi ta´r den lige  vej T Vulcan så, kom!

  NET OP ! (Nu stiger vintersolen reelt også parallelt 
over min have, men mine øjne bliver ved at svide og være røde, og næsen bliver ved at 
være tæt og løber lidt. Jeg må være på vej til Vulcan!) Hallo er der noen hjemme?

Hallooo Faistos er du der? !!! Faistos ER DU 

DEERRR!!!! Rolig nu, måske er han slet ikke hjemme?! Lad os liige se om vi 
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ikke kan tænke os om. 25.01.18 10.44 Annalis ringer på mobilen, at hun er klar til at 
komme med tegninger i eftermiddag!   Jeg kan allerede se du tænker!  

Godt, så ser jeg også NÅDE! Godt, hva´ ser du så, om jæ må spørre ?! 

 Dadaaa…Sådan!  Pyha, så kan man da køle lidt af igen 

. Vi ska vist den der vej…  det ser ud til, vi bare kan 

følge de gulerødder her  og her  og her . De ligger åbenbart 

hele vejen . Hefaistos må have  tabt  dem. Han har nok 

været ude og fodre de stærkeste heste.  Kom, vi skal den her vej 

. Kors      i 
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Hytten  , hvor ser man ud   heroppe! Prøv 

at se dig selv i  spejlet, der! Det er åbenbart meget almindeligt 

 heroppe. Man kommer til at ligne Magna Mater

. Deet da D!! Så ska´ Nåden jo falde! Deet da D! Du sku´ ha haft 

 huen med, så havde du passet bedre ind. Det er åbenbart AlfaOmega for at 
trives og se ordentlig ud her. Hallooo Faistos er du her??? Jeg kan høre hans hammer

 kom… Se!  D da ikk´ kun mig, der er rød i bærret . 
Jeg tænkte nok, han var sådan en Alfa-han, med det auraspejl! Hallo Faistos! OH Børn I 
gjorde mig helt forskrækkede! Du skulle da ellers nok have anet, at vi kom! Vi skal have 
dig til at hjælpe os med NÅDE! Næh, Børn, nu må det være nok. I må lære at stå på egne 
ben og smede med tankens kraft. Jeg kan simpelthen ikke stå model til alt det her, I skal 
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bruge i menneskenes Verden for at nå frem. Jeg pisker jo rundt som en 

gal , men når ligesom kun at skumme fløden. Så er der  nye sølvtråde

, der skal smedes, så er der klokkestrenge  til det gyldne netværk, 

så skal der  pudseklud til det samme netværk, førend hjernen 

 og coronaen falder på plads. Så er der bure til de faldne engle 

og  krukker til angsten for det tomme rum, så skal high-five-hatten have en 

anden lyd  og Hønemor bruge turkise æg  til de nye 

kyllinger og Fanden og hans  pumpestok skal have en ny fedt  til 
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deres røgelse.  Magdalene skal have sin Stjerne fornyet, da nogen 

stjal den. Og nogen skal have en kulskovl til at kaste  Haj-logens tænder ind i 

munden på andre. Så er der ord, der skal kunne bøjes  og punktummer 

, der skal kunne sættes flere steder osv  osv  Og I er jo ikke det 
eneste sted fra i solsystemet, hvor de banker mig op på Porten. Jeg har andre, jeg også 

skal se til  ! Og Arnen er ved at brænde sammen  
og skal have en anden kulstofmetode installeret. Hele tiden er der NÅDE at se til! Jeg har 

eder-mage-mig ikke tid, Unger!!! VUF! Ja, selv dyrene er begyndt at 

forlange nye toner og  hørerør, så de kan tale med menneskene omkring 
velfærd. Det er ikke nemt at følge med mere som alting stiger. Prisen er for høj for alting. 
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Her er Huleme så varmt med de stikflammer  overalt , så jeg skal først og 

fremmest have lavet en sval  skygge til dem, på en eller anden måde. Og den 

opgave er ved at give mig  sølvstænk i håret. Lige nu opererer  jeg 

med en sort perle, der kan dæmpe ildens gemytter lidt. Men den tager en 

Helvedes tid, når Pluto løber rundt i Trismegistoskostume til Galaksens 
Karneval og lader en anden én om at ordne det hele selv! Hvor blev min ene handske nu 

af? Har I set den børn? Ahahahaha. Du har den hængende 

ud af baglommen Faistos! Ahahahaha! Tak 
Børn, nå det var sandelig godt I havde den latterdåse med. Den har I meget fornøjelse af, 
hører jeg. Ja, den er vi meget taknemmelige for Hefaistos. Og nu har vi så et nyt problem, 

der skal løses. Vi kommer jo NET OP fra en del af ”Den sorte Perle”, og vi 

kan ikke blive færdige med opgaven. Så måske kan vi lave en  win-win–
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mølle? Uhadada Unger. Det er lige  vand på min Mølle! Det var Eder-mage-mig en 

god idé. Så kan jeg også lave Ederne om til Edens have, maget af mig! 
Åh, hvor var det godt I kom! Så får piben også en anden lyd i en højere syntese  

 +  = . Tak Unger – så…. her har vi 

win-win-Møllen og hva´ si´r I så? ”Cut Elly” trænger til 

en opgradering! Ja, Unger. Hun var jo også kun ment som en 
Mælkesnitte for at lære jer at stå på egne ben. Men se, jeg har NÅDE nyt her 

, en fiks idé! Super Faistos ! Ja, kald mig liige hva´ I vil, Unger. 
Det virker liige mæh det vunse, førend man kan tælle til 3 – en, to og værsågo´  

 En Golden Sachs!  Sådan, færdig arbejde! Super Faistos 

! Sagde I NÅDE? Super Faistos ! Nåh ja, man skal lige vænne sig til de nye 

navne. Men med den fikse idé kan I afslutte Danmark! Tak ska´ du have 

Hefaistos. Du har godt nok skruet tommelfingrene rigtigt på!     D da D!  
Kl 13.03 Annalis svarer på en sms – og samtidig går computeren atter i frys, som dengang 
jeg måtte ringe til Karin i 1½ time før vi fandt løsning. Filen, jeg skriver i kan ikke 
gemmes på grund af en fejl. BogRingen er gået en omgang, kan jeg jo så regne ud, og 
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spiralen steget opad, så vi går op i en spids , når vi er ét. Var der noget med, at filen 
skulle omdøbes? Jæ V D ikø… Jeg er virkelig ked af denne afbrydelse – hvor blev bogens 
slutning af? Slutningen bliver ved med at blive truet på livet og ”Den sorte Perles” 
inkarnation vil da være forgæves. Kan man komme tilbage på sporet? Er der en link til 
Hefaistos et sted? Man kan ikke se det. Det er nok ligeså æterisk som Vulcan 

BOOOMMM så for Søren sikke en askesky. Er det da aske-onsdag? 
Nej ved Zeuz, det er torsdag i dag, aha – det er Thor, der er på vej på Bifrost. 

Regnbuebroen knager, og Arnen kan ikke tage flere gnister . Dér kommer 

den stærkeste hest  for fulde  hammer. Den frosne mule 

smelter , hulla hop over Regnbuebroen 

 og henover Nytåret. Hold da op, det var godt vi kom væk i tide, se 

lige dernede  Det hele er vist ved at 

eksplumdere.  Træd bare pedalen i bund Makker  
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 Se hvor er her smukt 

 Ja, måske er det Hefaistos, der er gået i gang med Edens 

have ?  Se Nytåret dernede! Hold da op 
mand, giv den gas, for hulen da. Det er ikke Nytåret, det er ”Den sorte Perle”, der 
kommer for at give os et løft! Lige NET OP nu kl. 14.36 den 25.01.18 er der børn, der 

pludselig skyder forsinket nytårskrudt af lige overfor i skolegården! 
Det er for vildt! Hvor langt går bo-energien ud i samfundet og retur – vi er alle ét og ved 
ALT! Vi skal nå ind i Skyttens tegn på den her Marsbølge, Chiron! Ja, vores stemmer er 
også lige ved at ruste fast. Hop, hop nu Klodshans, giv den gas. Vi må have en 

 Stenbuk  til det sidste, inden der går ild i halmen! Det er vel lettere at 

finde  nålen i høstakken, når  halmen er brændt af, 

 tænker jeg lige. Jæ er sikker på Hefaistos har fundet på NÅDE….Sig mig 
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er det ikke Hefaistos derhenne? Jo min sand- -ten, han har opfundet 

Halmtorvet til både Nålen og Høet. Sheldan Nidle må man sige. Spøg tilside. 

Her, tag den her nøgle , så slår vi om på  petroleum. Så er der vist 
energi nok til, at vi kan nå ind omkring ”Lysets Kompendium” og få os en kop 

 Max Gas til jordefærden… Halloo Faistos  – Vi ses i 

”Lysets Kompendium”. Det er kun en tanke væk! Halløj 
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Unger – Fint med mig, jeg vender lige  asteroiden her. Det er nyt for mig med 

fast grund under fødderne. Det er Alfa-Omega Faistos, jo tættere  ”Den 

sorte Perle” kommer på Jorden!  NET OP, men det er meget nemmere at 

vippe  Måneknuderne. Det V man hva´ R!  NET OP…. Pas på 

Unger, der kommer skyggen af Perlen så Gud da ! Hvordan er den sluppet 
ud? Det er jo alt for tidligt, den er ikke færdig endnu! Det var vel Opdriften på 
Hovedgaden og en Bra Brand i Essen, der skaffede adgang til det fri? Zig ikke, det er 

 Zigzagbælgen i Essen, der er brændt ud eller har tabt pusten! Den har 
godt nok også stønnet og prustet som et gammelt øg, rigtig længe… mens jeg måtte ud 

og finde  kævler her og der til overarbejdet. Det hele er 

overophedet og kører på pumperne på én gang. Er ”Den sorte Perle” ikke 

smedet færdig endnu?! Måske er tiden for  knap!  Næh Unger, 
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menneskene var for tilknappede, så jeg havde tid nok, derfor blev den syltet lidt. Hov– 

Pas liige på  Skibet der….  Måske kan vi nå at slukke 

 lunten, inden Perlen sprænger i luften?!  Ship Ohøj 

, giv Perlen et tryk 16 – den skal helt ud om Pluto, hvis vi skal gøre os håb 
om forandring! Så når vi ikke ind om ”Lysets Kompendium” og lave opgaven færdig. Det 

kommer vel an på, hvor kort lunte Magna Mater har… 

KLIK 16. Ahahahaha Godt ord igen Hefaistos. Det er muligvis hende 
der er ild i inde i ”Den sorte Perle”. Hun er en ret så fyrig lærer! Ja, jeg kender hende 

, men hun er god nok på bundlinjen. Jeg brænder for hendes pædagogik, det 
eneste minus ved det bekendtskab er, at det giver meget ekstraarbejde for mig. Der er for 
mange børn på Jorden, der ikke hører efter, hvad der bliver sagt; und dann gibt es ja 
andere Metoden. Hva´ mener du? Så må de hives rundt ved håret, - når ørerne er faldet af 
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eller proppet med  plastik og mediumistiske udsendelser over diverse 

skærme  . Man har endog 

bedt mig om at lave  skærm-sperm til Jordboerne, men 

der sætter jeg NET OP grænsen, så hellere  turkise  kyllingeæg! 

Man har vel en vis værdighed, trods alt. Det skal jo helst følge  ”Den store 
Plan”, selvom Fatter er LARGE! ”Doctor Hudge” har nok at gøre med overhovedet at 
trænge igennem skærmfilteret til Jordboernes fornuft! Vi må hellere smutte nu Hefaistos, 
man ved aldrig hvilke Metoden, Magna Mater møder os med – men 1000 tak for The 

  Golden Sachs. Den kan sætte gang i meget i vores værkstedsfag! Pas nu 
liige på med den Sachs, Unger, det er et stykke værktøj – ikke legetøj!. UPS, pas på 

Unger – der kommer ”Den sorte Perle” igen . Den er som et løsgående 
missil. Det er bedre I får en hovedbeklædning på, inden den rammer jer lige i bærret så 

Lotussen går ud. Det vil kun gøre ondt værre. Det er sandt  nok, 
Hefaistos, kan du komme op med et bud herude i det øde L´Oort ? Næh, næh Unger, dér 
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har I NET OP jeres udfordring. I skal tænke NYT med tankens kraft ligesom mig, ellers 
går det ilde. Æævvv! Solong Unger, jeg ser, om jeg kan redde Perlen! 

Jæ har det --- : ! Det er da ikke at tænke nyt! Nej, men tiden er knap 

, UHHHH der kommer ”Den sorte Perle” >>>>  for fulde hammer! 
Det er til at få ild i R*ven af den skøre kugle! Enih Enoch, duk dig >>>>>>>>>

 Hold da op, >>>>  pas på hat  og  briller! 
UPS ja, det er da til at se helt indefra-rødt herude. Der  er ikke et eneste Shelter i den her 

udørken. Sandt  ! Kom vi vil hjem… Ja det vil vi! Wow, der ligger en vilje 
herude i Altet, ku´ du lige mærke det? Ja! Nu fik vi da en helt ny tanke så! NETOP, lad 
os komme hjem med den!      

Hvor er de unger nu henne. De har vist ikke fattet en meter omkring ”Den 

frie vilje”! Vi skulle jo til sidste act nu! The Spear  is near! – Måske skal jeg sende  
kendingsmelodien ud i Altet efter dem. Jeg kan ikke lige få øje på de 2, de går under min 
infrarøde radar… Jeg må hellere give den et tryk 16 så:   

The Spear  is near! KLIK 16   
26.01.18 Nå, det hjalp! Nu er der vist nogen, der banker gennem lydmuren.   
Pyh hada, sikke en tur, Magna Mater. V du hva´? Vi blyw rystet i vores grundvold!

 Ja, ja børn, somme tider må man jo tage stærkere fat. Overdrivelse fremmer 
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forståelse, som de siger inde på Jorden. Vi skal i gang med sidste Act og alt skal være 
klart i kulissen! 

Ja, D var derfor vi måtte ud og hente en ny løsning til Cut Elly ude ved 
Hefaistos, så vi hurtigere kan skære igennem. 
Act ja, Børnlille. Nu håber jeg, I har tænkt jer godt om! Hefaistos er ikke sådan at bide 

skeer med  ! 

Han sagde ellers han godt ku´ li dig… ! 
Det er nu en længere historie, som skal ses fra to sider, Børnlille.  

I ved nok at renlighed er en god ting og man skal vende sin særk ved Nytåret.  
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Han er måske Prinsen på den hvide hest? KLIK 16 Ahahahaha 

Se, så at blive færdige Unger, tiden er knap  ! 
Der er ellers masser af tid i Altet. 
Det hører til næste års pensum Børn. Lige nu skal vi være færdige til årsprøven og 
skoleballet! Og det kræver koncentration! 

NET OP! 
Du kan godt tage den elefanthue af herinde, her er intet ondt i sigte. Det eneste uldne 
ved os er den kameluld vi har i lommerne, og den skal Neptun bruge til at væve 
fortæppet med! 
Når man taler om solen, så skinner den Magna Mater – han kommer lige der for at være 
med! 
Hej Børn, er I klar til at lægge sidste hånd på værket? 
Jahhhh! 
Sig mig – hvordan i Oortet er det I roder???!!! Lad lige mig ordne det, så vi kan komme 
videre i en fart. Vi har ikke mange replikker tilbage at gøre godt med! Vi må vælge vore 
kampe med omhu, Børn! 
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 Wow Manner! 
Var det tankens kraft eller hva´? 
Både og, Børn. Både og, kan man vist godt sige…. Øvelse gør Mester, som man si´r…. 
Må jæ prøve den gaffel der? 
Næh, næh, nu må I videre, så passer jeg mit. Jeg skal have fundet en fortæppe-løsning, 
der kan holde helt ind i Jordboernes Fremtid. 
Til enhver tid? 
Til den tid, hvor Pluto og jeg har Ordet. 
Jordboerne skal altså først lære NÅDE om hjernen! 
NET OP! Før fatter de ikke os andre. 
Nåhhh ja. 
NET OP! 
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 Tæppe op-ned. Sådan! 
 

Kom , lad os prøve Wieder Sachsen  og gøre rent bord her osse. 
NET OP, hvad skal vi klippe fra, så vi bliver færdige i tide? 
Der er NÅDE Neptunsk over det… 

 Don´t cry for me Argentina?  Cut Elly! 
Det hedder ikke Cut Elly mere! 
Nåh nej… jeg prøver lige igen… hva´mæ det her? 

”Kom hjem på dit Skjold eller med dit skjold ”  

Øhm…Zig ? 
Nej Zag… Øhm? Jæ V D ikø… Zig i ezet så…. 
”Lidt fik vi da ud af jagten!” sagde Orion så til Snehvide og spændte Lillebæltet ind til 

kun at kunne dreje sig om sig selv…..? Øøøø ZigZag og væk med den! Enih ! 
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24 dec. fodnote – Askepotsko – Glædelig jul – sort/hvidt Utøya Ute af Sind – afsindigt – 

 Terningerne er kastet…  og hærskarer af 

 
lysende engle, der bukker og siger – tak for kampen. Øhm… Jæ V D ikø rigtig…Enoch… 
Zig i ezet T den så… 

”Lyset brænder ud på 2. indvielse”…. Øhm… ZigZag  Nok er nok, ”Den 
sorte Perle” holder folk til ilden; og nu går Mars jo osse ind i Skyttens tegn om 42 

minutter  Så deet…   

 13.57 

Hva´er det her for NÅDE?? Ska´det mæ? En engel på hver skulder er ”Octavia” – gå 
oktav op!!! Sassa og Sassane til Ziggie kalder…. kalder Alfa… 
Med de resultater der er at spore af ”Perlen” skulle jeg måske overveje at gå mere i ét 
med den del af mig, der allerede er gået viralt rundt på Jorden. Så lever jeg også bedre op 
til alle de diagnoser, lægerne synes passer på mestre og engle. Vi er ganske enkelt 
rablende gale og har storhedsvanvid. Og det er så hermed bevist på deres præmisser.- 
Men hvad nu hvis… man fik lov at være i verden på ens egne præmisser, på sjælens, 
mestre og engles præmisser. Hvordan ligger landet så, når vi er på den anden side af 
egoet? 
We get the whole world in our hands – if I had a hammer??? Holdt bare ZigZag

 med det. Det lyder som om Hovedkanalens tanker tager overhånd. Hva´var 
det entli´ vi skulle med den her opgave? 
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…. J V D ikø… Hvor er Magna Mater??? 
Hun er nok på mobilen med Hefaistos efter vi sagde det der om kærligheden… 
Eller osse er hun helt nede i kulkælderen for at hente noget fra L´Oortet frem? 

Der mangler NÅDE om den sidste del af Blavatsky… har du cuttet det ? 

Pyt med det  Jæ V nu ikø… hva´så mæ det her billede ? D 

giver ikk´ mening så, og vi skal jo lave det her i Vægtens tegn…  Det hele er 
jo i alle tegn! Hvem har givet tegn til alle tegn? Det har ”Den sorte Perle” jo… Jæ forstår 
ikke NÅDE nu! Nej, men den fik hun heller ikke NÅDE af! Den blyw væk. Du mener 
danskerne kender den ikk´? Nej, ja! Hva´ mener du? De ville hellere have pengene for 

dem selv. Hva´ så med Oplysningen? Både og  … Det lyder 
ikke godt… Vi skulle jo have ændret NÅDE, var det ikke meningen? Det ser det ikke ud 
til:  
27.12.17 Sagen om biblioteket skal indskrives. 11.11 afsluttes samtale – jeg kan ikke få lov 
at tale ud. De kører i samme spor som computeren og mennesket kan ikke have ret. 
Fundamental psykologisk mekanisme negligeres. IT har talt! Vore hjerner kan ikke tåle 
et digitaliseret samfund. Det strider mod menneskelig autenticitet og suverænitet. 
Danmark slår mig ihjel. Enten er jeg ingenting og må fortsat krybe langs med panelerne, 

eller også må jeg flytte udenlands. Jeg ryster i min grundvold. Nu mangler jeg 
bare at finde det land, jeg skal bo i, som vil have en der har været Nefertiti, Magdalena, 

Jeanne d´Arc og Blavatsky. Det er hele 4 sider af en 6-er  Og Alfa Omega 
har jeg så automatisk ud af det.  Der må være et sted… Hvor jeg kan få lov at tale ud – 
Hov de ringer fra Borgerservice…. Hvad?... For at høre, om jeg har haft lånt min telefon 
ud til en der skulle bestille noget… det har jeg ikke -  se sms til Hanne Mie om det. 
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 Zigzag Zig i ezet og KLIP! Offerrollen er slut. NET OP! 

Cut Elly! NET OP! Liige hva´ jæ vil ha´ sagt til 

Saturn klokken 13.57! Klokken er 14.00 i vintertid nu. Mars er gået fra 
Stenbukkens alvor og ind i det lystige Skyttens tegn! Og det er tid til at tage skeen 

i den anden  hånd. Der er  nye boller på suppen! 

 NET OP – tiden er NY! 
Hov, hov, hov! Hør Børn, nu ikke så grådige, I ligner jo menneskene op og ned ad dage! 
Sæt jer lige ned ved bordene og lyt, der er en fælles meddelelse fra Telly her i 
spisefrikvarteret. Måske kan I lære noget af den! 
Hvoffor ska´ vi altid lære nåde? 
Fordi NÅDE er det bedste, der findes i alle verdener! 
Det er da altid NÅDE, der er NÅDE, der er NÅDE V! 
Syss…. Det er vist NÅDE om skole-afslutningen…. 
Det er vist Nåde T Jordboerne, hvis de er med på en lytter i elektron-Skyen…. 
Syss…. 
   
25.12.17 kl. 07.11. 
Kære Alle. 
I har nu været vidne til noget ganske særligt, som aldrig kan gøres igen. Som lovet vil vi 
skrive en bog på 24 dage og udgive den den 25. december. 
I dag er det den 25. december og bogen er fuldbragt, som vi ønsker den. Ikke som 
hverken I eller Marianne ønsker den, men som et udtryk for 3. og 4. dimension og 1. og 2. 
indviede personer for jer, der går ad Sanat Kumaras indvielsesskematiske vej.  
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Tiden er gået og vores Hovedkanal har nået de  90 Kg. Her har vi sat 
det skel, der var menneskeligt muligt og forsvarligt, og da 9-tallet for Jer står som tallet 

for Mars, og det betyder Cut Elly i disse latterfyldte bøger, 

Ahahahaha, ja så må Hovedkanalen også sige ”Cut” og forlade alt 
hidtil kendt i dette liv og gå op i 5. dimension, som I kalder det. 
For Hovedkanalen betyder det, at hun nu kun kan vende tilbage til den, hun var, før hele 
denne galaktiske opgave begyndte. 
Det er ikke enhver beskåret at kunne fremstille et så fuldendt bogværk, som vi 
selvfølgelig håber og henstiller til, må blive modtaget med respekt. Ingen jordisk kan 
vurdere værket på rette vis, da det er dedikeret til danskerne i en ganske bestemt hensigt. 
Meget vil ændre sig med bogværkets manifestering og sætte en hel ny dagsorden for den 
enkelte læser. 
Vi glæder os naturligvis til samarbejdet, som er yderst målrettet og ansvarsfuldt, men 
også muntert og glædeligt. 
Vor Hovedkanal vil nu tilbagemutere til den person, hun i virkeligheden er, og det 
betyder en kolossal omvæltning, da hele mindsettet nu atter omkodes. Vejen er gået og 
man kan følge efter. Lad ikke stolthed stå i vejen for jeres fremgang. Lad ikke gamle 
skrifter stå i vejen for suverænitet. Du bliver vejen, er vejen og forlader vejen og indsætter 
en ny væren. 
Det, der har været hensigten gennem livene, har været at samle materiale så bredt som 
muligt og drage tættere og tættere ind i essensen af livet på Jorden. 
Nu kommer der så et level, hvor kontakten til andre kloder og eksistenser bliver mulig. 
Sådan går det jer alle, men ved at lave en vej som denne i bogform, vil I vandre på 
Essensen hele vejen og forstå jeres eget indre på en helt ny facon. Bøgerne, der udgør 
”Den sorte Perle” har noget til alle, også de der selv er på 3. og 4. indvielse. Vi håber på 
forståelse af vor gave til det jordiske og 9-eren – Mars og Pioneren vil træde et skridt 
frem, men også tilbage. Nye handlemuligheder og et væld af inspirationer vil træde frem, 
ikke kun i jer selv, men selvfølgelig deraf også markante samfundsændringer. 
Visse ændringer kommer, uanset om I vælger at manifestere ”Den sorte Perle” eller ej, 
men vi kan kun sige – den vil tage brodden af det, I skal igennem som land! 
Vi kan ikke tvinge jer til noget, men vi kan opfordre stærkt til at køre med godt humør 
hele vejen i en hurtig opstigning. 
Hvem er vi så? 
Det kan være svært at overgive sig uden frygt til noget ukendt, men som mange af jer 
ved, så er der en hensigt med hvert enkelt menneske på Jorden. Ligeså de dyr I knytter 
jer til. I lever i symbioser med det levende udtryk. Nu skal vi så afsløre, at alt er geometri 
også du og også det kæledyr, din have, dit hus, din bankkonto osv.. Vi kalder det hellig 
geometri, når det i sig bærer formlen for bevidst liv. Du består altså selv af hellig 
geometri! Det er ganske abstrakt for Jer at forstå. Men lettere går det, når I sætter 
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”fantasien” på jeres forestillingsevne – der er mennesker, der pludselig bliver 

kuglerunde. Folk der bliver  stangstive eller  trekantede. Det er 

geometriens verden, og os, der taler her og nu, er en samlet 
eksistens af hellig geometri. Vi er Manusymbolerne sammensat på én måde. 
Sammensatte vi os på en anden måde kan vi lave en disharmoni. På den vis kan vi via 
vores intelligente design skabe og forandre liv, så det hele tiden leder mod højere 
eksistens. 
Normalt betragter I jer som én hel figur med en sjæl og en personlighed. Nogen taler om 
”jeg” og ”overjeg” og andre igen om karmablokke af liv på den ene eller anden facon. 
Virkeligheden er den, I består af uendelig mange intelligente former indenfor en højere 
energi. Denne ”jeg-energi” bærer hver vores formel og lyd og sammensætning af levende 
geometri. Men der er visse fællestræk, der skabes hen gennem den menneskelige 
eksistens udvikling. Alle racer har gennemgående funktioner, der er ens indvendig, men 
nogle geometriske former danner også en forskellighed, der gør, at friktionen mellem 
racer huserer, eller mellem mennesker og dyr, planter osv.. Intet liv er i princippet mere 
værd end andet, men nogle geometriske figurer er stærkere end andre og kan holde til et 
større pres. 
Når Jorden ændrer sin energi, er det, der lever på den, i den og af den også nødt til at 
ændre sig eller eventuelt forgå. Således sker det også for menneskene. Men der bliver fra 
højere sted – altså af eksistenser med stærkere geometri – taget højde for dette og den 
hjælp, der skal tilskikkes jer. 
For det første ophæves en del nedtoning, der i årtusinder har været nødvendig for det 
levende på Jorden. Det kan betyde kaos, men det kan også føre til orden. Om det går den 
ene eller den anden vej afhænger udelukkende af geometrisk indflydelse på celleplan. 
Jeres manuelle forskere er langt fra at forstå disse ting, da man skal imødegå forståelse 
om bevidsthed ved at iagttage den på dens egne præmisser og dertil er fysikken, kemien 
osv. ikke nået. Det må være indlysende for enhver, at bevidsthed om bevidsthed kommer 
af at aktivere bevidstheden, så man kan blive bevidst om den. 
På Jorden er der brugt en del voldelige metoder til dette, som har skullet svare til den 
friktion Jorden selv har skullet igennem; og menneskeheden har derfor som sådan været 
en del af den epoke, hvor Jorden arbejder med sin bevidsthed på Manuplanet. Nu er den 
geometri i forhold til Jorden ved at ændre sig i Jorden selv, og mennesker, flora og fauna 
må følge med. Det er klart, at encellede organismer lettest står til at ændre, og derfor vil 
der opstå nye former for vira og bakterier og vanddyr, som hidtil har været uskadelige, 
men nu bliver omgjort til en trussel for højere og mere sammensatte eksistenser. Dette 
kan så imødegås ved at ændre/ justere på de geometriske figurer og figurkomplekser, 
der danner højere livsformer. 
Dette er nyt for alle, og derfor er det også umuligt for nogen overhovedet at bygge liv 
uden kendskab til den hellige geometri og selve livsgnisten. Det er en mental proces og 
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skabes ved ånden – den allestedsnærværende kosmiske ild bestående af tilsyneladende 
intet, men med i sig boende latent kraft af liv. Den kosmiske ild er en stabil kraft, der kan 
manifestere sig selv ved en manifestering bestående af tanke og form. Derved sker en 
komplet manifestation som i samme ”nanosekund” den imploderer til lavere bevidsthed, 
laver en manifestation, som da manifesteres via bølger af forskellig frekvens og 
geometriens indre liv. 
Vi siger ikke dette her for at genere jer, vi siger det for at hæve abstraktionsniveauet for 
eksistens. For hvad danner tanker og bevidsthed i en linje eller i en kasse – eller i en 
pyramide for den sags skyld? Den viden begynder nu og er for mange kendt fra tidligere 
liv, mysterieskoler, eller blot fra de tidligste inkarnationer på Jorden som mennesker. 
Betragt ikke jeres forfædre som uintelligente, men som det perfekte materiale til dets 
formål på Jorden! Dermed undgår I også at tale om ondskab og sort magi. Alt hvad der 
findes, findes i korrekt form for nuet – alle steder! Og så er det, at man kan forfine 
udtrykket eller gå til den grovere fil. Det afhænger totalt af helhedens formål i nuet.  
Det er ikke mennesket beskåret at modtage den hellige geometri for livsskabelse. Den 
styres andetsteds fra. Men det er muligt via hellig geometri at indstille sig som 
mennesker til nøjagtig det, man er indsat på Jorden for, eller der bliver behov for. 
Og det er dét stadie af bevidst liv Marianne har del i formidling af. Andre på Jorden vil 
om kort tid komme til de samme konklusioner, men i Danmark går I forrest med dette 
her og kan ændre Verden med denne viden. 
Nu er det ikke noget, vi gør for sjov eller for vore ”blå” øjnes skyld. Der er nemlig formål 
med såvel morskab som øjenfarve, men det hidrører jer endnu ikke at modtage viden 
herom. Viden danner mentalenergi og mentalenergi er skabende kraft. Derfor tilflyder 
der også kun menneskeheden den viden, der kan matche Planen for Jorden. Og Jorden 
har så sin egen metier i solsystemet og så fremdeles fra Univers til Univers forstået bredt. 
 
Nu har vi så talt til Jer/dig kære Læser som var vi én figur, men i virkeligheden er vi et 
kompleks af bevidst intelligens og imødekommende energi bestående af en enorm 
kompleks ”masse” af liv og information, der kan kommunikere via et match i vor 
Hovedkanals egen hellige geometri bestående af kosmisk ild. Liv flyder ind i liv og 
danner nye former for udtryk og det kalder I ”udvikling”. Ved at forsegle energien til 
geometriske former af lyd og intelligens, af former og tomrum, så kan man konstruere 
NET OP det, man ønsker sig skal ske fysisk, psykisk og åndeligt. 
Det kaldes overordnet ”matchmaking” og ligger i forståelse på et ret højt niveau i forhold 
til menneskets almindelige dagligdags liv og tanke, men i virkeligheden besidder I jo 
evner ubevidst hele tiden, til at tænke og skabe det nødvendige. ”Det kører for Jer”, som 
I siger. Men det gør det kun indtil nogen stikker en kæp i hjulet og alt bliver en ommer. 
 
Når mennesket skal højnes til en højere svingende dimension, så skal der manifesteres 
en matchmaking. En sådan matchmaking foretager vi os. Manusymbolerne er af hellig, 
manifesterende energi. (Man kan også have energiformer, der ikke kan manifestere – et 
paradoks, - men det skyldes geometriens latente kraft og de tilladelser, du gives fra stadig 
højere former af energiliv.) 
Vi vil nu blive mere konkrete, så du kan se, hvorledes en renset og omtrent 100% ren 
kanal laver matchmaking, og hvorledes en kobling af disse Manu-energier naturligvis vil 
danne det hele menneske og befordre tanker og følelser og fysiske tilstande. 
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 Gak ud og gør ligeså! 

 
Det må stå klart for enhver, at energier aldrig er frie. De er frie og bundne på én gang. 
Intet fungerer kun i kraft af sig selv. Det lader sig ikke gøre. Det er således også naturligt, 
at en form for hierarki, altid vil danne en skabelse. Der vil altid være en højere og mere 
intelligent energi, der styrer og holder sammen på lavere energier. Men dertil kommer så 
også begrebet ”kraft” og dominans. En dominant energi er ikke nødvendigvis en højere 
energi end den højere energi, der holder på alle former. Ses tydeligt her på Overhead:  
 

Resultat af at være blevet udsat for ikke-egen dominant energi . 

Her den højere energi, der holder formen via kraft i Blueprintet .  
 
Derved er det muligt at skabe bevægelse og dynamik. Dette koblet med selve skabelsen 
af noget, der er punkt og bølge i ét, gør, at livet bliver noget, der er meget abstrakt, og 
derfor har behov for en Plan, en form for vilje og hensigt. Det skaber orden. I nogle 
stadier er der orden, på andre stadier er der ”kaos” inden, der bliver orden – inden der 
manifesteres en hellig formskabende geometri af orden. Men denne hellige geometri 
eksisterer allerede inden, også mens kaos hersker og denne hellighed venter blot på 
matchmaking. Og så sker det – BOOM – et Big Boom, om du vil. En latent form 
kolliderer med en intethed af ild og antænder sin form med enorme kræfter til følge. På 
samme måde ligger Jorden og alt, der er følge af den, også allerede i ny orden og 
formation, som venter på at manifestere sig. 
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Tag auraenergierne til Jer som forståelse af, hvad der også sker med Jorden. Energierne 
emulgerer og ændrer hele tiden form i en matchmaking. Ved at give den hellige 
formgivende geometri til et andet stadie, da manifesterer stadiet sig. Man kan ikke 
”udvikle” sig til det, for da er man i kaos. Man kan gives det og da være i kaos indtil 
matchet er dannet. Det kaldes udvikling eller tilpasning. – Ligesom Darwin ville se det. 
Konceptet er i princippet enkelt, men i forståelse meget hurtigt for kompliceret og i 
erfaring endnu langsommeligere. Derfor har vi skabt en målrettet forståelsesplatform 
”Den sorte Perle”, der fører gennem dette niveau på rekordtid, og nogen vil derudaf 
kunne forklare mere om dette og hint for andre, fordi de er tildelt geometrien til at kunne 
magte det. Det danner så tilsammen et ”Blueprint” for den enkelte og helheden, som 
hele tiden er i gensidig feedback ”på godt og ondt”. Og det, der gør mindst ondt, er 
minimum af friktion af energierne i kosmos, hvorfor hellig geometri også ofte betjener 
sig af komplekser af ens former. 
Dette muliggør i sig selv kommunikation over store kosmiske afstande, som så reelt 
ligger lige indenfor rækkevidde og fællesskab. Derfor er der også former, der er mere 
hellige end andre, da de kan kommunikere mere universelt. Derfor er kugleformen fx en 
central figur, form og forståelse; men rummer også indre former af mange andre figurer 
 

 Stilistisk manu-embryon 
 
Tiden er også en kugle bestående af mange indre former af tid. Alt efter hvilken tid, du 
vælger, vælger du dimension og væren og interaktion. Her og nu tilbyder vi os som 
matchmakere og derved Blueprint-udbydere, og sådan har det altid været.  

Tak for nu.  

Nå, sku vi se å blyw færdii  
Ja, jeg tager sidste del af Blavatsky- regressionen, så laver du Nåde andet. 

Jeg venter på Tiden imens…  Så giver jeg den et tryk 16.00 

Super.  Pumpestokken står derhenne…. Så ser vi hvem der kommer først! 
Det gør jeg! 
Nej det gør jeg! 
Det gør jeg da, der er kun 5 minutter til. 
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Det gør jeg da, for min tid er allerede gået! Ahahahaha! 

Det gælder ikke, for jeg er også allerede i fremtiden nu i nuet  !  

Ahahahaha!  KLIK 16!  

 Bare vi snart skal i 1. klasse ! Ja! Tror du, vi består eksamen? 
Ork ja da, ellers var der da ikke Nåde at lave skolefest for! Nåh nej. Det er jo logik for 
Perlekyllinger! 
 
 27.01.18 Fik du interviewet hende der Blavatsky i ”Vægtens tegn”? Ja. V I høre? Ja… 
 

  .  

Det er ligesom alle klokker, de ringer i hende. Ja. Der har hun bare sådan en 
fornemmelse af, hvor fuldendt alting, det er. Og det er hun så dybt taknemmelig over. 
Det er rigtig stort for hende…Det er ligesom, dét her, det er altså bare livet!.. Nu spænder 
det så i nakken igen… deet da..hehehe… hm… dyb udånding… Det er ligesom der er 
sådan en følelse af, at der kan hun bare blive for evigt, hvis det var. Men det har hun så 

bare for meget krudt i rumpen til og.. til alligevel at blive der. Mm. (27.01.18 
kl. 13.25 Det knitrer i væggene/tapetet nu mens jeg afskriver lydfilen. Der er klart 
aktivitet og nogen er med på en lytter…)… Jeg tror faktisk også, hun får at vide, at hun 
skal drage af sted! At hun skal på en lang rejse. Og hun skal over vand, nåh det er 
meningen – det er noget hun bliver spået eller får at vide af nogen.. at hun skal drage 
vest, mod vest. Hun skal helt til Amerika…. Det er en lang rejse. Ja. …. Det er ligesom 
der bliver sat en bil, men det er jo altså helt udenfor…eh.. det er nok et transportmiddel.. 
eh ja.. og for mig er det Merkur og Venus… udånding… Merkur er jo også Gudernes 
sendebud og sådan noget. Det kan være, nej jeg ved ikke hvem det kan være, der 
fortæller hende, at hun skal til Amerika?? Altså det forekommer mig ikke, at det kommer 
indefra. Det forekommer mig, at det er én der fortæller hende, at hun skal dertil. (Jeg får 
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også nu indtryk af en mandlig skikkelse i løs dragt. Men blot et vagt billede af en, der 
sidder i skrædderstilling og vi sidder lidt fra hinanden på et råt trægulv, mens han 
fortæller.) Men hun jubler ved tanken om sådan en lang rejse i hvert tilfælde. Det er lige 
noget, der passer hende… Det må koste, hvad det koste vil. Hun skal bare af sted! … Der 
kommer hun så på noget… af nogle smalle bjergveje. Ligesom sådan noget trecking-
agtigt. Ja. Men det er nogle æsler, jeg er på der.. Jamen det er bare fantastisk for hende! 
Hun er én stor jubel indeni, selvom det, altså selvom  det både er koldt og der er blæst.. 
og der er – og de har også sådan nogle farvede.. eh.. kvaste eller sådan noget på de der 
æsler… eller på noget… det er ligesom ikke rigtig seletøj, men det er sådan noget.. der er 
sådan noget lidt religiøst over noget, de har med på de der æsler, ligesom sådan nogle 
flettede eller knyttede bånd i mange farver og så er der en klokke på. Der hvor der også 
skulle være…sådan foran ved en saddel eller sådan noget.. det går både op og ned. Og de 
tænder sådan små bål undervejs og de drikker the. Og der er sådan nogle små 
helligsteder undervejs, som er til at man kan bede til den åndelige verden om guidning 
og beskyttelse og sådan.  Mm.  Og hun lærer rigtig meget undervejs om sådan nogen 
ting…. Ehm, det er ikke ligefrem sådan en shaman, der er føreren af de æsler der, men 
det er en, som kender meget til, hvordan man gebærder sig på de der strækninger og ved, 
hvad man skal gøre hvor og hvorfor. Og det bliver hun fortalt rigtig meget omkring. Og 
hun, jamen hun er én stor jubel over alt det der, det er hun. Det siger hende bare så 
meget! Så hun kan ikke få nok, simpelthen. Ikk´ Mm. Det er en kæmpe oplevelse for 
hende! Og hun ved bare, at det er bare så godt, at hun aldrig mere skal tilbage til den 
mand, hun blev gift med. Ja. Selvom hun bærer hans navn, så vil hun aldrig tilbage! Hun 
er ked af at sige det, men det er bare sådan det er!... så ved jeg ikke lige, hvor hun 
kommer… Hvordan hun kommer til Amerika? Men hun kom dertil?! Vi stopper i hvert 
tilfælde et eller andet sted, hvor de her bjerge ”ligesom ender”, sådan nogle gråsorte 
bjerge. Mm. Udånding hehehe – nu får jeg det der kvalme igen! Og næsen, der klør… Åh 
ha… ja det er da megairriterende… ja det er da værre som det klør..Mm. Og nakken der 
spænder. Det går da rigtig godt lige nu hahahaha Men hun kommer til USA, eller gør 
hun? Ja. Der er et eller andet. Mine hænder bliver helt kolde nu! Udånding og 
næsesnøften. Der er et eller andet, hun bliver udsat for, hvor hendes hænder bliver helt 
hvide. Hvide af kulde. Udånding…. Jeg ved ikke.. jeg ved ikke, om hun får noget.. om 
hun er på et ophold.. om det er noget sygdom,.. inden hun kommer til USA? … Nejh, 
hvor den næse klør. Men det er også lige, hvor jeg har det udslet her…hahahaha..snøfte.. 
din næse er også meget rød… Haha er den det? Ja. Hahahaha, det er Rudolf med den 

røde tud . Hahahaha . Nejh, hvor det klør… Men hun, jeg tror hun har 
et ophold i en større by. Kan det være Budapest? Det er i hvert tilfælde sådan en større by, 
lidt mere – noget mere civiliseret by. Eller det kan også være… nejh Rusland??? Nejh det 
er det vist ikke helt… Det kan jo godt være sådan en by som Budapest. Der i Ungarn, der 
er der jo, der omkring Budapest, der er der sådan nogen varme badeanstalter. Så – nåh ja 
– hvis hun er syg, så kan hun jo godt være taget hen til sådan et sted. Ja, jeg tror det er 
det. Hvor man bader i sådan mudder og varme bade og termalvand og sådan nogle ting. 
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Jah, ja det kan godt være, det tror jeg, for jeg kan se sådan en flod, og så en by på hver 
side og så med nogle broer over. Og Budapest, den er jo delt i to. Ja det er den. Så det 
tror jeg, det er! Nejh hvor det da også klør nu. Hun har måske også fået lus eller hvad? 
Hahahaha  Snøft og udånding. Ejh det er da voldsomt. hahahahaDet kan være hun har 
snue, eller hva´? hahahaha Hun har nok en infektion af en slags. Mm. Eller noget ja…har 
fået kulde. Udånding. Hun er i hvert tilfælde der i en uges tid eller et og andet. Hun kan 
magelig være i sådan nogle bade der… Den kan jeg godt ”købe” – eller gå med på. At 
der sker noget i den retning. Det var jo sådan man gjorde, sådan nogle kurbade. Ja…. 
Ja… men det er også sådan noget. (Nu sidder det helt oppe i halsen..) Det er sådan 
noget, hvor hun ligger i sådan noget mudder… og hun kommer også, så har hun sådan et 
eh håndklæde på panden, der bliver varmet op. Hun ligger i sådan noget helt gråsort 
mudder… Hun er faktisk ikke så høj, kan jeg så se, når hun kommer op af det mudder 
der. Og kommer over på en briks. Hun er cirka, ja jeg ved ikke.. udånding.. hvor lang.. 
Hun er ikke så høj,- hun er nok 1½ meter eller 1.55 eller sådan noget. Mørkt hår og lidt 
mørke øjne og sådan lidt rundt ansigt har hun også og bølget hår. Her er hun sådan 
rimelig tynd, men det bliver man nok efter den tur der så. Mm. Ja det kan være. Hun er 
ikke hverken afpillet eller… nå men der bliver hun i hvert tilfælde vasket og skrubbet og 
skyllet og taget sig af! Hun bliver virkelige sådan.. hun får omsorg… ja hun får virkelig 
en hjertevarm massage. Altså som, ligesom vækker hende til live igen… Det gør hende 
rigtig godt! … Der er hun også i sådan varmt bad – det minder meget om – altså lige nu 
her, der får jeg sådan, sådan en erindring om, da jeg var på interrail i England. Mm. I 
Bath. Så det er nok rigtignok, at hun har været inde i sådan nogen bade der. Men hvad 
kan det så.. Bath… det siger mig noget om Rom.. Tager hun til Rom så? Udånding, nå, 
ja det kan det da godt være. Det tror jeg, hun gør. Tager til Rom. Eller Italien og derfra til 
Calais eller sådan noget, og så sejler over til England. Kan hun komme med båd fra 
England til USA?... Ja det kan være. Det virker sådan. Det kan nemt ske. Det tror jeg 
faktisk man kunne. Altså Titanic kom jo derovre fra, men det er ikke ligesom det. Nej. 
Det virker sådan, som om at det… Ja. Jeg mener, jeg kan huske, jeg har læst et sted, at de 
der ture tværs over Atlanten, de har gået – ja sådan har man sejlet i flere hundrede år, fra.. 
Ja… Fra England og Portugal og Ja. Jeg tror.. Jeg tror det er fra England! Udånding. Men 
hun kommer da til USA i hvert tilfælde. Ja. Og ja, og den der skibsrejse, den er bare lidt 
for træls. Der er for langt simpelthen! Det er næsten for kedeligt…. Al det der tåge 
undervejs på havet og kulde og, ja det er sådan lidt.. men hun får da the undervejs og… 
jah måske skriver lidt på nogen erindringer der fra det, hun har oplevet. Mm. På den rejse 
hun lige har været på. Det er især nogle ting der fra Tibet, som hun skal huske! Der er 
nogle tegn. Der er nogle tegn eh… ikke nogle oblater, jeg ved ikke, hvad sådan nogen 
hedder… nogen ehm.. det er heller ikke amuletter – det er ligesom sådan nogle 
messingringe, hvor der er nogen tegn indeni, dem har hun med. Dem har hun sådan 2-3 
stykker med af. ja. Det kan være… , der kommer sådan et billede af fx en buddhafigur 
med en masse arme… der ser ud til at være inde i én af de der ringe. Det er sådan nogen 
religiøse symboler, tror jeg. Der er deri. … Dem koncentrerer hun sig meget om på den 
tur her over havet. Eller dem har hun tit i sin hånd… Hun når da også helskindet frem 
langt om længe. Jeg vil skyde på, at det er New York. Men jeg ser også noget, hvor der 
ligesom er skrevet New Orleans… Men jeg tror det er New York, det skal koncentrere sig 
om. Ja. (27.01.18 kl. 15.21 Jeg har lige holdt en lille pause, for jeg har nemlig, tilfældigvis 
også denne gang købt tilbudsromkager i Netto. Jeg kan mærke smagen af 
halsbetændelse, og jeg er også ligesom mør i hele kæbepartiet – cirka der, hvor Franks 
kodede sukkerkugler går energimæssigt ind på. Og jeg er træt!)  Det første der møder 
mig nu, det er en stor avisside. Ja. New York Post eller sådan noget. Udånding. Og der er 
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en forside med billede på. Jeg kan ikke se, om det er hende selv, der er derpå, eller om 
det er billede af en eller anden, som hun skal møde derovre, eller får kontakt med ved den 
der avis. Jeg tror, hun møder en journalist eller.. udånding… og så er det ligesom hun 
siger ”Åh Henry”. Men… Altså som om hun går ud af kroppen af mig nu, og så møder 
hun en, der hedder Henry – og der siger hun ”Åh Henry”  Udånding. Henry.. Åh Henry, 
you´re gonna steel my Heart. Mm. Udånding. Ja. Der er I hvert tilfælde rigtig god kemi 
med én, hun snakker rigtig godt med. Det udvikler sig meget! Meget stærkt venskab og 
nogle bånd, som jeg kan tydeligt se er nogle røde bånd, som fører til det liv, jeg har her 
nu. Udånding. Så måske er det både,… måske er ham Henry astrologen i det her liv her – 
hende vi snakkede om før – og så en muslimsk ven, jeg har i det her liv. Jeg tror, de har 
været i samme krop. Jeg tror, de to har været i den samme krop. De kunne også så godt 
sammen i det liv her. Og vi kunne godt danne sådan en slags samtaletrekant, selvom jeg 
tror aldrig, vi har mødtes på samme tid. Okay. Men hun har mødt ham og snakket med 
ham og jeg har mødt hende og snakket med hende og snakket med ham. Okay ja.  Altså. 
Og så – nu spænder det så omme i min nakke igen. Jeg kan sådan se hvordan hun 
(Helena) omfavner ham (Henry), som om hun har kendt ham alle dage… men eh… så 
det må være… Hun må – i det hun gør her – der må hun have kendt ham et stykke tid. 
Mm. .. steel Steele s t e e l e. Og noget mere… om der er et m eller et og andet … Men de 
er fuldstændig på bølgelængde og interesserer sig for de samme ting. Ting man ikke kan 
se med det blotte øje. Og der er flere, de kommer sammen med, der studerer ting, man 
ikke kan se. Ting man … de tuner ind på og forsøger at tage kontakt til og… og… 
udånding.. de forsøger også lave sådan noget med borde, der rejser sig og … men det gør 
det ikke.. Nå det gør det ikke? Nej, bordet rejser sig ikke (den her udtalelse føles en 
anelse som om, jeg ligger og fornægter det sker, så hvem ved om de har prøvet andet 
før?) og fra da af, går de rigtigt skarpt imod alt, hvad der hedder ”spiritisme” på den 
måde. Det er fup. Det betragter de som fup. De prøver selv alle mulige ting, for at få 
sådan et bord til at rejse sig. Ehh og de prøver også at lave bankelyde under bordene, og 
det kommer tættere og tættere på, hvordan sådan noget kan foregå, så folk ikke opdager 
det. Men tror på at det vil være sådan. Og det går de rigtig skarpt i rette med! Ja. 
Spiritister. Ja. De afskriver fuldstændig den form for, for åndsfællesskab. Så der er også 
nogen i det selskab der, de bliver nødt til at sige farvel til. Der er et par stykker der, der 
bliver nødt til ikke at være med mere, fordi de bekender sig til de der spiritister, og går 
med dem. Og de har også nogle oplevelser i de der spiritistkredse, som de faktisk ved er 
sande! Altså. Så der er faktisk noget om, at spiritisme godt kan forekomme. Ja. Så det, at 
de andre tager så skarpt afstand, det er sådan set noget, de vælger at gøre. De vælger at 
sige, nu slår vi en streg i sandet her! Fordi ellers så bliver det for blandet og det bliver for 
uoverskueligt. Og de skal mere i en anden retning. De skal mere i og ”ville holde sig til 
sandheden”. Helt og holdent til sandheden. Og den behøves ikke – sandheden, behøver 
ikke komme til udtryk i et bord, der vælter eller stol, der vælter eller.. mm..gardiner, der 
falder ned eller bevæger sig. Det behøves ikke være sådan for dem. Nej. De vælger, at 
tage en anden retning, altså de.. ikke sådan at de siger, at nu vil vi have et udtryk for Gud; 
men de vil finde en sandhed, som er på vejen til noget højere. De vil tage dette lag, det 
næste lag for mennesket. Og det beslutter de, især Helena og Henry, de beslutter, at det 
er dét område, de vil være noget for menneskeheden på. Men de vil tage det næste lag for 
mennesket og afdække det. Mm. Og derfor bliver hun så nødt til at samle alt det, hun har 
studeret og lært og hørt. Og nu begynder hun at samle masser af materiale og skrive 
rundt til alle mulige og … eh.. mm.. hendes åndelige kontakt bliver også mere markant. 
Og hun får … ja hun får faktisk rigtig meget hjælp. Altså hun bliver bakket op. Hun 
bliver bakket op i hendes valg, og det vil sige, at det, der kaldes det åndelige hierarki 
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begynder og bakke hende op. Og der er flere fra det åndelige hierarki, men det er mest 
mænd, der bakker hende op. Mandlige figurer, der bakker hende op. Eh.. og der bruger 
hun også ham Henry til at… ehm.. altså han har også den funktion at fastholde den 
maskuline del af hierarkiet. Så de tilsammen kan holde den maskuline energi. Den 
feminine energi er ikke så vigtig for dem. … der er meget klar maskulin åndstiltrækning 
ind over det hele, ind over hende, som han kan bakke op om. Om hende der. Ja. Så de 
har mange private samtaler. Rigtig mange private samtaler. Og private ehm.. 
meddelelser, der går igennem. Hun får så også mange modstandere, og der står han.. 
han står virkelig bi omkring hende. Han bakker hende virkelig op. For hun kommer i 
stærk modvind ehm.. Ja, der er nogen spiritister der vil ind over der også. Så hun bliver 
altså slået i hartkorn med dem. Og der er hun jo bare ikke – og det bliver hun 
edermageme sur over, for at sige det ligeud hahaha. Dér var hun altså rasende! Hun 
bliver rasende over ikke at blive respekteret og for at de har sat det skel, så hun vil ikke 
ha´ at hun bliver blandet sammen med de andre. Nej. Med vilje har de sat den grænse, at 
dét har de ikke noget med at gøre, og så vil hun ikke slås i hartkorn med nogen, der 
sidder og laver hokuspokus! Og det forsøger hun at slå meget kraftigt fast. Mm. Også i 
offentligheden… eh .. der er et eller andet der.. med noget avis, hvor hun tager afstand fra 
dem… men det virker lidt som om hun erkender, at det er en håbløs kamp, så den kan 
hun ligesom ikke vinde, ja. Så hun koncentrerer sig lidt om noget andet…. Udånding. 
Hun skriver meget ser det ud til – breve og.. med fyldepen, en spids pen i hvert tilfælde, 
fyldepen… Udånding.. Det ser også ud som om, hun begynder at ryge der i New York. 

Okay. Det ser ud som om , hun får smag for cigaretter eller sådan noget. 
Dumt hahaha. Jeg tror, det er noget med indianerkultur, hun studerer. Jeg tror, at det er i 
sådan en forbindelse, det kommer ind. Okay. Ja det kan det godt være, en fredspibe. Ja, 
jeg lå også og tænkte det der – en fredspibe. Jeg ser også sådan en hvid kridtpibe eller 
sådan, men jeg ved ikke om det… Jeg tror i hvert tilfælde nok, hun er ude og snakke med 
nogle indianere… Der er i hvert tilfælde nogen… det kan også være nogen inkaer… Der 
er i hvert tilfælde nogen med sådan nogen ponchoer i mange stærke farver og læderagtig 
brun hud og det er sådan et sted… der falder hun da i for sådan noget… Ja. Og de har 
sådan nogen sorte hatte på også. Og dårlige tænder og – der sidder hun nok og 

ryger en fed sammen med dem jahahahahahahaha, og så synes hun sikkert det 

er fedt hahaha. Ja det ved jeg så ikke, men hun bliver i hvert tilfælde tilbudt  
noget tobak, noget dårligt rullet tobak. Ude i de der bjerge. Så der må hun have været 
ude. Nu klør min næse igen. Det er sammen med ham Henry, at hun er derude, tror jeg. 
.. Men det er lidt ligesom hun studerer noget om noget guld eller sådan noget. Guldets 
oprindelse, eller sådan noget kunne det være. Guldmasker. Så kommer der lige pludselig 
sådan et billede af sådan nogle guldmasker ovre fra… udånding.. græske guldmasker? 
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Eller sådan noget. Der er et og andet fælles kulturagtigt hun… nåh det er selvfølgelig 
fordi hun stykker alle de der kulturer sammen! Det som hun tænker og forsøger at finde 
og… og så finder hun måske at.. hun går efter guldet, ja, på en eller anden måde. Guldet 
i det hele! Alle steder. Hvor hun færdes, der er det guldet, hun går efter. Både i den ene 
og den anden, altså,  forståelse. Ja. Det er også ligesom om, hun har et lille stykke guld i 
sin hånd, på et tidspunkt der, men hun afleverer det igen. Det er kun til låns. Men hun får 
i hvert tilfælde nogle cigaretter med derudefra. Hehe. Hahahahaha! Det ligner 
simpelthen sådan en joint eller sådan tre joint, men så har de sikkert til at sidde og ryge i 
en newyorkerlejlighed…hahahahaha. Hun afsøger i hvert tilfælde det der, hvad der sker, 
når man ryger det der. Hun prøver det der af. Med at udvide bevidstheden.. med det. 
Hahahaha. Jeg tror faktisk, ja det bliver sådan noget, hun jævnt gør. Altså ikke sådan 
bevidsthedsudvidende, men der kommer noget tobak og cigar ind over foretagendet. 
Også ham Henry. Jeg tror faktisk han ryger cigarer. Så der bliver sådan en os indimellem. 

Men det er ligesom ja, at hun  sidder og ryger, mens hun skriver og 
sådan noget… Hun får også sådan noget hoste. Ligesom astmatisk hoste. Ja, hun skulle 
nok ikke være begyndt på det der! Nej, det skulle hun nok ikke. Hahaha.  

  U-plukket perlehøne Anna-kronisme. Filtrer selv. 

Det er ligesom lungerne ikke kan tage det hehehe. Hun gør sådan ”tø, tø” – du ved 
sådan, når man spytter tobakken ud, du ved. Jaja. Haha…. Ja…men det er lidt ligesom, 
hun får lidt påvirket hjerte, lidt hjerte – kredsløbet bliver påvirket af det og…  ja.. ehn.. 
det er jo ikke det sundeste. Jeg tror faktisk hun tager derovre fra, fra USA. Men jeg tror 
faktisk hun tager til New Orleans. Der er et eller andet med den by i hvert tilfælde. Men 
det kan være derfra, hun sejler? Hvis man kan komme derfra og til England. Så vil jeg 
gætte på, at hun tager derop og så til England. Eller også tager hun op omkring… kan 
hun tage nordover og til England? Island eller Canada?... Uklart… Det kan måske være 
Island. Det gør man jo i dag. Der flyver man nogle gange over Island for at komme fra 
USA.. Ja, det kan godt være op over og ned gennem Skotland? Men hun ender i London. 
Rejser hun alene eller rejser Henry med? Jeg tror, de er der begge to? Det var også bare af 
nysgerrighed. De kunne godt være der begge to. Eller også er det et meget stærkt minde! 
Som ligesom er ved siden af hende. Han fylder i hvert tilfælde stadig meget. Men jeg kan 
ikke se, om han er der eller han ikke er der fysisk eller kun i tankerne. Udånding. Men 
hun viser nogle papirer i London og får en indrejsetilladelse eller opholdstilladelse eller .. 
statsborgerskab.. eller.. Der er sådan noget med nogle myndigheder i hvert tilfælde 
(Kontor og slank skranke af mørkt træ.) Og der er hun ind omkring, og nogle papirer hun 
skal skrive under. Så får hun lov at bosætte sig i London…. Der er i hvert tilfælde ikke 
rigtig noget at fortolde, så jeg tænker ikke, hun har nogen smuglercigaretter med. 
Hahaha. Hahaha. – uklart-  Hun har i hvert tilfælde nogle kufferter og noget, der 
kommer ovenfor… der er købt en lejlighed, og der bliver hun vist.. nu får jeg sådan en 
trykken for brystkassen, kan jeg mærke. Udånding. Hun får sådan lidt – ja hvis hun har 
påvirket hjerte og kredsløb, så.. ja. Og også er lidt astmatisk anlagt, lidt hoste der, ja – Så 
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kan det være det trykker lidt. Jeg kan også mærke, jeg får sådan hurtig vejrtrækning ikk? 
Den kommer ikke så langt ned. Vejrtrækningen er ikke så langt ned i kroppen. 
Udånding. Men hun skriver fortsat, skriver meget og samler meget stof og arh, det ligger 
i dynger… Der kommer også ordet ”Artcollection” ind. Der er lidt af det der 

museumsagtige igen. Mobilfløjt. Der var den der lige igen – jeg tænkte nok, det 
ville ske hahaha. Det er hver gang! Hahaha fløjt fløjt. Men det er ligesom Rebekka 
trækker vejret. Hun trækker det også helt heroppe. Det kunne være lidt spændende om 
det så var hende der havde sendt en sms! Hahaha. Så er det bare for vildt. Dør hun i 
London. Ja. Hun får samlet sit værk, og hun får samlet så meget så der er nogen, der 
interesserer sig for det. Hun får lov at få det udgivet. Ja 88. 88 – 1888. Og det er det, man 

har forsøgt at fortælle mig via min kropsvægt Hm. Der har jo hele tiden 
været noget med Vægten, og jeg har hele tiden skullet veje og veje og veje mig, og det er 

bare så åndssvagt. Så går den op  og så går den ned  og 

så har der været 88.8  – og så kommer der lige et 1-tal foran nu. Første 
udgave 1888.  

Ahahahaha for Vægtens tegn, så fik du 12.hus grounded. 

12.12.17 14.12.17 NET OP….  05.02.18 Spis grønt. 

 Ja børn, der kan I se, det kan lade sig gøre at løsne livet til UG. 
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 Ugh ugh, mener du vel Magna Mater? 

Syss. Lad os lige høre resten… 

Udånding…. Men der er i hvert tilfælde nogen, der er hende venlig stemt i London, der 
gør det der stykke arbejde. For hende og får det udgivet, får det skrevet over på tryk. 
Altså hun er jo nødt til at aflevere sit håndskrevne til tryk. Så hun er med ind over… og få 
det skrevet. Ja. Det ser sådan lige ud til at det skal til at gå godt for hende med hensyn til 
opbakning; men der er selvfølgelig også nogen der, det bliver for meget for, med sådan 
noget som det der. Og det bliver mest i sådan nogle skjulte kredse hun …?. i London. 
Mm. Hun får ligesom videreført den der forening, som hun også ehh.. fik startet i New 
York. Den bliver mere manifesteret. – Nu kommer der sådan en kold vind ind over her… 
udånding .. mine hænder bliver også kolde igen, så ved jeg ikke, om der kommer en 
infektionssygdom igen? .. Så ehm… men hun er i de der kredse og..  Udånding.. og ja 
hun er ude mellem mange mennesker og med sygdomme. Ja, der er flere, der nyser og 
fnyser, og hun kan mærke, hun bliver ramt af noget af det der og søger hjem i sin 
lejlighed (virker som stueetagen)… Nu kan jeg så mærke det der, du ved, som jeg sagde 
til dig, at der skal influenza til, for at der kan komme en højere åbning! Ja. Og det kan jeg 
godt mærke, det sker oppe i hovedet nu. I nakke og hoved og.. Udånding.. uha, hun 
meget sådan hoste og… ja både kold og varm feber, virker det som om… Udånding… og 
der er the og der er the med honning og…. ?uklart?... min hals den snører sådan helt til. 
…Udånding… Nå, hun har vist også noget hushjælp!.. Dejligt. Det ligner sådan en 
inder… Jeg ved ikke om det er en, hun har haft med fra New York? Om hun har haft 
noget hjælp derovre også?.. Det ved jeg ikke. Det er som der står sådan en inder i hendes 
stue. Mm. Udånding.. Nå men der bliver gjort meget for hende og sådan, men .. 
udånding… jeg tror simpelthen bare hun sover ind der. Ja. Ja..Udånding.. jeg ved ikke, 
det er ligesom hun er ved at sove ind i hendes seng, men så er det ligesom om hun måske 
kommer op og sidde i en stol også. En gyngestolsagting ting eller sådan… ja. (Nu rejser 
hårene sig på mig her og nu. 18.09! (Cut Elly)) Hun har i hvert tilfælde sådan en 
favoritstol. Og skrivebord… og af noget mørkt træ, ser det ud som det skrivebord er af… 
det er stadig med pen Ja og blæk… Ja der er altså noget, det bliver sådan helt teatralsk 
med, at hun får sort blæk på fingrene – altså der sådan en eller anden relation til noget 
pest. Sort, plak, blæk, altså. Så det er en infektionssygdom. Måske beslægtet med sådan 
noget – eller også kan det være et tidligere liv, man har haft pest i.. Måske. Nåh!, det er 
også dem, jeg ser jo, når… ja det er influenza, for jeg ser de der ”pestjægere”, når der 
kommer influenza. Okay. Så det er influenza. Det er nok sådan en epidemi. Ja. Ja, det er 
som om alle er gået indendørs i London… Der er både noget om vinteren – jeg ser i hvert 
tilfælde sådan nogle våde Londongader, kolde Londongader, hvor der må have været 
noget allerede i november. I London. Hvor hun kommer til at skrante. Som hun ligesom 
ikke kommer af med og så hehehe – jamen jeg kan ikke mærke, hun dør endnu – er der 
ikke mere strøm på eller hvad? Nej det da én, der prøver på at ringe…Nå men hun virker 
i hvert tilfælde meget lys, når hun drager ind. Ja. Altså der er en lettethed. Altså ikke 
rigtig noget, der hænger, vel. Men det er som om.. at.. jamen jeg tror bare, hun dør i den 
lejlighed der. Ja.  Jeg kan ikke engang se det eller noget. Det er næsten som om, at hun 
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står udenfor sig selv og kigger på hun dør. Det er sådan, det er. Ja. Sjælen allerede er på 
vej op, måske? Jah. Sådan noget. Det er sådan noget. Hun går ud af kroppen og ehh og 
står i sådan en sort kjole. Det var også sådan en sort kjole, den samme sorte kjole som 
hun mødte ham der Henry i. Ja. Ehm.. og nu her er det også ligesom om, at hun som ånd 
i den der sorte kjole, takker ham den inder, der står der. Okay. For den hjælp og 
undskylder – ahh hun undskylder for sit temperament, okay så hun må have haft et 
kraftigt temperament! Hun siger virkelig ”Undskyld, undskyld, undskyld!” fordi hun 
godt lige her og nu kan se, at det har været verbale overgreb og mm Hun har været for 
hidsig. Det er hun meget ked af. Og nu står hun ligesom i en anden verden og skal 
overbringe en undskyldning. … Det er selvfølgelig lidt… ja det er hun ked af.. i det 
øjeblik hun står der.. Ja. Og det er ligesom, hun sender en undskyldning ud til alle, altså i 
den der efterlivstilstand. Hun sender en undskyldning ud til alle, som hun har.. været for 
hidsig overfor.. for utålmodig overfor. Men hun var også nødt til at være sådan for.. hun 
var nødt til at være sådan.. det var for vigtigt, det hun lavede, til at hun bare kunne gå lidt 
ned energi – og det er bestemt noget, jeg kender fra det her liv også hehehehe Hvor – 
hvis jeg skal gå ned i energi lige når jeg er ved noget så kan det godt være… det er det 
samme. Ligesom ADHD – de der bogstavubalancer. Ja. Det er fordi, de er lige den der 
tand højere connected. Og så bliver man vredladen, når man bliver forstyrret i den energi. 
Mm. Fordi man hele tiden går i en meddelelsesstrøm eller.. hvad man skal kalde det. En 
opbakningsstrøm? Jo. Hvor andre så lige vil have en til at tage stilling til noget. Det er 
det samme – eller det samme hun har haft tendensen til. Ja. Så der er nok også noget 
Uranus over hende! Hun har nok nogle Uranus-aspekter eller også er det Uranus, vi er 
connected igennem? Man må kunne finde hendes horoskop et sted… ja. Nå, men det var 
da synd, at hun skulle være så ked af det til sidst. Men jeg må jo hellere tage ved lære. Jeg 
må hellere skynde mig og sige undskyld i det liv her. Der er jo nogen, der siger, at man 
efter døden bliver konfronteret med hele sit liv, så det kan jo være det er i den 
efterlivstilstand, at hun angrer, at hun har gjort det der. Ja. Men det gør hun. Hun står 
sådan cirka 25 cm over gulvet i den lejlighed der – og kommer med den undskyldning. 
”Og det er hun rigtig ked af. Men der er jo ikke andet end at håbe på, at det hun har lavet 
kan bruges for eftertiden – og ellers må jeg jo på den én gang til” – er det ligesom hun 
siger hehehe Og så er det ligesom det samme, jeg er ved at lave hehehe. Nu må det da 
blive fuldbragt. Ja, ved du hvad! Hahahaha. Jamen det kan være, vi er ved at være klar til 
at sige farvel til.. ja nu kommer den der engel fra den der korridor i hvert tilfælde igen. 
Okay. Udånding… for at føre dig tilbage? Jamen den står.. det må ligesom være sådan… 
altså den engel har ligesom hende på ryggen nu.. I den der sorte kjole der. Okay. Og så 
får jeg lige en tanke om Dorthe Sværdpiil… – så jeg har jo nok hende Blavatsky med ind i 
det her liv, som sådan en ”Klistersjæl” – eller et og andet i den retning. Et sjælsaspekt. 
Connected igennem noget engleagtigt. Men jeg ved godt, at jeg er en engel på et andet 
plan. Altså det har jeg set tit. Mm. At jeg kan tage form af det. Det er ligesom… eller også 
kommer den engel hen og afleverer hende foran mig… Det tror jeg, for nu står hun foran 
mig og ser på mig – altså som om hun er lige ovenover her..Mm. Skal du tage hende ind? 
Altså, så rækker hun sådan hænderne frem… og siger, jeg skal gøre det færdigt…. Gør 
det færdigt med alle mine aspekter… ”Don´t underestimate the Axes!” Det var det, jeg 
fik at vide ved et busstoppested… altså undervurder ikke akserne.. og det er så både dem 
ved ”Tesla”, i horoskopet og i numeroskopet – og det vidste jeg så ikke lige på det 
tidspunkt, hvor jeg får den der meddelelse. Men efter meddelelsen går jeg så rask ned til 
astrologen Vibbe, og da jeg kommer har hun rejst sig op og så står vi lige overfor 
hinanden idet jeg fortæller det i hendes hus og sker der bare det, du ved, at alting siger 
ligesom ”puf” og ALT går ligesom i stå, hvor der bare dannes sådan en kanal lige ned 
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midt i hendes stue – alting står bare stille og vi står bare der og glor på hinanden, og så – 
halli hallo – og så er det væk – og så siger hun – nåh det er nok bare … Så undervurderer 
hun det – det var nok bare – nå det var da sjovt. Ja. Og i den dur – og så er det ingenting 
til – og det hjælper ingenting, at jeg står og siger, at det her. Det er bare så specielt! Nå 
ja, men det kan vi se på en anden dag… så kan vi lige på hvad klokken var og alt det 
der... Jeg husker ikke, vi fik det undersøgt. Der er det bare, det er en form for misundelse, 
der går ind over. Ja. Og ødelægger det – og hun har jo også sine forbindelser osv.  osv. Ja, 
jeg skal ikke tro, jeg er noget hahahaha og shit! Ja hahahaha. Skal vi sige farvel til  
Blavatsky? Og tak for det jeg fik lov at se. Ja, det var da spændende. Hahahaha. Ja det var 
det faktisk. Vi kom da langt omkring! Ja det var en længere rejse hun var på, den dame 
der! Udånding……. Ny lydfil… der mangler lidt, se evt. tidligere noter i grøn highliner :  

På et tidspunkt, da min mor var oppe på hospitalet i 2016, da var vi i de gange der under 
hospitalet. Så jeg skal måske have koblet hendes sjælsdel på? Prøv at gå ind i det… Nu 
hvor jeg kommer ud derfra, er der bare helt tomt, og jeg kan bare mærke, at vi har været i 
de gange der med elevator osv.. Og at det er min pligt at passe på min mor, og det er min 
pligt at føre hende tilbage til det her liv også. Og der, hvor jeg kommer op og ud på 
gaden… slut prut og pyt med det sidste snak. …Til sidst står der en engel i korridoren og 
viser ”Tomlen op” for at signalere: ”Sådan, og godt gået!” hahahaha  

- og så blev vi færdige!   . 

25.01.18 og 01.02.18  Slut prut. 

Klokken er nu blevet 19.45 den 27.01.18! Det er vist tid til lidt aftensmad!.Trods lysnæring. 

29.01.18 Kære Læser. 

Jeg føler mig overraskende nok rimelig træt i dag. Mat. Jeg har ingen forklaring, eller 
mange forklaringer. Jeg søger ingen forklaring og sætter min vilje ind på ikke at give en 
forklaring. Jeg er bare træt og på en måde tom efter at have trukket et megastort 

energipotentiale gennem mit liv, så I kan koble jer på Opdriften til det højere 
selv og få glæde af det. Min opgave går ikke længere end hertil og i løbet af den 25. 26. og 
27. januar 2018, er jeg vendt tilbage til 5. dimension, men tilstanden er ikke stabil endnu. 
Jeg er ved at dreje mig ind i dimensionen, afslutte her og samtidig se hele bogværket 
udefra. Jeg nåede ind i 5. dimension, men måtte tilbage i overgangs-slusen og skrive 
lydfilen med Blavatsky af. Og lige nu tænker jeg… hov, tanken forsvandt, ergo tænker jeg 
ikke, så kan vi fortsætte fra Kilden. 
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10. gang jeg gik i gang med afskrivningen af Blavatsky-regressionen lykkedes det mig at 
slippe gennem nåleøjet og få skabt en passage til mig selv. Men samtidig trak 
regressionen mig så også reversibelt tilbage, så jeg kan lave åbningen lidt bredere, så der 
kan være to i åbningen, så den også er håndholdt mellem dig og mig! Ellers risikerer 
vi/jeg, at du efter at have læst ”Den sorte Perle” bare siger – nå det var det. Det fik jeg 
ikke noget ud af. Jeg vidste det hele i forvejen. Men det gjorde du ikke bevidst – du 
samlede dig og gjorde dig rede til det skifte, der er særegent for dig.  

Den sidste udfordring/hindring til fri passage, har jeg så lige fået med en opringning fra 
Dorthe Sværdpiil, som kom til at handle om Zinzino-produkterne og måden de 
forhandles på. Tidspunktet var ikke lige så velvalgt, da jeg må sørge for at holde mig fri 
af kontakter lige nu, for at gøre bøgerne færdige. Så det blev lidt heftigt, for det kunne 
ikke andet, og klart nok skulle Dorthe reagere og ringe, når vi NET OP havde været inde 
på hendes ”domæne” som forhandler af produkterne dagen før.  

I går sad vi 3 personer og skulle finde ud af, hvornår vi havde fået hvad, og om vi havde 
fået det, vi havde betalt for, og om vi kunne regne ud, hvad næste pakke ville indeholde. – 
Det sidste kunne vi knap nok. Vi følte os snydt og tromlet ned af firmaet, selvom vi 
vidste, at det var vi formodentlig ikke. De havde sikkert, qva en rutine styr på det. Men 
tilliden kunne ikke gå rent igennem, og det har tappet energi i et par måneder nu. Der er 
en form for essens af formålet med klodens konkurrenceindstilling at hente her. 
Konkurrence er en af de sidste jordklodeenergier at forvalte og afvikle. At konkurrere for 
at skabe dynamik. Kampen. Vindere og tabere. Det er ikke del af Blueprintet i de højere 
dimensioner. Her virker Planen og dyrisk konkurrence er ikke del af Blueprintet, der 
bygger på gensidig tolerance, rettidighed, empati og fælles forvaltning af klodens og 
egne formål og mål. Blueprintet er en givende frem for tagende og indtagende indstilling. 
Det er respekt for liv frem for konkurrence om livsbetingelserne. Og derfor bliver et 
begreb som ”opdragelse” også relevant igen; og det skal helst være meget sikkert på 
plads inden 2024, for tendensen til at gøre nøjagtig, hvad der passer en må ikke tage en 
negativ drejning, og der er vi allerede godt på vej hen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Hvis IT og 
konkurrencementaliteten fortsætter og opfattelsen af fri vilje, sjov og ballade fortsætter, 
hvis friheden til at ødelægge sig selv fortsætter – så er menneskeheden færdig om 20 år. 

Nå, det var en tangent. Det tog os i går 4 timer at forstå Zinzinosystemet nogenlunde, 
fordi der var så mange slør ind over det og alt var myriader af tal. Vi havde jo allerede 
inden vi sagde ja til abonnementet afsløret fejl i markedsføringen, som bare skjult glider 
ind ved både køber og forhandler, så derfor blev abonnementet også noget vi ikke bare 
kunne tage for givet. Nu var der så umiddelbart ingen tal, der passede sammen på 
fakturaer, pakker og postforsendelsesnumre og der var forskudte leveringer, forskudte 
betalinger og rykker for afhentning af noget, der ikke var meddelt den rette, der skulle 
afhente det. Det var et inferno af mails – fordi det er muligt at sende mails (Uranus er 
grænseoverskridende) 3 mails for hver levering og så lige Post Nord meddelelser på sms 
og efterfølgende forsendelsesevaluering på mails -  og meddelelser om træk af penge på 
min mors konto, fordi vi ikke selv har et betalingskort, der kan bruges som det forlanges 
(i sig selv et advarselssignal) og derved har styret vor tilværelse med Zinzino. For 
naturligvis må vi da tilbagebetale udlægget til min mor med det samme. Der var bare 
ikke energi til anstændighed! Her kom et efterslæb, der skulle ordnes, fordi 
handelsmetoden totalt havde tromlet os og trukket energi ud af os. Og jeg havde ikke 
forstået, hvor tit, jeg skulle på netbank for at ordne det her, som skulle være en let og 
uproblematisk vej til sundhed og helse, hvor der var taget højde for alt muligt. Er der 
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noget, der ligger langt fra mit interessefelt, så er det netbank. Mit interessefelt er at hjælpe 
andre via *Perlen* her og der har penge simpelthen så lav rang. Det er mig, der betaler 
og sådan er det bare. Det er skjult arbejde for menneskeheden og ingen har givet positiv 
respons på det og da slet ikke i form af penge, som ellers var det mindst forpligtende 
overhovedet i denne her sammenhæng.  

Zinzinooplevelse har så haft den effekt, at det har holdt os alle 3 energimæssigt nede i 
manglende overblik og tung regnskabsenergi, som vi måtte tage os sammen for at få 
konfronteret ved fælles hjælp. Og hele dette salgskoncept fik mig tvunget ind i kontakt til 
kommunen omkring plejeforhold osv. i ældresektoren. Det er ikke mit Blueprint, så det 
tapper mig for tid og denne bog bliver ikke færdig til 25. december – og hvad der altså ville 
være gunstigt for mig! Min tid for succes forpasses på grund af andres overgreb. – Men
selvfølgelig er det planmæssigt en af parametrene her i bøgerne, som skal holde mig nede 
indtil ret tid og også forklare sygdomme og konflikters opståen. Hændelserne er så at sige i 
tjeneste for bøgernes formål, - så måske var det derfor også nødvendigt at indtage produktet 
for at have energi til at indlemme det i min tilværelse. Det er et ekstremt paradoks, forstået 
bredt. Jeg ved jo også, hvordan jeg har trukket grundstoffer fra Universet og leveret dem til 
Hanne Mie, så hun kunne blive rask af en influenza. Derfor må der være en sygdomsfri zone/
dimension/tilstand på Jorden, hvor alt bare fungerer og ingen tilskud er nødvendige! Derfor 
må logikken også være, at jeg ikke har behov for Zinzino. Det kommer an på synsvinkel, 
accept, abstraktionsniveau, respekt for den verden, vi er på vej til og menneskers niveauer.
Blueprintet kræver man kender sig selv og sin plads hele tiden og respekterer det. Og det gør 
man, fordi man er sjælskodet til det og overskrider man det, ja så ødelægger man hele den 
raske mølle! 

Zinzino er lavet for at hjælpe os. Det skal vi ikke glemme! Og produktet ville ikke komme 
ind på dette niveau, hvis det ikke var godt! Men er man højere oppe end produktet, vil 
produktet trække en nedad. Det er logik for Perlehøns. Handelsmetoden kan være og ER
nok. Enkelthed må komme af kaos. KISS Keep It Simple Sweetheart er et godt princip med 
oplevet minimum af friktion. Det letteste er foræring eller at give 1 krone som erkendelse 
og accept af, at der er tale om et giver/modtagerforhold til alles bedste. – Husk lige det, 
som minimum på min konto! 

Kontonummer: 3635 3665 108325 

Det er samme handelsproblematik, jeg fik ikke-accept på i Konceptets dage, hvor vi fik 
kanaliseret, at Allergicas produkter ikke var rene nok /højtsvingende nok. Nu er der gået 
17 år og man betragter stadig Allergica som noget af det bedste – og ”mit” højere 
svingende Koncept for noget bras. Derfor kan jeg også se, at der endnu er et stykke vej
med accepten og abstraktionsniveauet dertil, hvor vi var opsteget i Konceptet. – Vi kodede
nemlig selv vor piller ud fra de mangler, vi mærkede, vi havde i kroppen for at kunne være 
optimalt i verden. – Det var næstsidste kursussamling inden Dorthe Skriver, Birthe Jensen 
og Vibeke Sønderby erklærede Konceptet for ”sort”. Men idéplanet fik jeg da trukket ned 
i Danmarksslusen, så det lå i æteren til fri afbenyttelse, og det fungerer i dag på Lotus 
Health Cares niveau – og derved på ”Allergica-niveauet”, da man ikke har udviklet den 
højere metode. Allergica er blot et firmaeksempel. Dr Reckeweg et andet. 
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Det er ikke en fornærmelse. Men det fungerer nu autentisk med  
sukkerkuglerne, lavet på menneskelig suverænitets præmisser – ikke på et fysisk 
fremstillet masseprodukts præmisser. Dette giver så også nul-medicinaffald!!! – og 
dokumenteret effekt. Lotus Health Care folket har dog ikke bevidst samarbejdet med 
mig på nogen måde, tværtimod – jeg har følt mig på tålt ophold, og går ikke selv ind for 
niveauet der, når jeg selv hører til i de energier, der måtte gå ned for at mødes på Lotus 
Health energiniveau. – Men jeg har været til rådighed for dem, så idéerne mm. kunne 
overtages ”i det skjulte”/ ubevidste. Nu mangler de så at gå op i energi. Så er vejen 
nemlig dokumenteret af mennesker, der ikke ville anerkende Konceptet, og det jeg stod 
for. Så vejen eksisterer derfor nu dokumenteret  og uden placeboeffekt!!!! Og jeg er løst af 
mit kors.  

Nu er det så min opgave at gå videre til 5. dimension og lave åbningen bred nok til alle. 
Folk står i kø for at lave skiftet. De ved bare ikke det er mig, der skal åbne ballet. Og de 
vil det ikke gennem mig, men ”ka´ selv vil selv” og du skal ikke tro, du er noget. Så 
derfor ville ingen være med, da jeg åbnede ballet i 2012! Vi bruger det, vi fik fra Amerika, 
så du kan godt pakke sammen! 

Derfor kæmper alle nu mod hinanden, selvom jeg sidder med åbningen, som ikke kan 
gives af andre, da den er sjælsbundet til 4 nulevende personer! Og de kan jo ikke 
erstattes! Men den ene kan dø når som helst, så det haster. Det er ganske ubehageligt at 
være vidne til og offer for åndelig ærgerrighed og mobning. Derfor vil jeg lige kort give 
løsningen her: 

Skift fra den uægte Mars til de hellige planeter. Skift fra de hellige planeter til 
Krystalsolen og lev dit Blueprint, indtil du i Blueprintet får et bevægeligt valg i ophøjet 
tjeneste for dine medmennesker og planeten du bor på. Du vil ikke være i tvivl, når din 
opgave er ophøjet! Det ligner ikke almindelige valg og tvivl.  Når du har opsagt kampen 
om at være noget og have indflydelse på Verden, da er du rede til at være til bevidst gavn 
for helheden. Da skifter perspektivet, og du kan se tilbage på de lavere dimensioner af liv 
med kærlighed, accept og omsorg. Indtil da står der kun ét mål i dig – overlevelse – på 
godt og ondt.                                Jeg ser lige pludselig på pc-uret. Klokken er 07.17

 Kl. er i dag den 05.02.18 lige nu 11.01.  og mit 
blik er ligeså sløret som billede nr 2, taget den 30.01.18 og det blev helt tosset, da jeg læste 
om Zinzino, så jeg måtte have gang i øjendråber. Det er som om, der er nogen i PC-
verdenen, der forsøger at spænde ben for at denne bog kommer ud. Det bliver værre og 
værre. Der er dukket en gruppe eksistenser op i en grålig sky i går , en anden ashrams 
medlemmer, der betegner sig gudinder. Det behøver ikke være dårligt, men denne røg 
dannedes engang, da jeg var i Sværdpiils klinik. Det var meget bevidst, ingen tvivl om 
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det. Energien blev tydeligvis lavere. Og det må også være bevidst i dag, da jeg jo NET 
OP har et meget sløret pc-tidspunkt fotograferet. Forleden aften sad jeg og 
mediterede/rensede mig i en krystal klar energi kommende fra mig selv. Alt var meget 
smukt, men pludselig blev jeg kontaktet af en mandlig skikkelse iført en ankellang kjortel 
og han havde en stav i hånden. Først troede jeg det var Moses, men hurtigt viste det sig 
at være Aron fra Hades. Han kom sejlende på ingenting og rakte hånden ud. Jeg vidste, 
selvom jeg ikke var så vild med det, at jeg skulle aflevere en sort perle, jeg havde i 
hånden, for derved at frisætte noget, måske mig selv. Ligesom med Persefones perler, der 
frisætter en person fra Hades. Aha – jeg husker nu, at der er noget i bøgerne om Hades 
og om at komme ud derfra. Men jeg ved også, lige nu, at jeg skal ændre vort forhold til 
Pluto. Vi skal ikke længere betragte Pluto som værende udlægningen af dødsriget. Pluto 
er også sjov og let og byder os bare at give slip på alle problemer og transformere til 
noget højere svingende. Og ”Den sorte Perle” handler jo NET OP om den tunge ende af 
livet. Nu ændrer jeg det. Ved at aflevere Perlen ændrer jeg min virkelighed. Jeg ændrer 
holdning til Pluto. Jeg ændrer derved hele astrologien og den gamle græske gudeverden. 
Da jeg afleverede perlen til Aron sugede den alle mørke kroge fri. Den blev som en sort 
blæksprutte, der sugede alt, hvad alle symboler havde berørt til sig og pakkede det 
sammen i en bylt. Bylten sugede derefter alle symboler til sig og fuldbyrdede processen. 
Jeg stod derefter pludselig inde i et nøglehul sammen med nogle gamle støvede grålige 
gudinder. Så gamle at de var blevet støvlignende. Jeg blev vist udgangen på den anden 
side af nøglehullet, men måtte ikke gå ud endnu. Jeg skulle blive i mellemrummet, i 
døren. I går aftes kom samme gruppe støvede gamle gudinder så igen og tvang en ny 
form for sort/hvid-snoet seksualenergi op gennem min krop. Jeg blev sur og vred over 
det og ville ikke have mere med den åndelige verden at gøre. De forsvandt. 

Gudinderne hører hjemme dybt under Malta, hvor deres regi har ligget latent i tusinder af 
år. Det er ur-gudinder af livgivende karakter. Stærkt støvede men også stærke 
støvkvinder. Det er herfra foregangskvinden Jonette Cromley med SoulBodyFusion har 
været i korporlig kontakt med én af gudinderne – de ældste. Det er herfra, jeg så 
Konceptets første symbol stige ud/blive givet. Det kom i en krystal klar energi, så vi skal 
ikke lade os narre af støvet. Disse gudinders sjæle skal frisættes og i tilgift genopstår de i 
ét af Jordens indre hierarkier. Det føles som om, de er blevet efterladt på Jorden efter et 
Vulkanudbrud eller sådan noget og dækket af asken. Det er som om jeg skal frisætte 
disse sjælsfragmenter uddraget fra Poseidon til Europa der så anderledes ud dengang. 
Der var vist land i hele Middelhavet dengang, bliver der vist mig – og en flod i midten… 
Nu mangler jeg lige at finde en bog om Atlantis fra dengang det hed Poseidon… Nå, den 
er selvfølgelig ikke at finde. Men det er den her slags kvinder: 
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 Astarte er navnet, der kommer til mig. I dag er jeg glad, 
hvis jeg kan hjælpe disse kvindelige gudinder. Det er bare for mærkeligt, men jeg fryser 
af kuldegys overalt. Der mangler en sidste opdatering af mig, inden de slipper mig fri. 
Men som jeg forstår på dem, så fungerer Konceptets energier endnu og lang tid fremover. 
Hændelsen hænger godt nok sammen med en anden fornemmelse, næsten 
meddelelsesagtig tydelig, som jeg har mødt før. Den går ud på, at Jordens indre hierarki 
er draget ind i Jorden og få er tilbage på ydersiden af Jorden. Til gengæld for det rigtige 
hierarki har vi fået stillet lavere svingende ashrammedlemmer til at dække vore 
kanaliserende auraer. Det er med andre ord ikke den ægte vare, når folk i dag kanaliserer. 
Men udløbere, der går tættere og tættere på for at hierarkiet kan være sikre på, at der 
forandres og forstås det, der skal. Desværre opfattes det negativt, som om alt er 
fake/forfalsket. Det er det ikke. Det er nedtonet stof for at hente folk op på 1. og 2. 
indvielsestrin. Der er forskellige tonelejer, som man ikke skal tage fejl af. I går aftes må 
jeg nok sige, at min standhaftighed blev sat på en hård prøve – selvom jeg blev meddelt, 
at det var min vilje til Lyset, der blev testet og at den seksualenergi, der blev sendt 
gennem mig handlede om frisætning af glædens hormoner efter mit arbejde med Perlen, 
som jo har trukket store veksler på mig som person. Nu var hjælpen så nær. – Og jeg kan 
ikke gøre noget uanset hvad. De er for stærke, men jeg kan heldigvis i dag se disse 
gudinders virke på et andet bevidsthedsplan. Men deres sjælsfragmenter skal hjem og jeg 
fik testet min frygt/angst tærskel. Jeg var ikke bange, men syntes nok sprogtonen var 
rimelig gudinde-fake. Det handler om evnen til at skelne mere end det, man bliver vist og 
viljen til at gøre det. Folde den indre virkelighed ud. Det er det, det hele handler om 
fremfor at føle sig fanget og efterstræbt af mørket og gespenster. Det er din filmfantasi, 
men vid, at der også eksisterer en kæmpestor entitet af denne energi – og den kan 
destruere menneskeheden. Ahhh…. Det er jo dén sorte energi, som Holger Stavnbjerg 
kom i carambolage med og skrev digtet ”En kugle” om. Denne energi har Mads 
Brøndsted destrueret. Å! Man kan blive helt glad i låget, når lysarbejdets brikker passer 
sammen.  
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Grænsen er hårfin, thi der findes mange mennesker, der tror sig i 5. dimension, fordi 
deres indstillinger omkring ydmyghed er enslydende med det netop opridsede. Men alle 
jeg kender/ har stiftet bekendtskab med på det niveau, har sat mig ned på et lavere 
niveau end dem selv. Så altså –vi er en menneskehed, der er absolut udfordret på accept 
og gensidig respekt og erkendelse af ”ældsteprincippet”! At man sætter penge, love og 
regler og IT over mennesket og fører kontrol med mennesket og alt andet, det viser bare, 
hvor langt vi er fra målet! Ingen af de dele er nødvendige i et ophøjet liv på Jorden. Det 
kan være, at IT er nødvendigt på andre kloder og i nogle stjernenationer – men så er det 
fordi vilkårene for liv er anderledes der! Målet er ikke IT. Målet er det autentiske og 
ophøjede, smukke menneske i samklang med en natur på samme præmisser. IT er en af 
de sidste barrierer for autentisk liv på Jorden! Make-up, mad og klædebon ligeså. Vi har 
ikke noget at bruge IT til udover at prøve at arbejde med os selv udefra for at forstå os 
selv indefra. For bedre at forstå og acceptere skiftet. Det er et undervisningsredskab og et 
opdragelsesredskab til fremtiden – ikke et mål i sig selv – tværtimod! Det er en 
overgangsprocedure, som vi ikke har fået lov at forstå endnu. Vi skal kun bruge det der, 
hvor vi ikke er suveræne – så ITs omfang idag er faktisk en slags fallit erklæring. 

Hele Danmark er snart digitaliseret. Men kun én person – Karin Baltzer, har gidet at 
hjælpe mig med at få bogværket digitalt ud over barrieren til Danmarks befolkning.  
Annalis hjalp via sin Facebookprofil at lave en åbning. Hun blev ”dræbt” af omverdenen 
for det. Det viser mig med al tydelighed, at IT er en social og åndelig fiasko – I tror I 
hjælper hinanden, men I hjælper kun egoet og værdsætter kampen, som er i modstrid 
med Jordens Blueprint. I er jer selv nærmest, for det er den svingning IT rammer vore 
hjerner med. Går du mod den svingning, bliver du syg. Vi tror, vi er One Brave World – 
men det er blændværk! Vi er usmagelige ofre for en verden som alle grådigt vil styre. 
Menneskeheden er i min optik total ”til grin”. Jeg ved, at det ikke er sådan, man fra 
åndelig side ser på os – og dog… Vi er som en myretue nogen har stukket en pind ind i. 

Når man synes, man har et problem som dansker, så har vi nærmest en tradition for at 
sætte os i en pædagogisk rundkreds for at snakke om tingene og finde en løsning. Det er 
vi kendt for og placeret højt på en verdensrangliste for at gøre. Problemet var og er bare, 
at jeg ikke havde nogen at være i rundkreds med! – Altså måtte jeg spejle mig frem og 
”være” alle i hele kredsen omkring mig uden at være mig selv nok. Det vil altså sige, at 

jeg så selv må være  prikken i midten. Solo. Den ubevægelige bevæger af hele 
kredsen omkring mig. Og når man er det, så er det al-kærlighed og ydmyghed, der tæller. 
Det er et must. Ellers får man simpelthen ikke noget ud af det! Det er hele parameteren 
for spejlets succes! Det er Uranus i højere forståelse – og dermed IT-forløbets lære til os. 
Intet andet! Kend dig selv – men intet til overmål. – Og deri går Uranus åndeligt sammen 
med Saturn og de andre hellige planeter og ikke-hellige Mars udfordrer dig og siger: Du 
er da noget i dig selv – tag magten! Og derved fuldbyrder Mars de hellige planeters lære 
til overmål og helliggør derved sig selv. Solsystemet er perfekt, og når du oplever det, 
som en erkendt sandhed, da er du fri af dets træk. – Og så kan du deltage i Konceptet, 
som det var primo anno 2001. Astrologi er en af de ældste videnskaber på Jorden, måske 
den ældste – derfor er det også den, der har holdt vor bevidsthed nede i længst tid. Derfor 
fik jeg/var jeg et energisymbol i Konceptet til at omgås planeternes træk. Og 4 andre er 
indviet i dette symbols energier, heraf den ene anonym, for alle tilfældes skyld. 
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Opstigning kan ikke hindres, men mange forsøger sig med en anden lære. Og der er ikke 
nogen dårlige stjernenationer, der er ude efter os på Jorden. Men der eksisterer vor egen 
ærgerrighed. Starwars er blændværk og du er selv med til at italesætte og manifestere 
denne kulisse, hvem så siden den skal tjene – din frygt måske? Fri mig for den. Friktion 
vil altid forekomme også i al-kærligheden, når den ikke har noget at være i alkærligt 
forhold til. Så ”Gud” er nødt til at lave en ikke-gud for at erkende egen eksistens på et 
lavere niveau. Når enhed eksisterer ophører gudsbegrebet. Så giv slip på det 

! 

Nå, nu er det frokost (Kl. 14.01) og derefter skal jeg til vores mor og se, hvordan det går. 
Så slutningen holder vi lidt endnu, inden den downloades. 

30.01.18 

I dag var jeg oppe allerede 4.58. Måske er det fordi planetstillingerne i dag er for elendige 
til at være et godt menneske på, så jeg skulle tidligere i gang her ved pc-en? Pyh, hvor jeg 
pludselig sveder… jeg ser lige i efemeriden, om der er noget… Både og, er der det. 
Månen var i trigon med Jupiter klokken 5.39. Det er altså dette aspekts orbis, jeg er 
vågnet ved og denne efterfølgende orbis, jeg skal skrive indenfor – dvs. indtil 7.39. Det 
passer også med, at jeg bare sidder og glor nu 7.53. Jeg nåede ikke længere end at rette 
nogle ordstillinger i gårsdagens tekst. Det undrer mig lidt… Jeg må på en eller anden 
måde arbejde på energien af en retrograd planet, der nu går fremad… og det er nok 
Uranus? Jeg vil tro, at Merkur er nået frem igen efter sin retrograd. Det overrasker mig 
lidt, at jeg kan registrere det, men jeg har haft det sådan før. Den gang troede jeg heller 
ikke helt på det. Jeg ved dog også, at Krebsen er ramt i dag, som et af de kardinale tegn. 
Der er et T-kvadrat. Det tyder ikke godt for mit tandlægebesøg, hvor jeg må konfrontere 
tandlægen med, om han har lavet en slibeskade, da jeg var derude 28.09.18. Jeg har stort 
set ikke kunnet bruge min mund normalt siden. Eller også får jeg et vip med en 
vognstang om at skifte tandlæge, ligesom dengang jeg hele tiden fik dårlige datoer og 
tider hos den lægerunde, jeg måtte ind i for at lave afdækning af lægestandens tilstand. 
Hvad er agendaen? Vi skal jo nok slutte bøgerne efter et tandlægebesøg, fordi min 
tandlæge ligger på Hovedgaden og tænder er Saturn/skæbne og sandhed og tid. Og min 
tandlæge er et venligt og rart menneske af typen ”ham kender jeg vist fra et andet liv”. 
Men der er noget ubehageligt over dagens planetstillinger og at have fået NET OP denne 
tid at komme på. Desuden er der noget galt i klinikken på Hovedgaden, for hver eneste 
gang lige siden de lokaler blev lejet, så sker der noget, når jeg står ved skranken og skal 
betale. Jeg kommenterer min regning negativt hver gang! Klinikken trænger til en 
energirens, for jeg ved, at jeg kommunikerer den kollektive tanke ud, her foran skranken. 
Det sker instinktivt og udenfor min kontrol. Tanken har manifesteret sig som en 
entitetssluse, man går ind i. Så ALLE må tænke – det er for dyrt at gå til tandlæge! Og 
det er det også. Det er en fuldstændig urimelig timeløn i forhold til arbejdsindsatsen og 
materialerne, der bruges. Og er selve klinikdriften så dyr, så burde det være 
statsfinansierede klinikker. Jeg har fortrudt, jeg har holdt mine tænder med et 
regelmæssigt tandeftersyn. (Men jeg ved også at dette bogværk bærer en del af den skyld, 
der lige nu tilsyneladende falder på tandlægen. But anyway, jeg var jo lavet med gode 
tænder!) Set i bakspejlet er det som om, jeg har fået ødelagt mine tænder fremfor at være 
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blevet hjulpet. Der er noget rivende galt i den branche. Det er samme princip som i 
ældreplejen – der ligger en kollektiv agenda om, hvordan det går ned ad bakke med 
tænder med alderen – ligesom ældreplejen har deres fordomme. Der er noget vi skal have 
lavet om på i vore forestillinger om ældning. Hvor har vi betalt dyrt – os der var i 
Blavatsky – for at gå foran og afsløre friktionerne for at lægge dem ind i ”Den sorte 
Perle”…. Det er næsten utilgiveligt – og alligevel er vi bare en almindelig dråbe i havet. 
Det gør mig forstemt at opleve menneskeheden. I morges var jeg faktisk ked af det. Der 
er en bestemt energi, der er ind om mig i disse dage, og den har været der før også. Men 
det er først i dag erindringen står så tydeligt, at jeg ved den skal bruges. Måske er jeg fri 
af bøgerne nu og så er det endelig mig selv det handler om og ikke dobbeltspejlet af 
kollektivet? Nuvel det handlede i hvert tilfælde om dengang jeg gik på Tilst Skole og 
skulle i erhvervspraktik. Det var et tilbud, hvor hver elev var ude på arbejdsmarkedet for 
at afprøve et erhverv, som man måske ville tage en uddannelse til. Jeg ved ikke om 
ordningen eksisterer nu omdage. Jeg havde valgt at være i en institution og var kommet 
ind i børnehave/fritidshjem på Fuglebakkevej i Hasle. Jeg har i mange år sidenhen, 
sporadisk kunnet mærke stemningen og lugten på dette sted. Træ, stengulve og brun 
sæbe og menneskelige liv. Lugten er omtrent den samme på Vorrevangskolen lige 
overfor, hvor jeg bor og selv gik i 1. og 2. klasse. Jeg kan mærke, jeg ikke hører til. Men 
det er erhvervspraktikken/valget, der konstant har plaget mig og sidenhen plagede mig 
som arbejdssøgende og ledig. Alle dage har jeg følt mig hetzet i forhold til hvilket erhverv 
jeg skulle vælge, og hvilken hylde jeg hørte til på. Jeg passede ligesom ind alle steder, 
men kunne ingen steder være og ingen ville heller have mig ansat, og blev jeg ansat gik 
jeg hurtigt ned på det. Sorgen over det erhvervsmæssige liv stod mig allerede klart i 
folkeskolens erhvervspraktik. Jeg kan endnu genkalde mine læreres skuffelse over, at jeg 
følte, jeg havde valgt forkert. De var komplet uforstående overfor problematikken. Jeg 
havde misbrugt mine chancer. Jeg havde ikke været taknemmelig for min mulighed. Jeg 
var vrangvillig og for kritisk, og det hele var min egen skyld, og der blev ikke lagt skjul på 
den holdning. Sidenhen i 2001 fandt jeg jo så ud af, at det jeg skulle på Jorden jo slet ikke 
eksisterede som et erhverv på den tid! Jeg havde bare en stærk drift mod noget endnu 
ikke kendt! Nå, jeg må lige må holde pause – jeg kan ikke se tasterne for tårerne vælter 
ud nu…. Det er atter følelsen af gennemgribende overgreb mod den højeste og 
smukkeste agenda, der står frem.  

Jeg prøver lige at gå videre med processen og lader den flyde og så skriver jeg hensigten 
med at gøre opmærksom på det her. Børn har altid været mere vilde med mig, end jeg 
med dem. Jeg kan ikke tage deres evindelige larm og råben og skrigen og slåskampe om 
fordelingspolitik osv. Prøv bare at lægge mærke til hvilke forbilleder der er på film og 
tegnefilm. De råber og de der råber højest vinder! Det er fandeme da ulækkert! Jeg 
tvinges ofte selv til samme adfærd. Det er uhyggeligt! Fordelingsproblematikken ligger 
så langt væk fra mig selv. Hvis der er noget andre ikke kan undvære og det er noget, jeg 
har, så giver jeg dem det. Sådan er mit instinkt simpelthen. Jeg har altid følt, at jeg lå i en 
form for grundliggende kilde af godhed og opbakning og omsorg, så jeg har aldrig været 
bange for at give ud til andre, men samtidig har jeg også holdt en fornuftig balance, så 
begge parter havde en livsfortsættelse. Og jeg har aldrig været bange for begrænsning af 
ressourcer, jeg synes bare det er en dum idé. Men det her med ikke at kunne finde et 
erhverv, hvor jeg kunne få lov at flyde i godheden, opbakningen, omsorgen, aflevering af 
viden og visdom, healingen af andre mennesker i nød eller få lov at bygge noget helt nyt 
op for, grundlæggende på pionervis, at lave om på begrænsende og nedvurderende 
foranstaltninger i samfundet, det har pint mig alle dage. Denne optimale hylde var ingen 
steder i Verden. Jeg har den som en drift. En Yod. Og alle havde kritik af mig. Wow, 
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hvad sker der lige nu… hold da op… jeg oplever pludselig her og nu, at jeg vitterlig er så 
meget mere end almindelige mennesker på Jorden. Jeg ser min vejleders Tumbs up!!! Jeg 
oplever, det er faktisk svært at beskrive, at mine ører, min ryg, mit baghoved/forlængede 
marv har rod ind i en guddommelig verden og ligesom slet ikke hører til her på forsiden 
af Jorden. Det virker som om, jeg oplever min egen guddommelighed… Det må da være 
den 5. dimension igen! Det er som om jeg svæver lidt over Jorden… Det kunne indikere 
noget med Merkur og Hermes bevingede sko. Forunderligt, men dejligt. Og det står mig 
fuldstændig klart, at jeg aldrig har skullet være i et almindeligt job. Og at jeg har lavet 
”Den sorte Perle” for kommende generationer, som ellers vil have svært ved at holde fast 
i, at de ikke hører til i traditionelle erhverv, som vi kender dem og ejheller fremtidens 
digitale jobs, som man nu vil begynde at skabe i blinde, fordi man tror det er vejen. Jeg 
mærker at ungdommen har brug for min hjælp. Det har jeg ikke taget mig meget af før, 
dels fordi forældrene i min egen generation har været imod mig og mine synspunkter. 
Rebekka har villet gå sine egne veje og har haft en indre etik fra fødslen. Arbejde i 
institutioner har gjort mig så elendig stemt, fordi jeg kun mærkede børnenes 
undertrykkelse i systemets lovkrav og pædagogiske misforståelser. Jeg har ikke kunnet 
være i verden, fordi jeg ved den er ”helt forkert skruet sammen” i forhold til menneskets 
guddommelige funktion på Jorden. Og det har smertet mig at se og mærke, hvordan folk 
føler stolthed over at besejre andre. Det er på alle måder både kedeligt og spild af 
ressourcer. Hvorfor bekrige hinanden, når man kan løfte hinanden? Det har altid været 
mig en gåde, at det skulle vende den tunge side nedad. Det er udviklingstankens åg, der 
har styret handlingen i bøgerne, men det er det guddommelig design, der er bøgernes 
basis. Jeg har givet det, der skulle gives og det kommer direkte fra den guddommelige 
verden. Det står så tydeligt for mig her og nu. Jeg kan netop nu godt forstå, hvorfor jeg 
har følt mig udenfor i en verden af gribbe og kan se tydeligt, hvorfor min eneste 
handlemulighed var at være kritisk og vred og fægte med arme og ben i en ulige kamp. 
Man levnede mig ikke anden mulighed for eksistens. Der bliver tykt omkring mine ører 
nu og jeg ved, at jeg skal skrive dette her: Lad ikke de nye børn gå samme skæbne i 
møde! Og så er der en vis herre inde bagved, der gennem mig siger: lad børnene komme 
til mig. Men desværre står min hæslighed imellem dem og ham. Jeg er hans 
tærskelvogter! Der skal ryddes ud i fårene og bukkene nu. Kun de villige går med frem, 
og de der går mod andres Blueprint falder ud af netværket. Det vil sige, - hvor er det 
tydeligt dette her: Sender man børneporno rundt på sin mobil eller mobber man andre, så 
bliver man fremover skilt fra! – Holdt da op. Det bliver en striks omgang. Dualerne må 
sandelig blive vigtige for at Planen kan overholdes. Hvem skal være forældre for den 
generation, når deres forældre er forkælede nisser, der har ligget i druk og kapret 
mærkevarer efter deres frie viljes misforståede tilladelser? De mangler en Magna Mater. 
Og så skal vi jo tænke på det her sted i bogen – er det så mig? Nej, det tror jeg ikke, det 
er, for jeg er Magna Mater for forældregenerationen, der aldrig fik det, de skulle have og 
bygger samtidig en historisk bro. Og jeg har slet ikke lyst til at arbejde med andre 
mennesker mere. Jeg har jo kun én overordnet opfattelse og erfaring fra mine liv – man 
ønsker at gøre mig fortræd. Så I må selv klare det ”venner”. Der er noget helt andet, der 
interesserer mig. Og det er forvaltning af overbygningen. Efter i 60 år at have forsøgt at 
gå på demokratisk linje med alle mennesker, må jeg erkende hierarkiet som min 
baggrund. Jeg kan ikke forliges med nogen horisontalt i Danmark, men der er andre som 
mig på Jorden, så meget ved jeg. Og jeg vil ikke snobbe nedad i en alkærlighed, når jeg 
kan se folk laver noget lort! Jeg hører til et andet sted, og jeg begynder at kunne se hvor. 
Og det glæder jeg mig til. Jeg vil for altid være en teori for jer, og jeg vil føle mig kunstig, 
når jeg går på linje med noget, jeg ikke er, bare for at I kan få lejlighed til at lufte kritik 
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og føle merværdi og kampgejst derved. Jeg hører til, som jeg har set det mange gange – 
bag kulisserne, for ingen har kunnet acceptere mig foran tæppet. Der skulle jeg have 
stået fra start, men sådan gjorde man bare ikke med børn, der fik en ordentlig opdragelse 
for 60 år siden. Man opførte sig ordentligt og forsøgte at holde en vis etik. Så mine 
forældre gjorde dybest set det, de skulle. Jeg har heller aldrig været utilfreds med dem. 
Det forsømte fra andre kan ikke indhentes, man har vist, hvordan man ønsker sig mig. 
Jeg bliver ikke til rådighed på den måde. Jeg ønsker heller ikke en divatilværelse i 
glamour – fri mig for den hulhed! Jeg ønsker at udføre det, jeg er kommet i inkarnation 
for, og det er dét, jeg forsøger at samle penge ind til videreførelse af nu. Og en del af det, 
jeg er kommet for er – at give de her meldinger! Jeg er her, men I kender mig ikke. 
Bøgerne er som I ville have mig. Det har I fået. Må jeres fordomme være med Jer. 

17.07 Jeg har været ved tandlægen og fået ordnet tanden, der knækkede 
for anden gang og for at klage over nu 3 mdr. uden at kunne tygge, drikke eller gå ude 
uden isninger i tænderne efter at have været ved tandlægen i september, blot for 
rutinemæssigt at holde tænderne i orden med en tandrensning og intet andet. Jeg fik 
taget et røntgenfoto og fik derefter en plastfyldning.  Først fik jeg at vide, at han nok 
skulle give mig en favorabel pris på det. Da jeg gik, sagde han det var uden beregning, så 
jeg sagde glad tak og kørte hjem. Tænkte lige over, om jeg skulle sige noget til 
sekretæren, da jeg gik forbi, om, at jeg var sendt af sted uden beregning, men undlod det, 
da jeg vidste, der kom besked elektronisk fra tandlægen. Nu har jeg jo også været kunde i 
ca. 45 år og altid betalt kontant, når jeg gik hjem, så lidt service er vel berettiget. – Og 
han har faktisk givet rabat på en rodbehandling også, dengang den blev en ommer. Ret 
skal være ret. Tænk over det, alle jer, der betragter mig som ustabil og et menneske, man 
ikke kan stole på. Hvem er jeg og hvem er ”Den sorte Perle”? Hvem dropper hvem og 
hvem får af hvem. Hvem er det, der altid er til rådighed og hvem er det der altid afviser? 
Træls sådan at skulle sætte sit liv i relief. Jeg bliver forstemt af statusopgørelser, men jeg 
står jo overfor at skulle til noget andet med mit liv, så det dukker ligesom op af sig selv. 
Og der er en friktion i udtrækningsfasen, som selvfølgelig kan få mig til at ligne Perle-
fordommen om mig. Så håber jeg bare, at min næste opgave ikke også afføder grimme 

nabobemærkninger som: Du er godt nok blevet grim på dine gamle dage !  

– I´m sorry. Hvad skal jeg sige. Det var min opgave at spejle danskernes skyggesider og 
illuminere dem. Alt hvad der var smukt ved mig ødelagde mine fjender. Jeg gav det hele 
væk. Alle ville have mig til at ligne dem selv. Alle har foragtet mig i en eller anden grad, 
fra selvsamme dag, jeg fik min indvielse til at leve af lysnæring. Men der fyldtes min aura 
jo også med de 4 stifteres ubalancer, så jeg kunne bære dem, så de kunne aflastes i 
presset i opstarten og få penge af mig for at fjerne dem igen peu en peu og derved 
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vitterlig tro på det, der skal komme. Det var en platonisk aftale  og 
inkorporeret i en klardrøm om en omvendt korsfæstelse på et kirkeloft! Men det var jo 

også reelt samtidig et endeligt fald over tid, fra en  hvid til en klokkeklar 

 rød aura  !  Hvor dum kan man være? 

 Som alt dansk på ét bræt. 

– Og det grimme, ja det kan jeg jo så kun gøre en anelse ved i det ydre, nu jeg fik en 
gratis tandfyldning. Jeg kan endelig komme til frisøren, der jo lavede en karmisk Jeanne 

d´Arc-klipning sidste gang . Sådan er det, at være i tjeneste 
for menneskehedens Opdrift og Fremdrift.  

Da jeg ikke havde slukket pc-en, efter jeg kom hjem fra tandlægen, ville jeg lige gøre det, 
men faldt over et par spil hjerterfri. Som en sidste pc-ting inden lock out ville jeg lige se, 
om der var kommet hjælp på en forespørgsel hos Astrologihuset, da jeg ikke kan finde 
Holger Stavnsbjergs digt ”En kugle” – og tage et bedre og mere læsbart foto af digtet. 
Det har været i Astrologihusets blad HOROSKOPET engang, og så kunne det genfindes 
og gengives læseligt her i bogen. Hjælpen var der så ikke, men til gengæld var der 
lynhurtigt kommet en girokortshilsen fra tandlægen på 147,69 kr. for røntgenbilledet…. 
Så deet… Giv – men kend dig selv og intet til overmål. Hvor er mit spejl i verden?  

Så ved du hvad… jeg skylder vist ikke nogen noget. Danskerne har fået alt, hvad jeg ejer 
af mig. Jeg gav endog min sjæl. Hvis du synes, du mangler noget, så læs bogen igen, så 
kommer det til dig. Disse hændelser og stemninger på en dag med et stærkt og grumt T-
kvadrat, og en underlig energitilstand som om, jeg har skændtes højlydt med nogen, 
siden jeg stod op i morges, er måske NET OP dét, der endelig skulle til, for at stoppe 
bøgerne. Det kan man jo kun være taknemmelig for så. Så lad os i taknemmelighed over 
det grummes synlighed og pludselige meningsfuldhed, give slip på alt i tilgivelse, accept 
af alle energier og på baggrund af indsigt være i ikke-modstand og færdiggøre bogværket 
nu. Alt har et formål og vi bliver konstant hjulpet af et Blueprint, der konstant tiltrækker 
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og frastøder det rette. Kun et negativt ego vil andet. Det er logik for Perlehøns 18.09 = 3x9 

og Cut : 

31.01.18 

Jeg sad faktisk en time mere ved pc-en i går for at trække en slutning igennem. Men det 
lykkedes ikke. Jeg måtte opgive mit forhavende. Jeg vidste også godt, at den kropssyrede 
tilstand ikke ville være gunstig som slutning undercover uanset, hvad jeg på overfladen 
ville skrive. Man er vel energibevidst og ansvarlig!!!! Hos mig er der ikke noget, der 
hedder ”Går den, så går den!” thi jeg kender konsekvenserne. Derfor passer jeg ikke 
særlig godt ind i Danmark, men alligevel ville jeg passe endnu dårligere ind i lande, hvor 
man f.eks. prutter om priserne. Løgn og bedrag og opportunisme, det er bare ikke mig. 
Jeg er her for at tjene den højeste sandhed, jeg kan nå, og dermed downloade den i 
samfundet eller på Jorden. Det er det, der fylder mit liv og det, jeg kan lide, men samtidig 
lider under. Men jo højere energi du skal downloade, jo dybere skal du også have gravet 
hullet for at der kan komme balance i foretagendet. Det er sjælsmæssig skorpionopgave. 
Mange spyr omkring sig med energier uden at have gjort plads til det først. Ved at have 
lavet ” Den sorte Perle” er der nu plads til en højere energi i Danmark. Når danskerne 
gennemgår ”Den sorte Perle” vil landet som helhed grave et dybere hul i Verden og 
Verden bliver da i stand til at modtage energien i bedre balance og så rykker alt et lille 
stykke. 

01.02.18 Efter min integrering af Pluto ved Månen i trigon til Pluto den 26. kom 
frisættelsen endelig den 27.01.18. Derfor er det også svært at skrive bogen færdig, når man 
ligesom er ude af den. Et par dage efter hørte jeg tilfældigvis, da jeg tændte bilradioen, at 
den 27. januar var den dag Koncentrationslejren i Auschwitz i Polen blev lukket. Det var i 
år 73 år siden lejren blev lukket. 7+3=10 Solens egocentriske tal. Jøden blev frisat 

. Fuldbyrdet gennem Den Galaktiske Føderation af Lys .  

31.01.18 Jeg har fra åndelig side fået at vide, at jeg er Danmarks stærkeste healer, og det 
må man naturligvis ikke sige højt, for så går der øejeblikkelig et sandhedstjek ind på, om 
det nu også er rigtigt. Sandhedstjekket er åndelig jantelov. Det er udtryk for mistillid eller 
i bedste fald undren. Når jeg går ud og siger det her, så er det fordi den melding fra den 
åndelige side undrede mig såre. Jeg vidste jo, at jeg var blevet bedt om at lave 
overbygningen på Reiki. Men det er mange blevet bedt om. Da jeg så senere fik 
Konceptet og det var højere end noget i sine energier, end jeg og de andre havde oplevet, 
så var det som om, der blev sat alvor bag ordene fra den åndelige side. I dag ved jeg, at 
jeg møjsommeligt dag og nat har løftet dynen over Danmark og tiden er kommet til at 
ryste den. Det vil så vise sig, om Danskerne svarer til den dovne pige eller den flittige 
pige, når denne bog går ud i landet. Jeg har givet danskerne muligheden for at ophæve 
den indre og ydre jantelov ved at stille mig til rådighed, og så kan jeg ikke gøre mere. Det 
er op til danskerne at modtage muligheden for at gå forrest i Verden med de nye 
energier, der fører til 5. dimension. Det kan ikke være anderledes. Det er Danmarks 
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Blueprint at downloade  kristusenergien. At det er meningen, at Danmark skal 
åbne ballet i Verden manifesteres af, at en samlet statshealing og udvikling kun er givet i 
Danmark, og det er gjort via ”Den sorte Perle”. Man har det Blueprint man har, og skal 
det man skal. KISS. Det kan ikke omgøres, men menneskene ønsker dumstolte at 
sabotere det højeste i kraft af deres frygt for mangler og misundelse og ærgerrighed. Det 
er således at det danske sprog er bærer af denne eneste litterære mulighed i Verden. Så 
lidt ærgerligt er det at se og høre på, at man sletter det danske sprog til fordel for noget, 
man tror svinger højere – det engelske/amerikanske. Det engelske sprog kan ikke løfte 
Danmark og hvis det bruges en masse, så mister Danmark sin Blueprintstatus i Verden 
og det overlades til dualen – jeg tror nok Finland, at skabe verdensfred. Sverige vil da 
samarbejde med Finland og Danmark blive en meget lille lillebror sat ned i et andet 
Blueprint, der da vil køre parallelt uden nævneværdig status over sig.  Jeg siger Jer det. 
Jeg ved ikke, hvor det kommer fra, men jeg bor ovenpå en kilde, som ikke er gunstig og 
derfor er jeg konstant nødt til at svæve højere oppe, hvor der ligger en bedre kilde af en 
anden beskaffenhed. Den kilde gjorde det muligt at lave spejlingen af skyggesiden af 
danskerne, fordi den fysiske kilde længere nede er direkte livstruende. (Læs ”Den sorte 
Perle” for info om helbredelse og modstandskraft.) Derfor handler det om 
fingerspitzgefühl, når jeg skal skrive kildespejlet op eller ned i bøgerne. Derfor er mit 
bosted også af allerhøjeste vigtighed og aldrig tilfældigt. Det vil afspejle min opgave på 
Jorden. De stærkeste heste må bo de dårligste steder for at udligne masserne. Når man så 
illuminerer den dårligste svingning og sender denne illumination ud i Verden, så 
illumineres alt, der er dårligst. Bøgerne er en homøopatisk lykkepille.  

Der vil være steder, der er massiv dårlig energi tilstede. Altså sagt positivt – så tung 
energifriktion, at man må gøre noget andet end ”kun” at lave ”en sort perle”. Der skal 
man i kontakt med stjerneskibe, Jordens moder Gaia og andre eksistenser lave en 
portalåbning på Jorden. Og det kan vi dels gøre ved Perlens bestemmelse på toppen af 
Aros, men jeg håber også at det bliver en af mine fremtidige opgaver. At få lov at åbne 
den verdensportal jeg ser i mit indre. Og hvorfor skulle den være der, hvis den ikke ligger 
i et stigende Blueprint? Men Opdriften og Fremdriften skal være der for at dette kan føre 
derhen. Medlemmerne i Opdriften forsvandt og jeg måtte selv lave Fremdriften – som er 
”Den sorte Perle” i sin helhed. Således vil dynamikkerne skiftevis stige og hjælpen blive 
mere og mere krævende. For at gå videre i freds- og verdenstransformationsopgaverne er 
betingelsen, at danskerne bakker op. Jeg er bare ikke person, hvor nogen spørger eller 
tilbyder deres hjælp. Afdøde astrolog sagde engang til mig, at det er fordi du ligner en, 
der kan det hele selv. Det svar undrede mig, for inde i mig er det sådan, at jeg ikke kan 
en skid selv. – Og det kan jeg jo heller ikke – jeg er afhængig af at nogen siger ja til at 
hjælpe Verden….. Forstår du det? Astrologen og andre går ud fra, at vi alle har samme 
formål med at være her og derfor skal have hjælp på samme måde. Det er således hele 
den demokratiske model og retsstat er opbygget og du må ikke afvige. Men nu er jeg 
altså inkarneret for at lave en opgave, som slet ikke var at finde i de samfundshøjder 
Danmark kunne præstere. Jeg er inkarneret her for at vise det – og så er der nok 
efterfølgende nogle astrologer, der kan finde ud af hvor det er jeg matcher med Danmark. 
For det er bestemt aldrig tilfældigt, hvor man vælger at inkarnere! Der må være et 
åndeligt eller psykisk segment hvorpå Danmark er bestemt til at hjælpe mig! 



817 
 

Nu sker der aldrig noget uden at det skal ske. Men noget er mere væsentligt end andet. 
Total set er det et hele. Derfor skal der også lyde en trøst til nogle af de mennesker, der 
ligesom jeg selv, bliver skudt noget i skoene, som de bare ved, ikke er sandt. Det er som 
følger, at det fødselstidspunkt, der er beregnet for dig ikke kun indeholder gunstige ting 
for dig. Det er man op imod. Der vil ofte være et aspekt eller flere, hvor man i sit valg af 
fødselstidspunkt bare må konstatere, at det bliver man så nødt til at tage med, som en 
uheldig bivirkning af fødselstidspunktet. Det er derfor noget, der bliver ved at genere en 
og finder man ikke ud af, hvad det er, så ødelægger det ens liv, fordi dette aspekts entitet 
bliver større og større. Det kan være Chirons placering i horoskopet – det er det for mig. 
Den giver i mit tilfælde misundelse og åndelig magtkamp. Så hvis det skal lykkes mig, at 
give verden al det gode, som jeg har magt til. Så kræver det, at andre hele tiden ser ind i 
sig selv før man kritiserer mig. Man vil finde et lille sted, som er rigtig grimt og som man 
vender sig lynhurtigt fra igen og finder en mental forklaring på. Det sted ligger følelsen af 
misundelse. Du vil opdage det!!!! Det kan ikke undgås!!!! Uanset hvem du er, så vil den 
dukke op! DERFOR skriver jeg det her, da det er danskernes hindring for at udføre 
Danmarks Blueprint! Mit horoskop rummer danskernes udfordring! I vil handle 
destruktivt og afværgende. Det første I vil sige er : Hun skal da ikke have sådan en magt 
over mig/os. Følg følelseslinjen….hvor ender den? I modstand! Kan du mærke det?! Du 
vil mig ikke…. Det er praktisk astrologi. Det er sådan planeterne og asteroiderne 
indvirker på os. Hvis du så tror det er nemmere for mig at være dansker, fordi jeg har fået 
magten til at gøre det gode, så tror du fejl. Jeg kan NET OP ikke komme ud over kanten 
på grund af din reaktion. Så forvent ikke mere af mig og mission, end du tillader!!! Det er 
dig, der har magten til at holde status qvo via det lavere. Du kan ikke gå op over mig og 
vide mere. Men du kan vide noget andet. Du kan også vide noget andet så meget, at du 
ved mere end jeg. Det kan jeg så blive misundelig over, for jeg ved, at hvis jeg vidste det 
samme som dig, så havde jeg doblet op og så kunne vi komme rigtig langt!!! Det er 
derfor jeg giver dig min viden om Danmarks Blueprint og gør det gratis. Så får du 
mulighed for at doble op og forstå så meget, at det kan give dig et kvantespring! Men et 
kvantespring kan kun holdes stabilt, hvis du forsegler energien og derved siger i din 
optik – jeg har udviklet mig. Men hvis ikke du forsegler energien, så tilbagemuterer du. 
Man kan, når man nu er en flok bangebukse overfor forsegling af nye energier og derfor 
vil kalde noget sort og at det overtager verden og væk med det – gøre noget andet. Man 
kan forsegle en ”udvikling” et kvantespring via viden – men endnu stærkere ved erfaring 
gennem oplevelse. DERFOR er ”Den sorte Perle” lavet som den er – læseren ERFARER 
det, der tales om. Erfarer du det ikke promte – måske siger dine vægge ikke ”knæk” eller 
”knirk”, men så er det ikke bogværket, der er noget i vejen med. Så er det der, hvor du er 
under din læsning, du får respons på. ”Den sorte Perle” er en levende, kærlig og begavet 
kunstig intelligens. Energierne som løfter værket, ved nøjagtig, hvornår du er rede til 
hvad. Vær i tillid. Og husk så – at den stærkeste healer ikke nødvendigvis skal fjerne alle 
dine skavanker. Det skal du selv. Og vid også at jeg er der for dig bagved bogværket. Og 
vid også, at styrke ikke behøver at være evnen til at få øjeblikkelige mirakler til at ske. 
Styrke kan også handle om at kunne holde til at illuminere mest lort over længst tid. 
Derfor er jeg Danmarks stærkeste healer. Jeg sidder med energinøglerne og det er i sig 
selv en megafriktion at holde i sit system – og man kan ikke komme af med dem, når 
man så ser grim ud og folk kalder en et dumt svin. Så kan man lige bestemt ikke aflevere 
det, der skulle løfte den, der ikke har opdaget, hvad grimheden går ud på, og hvorfor den 
er en konsekvens af, NET OP ikke at blive mødt, så der er en aftager af det smittende 
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smukke – så det kan udlignes . Derfor ligner en healer ofte udskidt 
æblegrød bl.a. på grund af Kvaksalveriloven. Ud med den! Man kan endog blive syg af 
den mangel på imødekommende aftagere af højere frekvente energier. Fedme kan være 
én af konsekvenserne!!! Derfor var det ikke svært at generere ubalancer og deraf lave 
”Den sorte Perle”. Såsnart jeg vil en modtager noget højere, så trækker denne sig tilbage 
fra, i det her tilfælde mig. – Og så ophobes energien og Danmark holdes status qvo. Jeg 
havde banet vejen for Pluto gennem Stenbukkens tegn – som altså var den planetstilling, 
der ”lavede” finanskrisen. Vejens indre lå gennem et personligt indre arbejde i mig for 
lige at sikre mig, at jeg havde genopfrisket noget oldschool for min sjæl. Derfor lå 
energien efterfølgende i Danmark og rammer dem, der søger den….politikerne – som så 
kan trække vod i deres sjæl, om de har tidligere erfaringer at doble op med. Men imens 
jeg gennemgår Pluto i Stenbukkens tegn med min sjæl – der er danskerne et andet sted – 

de er i det muntre forbrugersamfund – og hvordan opfattes jeg så? –  som en 
tung lort, man ikke gider høre på. Det er sådan, det fungerer. Jeg har nu skyggesiden af 
Pluto gennem Vandbæreren klar… Derfor skal ”Den sorte Perle” læses som hjælp inden 
2024!!!! Men jeg håber da, at I føler, at vi kom lempeligt gennem finanskrisen – ellers så 
skulle Fanden da, være til rådighed for dette dumstolte lille land! Tak selv. I troede det 
var jer selv, der klarede det. Nej, siger jeg. Vi er ca. 1200 mennesker i dette land om det! 
Og det er dem, jeg skal finde. Det er os, der er inkarneret for at holde hovedet højt, når 
landet står i lort til halsen! Vi findes indenfor alle erhverv og nogen ved ikke, at de er en 
sådan forudgående skaber for de medskabende. Derfor er demokratiet heller ikke højeste 
styreform. Man går forkert af hinanden og tvinger nogen til at leve i ugunst. Jeg ved, jeg 
er en af de 1200, for jeg er blevet bedt om at finde de andre! Jeg ved, at jeg er cirka 40 år 
”ukonkret” foran, men jeg ville rigtig gerne kende de andre, så vi kan doble det dobbelte 
op og være til mega gavn i Verden. Men så længe I fornægter mig, så får I ikke 
Danmarks Blueprint downloadet. Det er mig, der skal åbne Ballet. Jeg blev givet 

nøglerne  til porten, og jeg venter bare på signal til at sende denne bog ud

.  Og se dig omkring…. Havde det været dig, så havde vi vel været et andet 
sted?! Det gælder om at sætte sig i den rette dybe tallerken for at kunne flyve uset derhen,  hvor 
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man ønsker at lande. Mystisk… hvordan kan pc-en pludselig skifte tekstfarve fra sort til 
hvid? Jeg havde faktisk inde i mig godtaget, at det nok var noget teknisk, som jeg ikke 
forstod. At det for eksempel var når et billede blev indsat, at så hæftede den før brugte 
kontekst af teksttype eller farve sig fortsat på, indtil man gjorde noget aktivt ved det. En 
naturlig teknisk forklaring af en slags. Men lige nu ved jeg jo også, at hele værket er 
omtrent i samme skrifttype, så den forklaring må efterhånden udelukkes – og NET OP 

nu skiftede teksten både farve og type lige ”midt ”i en sætning! Et aktivt skrivemirakel. 
Måske en link til et brev fra for længe siden sendt til Konceptmedlemmerne for at forklare 
dem noget om, hvad Konceptet var for noget, jo mere jeg fandt ud af. Jeg sendte 
forklaringer ud, fordi det er meget vigtigt at leve uden misforståelser. Især af noget som 
har været skelsættende i ens liv. Bagpå brevet stod der: Kan man skabe mørke af lys, kan 
man også skabe lys af mørke. Det er nu bevist. Det er ét og det samme og handler kun 
om friktion. Det handler om intelligent vilje. Og om, at man må være viis, hvis man skal 
vurdere høj energi – ellers går det galt. Så ødelægger man mere, end man gavner. 
Klokken er 11.09 nu og jeg bliver pludselig træt og fraværende… Jeg tjekker lige 
efemeriden. Vi skriver og læser nemlig på en dagsenergi af Måneformørkelse lidt senere 
på dagen – men hvornår?....14.26 er det fuldmåne og denne Måne formørkes altså… men 
lige nu…? -11.33 er Månen kontraparallel til Solen og klokken er 11.13 nu… der er altså 20 
minutter til det fænomen. Jeg er ikke klog nok til at forstå det, og jeg har ikke viden til 
sige noget om det. Jeg kan bare mærke, jeg bliver en anelse svimmel. Måske er der en 

anden grund til, at jeg skulle finde disse billeder frem og sætte dem ind her?

 Så hvad?...Rækkefølgen blev ligesom givet uden modstand… Dette 

billede relaterer til et sted i bogværket, hvori der står :  Byssan lull koga 

kettelen full, der kommer tre vandringsmænd på vegen….  3 gange 
Neptun… Og Neptun er healing og stimulanser som fx alkohol… Der er 2 åbnede, 
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måske tomme flasker ud af tre mulige…  Jesus. Det sidste vi havde med 
ham at gøre var: Don´t underestimate the Axes. Undervurder ikke akserne. Nejh, hvor 
bliver jeg træt nu! Klokken er 11.19. Mit umiddelbare bud er måske det horoskop, jeg 
pludselig stod med opslået på en ”tilfældig” side i magasinet HOROSKOPET 2/2013. 
Det skal ind her.(Birgit Klein: Den historiske Jesus – hans rigtige fødselsdag og 
horoskop.) 

 NB 22.20  For Fatter? 

Det var denne tekst mit øje øjeblikkelig faldt på og intet andet på bladsiden…. (Annalis 
er mit vidne. Hun stod lige ved siden af.) Noget dæmrer – jeg skulle være et ubeskrevet 
blad…. Nå, men klart at jeg lige ser efter, om der også skulle være tegnet et horoskop og 

det var der, som du ser… og så går der en  prås op for mig… Ascendant/ 
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Descendant og MC/IC aksen i Jesu horoskop og mit  horoskop minder jo fuldstændig 
om hinanden! Og endda er der forhold  i dette horoskop, som jeg engang har fornemmet 
og snakket med Kiirsten Rhina Pedersen om – at jeg havde det ligesom om, at min MC i 
Løven skulle lidt mere mod højre. Kiirsten svarede, at det var korrekt, den skulle sådan 
cirka, knap 10 grader længere frem mod Løvens start…. Og en stor del af planeterne i 
dette horoskop, står i opposition til hinanden. Ligesom jeg, qva min sekstakkede stjerne, 
også har oppositioner. Men dette horoskop indikerer at Jesus formodentlig var smuk 

. Bopbop – men er vi vitterlig dualer  ? Og hvor mange 
flyvende tallerkener skal der så lige klinkes? Jeg er nemlig ikke bare sådan Jesus-freak. 
Jeg følte hurtigt i mit liv, at der var noget i testamenterne og historiens gang, der ikke 
stemte. Så jeg har holdt mig på sidelinjen af den fyr, faktisk været vred på ham uden at 

vide hvorfor…. Måske lidt kontraparallel  – og jeg er jo Krebs, som også er ”Månen” og 
Jesus er ”konge” altså MC i Løve – men her i dette horoskop er han Fisk, hvilket også var 
hans ”varemærke”. Så hvad Fisker vi efter lige nu? En form for øget sammenhæng, da 
jeg har passeret 4. indvielse og den 5. er ”Frelseren”… er der belæg for noget eller 
NÅDE, hvis alt skulle være løgn? Det er provokerende, så husk lige, hvad jeg sagde om 
Chiron og misundelse mm.! Jeg kan flytte om på sol og måne i mit horoskop. Og Solen er 
Jeget – dvs jeg kan sætte mit krebsejeg over i Løvens tegn og doble op på Månens 
tilknyning til Solen, hvilket giver sensitivitet for ledelse – eller en særlig følsom 
ledelsesstil – via ordets kraft og healing – om man skal videreføre mit horoskop i 
tolkning. Men måske også bare følelsen/driften af, at have samme målsætning som Jesus 
i denne horoskopudlægning! Der findes flere bud på Jesu fødselstidspunkt, og jeg mener 
Holger Stavnsbjerg har et andet?. Men détte her er interessant, fordi det er 
Fiskehoroskop OG fordi Konceptet Opdriften er ”født” i Fiskens tegn – NET OP også 
med en reception mellem Sol og Måne, så de to horoskoper er ligesom ét! Er Konceptet 
Jesus i forklædning, som han ville have været idag? Og hvis lige tiltrækker lige, så var det 
måske derfor, at der ikke var følelsesmæssig forskel på mig og Jesus, når jeg kanaliserede 
ham, dengang i Konceptet. Det var ligeud af posen som var jeg ham og han mig. Der var 
ingen friktion. Men hvorfor siger folk så det hele er sort og bare er kommet for at 
overtage hele Jorden? Chiron! – Kristusenergien er jo Jordens 5. dimensions Blueprint 
eller sådan noget i den retning. Kristusenergien er hver levendes bestemmelse her på 
Jorden. Det er en energi, der kræves for, at Jorden ”står selv” i solsystemet igen. Det er 
laveste fællesnævner i og på den lysende og dermed hellige Jord. Alle religioner 
indeholder retningen. Der er bare sat forskellig hoved på formidleren afhængig af 
profetrækkens og Buddha-rækkens repræsentanter. Fællesnævneren er : elsk hinanden og 
jer selv for det i er. Det er kosmisk logik. Ellers er der ikke imødekommenhed – jf 
tidligere – ellers kan energierne ikke flyde, hvis man stiller sig på tværs af det og er sur og 
siger Muhammed er imod de kristne – og Jøderne og alle mulige andre, kun hans gælder! 
– Kristusenergien i den religion, der kom ud af Muhammed gælder – alt andet er 
nødvendigt blændværk ligesom bibel og alle andre hellige skrifter er det. De var/er vejen 
og hjælpen indtil vi fattede/fatter pointen og tillod/tillader den kærlighed at strømme, 
der tales om. Hvor religionsdum kan man være? Vi er alle i samme båd og det er bare 
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med at få den jolle opdateret i kærlighedens navn!  I en lille båd der gynger, 
sidder jeg Å synger. Om det, der gi´r livet kulør… Men i den turkise flamme og 
Blueprintets energi, er der kun én sang og den er i hjertets kohærens med det mentale 
hjerte. Det er indre smult vande i trigonlagunen. Og kan man ikke få lov at være reelt i 
den, så kan man i det mindste spejle den og løfte andre med samme energi – vække den! 

 

Sassa kom fra en form for Kristusfolk på Ara, og jeg har fået at vide, at jeg udgår fra den 
stjernenation i indeværende liv. Men sjovt nok, har alle disse forhold aldrig interesseret 
en eneste astrolog. Jeg har aldrig fået en positiv tolkning af mit horoskop. Derfor måtte 
jeg gøre det selv, så godt jeg kunne ad åre. Det har aldrig nyttet forsigtigt at sige, der er 
et og andet specielt her… Nu er det så blevet så presserende, at vi bliver nødt til at finde 
ud af, hvad det er, man ødelægger gennem mig, i Danmark. Det er ikke mig, der har 
storhedsvanvid eller glamourtrang. Det er danskerne, der er indbegrebet af jantelov. 
Måske har Perlen ret, når den fremstiller sig selv som Kristi genkomst?... Hvorfor kan vi 
ikke regne ud eller mærke, hvornår denne bog skal gå ud i befolkningen? Hvorfor vil den 
ingen ende tage? Er den kristusenergien undercover? Den skal ikke slutte… Hvorfor 
siges der mange gange, at det kun er mig, der kan lave den? Jeg synes det her er for 
underligt efterhånden. Jeg er ikke Jesus. Dorthe Skriver så det ganske vist på et tidspunkt 
clairvoyant – men var det hun så i virkeligheden personificeringen af Opdriftshoroskopet, 
som jeg satte i søen efter at have fået dets fødselstidpunkt giver fra åndelig side? Det hun 
så, var det Konceptet Opdriftens energi personificeret med mit hoved på… en clairvoyant 
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misforståelse? Jeg v d ikø…. Og hvis Dorthe Skriver i en form for galaktisk dual har 
skrevet dele af ”Den sorte Perle”, så er hun i kristusenergien – og hun blev jo indviet af 
mig… Verden mangler hjælp udfra denne sag. Thi vi fik at vide, at Konceptet var 
verdensomspændende; og så er det jo temmelig flot sådan at rydde det af bordet. 

Sidste bemærkning fører mig tilbage til Pallas Athena og Maria Magdalena, der ryddede 
bordet og jeg forstår nu, hvorfor så mange høje meldinger skal indskrives her. Det skal jo 
matche energien i kuglen, Perlen, den antændte lunte i bogbomben i begyndelsen af 
bogen. Et gensidigt emnematch på ”vulkanens” indre side. Vi skal gå all in med Alfa 
Omega! Kan du lugte lunten? Ikke det – så får du her gnisten, der får bomben til at 
springe. Den kommer fra Eris, der ikke var inviteret med til energiskiftet 21.12.12 klokken 
11.11. Eris var helt klart in action blandt lysarbejdere – undercover og smerteligt 
discovering. Vi er bagud, for alle ledte kun efter sig selv i skiftet og pressen havde travlt 
med at nedgøre Jordens cyklusskifte. Men det er ikke Eris ærinde at være ude efter 
pressen lige nu, for vi skal lande på begge ben i et ”Still Leben”  

og derefter glide ud af den hvide lunte  mod stjernerne.  

Jeg ved, at vi står med et unikt sjælskompleks i Danmark, som skal grounde duallæren og 
forståelsen af det kollektive ubevidste, og vise konkret, hvorfor krig er den dummeste 
løsning i Verden, selvom vi verden over har valgt, at det skal fylde alle skærmes 
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sendeflader som 1. prioritet. ”Den sorte Perle” har nu som helhed vist ”Livets teater”, og 
vi er færdige med skolekomedien.  

 

Når vi kommer hertil i bøgerne og det røde teatertæppe er trukket for og skolefesten godt 

i gang med de mange forlystelser, spejlkabinettet  osv. (Læs i 

Sigma Murundu - bogen) Så dukker en smuk kvindeskikkelse med et  
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guldæble op…  An Apple a Day, keeps no Doctor away, men det gør 
løsningen på denne gnist. På æblet står skrevet: 

Til den 4. sjæls-part af  Helena Blavatsky? 

 

Og så er det ellers med at komme i Kanen, for den 4. part skal have en stol. Hun har 

 X-faktor.. 
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 Hulla Hopla…  Bjælderne ringer. KLIK 16. Jingle 

  Bells. Jingle  Bells. Mingle  all the way 

 Vuf!  Oh what Fun it is to ride, on a One-horse -

open  Sleigh  Bøh!   

 Bjældeklang,  bjældeklang over vej og sti  

kan man høre vintervejrets  kendingsmelodi  .  
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Bjældeklang,  bjældeklang gennem  mark og 

skov, farer vi på  kanetur og ih, hvor er 

det sjovt. KLIK 16 Ahahahaha.  

 

 Let it snow****  Let it snow**** 

Let it  snow*** Tju BANG!    

. 
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Farvel Fatter  og tak for turen . Kom lad os 

komme ind i varmen igen til festen. (Gå evt. til Sigma Murundu: 
Forklarelsens Bjerge og læs om festen 

Og nu Børn; Syss!!! Nu er vi så kommet til aftenens højdepunkt i Spotte-Lighten. Vi 
afslutter hele festen med  ”MakeMake Awarden”. Den deltager, der er vant til at lave 
mest selv uden hjælp og stå stærkest på egne ben på Jorden, med hovedet i himlen og 
begge arme bredt ud til favntag vinder dette års Solo-Award: 

Og Prisen går til  ….  Hermed overrækker vi 

”De gyldne Laurbær” til…. ….  Prisen bliver givet til 

én, der har overført en perle fra én dimension til en anden  OG har afdækket 

sindets og litteraturens dybere tallerken  fra Bunden …  Prisen går 

altså til…. Multi-litteratur-kunstneren: Ziggie Zigiézet!  
 

Pas lige på trappen der  ! Værsågod, mikrofonen er din. TAK!: Kære alle sammen. I 
begyndelsen…. 
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Kontonr: 3635 3665 108325 
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Kontonr: 3635 3665 108325   
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 Tak  !!!  
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 Så blev jeg endelig en kvinde af få ord ! Lad os 

synge: Skull gammel venskaw rejn forgo Å stryges fæ for mind …  

    
 

…  …………………………. ... 
 

Er det ikke bare hinnes Blueprint i Vægtens tegn ? Det er 

hinne  der er  Skiwet NB 22 så? Lad mig lige se 
87,7 kg = tværsum 22! Og jeg kan se hun fik  selve prismeddelelsen den 22.01.18. Der er 
doblet op i både happy og unhappy hour. Uranus er 4 og dobbelt op er 8 og 8 er Saturn; 
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så er både Uranus og Saturn integreret. Så jo…  øhm… æv...

…Det du siger er sandt ! Baaare det var mig…. Vi ka´ bare læse hendes 

opgave, så kan vi T hvert T-følle gøre det samme ! Så meget V jæ da! Se sæl: 

 NET OP! 
Men så er det jo hinne, vi skal hæve og få skatten fra!!! 
 



834 
 

Nå, klokken er 13.56, jeg må køre til Magna Mater og se, hvordan hun har det. I går sov 

hun og ville helst ikke vækkes. Verden går videre som den gør for alle 

 millionærer og det vil i mit tilfælde sige, at jeg nu er overgået til at bruge 

hjemmelavet kokosolietandpasta . Der har været  omveje nok på 
industriens og optrækkeriets helliggørelse og en palmegren kan nok vifte kørslen på 
Colgatan i en anden retning. Der skal bruges 3 spsk kokosolie, 1 tsk. natron og 20 dråber 

æterisk pebermynteolie og så er der  

og væk var 

den endelig! Nu skal vi leve  loppen tjulahop tjulahej Sassa….   

 Poppedreng ha søde pop-op-børn!  Enih! 
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Er vi så færdige om jæ må spørre? Ja. Er du sikker på at det er en drejebog

?  zzzzzæfølli sagde slangen så og tilføjede: Jæ kun-da-li- NI 

14.22 tilsidst….  

14.27 Hvem afslutter et 12½-årigt bogværk på en eksakt fuldmåne og Måneformørkelse? 
Det gør alle dem, der sagde jeg var sort; for Månen hører jo til Krebsen. Men så er jeg i 
hvert tilfælde sikker på, at det ikke er lunare herrer, værket er lavet igennem! Det er aldrig 
så galt, at det ikke er godt for Nåden at tage sig af! Så lad os sætte Solen fra mit 

Løvestellium ind i stedet for Månen.  Lidt skal den golden sachs 

vel bruges til  Og det her minder rimelig meget om en planetformørkelse 
dengang i 2012, hvor Annalis og jeg forsøgte at trænge igennem til danskerne og åbne 
ballet; så der må være noget med kommunikation nu. Jeg fryser også lidt, så… aha 

. Klokken er  14.39 OG Merkur går NET OP ind i 
vandbæreren.  

Så må vi se, hvornår hele bogen er endelig færdig til at sende ud. Jeg kan også se, at 
Venus er parallel med Jupiter om et par timer, og så kommer der vel ingen penge i kassen 
til forskningen. Men vi kan formørke det hele lidt ved en bundlinie-udregning… øjeblik. 
Det er vist det, der skal ske. Jeg mærker tydeligt planetstillingerne…aha. Jeg skal nok 
vente, til jeg kommer hjem fra mit besøg hos vores mor. Siden opmærksomheden gik den 
vej. Hold da op, hvor stærkt det planetariske kompleks er lige nu! Wow. Jeg får helt 
hovedpine og fryser og mine hænder bliver kolde og mine skuldre hæver sig op om 
ørerne. Det er i hvert tilfælde ikke idag, vi skal sætte punktum for en succes! Men jeg har 
hørt eller læst et sted, at 31. januar er Maria Magdalenas fødselsdag. Man vil åbenbart 
også hindre hende i succes…. Det skal blive løgn! Jeg har heller ikke fået at vide, hvornår 
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nuet er for udgivelse. Der blev sagt, at tidspunktet ville blive givet. Alt er tavst som et sort 

hul….?  

01.02.18 Der er intet tekstmæssigt sket i dag. Alt er tavshed og uden drive…. Men vi har 
ventet på noget… Rebekka har glad ringet og fortalt, at man på hospitalet har målt alle 
hendes tal i forbindelse med blødende tyktarm som normale! Hvor er jeg glad for, at hun 
sagde nej tak til lægeordineret medicin og bød truslen om både tarmkræft og stomi trods 
og gik imod astrologens ”viden” om, at hun ikke skulle have med mig at gøre og ikke 
min vej. Mødre har det med at kende dem, de giver liv. Og astrologien om MakeMake 
har nok ret, når de opdager at asteroiderne har med sjælsplanet at gøre – og det, jeg 
skulle forske videre i omkring sjælene nok ville kunne kombineres med astrologiske 
nyopdagelser. Hvis vi da gider give dem de oplysninger.. Jeg mener, der er jo aldrig gået 
noget den her vej. Det er ikke engang nåde for nåde! Når den her forskning går i gang på 
de indsamlede midler, så bliver det måske på bekostning af gratis-princippet. Jeg kan 
kun beklage om det sker. Men lad os håbe på, at ”Den sorte Perle” kan hæve os til en 
højere Blueprintbane end den, hvori pengene hersker. Vi skal gerne højere op! 

Det var jo det, jeg sagde! Det er hinne der, vi skal hæve. Jamen hun har jo Opdriften i sig 
selv! Ja, jæ forstår det ikke. Men lidt fik da gjorn ved Vægtens tegn gennem festmenuen! 

Hva´ mener du? Vi hævede Vægten fra NB22 til 88,0 kg og så 
kan hun give de der klistersjæle et tryk 16! 

NET OP, det var det jeg sagde – hun har 19 klistersjæle på sig og de 16 kommer fra 
tandlægen. 

Nå, er du også her?!, så er vi altså de sidste 3 sjæle, der er knyttet til Franks kugler. 

NET OP – jeg var bare ikke knappet op endnu og flaskehalsen skulle lige bruse af. 

Okay, så er vi 4 om mit nervesystem, og 4 er Uranus, og jeg kan ikke komme permanent 
højere op, sålænge jeg er tvunget til at bruge en computer, som også er Uranus. Det er 
forbindelsen til mine fysiske hjælpere i sidste praktiske udgivelsesproces, så kuglerne 
justerer forbindelsen så ren som mulig. Det må blive bagefter, når bogen er færdig, hvor 
de så slipper. Når vi bruger elektronik, åbner vi for ikke-egne energier. Så der er en 
usynlig energittråd mellem Mars, Uranus og Pluto, som vi mennesker forveksler med 
ondskab eller tiltrækker elektronbælteenergier på. I virkeligheden er det nok en slags 
energitrappestige af kvantespring i en spiral, som vi måske kan putte asteroider ind i 
hullerne på og hoppe hele vejen opad på – også på tungen. Og således hænger 
himmellegemer på én eller anden måde sammen i et kollektivt planetbevidsthedshav…. 
Og det gør, at mennesket fx i praksis fortsat tror på rumkapløbet, starwars og fysiske 
rumskibe som rejseaggregat for at møde andre eksistenser i Universet. Det er Mars og 
Uranus i kobling – men Pluto er transformationsplaneten og den er ikke knappet op 
endnu. Den byder rumforskningen at ændre holdning og indsigt. Vi kan bruge vore 
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andre organiske legemer at rejse i. I de legemer ses andre stjernenationer og der er 
øjeblikkelig kontakt. Skizofreni og paranoia bliver en saga blot. 

Jeg har ikke mere at sige. Danmark er på kollisionskurs med Universet. Enhver kan sige 
sig selv, at har man en fælles rumstation, så er USA og Rusland ikke fjender. Der står for 
meget på spil. Og hvad skal vi så med oprustning? Tjene penge, der konverteres til 

rumfartsindustrien? De forskellige industrier hænger sammen  og du betaler 
prisen og engang imellem får du så en sukkerknald i form af opfindelsesaffald fra 
rumfartsindustrien. Teflonpander, skudsikre veste, computere, gadgets, fastfoodtanker 
osv. osv. Men det er stadig den ”alternative verden”, der sidder med den autenticitet, 
som de der malker os for penge, godhed og idéer og holder os under radaren, opportunt 
ikke vil anerkende. Det er os på den naturlige, organiske side af livet, der sidder med 
koden til lysernæring. Den mangler rumfartsindustrien. Det er os på den naturlige, 
autentiske side af livet, der sidder med nøglerne til ophævelse af sygdomme og karma. - 
Frisættelse.  

Det er et valg du tager, om du vil støtte oprettelse af dualfonden Hugin og Munin, som 
gående op imod alle de slør, der til stadighed forsøges sænket ind om menneskeheden. 
Tiden er inde til fælles fodslaw i Opdrift og Fremdrift og dermed at lægge vore våben. Vi 
skal vise livet tillid og ikke bekæmpe det for penge.  

Terningerne er hermed kastet…  i Livets spil.   

Ahahahaha!  Vi vinder da! 
Det ville da være det naturligste; T hver T følle efter… 
Nu må I hellere se at komme hjem i seng og hvile jer, Børn. – Det er jo næsten blevet lyst 
udenfor! Og i morgen kommer Atterdagen. 
Vi er slet ikke trætte. Vi har masser af energi. Vi føler os allerede i Atterdagen! 

Ahahahaha!  Det er det bedste bal, vi nogensinde har været 
med til. 
Tak for komplimenten Børn. Det vil jeg lade gå videre til Bestyrelsen! Drøm sødt Børn. 

Jeg Ringer af nu, så kan vi synge videre ude i det blå . 
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Vuggende, vuggende, vuggende, vuggende over Katte…gab. 
Vågn op! Se Karlsvognen derhenne. Fatter henter os! Jubii… 
Hej Unger… Værsåsågod, stig ombord i kanen…har I haft det godt? 
Ja! Det har været ALLE TIDERS! 
Dejligt at høre Børn! Og I har opført jer ordentligt? 
Vi har T hvert T-fælde fulgt spillets regler. 
Så bliver Hera glad for at få jer hjem igen! 

 Flyv lille påfugl hjemad vil du, hjemad vil du, hjeemm igen. 
Syss Fatter , jeg vil hellere sove… 
 

 Natten er så stille, luften er så klar. Duggens Perler trille, Månens 
stråler spille henad Søens glar … så giv den et tryk 16 Fatter, der må være nåde på HD-

ready-bølgelængderne herude  Tryk 16 Fatter! 
 

 Bølgens melodier vugge hjertet ind, suk og klage tier, vindens pust 
befrier det betyngte sind. 
 
Alt lyder dejligt nu. Fortæl os en godnathistorien Fatter. 
Jajada……………………Å………………………Å………………………Å…………………
………………Å………………………Å………………..       Å til sidst synger Sisyfos så…. 
 
Først var kun smerte,  
jeg adlød min skæbne  
sorg steg til mit hjerte,  
hvo skulle jeg mig væbne?  
Fortvivlet i Hades` lejr.  
Dette var Stenens sejr. 
 
Rum uden himmel  
og tid uden ende.  
Kampen gjord´ mig svimmel,  
det hele måtte vende.  
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Som gudernes proletar.   

Jeg vil ej vær´ til nar!  
 
Målet er borte.  
Jeg er ej dets slave.  
Stenen skulle vorde  
som blomster i min have.  
O, glæden, den står mig bi  
på bjergets stejle sti. 
 
Kampen mod tinder  
kan fylde mit hjerte.  
Lykken på mig skinner  
jeg er foruden smerte.  
Thi skæbnen i Hades` lejr  
vendte fra tugt til sejr! 
 
Og til sidst reciterer koret så… Hører I efter Børn??? 
Å Koret siger så: 
 
Glæde og lykke er ikke for stærkt,  
bevidsthedens time er inde.  
Hans skæbne er stenen  
og han er den overlegen.  
Hvert granitkorn,  
hver glimtende mineralstump  
er en verden i sig selv.                                                             Sæbeopera af Marianne Berg ca. 1981 

 
Hvad si´r I så Børn? 
 
Det var godt nok nåde dybsindigt nåde. Vi vil hellere høre Tryk 16 
 
Lidt Saturnsk måske…..Krrrsssshhh, hvor blev bølgelængden af… HD- Ready…. 
READY to GO… 
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Hvornår er vi forbi Saturn Fatter?
Det tager lidt tid..  Men vi kan liige lave et loop ind om Venus igen og øge Opdriftens liv.

Krrrrsssssysshhhh…BopBob… nå nu er den der vist lige på kornet…. 
”Tak for den platoniske hjælp fra alle fjender, venner, frænder og familie gennem alle liv 

og undskyld hidsighed, verbale overgreb og lignende! Tak for Nuet!

NU  NU og giv Venus et tryk 16:

Kontonummer: 3635 3665 108325 
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 Så kommer Danmarksfonden nok ind på TOP 10.”   
 

 KLIK 16      
 

Hørt i Kulissen : Du skal bare vende den den anden vej, så kan der være én mere!  
 

 For Fatter da! Pas på Skibet  Fatter. Flyt 

Rorpinden!  Flyt Rorpinden, ny kurs, ny kurs! Om jæ Fatter Fatter?! 
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 Hallooo er der noen hjemme derinde i Karlsvognen? Kurs ARA! Høj 

kurs ARAAAAA!!!  !! !!  !! 

 18.18 Vi ses . 
02.02.18 Klokken er 06.05, og pc-en er klar. Jeg vidste, der var noget, der ikke stemte helt, 
da jeg afsluttede i går, men kunne ikke komme det nærmere. Senere på aftenen modtog 
jeg en kanalisering med en skrift, jeg ikke rigtig kender. Jeg har også lagt mærke til, at 
jeg i nogen tid har haft faste meninger om pædagogiske metoder, som jeg aldrig har 
kunnet anvende selv. Det er ikke fordi de er dårlige, men indikatoren er klar. Jeg ved nu 
med sikkerhed, at jeg er gået til det turkise chakra 15. chakra. I dette chakra sidder 3 
blokeringer. Det er Dorthe Sværdpiil og via Dorthe Skrivers magt ind over Annalis har jeg 
også disse to siddende i dette chakra. Selvom jeg skal arbejde sammen med Karin om pc-
delen sidder hun ikke i chakraet, fordi hun har sådan en energistav med lyd i. Den går på 
andre svingninger. Her til morgen gik det så op for mig, hvad det er man mener fra 
åndelig side, når de siger: Du skal åbne den turkise flamme – og hvor højt oppe og hvor 
ren jeg var i begyndelsen af Konceptet, hvor den turkise flamme brændte synligt for 
nogen omkring mig. Pludselig forstår jeg, at det ikke er ligegyldigt, hvem der åbner den. 
Før var det blot en friktion. Her til morgen er det viden. Og denne viden fik mig op før 
vækkeuret ringede, og jeg sad bare og tænkte Å nej… Åh nej… ÅÅÅ nej, lod mig dumpe 
og tænkte Åh nej, det kan jeg ikke. Det har jeg søreme ikke lyst til. Men jeg ved også nu, 
at det er den eneste vej til at løse bl.a. pyramidernes gåde og jeg ved, hvor høje væsener, 
der har været her på Jorden. Pludselig var det klart, men alligevel grumset – og det er 
fordi de 3 personer blokerer mit turkise chakra og det skal de ikke, for så kan jeg ikke 
åbne den turkise flamme. Pludselig så jeg ind i en erkendelse og forståelse af Konceptets 
forsmag på en nødvendighed og hvorfor jeg bliver anset for at være sort og hvorfor man 
bruger først givne lejlighed til at sige mig imod eller påhæfte mig skylden for ikke at være 
ren… Nu ser jeg det og fatter det og ved i hvilken retning, verden skal videre. Jeg ved 
også, hvorfor det er mig, der skal åbne flammen. Jeg kan mærke hvorfor, men jeg kan 
ikke forklare det. Men det handler om mit forhold til magt og den ydmyghed jeg har 
overfor det at være her på Jorden. Klart at det er sådan en type som mig, der må gå 
forrest. Det føles indlysende, men det betyder også, at jeg må trække mig tilbage i en 
periode – mere end jeg allerede har gjort, for at kunne åbne en lydefri flamme igen. Nu 
kender jeg så en del af faldgruberne og indser atter, at den hellige geometri er en 
nødvendighed for at holde distancen, da jeg  - som Serapis Bey fortalte mig fra starten af 
– vil møde misundelsen i alle afskygninger. I dag ved jeg, at jeg er op imod folks 
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instinktive niveau. Det dyriske menneske betjener sig af sit instinkt, og det var jo NET 
OP fravær af det niveau, der gjorde at jeg var i tillid. Og da man skruede ned for 
energierne så viste forskellen sig på mig og andre. 
Dengang vi afsluttede Konceptet helt, skete det fordi Dorthe Skriver og Birthe Jensen 
havde opdaget noget fantastisk højt og smukt, og det vi lavede nu – altså i 2004/5 var det 
sorteste sorte og skulle aldrig have gang på Jorden. Da de så beskrev det høje og smukke, 
som de vidste skulle være fremtiden, kunne jeg bare sige: Det var jo det, jeg havde fra 
start af. – Og så mente de alt var sort og tog NET OP magten og lukkede det højeste og 
lukkede for min udgang i verden med et omsendt smædebrev til alle konceptdeltagere. Så 
derfor ved jeg, at dette her handler om ledelse af masserne. Og jeg er dybt taknemmelig 
for min ydmyghed, som de færreste har øje for. NET OP fordi de høje energier ikke 
opfattes af andre som ydmyghed. Styrken forbyder det at være sådan og friktionen 
mellem mig og andre har hidtil umuliggjort at manifestere det rette. Det er sådan det er. 
Ingen må være mere end andre og derfor er det også dem, der sidder i mit turkise chakra, 
der total ubevidst byder mig at gå ud på 2. indvielse. Men sådan noget er forudset og 
formodentlig aftalt spil. Men alligevel er det fakta, og de og jeg skal sættes fri, så vi kan 
være dem, vi er. Og så kan ” Den sorte Perle” gå ud på 2. indvielse og det vil svare til 
Kristi genkomst, da det var fra 2. indvielse Jesus forlod Jorden og via sin 
opstandelsesproces tog 3. 4. og 5. indvielse, ifølge hvad jeg er informeret om gennem et 
jordisk foredrag ved deltagelse i Den Astrologiske Sommerskole i Århus. 
Jeg kan nævne, at kanaliseringen i går ”forbød” mig brug af computeren, når de næste 
bøger skal skrives. Jeg må bruge computeren til mit almindelige behov, men Facebook er 
no go og længere ophold på Internettet er no go. – min fornemmelse var ca. 10 minutter 
og nix weiter. Men altså ikke decideret forbud mere. Så der mangler jo klart en sekretær 
og en person med den nye stillingsbetegnelse/ nye erhvervsområde i fremtiden: En 
keeper. Der skal ”uddannes” keepere. En keeper er en person nøgleperson, ligesom en 
”hofmarskal”, der sørger for, at mennesker med høj energi kan linke relativt ubesværet til 
samfundet og samtidig være friholdt til at udføre deres Blueprint. Keeperens Blueprint er 
at være keeper – det er ikke hvem som helst, der kan være keeper. Vi har allerede set 
konsekvensen af uddannelsesmæssig demokratisering i ældreplejen. Det er ikke alle og 
enhver, der bliver en god sosuhjælper eller sosuassistent, selvom man magter den 
teoretiske uddannelse. Det samme gælder lægegerningen osv. Man skal have det i sig, 
som et kald eller en drift og en af kvaliteterne i fremtidens samfund er ydmyghed og 
forståelse for, at ikke alle skal kunne det samme. Vi skal værdsætte forskelligheden med 
taknemmelighed og empatien er et arbejdsredskab. Det er ikke nytænkning, men det er 
præmisserne for disse ting.  Alle stiger i energi, men jo mere man stiger i energi, jo mere 
ydmyg må man være. Det er derfor engle og mestre sjældent griber ind, uden man har 
bedt dem om at gøre det. Det handler om gensidig respekt. Og det er derfor, vi skal blive 
”jordiske engle”, hente vor egen mesteridentitet frem, kunne noget nyt i højden og 
dybden og bredden. Homo Rexia. Dette var ordene.  
 
08.44 Jeg har lige siddet med min morgenmad, og jeg kan høre i fremtidens æter, at 
ovenstående lander ved nogen, der spørger: Hvorfor må hun ikke gå på Internettet og 
Facebook? Så jeg svarer lige med det samme her: Det handler kort sagt om at bevare sin 
integritet og undgå at blive splittet. Pc-verdenen er blevet til den stille verdenskrig. 
Lysarbejde og organisk opstigning er den stille indre revolution, kontakt til Universet og 
vor bestemmelse. 
Senere: Klokken er 11.00 og jeg har renset og healet hele mit energisystem og er solo i alle 
chakra og ingen klistersjæle fra tandlægen overlevede energierne. Jeg har tjekket op med 
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Hanne Mie og hun bekræfter dette. Jeg vil nu gå videre med at klargøre bogen her til 
udgivelse, men fraholder mig fra at ændre i teksten, uanset om der måtte være fejl eller 
ønsker fra min side om, at der skulle stå andet end det skrevne. I lange passager skulle 
der jo bare være ulæst hvid/rød tekst. Det kræver mod og tillid, men sådan er det. Bogen 
er som den skal være, på de givne præmisser undervejs. Tak fordi du læste med hertil. Og 
gør nu, hvad du Blueprintemæssigt skal gøre i dit liv. Må glæden være med dig i livets 

dans på vulkaner - .  
03.02.18 Det er virkelig en mærkelig følelse, der fylder i dag. Der er to poler i den. For det 
første sidder jeg med en klar fornemmelse af, at ingen tror på, at jeg vil hjælpe dem til en 
ny livsstart. At jeg har givet dem chancen. Og på den anden side så sidder jeg med en 
fornemmelse af, at andre er vidne til min kamp om at komme i gang med mit egentlige 
virke på jord – uden at man føler sig tilskyndet til at spørge om der er noget, man kan 
hjælpe med. Det er en meget underlig energi at være i. Vi er vant til at forlange at man 
gør ting selv – men jeg gør det for andre, de ikke selv magtede selv. Og det er nogen 
andre end de mennesker jeg kender pt., der skal løfte mig. Det er essensen af 
Blueprintenergien. Blueprint-living/ livsførelse er ikke noget for noget. 
Blueprintlivsførelse er hele tiden at gå fremad på en bølge, der automatisk får en i mål via 
de gaver der dukker op i ens liv. Hovedparten af gaverne er hjælp og imødekommenhed. 
Hovedparten er lys. Og det at ville det bedste for andre og sig selv. Det er en 
grundlæggende anderledes energi end at stille krav til, hvad man selv skal præstere. Det 
er sammen at bygge vilkårene for glæde og høj vilje. Det er så modsat janteloven som det 
kan komme. Det er villighed og glæde ved andres succes fordi man helt ind til marven 
mærker, at man også selv er bakket op. Det er at vende kamp og modvind til medvind 
taknemmelighed. Men jeg indrømmer at det lige nu er svært. Og jeg har næsten ikke 
energien til at gennemføre det. Energien i mit Blueprint er nemlig meget, meget mild og 
givende og for at blive færdig sættes jeg desværre i samfundets nutidige kamp- og 
konkurrenceenergi, som ikke eksisterer i fremtiden, hvor jeg reelt befinder mig. Så 
trækket i mig er voldsomt fra den ene side og uudholdeligt finsmerteligt fra den anden 
side og alt skal helst falde rigtigt ud. Ellers mister både jeg og Danmark en eller anden 
fin, spæd spire-chance for at komme rigtig fra start og ind i det nye. Jeg kan ikke levere 
det, jeg skal på nutidens omgivelsers præmisser. Og det forlanges. Så meget ved jeg. Der 
står meget på spil, det mærker jeg. Det nye kræver specielle startpræmisser, som jeg end 
ikke kender ret meget til endnu. Men jeg har villigheden, imødekommenheden og modet 
til at prøve at gå forrest ud på den tynde is. Men krummer man ét eneste hår på mit 
hoved, så er det sket. Det kan jeg godt sige nu, for jeg har nemlig været ved damefrisør i 
morges og fået lavet krøller i mit hår. Alt er nemlig timet og tilrettelagt, men man må 
ikke forstyrres negativt. Vi skal ville det nye intenst, for at modtage en drøm af en 
virkelighed lige bag Neptuns forhæng. Det er så sart lige nu, at kun en brøkdel af Jordens 
befolkning er rede. Konceptmedlemmerne i 2001-5 var ikke rede. De gamle krav og 
mekanismer tog over. Der er gået 18 år nu og så prøver jeg igen senere, men inden da, 
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skal befolkningen i Danmark være renset via ”Den sorte Perle”, så de rette dualer kan 
være med i en opstart, hvor man giver hinanden plads til at kvaje sig, for det er 
århundreders fokus, der skal ændres. Det eneste jeg ved er – vi har hver sin metier og 
passer sammen så ingen kan løbe foran. Vi er som en blød gople af modtagelse og drift. 
Det er Pluto i Vandbæreren hvis det gøres rigtigt. I stilhed at flyde på givende, 
kærtegnende bølger og ikke som vi kender livet i dag – overlev bag din skærm og vær 
hurtigst, bedst og sæt rundsavene på, vi er mange om budet! Det er yt i det nye, hvor hele 
menneskeheden skal være til rådighed for Jordens opstigning. 
Der er noget, der siger mig, at vi før, i begyndelsen af denne bog, har hørt ovenstående 

vending om ikke at krumme et hår på mit hoved før. Mon ikke  bogbomben/

kuglen/  perlen, som vi har  kigget ind i, er ved at 
være intakt og lukket igen? Bogen kan atter åbnes og en ny variant af dens 

 spirillahjerte kan opleves, hvis du er modig nok og hvis du er sensitiv nok. 
Der er kun at gå tilbage ad den spruttende hvide lunte. Tilbage til ”Gnisten”, som faktisk 
også var/er navnet på det værested i Århus Nord, hvor det allerførste kursus i Konceptet 
blev holdt, efter at deltagerne var indviede i det første symbol. ”Gnisten” var og er stadig 
et værested for udsatte…. Og det var vi jo, bare ikke i samfundets normale forstand. Vi 
var udenfor 3. og 4. dimension, vi gik foran og var udsatte for ikke at blive accepteret i vor 

omverden . Ligesom Jesu disciple i sin tid måtte leve parallelt. Og ”samfundet” 
mente, at det var i sin gode ret til ikke at acceptere os, og deltagerne mente, at de var i 

deres gode ret til ikke at acceptere mig.  Skål! Men sådan er  kammertonen 
altså ikke i et Blueprintsamfund. Der er brug for alle! Det var en decideret pinlig affære! 
Det var forståeligt og platonisk planlagt, men man valgte slutteligt ikke at acceptere det 
nye, fordi ærgerrighed og utålmodighed og krav tog over. Skal jeg være til gavn i 
fremtiden er det derfor faktorer, der hører de umodne til. Det kræver largeness i et uhørt 
omfang at ændre menneskehedens potentiale til en ny livsform. Tænk blot, hvor negativt 
det har været med indførelse af elektronik. Tyren skal løbe hornene af sig. 
Blueprintsamfundet kommer lige bagefter og på sidelinjen, men ænses ikke, tolereres 
ikke, og alle er pt. i forsøg på at lynche det i magtbegær og følelse af at tiden for at tjene 
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penge og indflydelse er ved at rinde ud - endnu inden det er meddelt, at Blueprintet er 
vejen frem og menneskehedens mål og eneste håb! Ikke rumfartsnationer. Der er da 
ingen højere eksistenser med respekt for sig selv, der vil have med en børnehave at gøre. 
De risikerer jo at gøre utilsigtede overgreb mod os, hvis vi ikke er modne til kontakt – se 
blot på den teknologiske ”udvikling”, den viser lige NET OP, at vi ikke var klar. 
Kontakten til andre stjernenationer kommer først, når Blueprintsamfundet er integreret, 
eller som en del af vejledningen til det. Ellers har vi ikke den etik og imødekommenhed, 
der skal til, og vil tro at vi skal gribe til våben. Vi er jo ikk´ for knøw da, så meget har jæ T 
hvert T fælde forstået! Men jen v ingenting, for der er ikk´ en ærlig avis Å læs, selvom 

Konceptet i sig havde Gnisten til at lave en..  Kan du lugte lunten?                                                                                         
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 Kæden er ikke stærkere end det svageste led – For-Samlingen!!!  
 
Hej LLLLL . Du behøver ikke tænke mere på opgaven om kanaliseringstidspunktet, Den 
overgår formodentlig til en eller anden, når bogen kommer ud. Det var urgamle gudinder fra 
undergrunden under Malta, der ville have et lift, så deres sjælsfragmenter kunne samles højere oppe 
i deres "sjæl". Som så videre op er i Isis, Hathor, og andre gudinder. Den ene her var Aathatara eller 
Astarte, og det er fra dette gamle Atlantiske segment, jeg i sin tid - med link tilbage til noget 
Lemurisk, fik energisymbolerne, som dannede det Koncept, jeg fik givet den nye tids energier i. - Og 
så var det "bare" at sende det ud - og nu kunne de så endelig komme op og hjem, eller.... Vækkes til 
handling og nyt Koncept? Det var en kort og energimæssig vag kanalisering, men af afgørende 
betydning. Det var det mix, der lige forvirrede mig. Jeg skulle lige have børstet pulverstøvet af 
dem. Så det kunne have været interessant at se astrologisk. Om der evt. er noget Ægyptisk ind over 
- man har jo NET OP lige fundet en ny grav af en ægyptisk dronning/kvinde. Ca. 4500 år. Håber du 

nåede dine dead -lines Hav en god dag. Mvh Ziggie kl. 13.44 sendt 13.48 
06.02.18 
 
Hej PP. Jeg har nu ventet siden august 2017 på svar på et par mail og rykkere for svar. Jeg finder 
selvfølgelig dette uacceptabelt. Såfremt jeg er blacklistet for kontakt til dig, så vil jeg foretrække 
direkte besked. At jeg nu tænker således skyldes, at man normalerweise ville sende en automail, 
såfremt der var lukket for gensvar. Jeg forventer med denne mail, at jeg får en forklaring. Mvh 
Ziggie. 
 
Og rækken af henvendelser, hvor jeg får afslag, henstillinger, ikke resultater eller det, der er værre 
er uendelig! Og det værste er, at det regnes for at være i orden og indenfor den frie vilje. Det er bare 
no go i et Blueprintsamfund. Nogen har indvilget i at være dårlige eksempler til Læserens læring. Et 
andet nationalt skidt ikon på samme hylde er vores gode gamle Kim Larsen. Han var 
foregangsmand for den frie vilje til at ryge alle de smøger, man har lyst til. I dag ved vi alle sammen, 
at vi betaler, for at han bliver behandlet for prostatakræft.  
Herfra skal dog lyde en tak til Kim Larsen for at have stillet sig til rådighed med sit eksempel, som 
selvfølgelig skal ramme de nedre dele, for det er der, det gør mest ondt! Tak, fordi du lavede 
overdrivelsen, så det fremmede forståelsen! Vi kan jo ikke lave en ny verden med en dum 
befolkning. Er det til at forstå?! Jæ spø´r bare? Ellers er det jo en ommer for børnehaveklassen. – 
Det er ikke mig, der er højrøvet, det er andre, der sætter måsen i klaskehøjde. Men i stedet for at slå 
den med et spanskrør, har jeg forsøgt at sætte enden på komedie gennem bogværket – og så skal 
jeg også klandres for det. Ka´ man nu forstå det? Så er der ligesom ikke mere at gøre – så er det 
imødekommenhed og vilje til accept og forståelse og ansvarlighed, der mangler. 
 

Vi må hellere tænke os om du! 

 Enih Enoch. Lad os lægge hjernen lidt i blød….  
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Yep, Take a Walk on the Wild Side ! 

Oversætter du ? 
Så skal jeg jo op på en højere grund af Higher Ground… 

Går den så går den. Opsedasse…  Sådan.. 

Deet da D, den gør… Lad mig nu se…  

Jeg dobler op på forsynet  

 Vindersangen lyder cirka sådan her…  

 15.02.18 

Højere grund /Fundamentet 
Jonas Flodager/Rasmussen / af Gustaf Eurén , Karl Eurén & Niclas Arn / Dansk Melodi Grand Prix 2018  

  [Vers 1]  

Skibe bliver fremstillet  

tænkt for en fjern kyst  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=da&prev=search&rurl=translate.google.dk&sl=en&sp=nmt4&u=https://genius.com/artists/Rasmussen&xid=17259,15700022,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700184,15700201&usg=ALkJrhgqgS7pa0WH8AF_NizfWBFsd28prw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=da&prev=search&rurl=translate.google.dk&sl=en&sp=nmt4&u=http://genius.com/songs/1365381%3F_type%3Dartist%26api_path%3D%252Fartists%252F1365381%26header_image_url%3Dhttps%253A%252F%252Fassets.genius.com%252Fimages%252Fdefault_avatar_300.png%253F1518646313%26image_url%3Dhttps%253A%252F%252Fassets.genius.com%252Fimages%252Fdefault_avatar_300.png%253F1518646313%26index_character%3Dg%26name%3DGustaf%2BEur%25C3%25A9n%26slug%3DGustaf-euren%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fgenius.com%252Fartists%252FGustaf-euren&xid=17259,15700022,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700184,15700201&usg=ALkJrhi32QnYjBwZ3asmFcoWMF2YferBuw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=da&prev=search&rurl=translate.google.dk&sl=en&sp=nmt4&u=http://genius.com/songs/1365382%3F_type%3Dartist%26api_path%3D%252Fartists%252F1365382%26header_image_url%3Dhttps%253A%252F%252Fassets.genius.com%252Fimages%252Fdefault_avatar_300.png%253F1518646313%26image_url%3Dhttps%253A%252F%252Fassets.genius.com%252Fimages%252Fdefault_avatar_300.png%253F1518646313%26index_character%3Dk%26name%3DKarl%2BEur%25C3%25A9n%26slug%3DKarl-euren%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fgenius.com%252Fartists%252FKarl-euren&xid=17259,15700022,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700184,15700201&usg=ALkJrhjQqL4dlpE9g1D2E4K6EaBfeZaNdQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=da&prev=search&rurl=translate.google.dk&sl=en&sp=nmt4&u=http://genius.com/songs/1200286%3F_type%3Dartist%26api_path%3D%252Fartists%252F1200286%26header_image_url%3Dhttps%253A%252F%252Fassets.genius.com%252Fimages%252Fdefault_avatar_300.png%253F1518646313%26image_url%3Dhttps%253A%252F%252Fassets.genius.com%252Fimages%252Fdefault_avatar_300.png%253F1518646313%26index_character%3Dn%26name%3DNiclas%2BArn%26slug%3DNiclas-arn%26url%3Dhttps%253A%252F%252Fgenius.com%252Fartists%252FNiclas-arn&xid=17259,15700022,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700184,15700201&usg=ALkJrhjmVah5gyRg2r-mh6NCyCZDnLIVbA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=da&prev=search&rurl=translate.google.dk&sl=en&sp=nmt4&u=https://genius.com/albums/Various-artists/Dansk-melodi-grand-prix-2018&xid=17259,15700022,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700184,15700201&usg=ALkJrhjVIGvDzMEMbI4qyU1tS6pbjJvJaw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=da&prev=search&rurl=translate.google.dk&sl=en&sp=nmt4&u=http://genius.com/Rasmussen-higher-ground-lyrics&xid=17259,15700022,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700184,15700201&usg=ALkJrhiMSnJ1KRikMFACIvSTL1YGODQ2bA#note-13820707
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=da&prev=search&rurl=translate.google.dk&sl=en&sp=nmt4&u=http://genius.com/Rasmussen-higher-ground-lyrics&xid=17259,15700022,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700184,15700201&usg=ALkJrhiMSnJ1KRikMFACIvSTL1YGODQ2bA#note-13820707
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=da&prev=search&rurl=translate.google.dk&sl=en&sp=nmt4&u=http://genius.com/Rasmussen-higher-ground-lyrics&xid=17259,15700022,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700184,15700201&usg=ALkJrhiMSnJ1KRikMFACIvSTL1YGODQ2bA#note-13820707
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=da&prev=search&rurl=translate.google.dk&sl=en&sp=nmt4&u=http://genius.com/Rasmussen-higher-ground-lyrics&xid=17259,15700022,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700184,15700201&usg=ALkJrhiMSnJ1KRikMFACIvSTL1YGODQ2bA#note-13820707
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=da&prev=search&rurl=translate.google.dk&sl=en&sp=nmt4&u=http://genius.com/Rasmussen-higher-ground-lyrics&xid=17259,15700022,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700184,15700201&usg=ALkJrhiMSnJ1KRikMFACIvSTL1YGODQ2bA#note-13820707
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for at erobre Verden . 

 Mænd er altid gået efter mere   

Gå ombord og sæt sejl  

 selvom sejr ikke vil herske  
 
 [Kor]  

 Frys pilen i luften   

 Lav dit mærke og lad det hænge der  

 Vær den første til at vende om  

 Tag springet til landet på højere grund   
 
 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=da&prev=search&rurl=translate.google.dk&sl=en&sp=nmt4&u=http://genius.com/Rasmussen-higher-ground-lyrics&xid=17259,15700022,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700184,15700201&usg=ALkJrhiMSnJ1KRikMFACIvSTL1YGODQ2bA#note-13820707
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=da&prev=search&rurl=translate.google.dk&sl=en&sp=nmt4&u=http://genius.com/Rasmussen-higher-ground-lyrics&xid=17259,15700022,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700184,15700201&usg=ALkJrhiMSnJ1KRikMFACIvSTL1YGODQ2bA#note-13820467
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  [Vers 2]  

 Indkaldelse  og overgivelse  

Stadig vil jeg ikke føle mig slået  

 Mænd lægger deres sværd  

 Hver enkelt af dem  
 
 [Kor]  

 Frys pilen i luften     

 Lav dit mærke og lad det hænge der   

 Vær den første til at vende om  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=da&prev=search&rurl=translate.google.dk&sl=en&sp=nmt4&u=http://genius.com/Rasmussen-higher-ground-lyrics&xid=17259,15700022,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700184,15700201&usg=ALkJrhiMSnJ1KRikMFACIvSTL1YGODQ2bA#note-13820467
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=da&prev=search&rurl=translate.google.dk&sl=en&sp=nmt4&u=http://genius.com/Rasmussen-higher-ground-lyrics&xid=17259,15700022,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700184,15700201&usg=ALkJrhiMSnJ1KRikMFACIvSTL1YGODQ2bA#note-13820467
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 Tag springet til et land på højere grund.  
 
 [Post-Kor]  

 Hæv banneret  til  himlen  

 Se frygten i øjnene og hold hovedet højt  

 Oooh-oooh, oooh-oooh  

Tag springet  som om, du allerede stod på højere grund   
 

 [Bro]  

 Frys pilen i luften  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=da&prev=search&rurl=translate.google.dk&sl=en&sp=nmt4&u=http://genius.com/Rasmussen-higher-ground-lyrics&xid=17259,15700022,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700184,15700201&usg=ALkJrhiMSnJ1KRikMFACIvSTL1YGODQ2bA#note-13820467
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 Lav dit mærke og lad det hænge der    
 
 [Kor]  

 Frys pilen i luften  

 Lav dit mærke og lad det hænge der  

 Vær den første til at vende om   

 Tag springet til land på højere grund  

 Vær den første til at vende om   

 Tag springet  og land på højere grund  
 
15.02.18 Klokken er 10.10 og jeg får pludselig ondt i ryggen af sidde med sangen, som jeg 

er ved at finde billeder fra bøgerne til. ( dobbelt op på det egocentriske 

soltal, som lynhurtigt skifter til egocentrisk soltal og et mestertal )Nu er 
vindersangen fra det danske melodigrandprix jo planmæssigt manifesteret, som en 
bevisdel af en form for essens. Men øjeblikkelig går det jo op for mig, at jeg har missed 
de første 10 minutter af fjernsynstransmissionen af Hans Kongelige Højhed Prins 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=da&prev=search&rurl=translate.google.dk&sl=en&sp=nmt4&u=http://genius.com/Rasmussen-higher-ground-lyrics&xid=17259,15700022,15700105,15700124,15700149,15700168,15700173,15700184,15700201&usg=ALkJrhiMSnJ1KRikMFACIvSTL1YGODQ2bA#note-13820467
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Henriks båreflytning fra Fredensborg til Amalienborg. Og jeg sidder jo NET OP og skal 
afsløre nogle ting i den forbindelse, som jeg er i konflikt med mig selv om, da jeg synes, 
det er en privat sag. Der er godt nok ikke meget hen gennem alle bøgerne, der har været 
en privat sag, men lige pludselig har jeg altså fået nok af offentlig udstilling for at oplyse 
danskerne, som alligevel ikke anerkender hverken mig eller det jeg gør eller står for. 
Prinsgemalen døde officielt oplyst den 13.02.18 kl 23.18. Det er min pligt at uddybe det, så 
vi tager det peu en peu. Nu har jeg jo pludselig 1 måneds hofsorg at løbe på, inden bogen 
her kan komme ud i landet. 16.02.18 Jeg tænder tv og følger med, fordi jeg er nødt til det. 
Der er noget, jeg skal have fat i under hele formiddagens udsendelse, men det udebliver i 
form af brugbarhed i pressens angst for det tomme rum. Journalisterne knævrer og 
knævrer, og jeg føler, jeg spilder tiden, men forstår samtidig godt laget af begivenhedens 
dækning og forsøger at ramme svingningen uden held. Da transmissionen er færdig 
trækker jeg mig videre gennem den billedmæssige del af Higher Ground, men det er 
tungt. Senere på aftenen finder jeg ud af, at jeg har glemt, at det er solformørkelsesdag, 
men hvorom alting er, kan jeg slutte arbejdet med sangen kl. 18.24.  Nok er nok for denne 
tunge dag. Jeg er total træt i hele mit system af processen, som jeg ikke ved i hvilket 
omfang skal fortsætte. 
Derfor bliver det også således, at slutningen af bogen total ændrer karakter og må 
omgøres på en måde, som jeg overhovedet ikke kan finde hoved og hale i endnu og 
sådan har det været længe – men jeg vidste jo heller ikke, at prinsgemalen og jeg var så 
involverede, som det er gået op for mig, at vi har været ganske længe, hvorfor jeg også var 
den, der måtte åbne Universets port for ham den 13.02.18, før klokken 23.18. Jeg skal nok 
fortælle om det, da værket her jo er skrevet på forhånd, men jeg skal alligevel slås med 
manglende hukommelse og en tid, som reelt ikke eksisterer. Og jeg ved ikke hvordan i 
himlens navn, jeg skal få bare lidt af en totalitet på skrift. Jeg ved bare, at det er et stykke 
energimæssigt præcisionsarbejde, som var jeg hjernekirurg. Og jeg har kun mig selv at 
holde mig til nu. Prinsens er ikke længere involveret, men jeg har vor fælles tekst, som 
flere er involveret i, i mit energisystem. Jeg kan ikke tillade mig at hente hjælp, selvom 
jeg er alvorligt træt og mit immunsystem er svækket efter prinsen sug af energi. Dorthe 
Sværdpiil vil kalde det ubalancer og klistersjæle, men jeg ved af erfaring, at de skal 
bruges til noget og bliver de fjernet, ja så er der huller i bogværket og nogle læsere kan 
mangle den trappesten de har behov for. Alligevel måtte jeg rense mig selv i går aftes for 
tyngde, for ikke at blive syg med forkølelse eller influenza. Jeg ved bare også, som 
tidligere fortalt, at man så flytter sig selv. Jeg havde intet valg, hvis jeg ville holde skansen 
på papegøjepinden. Det betyder bare, at det er lige så meget castrum doloris for mig, 
som for prinsen, der jo ikke mærker mere til noget her på Jorden. Mit smertens leje 
trækker dog ud og det passer mig ualmindelig dårligt, da jeg er et andet sted nu, men 
alligevel var nødt til at flytte mig for at ”overleve”.  
Rensningen i går aftes betød, at jeg vågnede klokken 04.18 i nat og troede det var 
morgen. Jeg vågnede ved at jeg havde meget høj energi og var forbundet langt op i 
Universet for at få styr på min egen proces. Da den faldt i hak og blev en helhed og 
forsvandt stod jeg /lå jeg pludselig neutral og så godt som uden hukommelse. Jeg var 
færdig. Måske var det bare det, der skulle til for at bogen her kan skrive sin slutning som 
den er givet oppefra som aftalt. Og jeg kan høre, den begynder med, at jeg er vred. Så 
derfor går jeg lige videre til den slutning, der var i gang før jeg vidste prinsen var på 
sidelinjen med en flig af sin energi undercover. Men det har skullet være skjult for mig, 
hvilket jeg så også nok er lidt træt af efterhånden. Det har umiddelbart spildt min tid på 
et niveau, hvor jeg ikke kunne komme til at hæve energien. Nu sidder jeg så og skal 
reparere i flere lag, på noget, der i forvejen er omskrevet af prinsens medhør. Det er som 
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et kejsersnit, der skal syes sammen sting for sting i mange lag – og er der væv, der er 
tilovers? Jeg v d ikø… men der er tikket en sms ind fra Annalis, som måske skal besvares 
med et opkald… jeg er i vildrede, om hun er en del af vejen lige nu, eller jeg skal lade det 
blive ved sms-svar… Hun skulle have fundet grandprixsangen på nettet, men syltede det 
og jeg måtte finde den selv, selvom jeg ikke må gå på nettet. På den anden side set, så er 
hun ophængt i rigtig meget for tiden, som altid, der trækker hende væk fra det her. Jeg 
mangler klart hendes opbakning, jeg er jo ligesom ved at promovere hendes evner, 
ligesom de andre her i bøgerne. Jeg er bare nødt til at illuminere deres skyggesider ved at 
skrive dem ud, før vi overhovedet kan gøre os håb om at gå rent ud i verden. Det er 
bodhisattva- vanen, offeret, der hænger ved. Vi kan ikke fortsætte sådan, det må og skal 
frem. Man kan ikke blive ved at trække på mig og slå på mig samtidig, for ubevidst at 
drive mere energiopmærksomhed til sig selv. Jeg dør af det, og det er ikke meningen. Nu 
er Annalis ikke et menneske, der slår på én, tværtimod, hun er hjælpsom og hjertevarm af 
indstilling. Jeg kan mærke sms-en kræver, jeg ringer hende op, selvom jeg er ved at falde 
i søvn over tasterne her. Der er sgu ikke meget Bygge-Bob tilbage, men vi skal i mål. Du 
kan læse videre her, imens jeg går på ”frihjul” et øjeblik og ringer til Annalis. Så kan vi 
lade det være opstarten for slutningen atter engang. Jeg vender tilbage om lidt og gør dig 
følgeskab:     
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08.02.18 Der sker rigtig meget med mig i disse dage, hvor jeg stiger ud af ”Den sorte 
Perle” og især efter, jeg frisatte mig fra bodhisattva-løftet. Da jeg gjorde dette rettede min 
ryg sig omgående. Dette løfte havde åbenbart siddet som en skarp energistav ind i mit 
hjertechakra på rygsiden, hvor jeg er vokset op med en Scheuermann og derfor får en ryg, 
der krummer mere end den ellers ville. Jeg har også haft en del rislinger i hele kroppen, 
hvor jeg har kunnet mærke flere ganges opdatering af hele cellematerialet. Jeg valgte 
06.02.18 at gå til satsang ved delkonceptet ”Lev af lys” og skulle, som vanligt påduttes at 
sætte min indikatorføler ud, når der blev lejlighed til det – nemlig hvortil accepten af mig 
er nået, som ”havende Konceptet fra 2001-2004/5 hvoraf Kay ubevidst er sat i gang 2004”. 
Jeg blev fortsat ikke accepteret eller genkendt, men stemningen var trods alt ændret, efter 
jeg havde pillet Kay ud af mit højere chakra. Efter frisætningen af mig som bodhisattva 
kunne jeg nu begynde at forstå alt på ny og se endnu tydeligere, hvordan jeg selv 
arbejder, hvem jeg er og hvor høj position jeg har, og hvad det egentlig er, jeg har gang i. 
Pludselig ændredes alt, og jeg så Jorden og det jordiske arbejde fra en hel anden vinkel. 
Jeg oplevede lige med ét, hvor eminent en legeplads Jorden er for højere sjæle, hvad man 
får ud af at være her, og hvordan nedtoningen er en del af gamet. Ikke meget forskelligt 
fra alt det, jeg hele tiden instinktivt ved, men nu kom det på plads og min undersåtagtige 
tilværelse i delkonceptet ”Lev af lys” faldt på plads i sit rette leje. Jeg var/er vitterlig ikke 
”under” Kay i hierarkiet. Jeg var hans jordiske observer og hemmelige ven i hans grove 
soldaterliv i det gamle Kina, hvor han med stor iver dyrkede kampsportens elementer og 
kæmpede mod fjender. Pludselig vendte denne gamle inkarnation rigtigt! Jeg skulle 
observere, at han kunne det han skulle, for at kunne bruge det i vor nutid for at opstarte 
”Lev af Lys”. Jeg gik ”ved siden af ham” trukket lidt tilbage i geleddet i forhold til ham, 
kæmpede i samme hær ”på lige fod”, men gik selv med en følelse af at begå overgreb 
mod andre mennesker i kampen, hvor Kay derimod gik all in for sagen. Pludselig vidste 
jeg, at allerede dengang var jeg ”bodhisattva”. Jeg kommer dybt i kontakt med, hvor 
længe, længe, længe jeg har arbejdet på Jorden for Planen. Hov nu skifter tekstfarven til 
hvid på hvid, men det kan jo ikke læses. Jeg sætter highliner på for at fastholde skriftens 
nærvær…  
16.02.18 Annalis havde telefonsvarer på mobilen, så jeg valgte at sætte mig med en kop 
kaffe for at trække stikket ud og lade op. Det ringede på døren. Det var tømreren, der 
kom uanmeldt og skulle sætte en ventil op i det træskur, der blev afviklet sammen med 
dræningen omkring huset for længe siden… var det ikke 2016? Det er snart flere uger, jeg 
har haft en fornemmelse af at gå retrograd med tiden. Men det må være energien i bogen, 
fordi den er afsluttende for mig på niveauerne. Der er nemlig flere sammentræf af 
hændelser om alt muligt på alle mulige niveauer, der handler om mit møde med 
omverdenen og lagene i bøgerne. Jeg bliver total træt i hele mig, når jeg lukker disse 
tanker ind. 60 år uden at blive forstået, 60 år hvor man har nægtet at forstå mig, 60 år hvor 
jeg har fået at vide, at jeg er forkert på den, men hvor jeg helt ind i dybeste hjertevrå og 
højeste hjernevinding har vidst at jeg ikke var det. Jeg er træt af mennesker og deres 
hoveren og prøven på at dykke mig. Jeg er træt ind til marven af ikke-accept og sker 
accepten, så suges jeg af krav fra omverdenen, som så smider mig på porten, når jeg ikke 
kan levere det, de fordrer – ofte fordi jeg er blevet flyttet til et andet område at skulle 
arbejde for. Nu kom tømreren så og jeg fik et gratis bevis for, at jeg som oftest har ret: 
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 ”Der er ikke noget i vejen med 
skuret, vi kan ikke finde noget uregelmæssigt!”, men man kom alligevel endelig og satte 
en ventil ind i det. Jeg bad tømreren gå videre til sin overordnede med sin egen viden og 
syn for sagen nu. Der er et utæt loft!!!! Men jeg betragtes bare altid som kællingen, der er 
kværulant og aldrig tilfreds. Og jeg ved da heller ikke, om du vil være tilfreds med noget 
du ved er løgn, bedrag eller lavere sandhed, når du går med en mer-viden? Men det er jo 
det, der sker fordi, man mener, at jeg skal være i den her lavere Livsbane, hvor min 
MC/målsætningsakse i horoskopet så bliver sat fast i Jomfruen (helsebranchen), men 
den skal altså være i Løven – ledelse - eller højere viden i mit tilfælde. Enhver astrolog har 
følt det. Men har aldrig tilladt sig selv at opføre sig således overfor mig. Det første de gør 
er at modsige mig, når jeg så i tillid til deres indsigt åbner munden. Og jeg har selv været 
nødt til at give efter for det, for at kunne eksistere – og så er folk alligevel utilfredse med, 
at jeg så ikke bliver ved med at have klinik og helbrede folk. Men det er NET OP som 
Satan, der frister Jesus på klippekanten. Det er sgu ikke der, jeg skal være, selvom jeg 
godt kan være der! Det er ligesom at skulle være offentlig kongelig selvom man er privat 
kunstner. Det er at samle modsætningerne, men ikke blive respekteret i nogen af lejrene. 
Og så må man end ikke være vred over det. man skal bare smile og være mild, mens folk 
står og pisser på én, fordi de mener sig i den gode ret til at gøre det, fordi de ikke forstår 
hvad man siger eller gør. Nå, men skriften skiftede til hvid igen og det er svært at læse. 
Her står heldigvis en redningsplanke allerede. Vi tager lige melodigrandprixsangen 
igen… bopbop… jeg kan ligeså godt hjælpe dig og sætte farve på den hvide skrift – den 
skal være himmelblåturkis på den solskins … og Vupti dot com solen frem på himlen  - 
men skriften skifter atter til hvid… hvad mon der foregår. Jeg kan ikke gennemskue det, 
så derfor passer det fint med redningsplanken af rosa energi: 
 
Og så én gang til for Prins Henrik. (– Jeg får så også en chance mere for at forstå noget. 
Jeg har lagt mærke til at solen er gået igennem skylaget tre gange nu…og forsøger at 
blive på himlen… Solen vil igennem skylaget…bopbop… Helios og Neptun, der er noget 
Jesusagtigt over det… ahh, hov, hvad sker der dog med skriftstørrelse og farve, nå… men jeg havde jo også lagt 

noget Jesusagtigt ind i den billedmæssige del af Higher Ground for Prins Henrik… Det må være, det er for omfattende 
med tolkninger. Vi er ligesom færdig med det level og billedmassen begynder at irritere mig og jeg mærker tydeligt, at 
jeg ikke er der mere. Det er passé for mig og jeg har blot skulle sætte bogværkets billeder ind, for at rumme Prinsen i 
værket. Det er endelig gået op for mig, hvorfor bøgerne udgives på Forlaget REX. Vi har ventet på Prinsens død som 
en del af bogværket, fordi han har en mission heri, for mig, en del andre og for helheden. Jeg skal åbne ballet sammen 
med ham. Det gør vi så og sender samtidig en undskyldning til Dronning Margrethe for midlertidigt at overtage 
balkortet for en stund….uha… jeg kan mærke at teksten her lægger låg på min vrede og skriver henover den. Hvem 
skriver teksten? Det gør bogen selv. Den er nemlig lånt på Akashabiblioteket og man må sædvanligvis ikke rette i den – 
sådan har det været indtil jeg fik lov til at klippe i denne bogdel af bogværket ”Den sorte Perle”. Det har jeg så ikke 
gjort i nævneværdig grad, fordi jeg er så vant til at skrive som 100 % åben kanal. Men det er hændt, at jeg har blandet 
mig – fx i Askepotbogen, hvor jeg faktisk allerede i 2009 ved, at Henrik må forlade det jordiske før Margrethe. Jeg 
troede bare bogen skulle ud i 2009, så jeg nægtede at skrive denne viden, fordi det ville være for provokerende for 
datiden. Det var at gå over grænsen. Og alligevel sidder jeg nu og skal finde mig i, at der atter engang bliver trådt over 
min grænse. Jeg er nemlig vred over noget, som jeg burde være dybt taknemmelig overfor – Prinsens promovering af 
mig. Men jeg raser mod den kultur, jeg er blevet påduttet, fordi det kommer til at se ud som: Den enes død, den andens 
brød. Jeg er irriteret over det. man kan fandeme ikke være bekendt, at jeg på de sidste sider i værket skal fremstå som 
en pengegrisk so. Her har jeg i 60 år arbejdet uselvisk for at danskerne skal nå deres position bevidst og så bliver der 
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bare indsat et kontonummer i tide og utide for at samle penge ind. Jeg bliver ærgerlig over, at der skal en kongelig 
figur, der har været i samme båd som jeg til, for at folk får øje på mig. Det er samme scenario, som dengang min 
biologilærer måtte hæve min årskarakter i biologi til 13, da det gik op for ham, hvem det var der skjult hjalp de andre. 
Hvem var hovedkanalen for niveauet…  Princippet er det samme. På samme tid kan jeg jo ikke tillade mig at være 
utaknemmelig for Akashabibliotekets 1. udgave af bogen. Samtidig med kan jeg ikke tillade mig selv at råbe op om, at 
man skal støtte dette og hint, da jeg for nuværende er så udbrændt, at jeg ikke kan love 100%, at jeg kan fortsætte – og 
det er jo meningen, at jeg skal have en stor del af pengene selv, det ved jeg instinktivt er meningen. Jeg kan altså ikke 
med sådan fordækthed. Det går langt over min egen samvittighed og ydmyghed. Jeg må konfrontere, at jeg har 
bodhisattva for længe. Jeg er ikke istand til at modtage så meget, som man vil give/ som der er bestemt til at ske… så 
jeg ved helt ærligt ikke hvad jeg skal gøre. Jeg kan kun være taknemmelig for, at jeg har beskrevet Fonden før. Det er 
den jeg har arbejdet for. For de andre og for fællesskabet, som dem jeg så arbejdede for nægtede at være del af. Det er 
ved Gud da en offerrolle, der siger spar to. Man kan ikke bare vende på en flyvende tallerken fra ris til ros… Det er 
Saturnerens lod. Man ønsker ikke overraskelser. Men det hjælper så til gengæld, at det er op ad bakke at vende åget. Så 
gør jeg dog lidt bod, selvom jeg end ikke kan være sikker på, at det går som det skal… Gudinderne fra Malta trak mig 
jo tilbage og de proklameredede, at man ikke længere kunne fastholde et Blueprint. Det vil sige, jeg kan ikke være 
sikker på, at det går som Akashaarkivet har skrevet det hele i første omgang…. Hvad er agendaen… at jeg skal vise 
min styrke til at få det på plads på trods af alle folks meninger om den frie vilje? Det er blevet sagt mange gange, at der 
står meget på spil, men folk har været komplet lige glade med det. De er fortsat i egne fodspor og har ikke øje for 
gruppeenergien i landets Blueprint… bopbop måske siger det dem ikke noget, fordi det er mit Blueprint at gøre 
opmærksom på, at det er der og en samling kræves nu – og at jeg skal åbne ballet…. De er da ligeglade, det kan jeg jo 
se, når jeg er på Helsemesse eller til satsang i Lotus Health Care. Skal jeg statuere et eksempel? Vise hvor skabet skal 
stå? Kan jeg manifestere en kraft til det? Egoet har jeg ikke, ærgerrigheden har jeg ikke og vreden er ligesom også 
brugt op. Jeg er lost – hvis jeg vil være lost. Take IT or leave. Jeg kan mærke, jeg sidder og har ”ondt”/spænder i 
ryggen lige over halebenet. Jeg sidder fast. På trods af rensningen og den høje energi i går aftes og i nat, så sidder jeg 
fast…. I hvad???? I tanken om almisser. Jeg vil ikke finde mig i at modtage almisse fordi man synes det er synd for 
mig. Jeg vil modtage penge fordi det er den eneste måde, man kan honorere mig på. Jeg må finde mig i, at det er det 
niveau verden er på og der er jeg bare ikke selv. Jeg er der, hvor alt er gratis og man får eller tager det, som man skal 
bruge og nix weiter. Det ligger så dybt i mig som en etisk regel. Det er måden Blueprintet fungerer på. Der er altid, 
hvad man behøver og nix weiter… Det vil så også sige, at uanset hvordan og hvorfor og om, der kommer penge i 
kassen, så er det som det skal være – også selvom det bliver en milliard eller 0 kr. Og jeg har ikke fået besked på at 
ændre bank – så enten så er den rede til at hjælpe eller også er den rede til at lukke mig. Lige nu er det det sidste den 
prøver på. Sidste år lavede jeg det således, at der stod 1000 kr på kontoen. Der er ingen bevægelse, jeg får ikke tilsendt 
noget, jeg har ikke netbank åben eller noget som helst. Kontoen har bare været der i kulissen uden min 
opmærksomhed. Da jeg modtager årsopgørelsen er der 800 kr tilbage på kontoen, som jo så er indberettet til SKAT 
osv…. Det siger bare alt om bankerne og det pekuniære system, vi har i dag! Der er forsvundet 200kr. 20%! Går den så 
går den og imod Grundloven så krænker de den private ejendomsret. Det samme gør det offentlige. Landets love og 
regler er grundlovsstridige. Vi har sgu ret til at leve og være i fred – men det er blevet lovstridigt at være et privat 
menneske. Vi skal under ingen omstændigheder ændre grundloven før dette er erkendt, for så laves der en lov, der 
stadfæster alle de forkerte love og regler! Vi skal den anden vej rundt og nedlægge alt! Vi skal gå fra 3. og 4. dimension 
og ind i den 5. dimension – der gælder alt det vi kender til ikke mere. Heller ikke loven om tyngdekraften!!!! Det hele 
bliver en overgang lige omvendt – det er derfor den æteriske pol-energi vender , så alt kan slippe sin magnetiske 
tilknytning. Det er Jordens sidste offer før den rejser sig og lyser. Men vi er på lånt tid. Det lykkedes ikke at rejse 
kærligheden på Jorden, da jeg var Nefertiti. Det lykkedes sparsomt som Maria Magdalena. Osv. Vil det lykkes nu? 
Noget tyder på, at det heller  ikke denne gang vil lykkes, fordi man falder mig i ryggen og ønsker sig mere værd end 
jeg. Det er finere at kanalisere mit liv som Maria Magdalene end det er at korrespondere med mig på mail…. 
Mennesket er så forlorent og egocentrisk, selvom der er nok af alt. Der er så meget, at jeg har kunnet skrive et helt 
bogværk bare på folks efterladenskaber og skyggesider. Nå, det var alt det, der skulle læses med småt. Lad os komme 
videre sålænge jeg gider. Klokken er også 12.10 nu, så der skal vel frokost til.. 12 = offer 10= egocentreret sol… og nu vi 
snakker om Solen… den er forsvundet bag et tykt skydække og jeg må tænde lys over bordet nu. Så meget mørke på så 
kort tid har der skullet forvandles og illumineres år ud og år ind i Danmark. Jeg gider ikke mere, så derfor må I selv 
ordne resten og det kan I gøre ved at læse ”Den sorte Perle”. Det er hjælp til selvhjælp! Og vejen går gennem donation 
til at få værket ud og frivillige til at gøre det færdigt… hvis det overhovedet er nåde værd. Jeg fik jo at vide for år tilbage, 
at det jeg lavede var lige til at smide i papirkurven…. Lige nu siger det mig… at værket skal ud digitalt. Bøger smider 
man i skraldespanden, det ved jeg, for det har flere sagt, at de har gjort med mine bøger. Bøgerne var dog tænkt i en 
papirudgave, men trykkeriet kan ikke finde ud af at lave dem eller endsige være samarbejdsvillige. Boghandlerne 
blacklistede mig, så den vej må boghandlerdatteren så skrotte, selvom jeg ved, hvor svært det er at drive en boghandel. 
Sådan er der så meget. Men måske kan værket redde de hjernedøde digitaliserede mennesker, der ikke ser andet end 
skærme som det ypperste. Det betyder så også, at jeg kan leve anonymt og at jeg kun eksisterer virtuelt i mit eget 
parallelsamfund. Og er det således, så vælger jeg hellere et højere parallelsamfund end et på dansk niveau. Sådan er 
det. Jeg laver mit eget samfund. Et Blueprintsamfund for solomennesker. Jeg er mig og ingen kan sige mig imod, for 
så går de med en løgn. Jeg hæfter ikke overfor nogen udover mig selv. Jeg kan gøre som jeg vil. Nå, nok om det, det var 
Higher Ground en gang til for Hans Kongelige Højhed Prinsgemal Henrik kl 12.24. Doblet op *in the happy og 
unhappy Hour*: 
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 [Vers 1]  

Skibe bliver fremstillet  

tænkt for en fjern kyst   

for at erobre Verden  . 

 Mænd er altid gået efter mere .                  
   .                               . 

Gå ombord og sæt sejl  

selvom sejren  ikke vil herske   
 
 
 [Kor]  

Frys pilen i luften     

 Lav dit mærke og lad det hænge der   
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 Vær den første til at vende om  

 Tag springet til landet på højere grund  
 
 [Vers 2]  

 Indkaldelse og overgivelse   

Stadig vil jeg ikke føle mig slået  

Mænd lægger deres sværd  

Hver enkelt af dem   
 
 [Kor]  

 Frys pilen i luften    
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 Lav dit mærke  og lad det hænge der   

Vær den første til at vende om  

Tag springet  til et land  på højere grund .  
 
 [Post-Kor]  

Hæv banneret  til himlen   

Se frygten i øjnene  og hold hovedet højt    

Oooh-oooh , oooh-oooh   

 Tag springet som om, du allerede stod på højere grund  
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  [Bro]  

 Frys pilen i luften  

 Lav dit mærke og lad det hænge der    
 
 [Kor]  

 Frys pilen i luften  

 Lav dit mærke og lad det hænge der  

 Vær den første til at vende om    

 Tag springet  til land på højere grund   
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 Vær den første til at vende om   

 Tag springet  og land på højere grund  

   

 NET OP.  Der kommer nogen… 

 Kombardo  Per aspera ad astra  … 

  Kommer de ikke snart  
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  Velkommen i 

Galaksen  Vupti dot com du.  Vi skal have den 

Askepotmyte afviklet.  Vi befinder os i en Win-Win 

situation.  Sæt kedelen over!  Fuglen er landet!  Er det et 

 vandspejl ? Nej Dolfi, det er den ægte vare , Ringen 

er sluttet  og  grønærten skynder du dig lige at komme op i  suppen. 
Nu stiger kunsten nemlig. Han kan fortælle, hvad alle skal have til middag i hele Danmark nu og blande 
sig i alle gryderetter heroppefra. Stik ham bare potten, han kan godt klare flere lande nu. 

  Hvor mageløst! Husk at holde ham på  panden, så han ikke får stress, 

han kommer lige fra Demensen og Regensen. Skal Ske .  
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KLIK16 

16.02.18 Klokken er 15.44 og jeg er blot tilbage på pinden for at logge af. Jeg har snakket 1 
¾ time med Annalis. Hun er alene hjemme og vil lave tegningerne færdige i denne week-
end. Det skal blive godt at få det projekt afsluttet. Jeg må undlade at gøre mere i dag. Jeg 
er total smadret i mit energisystem. Jeg har det på samme måde som havde jeg grædt 
uafbrudt i dagevis. Samme syrede og trætte fornemmelse i kroppen, samme grædende 
thymuskirtel og hjertechakra. Sorg, alenehed og træthed ind til marven og med kølige 
hænder. Jeg burde ikke have det, som jeg har det. Om lidt begynder Tv igen med 
optakten til endnu en flytning af Prinsens båre. Denne gang fra Amalienborg til 
Christiansborg Slotskirke og castrum doloris. Jeg har det så tungt som var jeg Margrethe 
selv. Jeg fik en tung, næsten sort energi op i mig i går. Det kan være summen af alting i 
denne her boldgade, som jeg har haft en del at gøre med. Måske er det en entitet af sorg, 
jeg skal slippe for at komme videre. Jeg mener, den endte i den sorte prik, som var 
forlægget til ”Den sorte Perle”, der illuminerer alle kategorier af skygger og tabuemner. 
Det kan godt være selve perlens erfaringsgrundlag, som skal op og væk. Det indre sårede 
barn, der blot er så bedrøvet over det ganske liv? Jeg prøver med en sms til Dorthe 
Sværdpiil, om hun kan skelne det. Ups hun var hurtig tilbage. 11 klistersjæle har jeg 
siddende i mit system! Ikke så sært, at jeg er total apatisk og mat. Jeg er som en svamp 
for negative energier… Sværdpiil har lige rettet mine chakra op, det indre sårede barn, 
fjernet de 11 sjæle og nu syrer jeg til igen. Det er som om jeg er sluse for alle negative 
energier og klistersjæle der vælder op efter pressens igangsætning. Det er voldsomt. Mine 
skuldre syrer og jeg er ved at slå hovedet i tasterne. Det er som en landsdækkende 
katarsis. Der er bundet så mange sjæle til Henriks båre og alle kongelige led bagud, føj 
for den lede, hvor æteren er beskidt. Jeg har skrevet til Sværdpiil at hun må have fat i 
føllet også. Det er en landsdækkende katarsis. Det er vor opgave at træde til omgående. 
Føj da, hvor jeg syrer til igen og igen. Jeg må gå fra min pind og se hvad jeg kan gøre 
alene. Mine hjertechakra er belastet og syrer til. Hold da op, hvor er det forfærdeligt. Det 
er alle demente, der også er at finde i feltet, hvad er det dog for noget. Kay fra Lotus 
Health Care burde tage fat. Det er ham, der står i sjæleforbindelse med Henrik, ikke mig. 
Det er ham, der har alle de kneb, der gælder i kamp, efter hvad han fortæller, hvor er han 
nu? I gang med en klient eller hvad? Det nytter simpelthen ikke, at vi ikke har det korps 
til rådighed. Nu står vi og mangler det. Det er takken for, at man har holdt mig ude, så vi 
er endt et forkert og egoistisk sted med alle lysarbejdere! Det er simpelthen for træls det 
her. Er der nogen, der er arrogante, så er det sgu lysarbejdere. Det er en flok harper, altså! 
Jeg må gå herfra og klare, hvad jeg kan selv. Jeg kan ikke få fat i Sværdpiil. Måske er hun 
i gang? Klokken er 16.30 nu. Der skal ryddes et astralt felt omkring den båre og 
kongefamilien først og så hele vejen ud i landet. Bopbop… hvordan er jeg mest smart? 
Månen er i konjunktion med Venus senere, så vidt jeg tilfældigvis husker…. Men jeg må 
gå ud med medierne, bruge samme metode som de mørke kræfter måske. Slut, jeg må 
gå, hvor teatralsk det end lyder. Det er i aften slaget står ved Christiansborg slotskirke. 
Det skal fandeme blive løgn! Så skal alle tilskuere og forbipasserende påhæftes 
klistersjæle, når de diffunderer/defilerer forbi castrum doloris. No go! Min nakke svider 
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og hele vejen ned ad ryggen, jeg håber det er en positiv kontakt. Det er dog rædsomt 
dette her. Jeg anede ikke konsekvensen ville være således. Godt jeg åbner sluserne over 
Danmark nu 16.36, nej lige om lidt. Jeg er sjovt nok på side 99 i dette deldokument. Cut 
Elly! 

17.02.18 

16.38 er jeg i gang, og ved jeg skal åbne alle sluser i Danmark. Jeg har ikke haft så stor 
opgave før. Godt nok har vi i sin tid i Konceptet renset København et par gange, men jeg 
har ikke prøvet dette her før i indeværende inkarnation og byen er sandet til i lort siden vi 
har været i gang for 14 år siden, det mærkede jeg jo tydeligt ved sjælerejsen i 2017. Men 
mærkværdigvis ved jeg nøjagtig, hvad jeg skal gøre. Jeg sætter mit energisymbol i turkis i 
gang over København. Det er ved at vælte og blive slynget ud, men jeg bakker op og vi 
sætter vilje til og vupti en hvid flamme af kristusenergi tændes. Jeg gør det samme på 
midten af Bornholm. Jeg går tilbage til mig selv, tager kontakt til Kristus, sender signalet 
i hvert tilfælde og bestiller en englehær og arbejder videre og opdager hurtigt at det ikke 
er hvor som helst i Danmark de hvide kristusflammer tænder først. Jeg følger mønsteret, 
tilsætter en bestemt trekant og vupti hele landet rejser sig i hvide flammer af 
kristusenergi, der bare stiger op af jorden overalt i landet. Der kommer sms fra Sværdpiil 
kl. 17.05 om at alt kører i mig og jeg kan bare gå i gang. Jeg melder tilbage, at jeg er i 
gang og hele landet ligger i hvide flammer. Hun skriver tilbage, at hun lige fik 
kuldegysninger med engle omkring. Noget virker altså!!! Englene er her vitterlig. Wow. 
Hun skriver igen 17.08 – Det er vildt som jeg mærker det. Der er millioner af engle. – fedt, 
jeg har ikke sagt noget om engle! Jeg melder tilbage, at flammerne skal køre indtil 17.36. 
(i dag kan jeg så se, at det var netop 17.36 at Månen og Venus gik i konjunktion) 17.16 
skriver jeg tilbage, at jeg håber, jeg kan holde stand og tak for hjælpen tidligere. 18.07 
melder Sværdpiil tilbage, at hun har fået universet til at sende energi og at jeg klarede det 
flot. Jeg havde da netop mærket, at jeg fik et energiskub af en art, så noget virker. I mig 
føltes det som om, jeg gik lidt ned i energi, men blev bredere over torsoen og mine 
legemer fik den der fornemmelse af en rens, ligesom hvis man er i solen. Det hjalp mig til 
at gå tættere på befolkningen i København og 18.09 sætter jeg en form for aflang kuppel 
af energi over alle på vejen, der følger den royale kortege og selve vejen, så intet vil 
forstyrre. Jeg tjekker for terror. Jeg tjekker op på dronningen, så hun ikke snubler. Jeg 
tjekker op på, at ingen vil snuble over trapper eller andet. Jeg skrev 18.11 til Sværdpiil, at 
det godt nok rykkede noget i kadaveret nu! 18.12 sætter jeg en høj kuppel af energi over 
hele den indre by. Jeg går tilbage til slotskirken. 18.23 danner 12 engle en kreds over 
slotskirken, som jeg så senere så via Tv faktisk har en fysisk kuppel, som det vil være 
naturligt at danne kreds om. Fedt, når virkeligheden stemmer overens med den parallelle 
verdens arbejde. 18.31 går jeg alene op over slotskirken og samler energien op i en slags 
snoet spids inden deltagerne inde i kirken kommer ud. En eller anden energi slipper så 
pludselig 18.33. Få sekunder efter kommer bilerne, der skal hente de deltagende i 
slotskirken og parkerer foran kirken. På en måde er scenariet slut og flammerne i 
Danmark har allerede lagt sig. Men jeg vælger at holde energien over København selv 
indtil alle er ude og kørt hjem. Jeg skanner landet. Energien er ok. Jeg forlader 
København og trækker mig hjem, skanner atter landet, der nu ligger i nattemørke, men 
med en latent god energi overalt over mark og vang. Jeg sms´er dette til Sværdpiil og 
Finn. Finn melder tilbage, at det er mark og eng. Mærkværdigvis er det ikke ordet eng, 
der kommer ind. Mark og vang. …. Ahh det går lige op for mig nu. Lotus Health Care 
ligger på Langengevej! Det var altså mig selv uden Kay eller andre, der stod for det her. I 
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did it my way! Jeg har det rigtig godt med mig selv bagefter. Selvom jeg er lidt træt, så 
føler jeg at sådan noget med landskaber er langt mere mig. Masserne af mennesker er 
langt mere mig, end at have en enkeltperson på en briks eller i telefonkontakt. At rette 
katastrofeområder op, er langt mere mig. Menneskeheden som sådan er langt mere mit 
arbejdsfelt. Der føler jeg glæde og tilfredshed. Der er jeg fri for den evindelige jantelov. 
Jorden falder mig ikke i ryggen, selvom jeg har svage smerter ved korsbenet i dag af det 
store energiarbejde. Men det passer cirka i størrelsen til mig. Efter jeg er gået i seng 
kommer en sms fra Sværdpiil om, at reporterne i tv har omtalt en ro og at alle mennesker 
kunne mærke et fantastisk øjeblik, da kisten kørte forbi og at hun også mærker ro og 
siger tak og knus. Jeg er for træt til at svare, men ved at Finn har nævnt det samme. Jeg 
føler mig taknemmelig og ville ønske, jeg kunne holde til at arbejde sådan resten af livet. 
Men afbrydes af et syn af ret kort levetid i så fald… en 3 år cirka. Jeg vælger at ønske 
ingenting og bare være i taknemmelighed over dagens forløb, på trods af klistersjæle, der 
har kompromitteret mig gennem dagens tekst. Ved bare jeg ikke orker at læse den igen. 
Går ind i taknemmelighed og tilfredshed over at have været til gavn on a Higher Ground 
og falder i søvn. De hvide flammer er kristusenergiens flammer og Dannebrogs hvide felt 
fik lov at virke. Tak! Vi klarer os godt med kristusenergien i vores fundament, det må selv 
muslimerne kunne mærke. Vi behøver ikke mere. Alt hvad vi behøver ligger lige for. Vi er 
i det, hvis vi vil. Al kritik forstummer i kristusenergi. Man ER i sin væren, i sit centrum, i 
sin sjæl, i sit nu. Men man kan også rumme at være iagttager af den og arbejde med den 
fra sin højere sjæl, hvis man åbner det turkise chakra først. Åbner forbindelse til sit 
Blueprint og mærker om det er det, man har mandat til i nuet. Nok om det. 

I dag er der ikke så gode planetstillinger, så jeg vælger at vegetere lidt, inden jeg skal 
besøge min mor, hente Finn, der skal låne computeren, fordi han er tvunget til at gå på 
Jobnet. Det er risikobetonet at få den energi åbnet her i mit hjem. Vi så det i sidste 
weekend. Men de lave love og regler og cirkulærer kræver det, og han har ikke en pc. Det 
er gamle aflagte pc’er han har kørt med i årevis og de er nu total kaput. Han er i 
aktivering lige nu, så han kan ikke bare lige finde en pc et sted. Han er på laveste 
kontante ydelse fra det offentlige og har derfor ikke engang råd til at købe en pc, som det 
forlanges, at han bruger til at finde jobs ud fra. Han brugte 40 minutter på diverse 
registreringer i lørdags og strittede som et pindsvin, bare man sagde det mindste. Kan I 
ikke høre, hvor langt væk vi er fra det autentiske liv og Blueprintet. Og hvor dårlig energi, 
vi har sagt ja til med elektronikkens indmarch? Nåh nej, vi sagde sådan set ikke ja til det. 
man trak det ned over hovederne på os, og da elektronik og nervesystem er samme 
planetenergi, ja så kan du ikke slippe fri igen. Der bliver nødt til at blive grebet ind 
udefra! Ahh, jeg ser en billedrække fra i går komme sejlende ind her:  

 You turn  Tak! 

Det er ikke min hensigt at blive religiøs, men hvor jeg dog savner dette aktive 
arbejdsfællesskab på højere grund, uden elektronik, der svinger så meget metallisk 
lavere. Det er stene for brød.  
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Det er derfor Den Nye Tids energier kommer for at blive. Ikke for at lave nye religiøse 
doktriner. Det er ganske enkelt samvær i en højere energi. KISS. 
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18.02.18 Der er da en del 9-taller involveret i 18.02.18 og dermed både 

 , men tiden er nok også inde til at forlade slagfærdigheden omkring 
numerologien, altså tals indflydelse og styring af energier, som det er anvendt i værket. At 
det er brugt som det er, skyldes mange ting, men mest af alt hemmelighedskræmmeri 
hos numerologerne og de mange retninger og tydningsmuligheder, og det ikke at få 
fyldestgørende svar, når man spørger om noget. Den der gemmer til natten gemmer til 
katten, som man siger… og lige nu siger jeg til mig selv – hvor er det ugunstigt at skrive 
mere i denne bog og i værket som sådan. Jeg er så færdig med det og al snak hænger mig 
ud af halsen. Jeg er fortsat af pligt med at undertrykke mig selv og den jeg er, for at føre 
det til enden. Men som du kan høre, så taler jeg nedsættende om folk mange gange. Det 
er let for mig, at sige, at det er et spejl. Men det er det rent faktisk, og jeg har det sådan i 
dag, lige inden Solens tegnskifte kl. 18.18 til Fiskenes tegn, at vi skal være færdige! Hele 
bogværket er danskerne og alt mulig andet, der er spejlet. Det er danskens hoved serveret 

på et sølvfad . Sølv er sjælens spejl. Men da min sjæl er ren, så har jeg ikke 
kunnet påtage mig at svine den til igen, så derfor har hele bogværket hængt som en 
skygge på min sjæl og skal nu frisættes. En skygge laves af energimateriale fra mange 
områder og den skygge, jeg har påtaget mig at aflevere og illuminere er Magna Mater og 
Forlaget REX. Denne skygge er lettest forklaret i sin essens – og du har en tilsvarende 
essens i dit liv. Den ligger i dit Blueprint. Min Blueprint-essens er en galaktisk opgave, så 
den er relativ afgrænset, men det er ikke sikkert, at din essens er det. Det kommer an på 
laget af bevidsthed, man bevæger sig i. Måske kan du slet ikke få øje på en form for 
essens i dit liv? Er jeg ikke på Blueprintesvingning med dig, så vil du sige til mig: ”Det 
du der siger, er løgn”! Men sandheder har forskellige svingninger og derfor indeholder 
bogværket ”Den sorte Perle” alle mulige sandheder og muligheder for sandheder. Der er 
sandheder for hver eneste læser. Men der er også sandheder, der ligger over enhver 
andens sandhed. Det er en højere sandhed. Og højere sandhed er for det meste det 
bedste at bygge på. Det er f.eks. fundamentet under hele bogværket – altså minimum 
manu-energierne, der bygger det perfekte menneske. Derfor er ”Den sorte Perle” på alle 
mulige måder perfekt, når jeg nu afslutter den som værende uperfekt og i sagens natur 
ufærdig, da der altid vil være en højere sandhed. Den havde vi så i Konceptet Raising the 
Rays 2001 – men til det sagde folk allerede 3 mdr. henne i forløbet: Det er løgn og vi vil 
ikke have det. Det skete fordi den enkelte var åbnet til det højere. Og fordi jeg ikke skulle 
fortælle alt – jeg fik nemlig ikke særlig meget at vide, så tog de, der åbnede sig og foldede 
sig ud, over og ville styre Konceptet. Men selvom de pludselig kunne vide mere end jeg, 
så var det ikke deres Blueprint at styre Konceptet. Denne misforståelse gjorde, at jeg blev 
presset ned i at lave ”Den sorte Perle”, hvor vi i stedet kunne have arbejdet på 
verdensplan, som det oprindelig var givet. Men vi kunne ikke forestille os at være world 
wide med noget, fordi vi var vant til at være nederst i samfundet. Vi var for almindelige 
og måtte ikke rage op. Det er essensen af danskerne – janteloven, der nu har kostet 
Jorden så dyrt, at den er ved at gå til! Om lidt fortæller jeg dig noget, som du vil sige det 
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her til: ”D da løgn!” Men du må vente lidt – først skal jeg i kælderen og tage vasketøjet 
ud af tørretumbleren, hvis den da har evnet at tørre den første fjerdedel af det vaskevåde 
tøj. Bagefter skal jeg lige skrive essensen og så noget overordnet om Prins Henrik, fordi 
jeg kom til at love dig det, fordi jeg var for dum. Men alligevel er det ikke dumhed, det er 
på et højere level ikke en privat sag, for hvis jeg ikke fortæller det, så forstår du da slet 
ikke det, som du vil sige ”D da løgn!” til.  Er der noget at sige til, at man er træt af 
forklaringer og bare gerne vil sættes fri?!  
Sådan, så fik jeg næste fjerdedel i gang. Hold da op, hvor er jeg bare træt ind til marven 
nu. Det er ”No go” der popper op. Jeg ved ikke helt, hvad det er for en figur. Men jeg har 
lagt mærke til, at der i denne bog er dukket en vending op, jeg ellers aldrig bruger, og det 
er ”No go!” – altså det der betyder, at det gør du bare ikke, det siger du bare ikke, det 
sætter du dig imod. Lige nu sidder den omkring min højre nyre. Og nyreenergien ved 
mange af os – det er her livsenergien sidder og går ind i mennesket. Og denne ”No go” 
er så bl.a. involveret i psoriasisen som dog er næsten væk, men poppet op igen i forløbet 
med Prins Henrik, ligesom mit kredsløb er så godt som ødelagt af denne bog og sidst af 
Prins Henriks energi i mig. Men nu lader jeg lige ”No go” sidde og er opmærksom på 
den! Hvordan drejer denne energi mine ord og mit virke og min personlighed, måske mit 
liv eller Blueprint? Og kan den skulle være der med et bestemt formål??? Besættelser som 
medspillere i livet er en af mine hovedpointer, hvor man på et lavere niveau siger, at dem 
vil vi ikke have, for de ødelægger vore liv. Og det gør de også, men jeg har jo været nødt 
til at behæfte mig med dem for at lave spiralopstigningen og nedstigningen i ”Den sorte 
Perle”. Uha, hvor ”No go” sidder og trykker i mit hjerte nu. Hvis jeg ikke vidste bedre 
ville jeg tro, at det var en blodprop i hjertet – hovsa – hvad skete der så lige? Det var 
sørme da godt, at den energi så hedder ”No go!”… kan du følge mig? Det der på ét level 
eller fra én synsvinkel er noget gylle, det er set fra en anden vinkel en platform for 
vækst…. Og lige nu sidder jeg med en fornemmelse af, at denne ”No go” pludselig 
stopper teksten og så kan det være, at jeg ikke kan holde ord med, hvad jeg har lovet at 
fortælle. Men foreløbig kører vi efter planen. 
Essensen af min opgave/skygge er : Magna Mater. Numerologisk er Magna: 
4+1+3+5+1= 14/5= 1+4=/5. Det har noget med Askepotmyten at gøre, jf. tidligere bog 
og operaen i Musikhuset. 14/5 har numerologisk en betydning i sig selv, men som sagt 
numerologer holder deres viden for dem selv. 5 tallet er derfor hvad jeg har at gøre med i 
den sandhed, der skal være nu. 5-tallet er Merkur og Merkur er gudernes sendebud og 
kommunikation. Merkur har jeg astrologisk set i mit 9. hus, som er huset for højere 
viden. Dvs. jeg kommunikerer med et højere plan fra fødslen af. understøttet af mængden 
og planetarterne og asteroider osv. fordi Merkur står i et stellium/samling af planeter. 
Ups – ”No Go” flyttede sig, så det gør jeg også. Mater: 4+1+4+5+2= 16/7. 16/7 står for 
sår på sjælen, at miste nogen, at miste noget eller miste sig selv. 7-tallet står for Neptun, 
som er healing, slør, kunst, stimulanser. Det er hele indholdet i offerrollen, konsekvensen 
af ”Den sorte Perle”, men samtidig stimulans ved at arbejde med energierne – men også 
en skabt afhængighed af computeren for at få min opgave lavet på det nedtonede level i 
forhold til ”Raising the Rays” s level. Jeg er med andre ord offer for min opgave og det 
giver sår på sjælen, hvilket er sket, da andre ikke har holdt sig tilbage for at give mig 
dem.  Neptun er også esoterisk hersker i Krebsens tegn, det vil sige, at jeg er Mater på 
sjæleplanet. – Men sjælens formål er jo opfyldt, husker du nok – ”af kampen står jeg 
sejrrig frem”, så hvad gør man så? – man går højere op. Man går til den personlige essens 
og kobler den og laver lyset til en skygge. Så er man edermageme bundet op på et kors på 
et højere niveau. Og så inkarnerer man i et land, der er bygget på jantelovens energi og så 
kan det lade sig gøre, at gennemføre en galaktisk opgave. Så vi smækker en nordlig 
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måneknude ind i 12. hus, neptun oveni, så jeg ikke kan se en skid. Så fjerner vi 
personlighedens planettilknytning til de almindelige planeter og skjuler derved 
personligheden i fixstjerner og med mulighed for at kunne sno sig mellem to lyskilder 
Månen og solen. Derefter smækker vi den sydlige måneknude ind i vædderen, så vi kan 
holde ilden kørende med de tidligere liv, som så giver sår på sjælen fordi folk tror det er 
mig, der har det karma, der i virkeligheden er deres egne, men som jeg spejler, qva at 
være krebs. Kan du følge med? Nej. Det tog også lidt tid før vi kom hertil. Så lad os lave 
en kortere og kraftigere essens. Magna Mater. Numerologi og astrologi i ét gør at jeg 
laver en galaktisk opgave, hvortil jeg har evnen at heale via ord. 
Essens nr. 3 I begyndelsen var ordet og af det skaber jeg den nye tid.  
Essens nr. 4. D tror du ikke på. Så den bruger jeg lige til at tage det fra en anden vinkel: 
Magna = 5 = Merkur = Stellium i Løvens tegn. Mater = 7 = Neptun = Krebs, samles i 12. 
hus i Vægtens tegn for at ekspandere via Min Jupiterenergi, som så skal ud i verden med 
Kærlighed/Venus, som findes i 8. hus – dødens hus, så alle de værdier jeg mister 
undervejs sker i kærlighedens navn for at ekspandere konstant i kærlighed og 
retfærdighed. Og så skal jeg ellers love for, at mit hjertechakra gør ondt! For Danmark og 
alle danskere har nægtet min eksistens. Korsfæstelsen er fuldbragt! 
Det dør man sædvanligvis af, men jeg har NET OP her til morgen fundet ud af, at ét af 
manusymbolerne, som man indvies i ved at gennemgå ”Den sorte Perle”, er adgangen til 
den sygdomsfrie zone, da det ændrer alle mentale misforståelser – og al sygdom opstår af 
mentale misforståelser. 
Så nu er der bare tilbage for mig, at spille godt og grundig kostbar ligesom alle andre 
mystikere, så lægger I jer for mine fødder og siger ”Please”, vil du ikke nok give os ”den 
sygdomsfrie zone”? …. Så siger jeg ”No go”! 
Så siger du: Så er du ikke nogen højere mester på jord! Så siger jeg… Jeg skal lige ned til 
tørretumbleren og hente det sidste tøj… hvorfor? Fordi det er tørt og jeg må selv gå vejen! 
Der er ingen, der hjælper mig i nuet udover mig selv. 
Jamen vi er jo i samme båd. Vi er alle lige. Vi har alle ret til det du har! 
Ja. Hvis du åbner det hjertekammer, hvori hemmelighederne findes. Ellers har du jo ikke 
en skid at bruge det til! Du vil modtage det, og så vil du gøre ligesom alle 
Konceptmedlemmerne gjorde det… give mig fingeren for frelsen og sige ”D R Løgn” ”D 
virker ikke”! 
Derfor er der kun 1200 i dette land, der er der, hvor det her kan gives. Og de har indtil 
videre fornægtet mig. Sådan ligger landet. Nå det var vist ud af en 4. essenstangent. 
Essenser har det med at være for kompakte. 
Det var lige vasketøjet, jeg kom fra…. 
Jeg skal lige ned til tørretumbleren igen – øjeblik… 
Så er der kun tøjet på radiatoren tilbage og en god gang udluftning, for det er ”No go” at 
tørre tøj på radiatoren selvom alle gør det ind imellem. Så lad os tage den sidste 
udluftning, for nu har I fået tørt på. 
Hvad gjorde du dig lige fortjent til? Har du indbetalt penge på kontonummeret i den her 
bog? Nej vel?! Du skulle lige læse det hele for at se om du kunne støtte op om 
foretagendet eller om du blev snydt eller om jeg var 5 kopper pis værd. Du kunne jo få det 
hele gratis, blev der sagt. Der blev sagt noget med 1 krone. Ja men nu skal jeg fortælle 
dig, hvor den krone kommer ind.  
Dét at have Prins Henrik inde i mit system over relativ lang tid har gjort, at mit bid 
forskubber sig og en tand splintres. Det koster både en kugleregn hos Frank og kugler til 
tandlægen. Og den sidste løsning for mig med den ødelagte tand er, at få en KRONE sat 
på den tand til evigt minde om, hvorfor alle bøgerne i ”Den sorte Perle” udgives på et 
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forlag der hedder ”Forlaget REX”, hvor REX selvfølgelig står for regent, men også krone 
i form af kongelig, men også krone i form af krone-chakra på toppen af hovedet, 
hvorigennem alt er skrevet og givet koblet med hjertets energi. Og REX i betydningen 
tyran – men jeg er bare ikke født som tyran, men det var en tyran, der blev indsat i Irak 
på min fødselsdag. Jeg er dog en sum Sigma/Zigma. Og jeg ved, at én af de deltagere, 
jeg er i gruppe med – Konceptdeltagerne – har et tidligere liv som tyran. Det samme 
havde Gerhard. Og Gerhard hænger sammen med Kay, med Dorthe Skriver, med 
Annalis, med Prins Henrik, med flere andre. Vi kan bare ikke se det, hvis vi ikke lige ved 
det. Derfor skal vi lave sjælsforskning – for tyranni er No go i fremtiden. Jeg kan selv 
have et fortidigt liv som tyran uden at vide det. Jeg ved bare, at jeg er karmafri. Men 
tilbage til REX, som står for Reincarnated Energy eXhibition. Altså et reinkarneret 
energiudtryk. Derfor er det alle mulige skyggeenergier, der er taget frem af mølposen og 
sat lys på. 
No go er forsvundet fra mit hjertechakra – jeg slap for en blodprop i hjertet. Der må være 
noget om at mine ord healer og at det symbol, jeg tænker på er indgangsporten til den 
sygdomfrie zone. – Nej, du får endnu ikke at vide hvordan det ser ud. Du må huske på, 
numerologen har sagt mig, at jeg er en 8-er. Og det er Saturn. Og en Saturner er den 
hårde læremester. Så det må jeg jo tage på mig, hvis jeg skal følge alle gamle 
overleveringer… og det vil I jo. Ellers havde vi haft Konceptet Raising the Rays. 
Men vi kan jo tage fat i Konceptet ”Opdriften” måske. Det er et delkoncept i Fiskens 
tegn. Måske kan det bløde det hele lidt op. Måske kan det fjerne den hårde ”No go” 
tone? ”Opdriften” har fødselsdag den 11. marts…. Bopbob… skal denne bog ud på den 
dato frem for at respektere hofsorgen indtil 14. marts? – gad vide om der efterhånden er 
dukket et nyt nummer af ”Stjernerne” op, så jeg kan se, hvilken dato, der er gunstigst… 
Der er noget riv rav ruskende galt i dag. Jeg kan høre det på tonen, min indstilling til at 
skrive og fortsætte. Det er altså No go, at arbejde på sådanne dage. Jeg er træt, 
middelmådig til under lavmål faktisk og jeg kan ikke højne energien. Det er No go. Og 
med det samme, jeg skriver dette, er jeg tilbage i erindringen om, hvem jeg tror ”No go” 
er. Det er summen af alle de jordiske ”mestre” jeg har haft ind over mit liv i denne 
inkarnation. Det er deres energiindvielser af mig. Men de var nødvendige for at spejle 
menneskehedens mulige opstigning. Men det er No go, at de skal sidde i mit system 
mere. Det er en No go til mig – jeg er din mester. Og sådan er det ikke, for der er ikke én 
af dem, der har lært mig en skid. Ikke én! Men de har holdt mig nede i ”No go” – yet! 
Men nu skal piben have en anden lyd – jeg skal bare lige have tøjet på radiatoren væk og 
lufte ud. Der er ingen grund til at sætte ord på en energi, der bare kan luftes ud. Slut Prut! 
 
Jeg må lige til frokost også. Jeg er sur, jeg er mopset, jeg er arrogant, jeg er vred og på 
nippet til at opgive hele bogværket og min metier. Ikke sådan – åh hvor er det synd – 
agtig, men fordi jeg er vred over mængden af ubalancer, der bare bliver ved og ved. Det 
minder om dengang, jeg lå til rens og rens med ”universet” for at blive så clean, at jeg 
kunne modtage Konceptet Raising the Rays. Dengang var det bare mestre, der stod for 
seancerne og jeg har så skullet gøre det samme ved læserne via ord og energier. Fik jeg 
hjælp? Ja, det gjorde jeg. Fordi tingene blev holdt skjult for mig og det var let for dem at 
hjælpe mig via energier. Jeg har gjort det samme for læserne – givet hjælpen fordi 
livsvilkårene var skjulte – og jeg kunne gøre noget ved det med ord og energier… Nu går 
jeg til frokost og spiser… en ”løv-postej-mad” og en karry-sild-mad… der er noget i det 
og noget i andres indvielser, noget med mangel på vand og noget med følelsen af, at være 
tæt på overgang til lysnæring og et nyt Koncept. Samtidig mangler jeg noget omkring 
Prins Henrik og samtidig må jeg konfrontere en arrig dæmon indeni. Det var fristende at 
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sms –e til Sværdpiil og få at vide, hvor mange klistersjæle der er. Mit solar plexus er total 
spændt op og det fylder 10 cm mere i torsoudspiling end jeg plejer at fylde. Det er med 
andre ord et udseende af, at være æblerund – og altså det lægerne kalder livsfarlig fedme-
facon. Jeg bliver nødt til at spørge – hvem vil mig til livs? Og hvad gør jeg ved det? Jeg 
har lige tjekket – bladet ”Stjernerne” lå rettidigt i postkassen. – aha – hørte du det? Jeg 
valgte at sende ros til ”Stjernerne”, det er postvæsenet, der har kludret i det og 
skævvredet mit forhold til bladet en periode. Skal man kritisere skal man vælge at 
kritisere det kritisable og ikke dem, der er ofre for det. Så tag din indeværende kritik i din 
tanke, af mig lige nu. Jeg er offer for det, der sidder i mit solar plexus lige nu. Du møder 
ikke mig, du møder det nogle energier gør ved mig. Jeg lader dig kigge med, for at du 
skal forstå dig selv og andre. Men jeg er så til gengæld også ved at have fået nok af det. 
Jeg synes ikke, det er interessant. Men ved at gøre min PLIGT har jeg i dag skævvredet 
mig selv…. Nå det var den spisepause, jeg kom fra… Der er noget med det…Kays 
lysnæring ligger i det lavere mentale felt og lavere astrale felt – og det er solar plexus. Kay 
er offer for sin duals nedlukning af Konceptet. Den energi Dorthe Skriver og jeg sendte til 
ham i 2004 var for lav, fordi Gerhard flere gange havde dumpet den og sat sine kumpaner 
ind. Mannatech- sukkeret sænkede os yderligere… til Kays lysnæringsniveau sgu da… 
noget begynder at hænge sammen… nå nu spiser jeg lige de to rugbrødsmadder og 
drikker det sidste af den liter mælk, jeg skulle købe forleden. Og så ser vi hvad der sker. 
 
Jeg har kigget lidt i planetefemeriden og på mærkværdig vis er al negation forsvundet. 

Klokken er 15.12  og der er 5 minutter til Månen går i konjunktion med 
Saturn. Det var altså en meget væsentlig faktor, da jeg har en måneorbis/ kan mærke 
måneaspekter langt udover de normale 2 timer. Saturn er begrænsning og måske No go. 
MEN jeg opdagede også, at Jupiter snart står helt stille for at gå retrograd! Jupiter er 
ekspansionsplaneten! Det vil sige, at der er doblet op på begrænsning. Så tror pokker da, 
at man bliver sur og gal. Hvem gider det. men samtidig så gælder det ikke helt endnu, for 
så ville det have været lettere at lave essensen! Jeg opdager én ting, ved dette her og det er 
pligtens negative konsekvens. Det går op for mig, at det jeg skal lære i dette liv er at 
holde balance mellem pligt og intuition… der er bare det ved det… at det har jeg lært. 
Det er jo NET OP derfor jeg har skrevet værket fuldstændig minutiøst. Derfor er det en 
højere ting end det. Det er at følge Blueprintet ved at gå med hovedet tæt inde i 
akashaarkivet. Det har jeg så bare også gjort ved ikke at bruge bøger og internettet. Så 
det er også udelukket. At stå ved sig selv MakeMake som en anden måde at sige det 
samme på, ja det har jeg været rede til længe. At stå sejrrig frem – det er det samme. Jeg 
har ingen løsninger, for alt er tomhed. Jeg har bare intet at give af på niveauet mere. I´m 
sorry. Det jeg kommer længst med i forhold til at sende denne bog ud er at sadle om 
endnu engang og sende den ud på Jesus fødselsdag ifølge Birgit Klein 1. marts. Det førte 
så til, at 2. marts måske er bedre. Og fredag 2. marts er måske bedre. Det er Venus og 
kobber – kærlighed og det healende metal, og der er en trigon mellem Merkur og 
Jupiter… men fredag er også dagen for nyrerne… og smerten No go var jo NET OP ind 
om højre nyre – højre er handlesiden… så det må betyde no go fredag den 2. marts. 
Torsdag den 1. marts, Jesus fødselsdag… det er Jupiterdag og leverens dag, den orange 
farve, som hører til harachakra og sjælens sæde, men også glædens chakra. Men jeg har 
jo transformeret den orange til mere pink., jeg er selv færdig på niveauet. Det er dybt 
forvirrende det her. Leveren bærer visionerne og jeg er selv født en torsdag… bopbob… 
jesus og jeg samme dag… bopbob… dualerne samles og der er kymisk bryllup. 
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Askepotmyten stopper. Den eneste ene passer som fod i hose. Jupiter er sokkeholderne 
og i andres øjne når jeg ikke Jesus til sokkeholderne. Folket får hvad det forventer. Kan 
det være anderledes? Alle er tilfredse. Det er en win-win-dag. Klokken 12.22 – tværsum 7 
= Neptun/Fiskene = healing og kunst, sløret. 12 er offertallet og 22 er skibet. Dorthe 
Skriver får sit NB 22 ind og jeg får offertallet 12 markeret og 12.22 går Venus i trigon med 
Jupiter – det vil sige, vi får hævet NB 22, Skibet/ kirken og Jesus fødselstid var igen iflg. 
Birgit Klein 22.20. 22 og 20 – 20 vækkelsestallet og tallet for Ziggie men tværsum også 6 
og Jesus og Magdalena var 6. stråle – hengivenhed og der er sikkert meget mere, man 
kan flette sammen som sammentræf. Summa Summarum 1. marts klokken 12.22 skal 
denne bog ud. 19.10 er der så Månen i trigon til Saturn og derved direkte adgang til 
faderen i trigon til moderen og ingen kommer til Faderen foruden ved Jesus, som han 
selv proklamerede det i sin tid – og som så gælder indtil nu 2025 år efter. Nok er nok for 
at finde den udgivelsesdato! Jeg bliver vred over sådanne omveje. Det ligner ingenting og 
jeg taber læsere på gulvet. Er du der endnu kære Læser?... Kan du se, hvor besværligt det 
er, når man skal tænke sig til noget? Kan du se, hvor meget kapacitet en hukommelse må 
have? Og så skal den oveni købet være i risiko for at sætte tingene forkert sammen og 
derved skævvride Planen. Det er sådan den frie vilje fungerer, og vi synes det er optimalt. 
Men ret tænkning er ikke sådan her. Ret tænkning er intuition og så kobling med 
tænkning bagefter. Optimal tænkning er kanalisering kombineret med tænkning og 
intuitiv aflæsning af akasha samtidig. 3 kroner i ét. Det vil sige, at du snakker og snakker 
fra kilden hele tiden – eller kun kommer med en essens. I værste fald og bedste fald er 
det ingen ord, få ord eller jaja og nejnej…. Det kan man da ikke sige noget om. Nogen 
må have puttet ordene i munden på Jesus. Har jeg ret? Jaja eller nejnej? 
 

 Forlaget REX   Blueprintet 
Jeg holder for i dag. Jeg vil ikke byde hverken dig eller mig selv mere. Hold da op, hvor 
dagen er ugunstig og hvor er jeg dybt ked af det indvendig. Jeg føler mig ualmindelig 
meget mislykket. Og der er ingen svar på mobilen og jeg gider heller ikke selv sende 
noget ud. Mærkelig dag, men på sin vis er teksten bare det, der kom ud af energierne den 
18.02.18. I morgen er dagen nok bedre til at gøre tingene færdige på. Det er som om det 
jeg har skrevet i dag er summen af den 18. og 19. februars energier. 

 
Måske er jeg ved at være der, hvor 4 dage svarer til én dag. Der har jeg været før. I en 
anden tidsregning… Hvad er tid foruden tørre tal? Klokken er 16.31 og nok er bare nok. 
Hold da kæft hvor en dag. Bare man havde været YouTube-nørd eller spillenarkoman, så 
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var tiden sgu gået bedre. Hvor dybt kan man synke?... Nåh nej, det sletter jeg lige, for jeg 
får det jo altid vist. Hvor meget bedre kan livet blive? 
 

21.02.18 Pyh hvor jeg sveder. Klokken er 08.16 og der er pludselig 
som en mild hedetur i min krop. Det er prinsens energi fra om aftenen den 13.02.18, jeg 
lige får en reminder om. 
I dag er jeg ligesom nødt til at starte ”forfra” på noget, der ikke kan gøres om. 
Situationen er prekær for ALLE uden undtagelse, og jeg aner ikke, hvordan jeg skal få 
det udtrykt, som bare flyder videre og videre indeni uden at jeg kan huske, hvad der er 
skrevet, ikke skal læse det igen og samtidig flyder der bare flere og flere forklaringer og 
sandheder ind om alting på alle niveauer. Og det sidste her er bare så altafgørende og 
faktisk det, der skal vende alting. Men samtidig er jeg afhængig af, at nogen vil lave 
sammenlignende horoskoper for at verificere at det, jeg får strømmende i mit indre er 
sandt. Ikke for min skyld, men for danskernes skyld. Men hvorfor skulle nogen være 
interesserede i at sammenligne mit og H.K.H Prins Henriks horoskop bare fordi jeg 
siger, der må være en sammenhæng. Ingen har jo været interesserede i det før, uanset 
hvad jeg har sagt eller hentydet om dette og hint. Er der nogen, jeg har fået jantelov af, så 
er det astrologer og clairvoyante. Mage til åndelig mobning finder vist ikke sit lige. Og 
det vi skal ud i inden denne bog afsluttes sprænger altså Jantelovens rammer og det kan 
man jo få knoppen af for her i landet. Jeg er bare nødt til at være ærlig, for det er det, jeg 
eksisterer ved. Og hvis jeg tager fejl, så må en astrolog og en clairvoyant, der har hjertet 
på rette sted godt lige tage mig i hånden og på en skånsom måde sige: Kom lige her, så 
skal jeg nok følge dig ud på psykiatrisk hospital, for så har alle andre i Danmark det 
bedst med deres komfortzone. Så ville jeg protestere for det jeg ved, ved jeg i mit hjerte, 
og det man har i hjertet, det skal man ikke ødelægge. Hverken love, regler eller 
cirkulærer må ødelægge det, man har i hjertet, for så vælter verden. Det man har i 
hovedet kan vælte verden, så derfor er vi to, som skal bære det her igennem, nemlig 
Prinsen på den hvide hest og mig, som Askepot. Og Prinsen har jeg selv fulgt så langt op 
i Universet, så han ikke kan tilbagekaldes, fordi alle ville forsøge at kanalisere Hans 
Kongelige Højhed Prins Henrik, når denne bog er slut. Og det er der ingen, der skal og 
det skal helst ikke kunne lade sig gøre. Så jeg er solo med en mands skal, efter sjælen er 
hjulpet af sted til de rette jagtmarker. Og alligevel er det sådan, at skallen har talt og 
påvirket mig hele dagen den 18.02.18. Pludselig forstod jeg, at det var summen af Prins 
Henriks skal, der var No go. En energi, der kunne fremkalde en energi i mig, som blev til 
et entitets-ego. Et no go ego. Men nu er det så væk, for Dorthe Sværdpiil har renset mig 
den 19.02.18, hvorved hun så erhverver sig en indvielse/inkorporerer i et af 
manusymbolerne, men det ved hun endnu ikke, for jeg har ikke fortalt hende det endnu. 
Ret tid, så gør jeg det og det er lige op over, men det afhænger af, hvad der sker via 
Annalis i dag. Annalis var prompte på internettet for at hjælpe mig med at finde de 
billeder der, som skal bruges i dag. Det er nemlig billeder, som ikke lige er indenfor 
rækkevidde ved ”tilfældige sammentræf”, for jeg ville ikke være åben for at finde dem. 
Det ville kræve endnu en omvej, og det har vi bare ikke tid til. Jeg fik lov til at bruge mit 
ego og skære igennem! Denne bog skal ud 1. marts og det er jo februar måned, så der er 
kun 28 dage i denne måned! Men også denne tilladelse ligger i Blueprintet! Det eneste, 
der kan ødelægge Blueprintet er narkotika, sprut og den slags, da det slører for kontakt. 



875 
 

Så derfor må og skal den slags stoppes – og husk – medicin er samme kategori! Og så er 
der love og regler, der også kan skævvride verdens udvikling og opstigning. Mit bogværk 
kræver frit lejde. Denne bog vil vise danskernes modenhed på mange områder. Bogen 
kan ikke pt. nå sit oprindelige outfit og indhold, fordi Annalis´ datter skulle have 
indsunget Sednas sang, men hash gav pigebarnet en psykose. Det reddede vi hende så 
ud af, men hun faldt alligevel i igen--- på det strategiske rette tidspunkt – da Universet 
gav os portalåbningen 12.12.17. men der er mere til dette og det er ikke sikkert, at vi når at 
få dette med i denne bog, for læger ved jo bedst, hvordan man fastholder sygdom med 
drugs, så i dag skal vi vide sort på hvidt om man indenfor psykiatrien er villige til at følge 
patientens egen formodning om, hvordan hun bliver rask eller de tvinger hende til at tage 
medicin resten af sine dage. Måske går det hende ligesom med min mor – man vil ikke 
hjælpe det enkelte menneske, man vil overholde loven og give medicinalindustriens 
giftige cellofaner. Min mor får stadig ikke olie eller vitaminer, men kampen skal tages 
igen efter denne bogs udgivelse. Imens lider vores mor/mormor/oldemor og bad i 
forgårs om at få healing, fordi hun havde det så skidt. Så det skal sættes i gang. Men jeg 
skal jo sørge for, at hun kan få ½ liter vand mere end vanligt den dag. Så det er virkelig 
alvorligt som folketing og medicinalindustri har overtaget landet. Denne bog skal ændre 
danskernes verden og bakke op om mennesket, ikke industrien og en livsdrænende 
lovsamling. Vi er virkelig langt ude og jeg er jeres sidste chance for at vågne op. Det er 
mig, der skal åbne ballet, selvom alle andre har forsøgt. Man vil jo ikke i alternative 
kredse lytte på, at nogen er tættere på Vorherre end andre. Og det er jeg, for det ligger i 
mit Blueprint, at jeg skal åbne ballet. Så er du tættere på Vor Herre i en anden 
sammenhæng, som jeg ikke ved noget om. Men lige nu handler det om, at I skal forstå 
denne essens. Fordi demokratiet vender forkert. Det skal vende om, som 
grundindstilling. Blueprintet er ophøjet i forhold til menneskeskabte forhold. Blueprintet 
er selve Planen. Påberåber du dig fri vilje, tager du dig Vorherres kittel på, og det 
kommer der ikke noget godt ud af. Vi er på vej til at ødelægge kloden, som vi er sat her 
for at hjælpe. Du har ikke ret til noget! Du er kommet for at hjælpe. Men du ter dig som 
om hele verden skal føje din dagsorden – uden at du overhovedet ved, at Blueprintet 
eksisterer! Du har ikke ret til noget, men du er sikret alt, hvad du behøver i dit Blueprint. 
Det betyder ikke passivitet, det betyder aktivitet dag og nat på forskellige planer af 
bevidsthed. Og så kræver det, at du erkender, at andre har det ligesådan. ALLE har en 
åndelig vejleder med sig i inkarnation. Også de dumme. Også Putin og Merkel og Løkke 
– og jeg har selv været vejleder og beskytter af Pia Kjærsgaard en overgang. Til ethvert 
forløb af ens Blueprint tilhører en bestemt indre guide. Den dag vi skal i 5. dimension 
skiftes alle vejledere. Men vi skal forstå det hele først. Det er det festlige, men også det, 
hvor man må forsøge at være skånsomme, for det vil vække megen vrede og ked af det 
hed. Der skal max kærlighed og ømhed til – OG det har vi ikke. Jeg er selv en helgarderet 
hidsigprop. Det ligger i mit horoskop. Og jo mere, jeg bliver den jeg er, jo mere arrig 
bliver jeg – i den her bog, da den fremhæver alle slags skyggesider. Det er fandeme ikke 
til at holde ud – så er det sagt! Og alligevel er det til at le ad. – Bagefter! men jeg skal lige 
op og stampe hver gang, sige en masse ord hurtigt efter hinanden og så er det fuckeme 
også slut. Så er vreden grundet friktion væk, lagt til en side og man kan begynde at tage 
sagen op på det forståelsesmæssige niveau. Men holder love og regler og stoffer og 
madvarer og reklamer og normer og alt mulig andet, mig på forkert bane, så bliver jeg 
ved med at rase. Så det har jeg nu gjort 10.000 sider igennem – så helt ærligt – I bliver sgu 
nødt til at ændre noget i Danmark bevidst for at vi kan få livet tilbage. ”Den sorte Perle” 
er frelsen dertil. Uh jeg kan lide det her – er det ikke fedt at få lov til at højne sig selv og 
bruge alle de ord, man ellers ikke må. Det er sgu da en fryd! Wow, hvor er det 
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fascinerende at stå ved Vorherres højre hånd. Nemesis? Hvor kender du det fra? Hører 
det med til demokratiet? Passer Nemesis og Janteloven til hinanden? Hvorfor tror du så 
mange drager til det græske øhav? De tror, det er for at spise, drikke og bade i azurblåt 
hav, ligge ved poolen og suge i sugerør og smøre solcreme på og vade rundt i støvede 
ruiner inden man vender snotten hjem igen med den rette populære lød i skindet. Men 
skindet bedrager. Det blev gyldent på de forkerte præmisser og vidner kun om dine 
prioriteter eller om din pengepung. Nå, vi er ved at være på afveje. Det kommer der af at 
spejle danskerne. Sjovt nok har jeg ikke tænkt på det før. Man skal da også være i 
ALT(et) opmærksom. Det var prinsen og mig, vi kom fra…. Noget har taget over og 
trækker ugunstigt forkerte tangenter op – vupti dot com svaret. Jupiter er ved at bremse 
sin fremgang op i forhold til os og gå retrograd. Det vil ske den 9. marts. Og det betyder, 
at jeg svækkes på det, der er mit livs lære og mål i dette liv og Neptun får overtaget i mit 
tilfælde og Neptun slører. OG jeg kan ikke arbejde imod planetindflydelsen, for 
konceptets symbolenergier er lukket ned. Alle mine vinger er stækkede, så gode råd er 
dyre… Og dog, jeg fandt jo tre svanefjer for længe siden ved den kunstige sø nær 
Lystrup. Langengesøen. Jeg tog dem med hjem, vaskede dem og tørrede dem på 

radiatoren. Dem nupper jeg og så ser vi, hvor let jeg flyver henover det, der 
allerede er skrevet som en rettesnor nedenfor…… der er for mange løse ender, jeg kan 
mærke det. Det er dog utrolig kompliceret at heale og fuldbringe en helhed, når den først 
er smadret. Jeg har det som om, jeg bare skal stoppe her. Det er som om nogen hele 
tiden vil forhindre mig i at komme ud med det, der skal ændre verden. Det er ligesom et 
andet dynasti, der banker på og forlanger samarbejde, hvis vi skal videre…. Der er noget 
her, som jeg ikke må sige noget om endnu – så jeg ved bare ikke noget om det. Der er 
lukket af på biblioteket en stund endnu. Der må være en anden vej…. Jeg har købt 2 
skærebrætter, som en symbolsk gave til Annalis og Karin – de eneste to, der kan hjælpe 
denne sidste bogproces færdig. Vi skal skære igennem… jeg prøver den indfaldsvinkel og 

skider højt og flot på, hvad der kommer nedenfor. Jeg siger cut the mindset, 
rent bord. 
For det første er der 3 fjer. De symboliserer her og nu en indsigt, der kom til mig i går. 
Prins Henrik er en del af Shakespeares sjæl. H.C. Andersen er en del af Shakespeares sjæl 
og jeg har i et tidligere liv kendt Shakespeare. Det sidste om mig har Kiirsten Rhina 
Pedersen set og bekræftet for cirka 17 år siden, da jeg var så tæt på Shakespeare, at jeg 
måtte vide, om jeg havde været ham, for der var ligesom noget…. men nu, hvor Prins 
Henrik så er nær mig og åbenbart har været knyttet sammen med mig rigtig længe, så 
giver sværhedsgraden set indefra pludselig mening. – Det er sådanne indsigter, jeg er 
rimelig åben for nu – og skal sætte i gang ved at oprette et ”Institut for sjælsforskning”. 
Og det er første skridt, som Prins Henrik via denne bog vil sætte i gang – NET OP fra sit 
sjælsplan. Nu ved du så det her om Shakespeare, som en af de første i verden. Jeg vidste 
det først, for jeg var selv kilden, pludselig åbenbarede det sig i mig og jeg genkendte 
sandheden i mit hjerte. Jeg fik ikke indsigten fordi jeg anstrengte mig. Den kom bare lige 
pludselig, fordi nogen viser mig vejen. Jeg kan ikke lære det her i gymnasiet. Jeg kunne 
heller ikke lære det på seminariet. Jeg lærte det heller ikke ved et eneste kursus i den 
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alternative lejr. Men der fik jeg trods alt et sprog til at fortælle om det her. Det fik jeg ikke 
andet sted i uddannelsessystemet. Og ligesom jeg, så sidder der mange unge i dette land, 
der ikke passer ind i uddannelsessystemet, for det tilbyder ganske enkelt ikke deres 
fremtid noget. Det er det, jeg er kommet for at lave om på. Jeg skal sammen med andre 
bane vejen ind i det nye samfund. 
Da Rebekka var barn – 6-7 år tror jeg, spurgte Martin (svarer til Morfar) Rebekka om, 
hvad hun ville være, når hun blev stor. Rebekka svarede omgående: Jeg vil være kendt! – 
Så var det jo lige lidt svært for Martin at holde masken og vide, hvad han skulle sige til 
det, for Martin var en meget vidende, klog mand med en toppost i Danmark bag sig. 
Bopbop…. Hvad med uddannelse osv…. man kommer ingen vegne, hvis ikke man ved 
noget… det var en no go udtalelse på sigt. Senere pressede skolen på, eleverne skulle 
ganske tidligt vide, hvor de ville målrette deres liv hen og vælge efter det. Rebekka ville i 
gymnasiet, da hun skulle i 8. klasse. Hun blev afvist, det kunne tidligst ske efter 9. klasse. 
Hvor dum kan man være, når der nu lige er orienteret om det. Rebekka gik ned med 
stress, da hun startede i gymnasiet efter 10. klasse, da hun holdt en aftale med et par 
veninder, men de sprang fra og startede efter 9. klasse i gymnasiet. De gad ikke vente til 
efter 10. Rebekka har ikke kunnet være i nogen uddannelsesmæssige sammenhænge. Så 
snart der tændes for computerne lukker hendes liv ned. Hun er nødt til ligesom jeg, at 
blive autodidakt indenfor det, der har hendes sjæls kompetencer. Så hvad med at gå 
tilbage til udgangspunktet – det relativt uspolerede barn, der sagde: Jeg vil være kendt. – 
Hun var der allerede og alle årene imellem kan hun dårligt huske. Måske havde dette 
smukke pigebarn allerede viden om hendes liv og Blueprint uanset om alle ville have 
hende en anden vej. Hvad kunne pigebarnet gøre for at komme den rette vej til målet? 
Blive syg. Og når denne bog kommer ud, så er hun kendt. Og så kan vi endelig komme 
til at leve vore liv. Rebekka var en sjælsdel af Jeanne d´Arc og en sjælsdel af Madame 
Blavatsky og har 1 liv tilbage på kloden inden forløbet slutter for hende. Så skal man ikke 
have at vide at man skal gå hjemme ved kødgryderne og passe børn, når man har et 
horoskop som Louis Pasteur. Hvad fanden er det for en uoplyst verden vi befinder os i? 
Det er ikke de dumme, der skal vise vej. De skal bare vise, hvad vi mangler at rette op på. 
undskyld jeg taler så direkte, men det er altså blevet en nødvendighed og så måtte jeg jo 
gå i inkarnation med en skorpionascendant, for at kunne stikke dybt nok! Jorden som 
planet er i spil og man vælger worldwide at gemme sig bag forbrug og angsten for at der 
ikke er nok og tabte arbejdspladser er en katastrofe – ja det er det, fordi vi ikke kan tænke 
ud af boxen for lovmæssige overgreb og pengestyring af alt og alle. Vi må og skal have 
fundet de 1200, der skal gå forrest, som er inkarneret for at gøre det! Og frem for alt – jeg 
skal ikke betale for at være undersåt mere, for så lykkes det simpelthen ikke! Der skal en 
helt anden ordning til, hvor de 1200 får alt betalt for at sætte et flow i gang. Og det flow, 
som er begyndelsen til, at det store hvide broderskab træder frem på Jorden, det skabes af 
dem, med mest erfaring i det jordiske regi. Og de afleverer så til rette tid Jorden til anden 
forvaltning hos nye sjæle. Lige nu er overgangen glidende OG det er derfor vi skal handle 
på dette her LIGE NET OP NU! Det er NU, det er NU – også selvom Jupiter står stille. 
For når den går retrograd, så skal vi tilbage og hente alt det frem i den enkelte, som hver 
Læser har glemt fordi sjælsintegrerede mennesker er holdt nede og de lavere personer på 
Jorden styrer i affekt. – Og alligevel er det sandhed med visse modifikationer. Fx er Dalai 
Lama en ældre sjæl. Og han har heldigvis stor betydning for mange og udgør en instans i 
sig selv. 
I en kanalisering har jeg fået at vide, at jeg skulle efterfølge Dalai Lama. Hvad vil du sige 
til sådan en melding? Formodentlig det samme som jeg::: øh, kan det nu pas´? Hva´ mæ 
lie å klap hesten do! Tror du jæ tror på hva´ som helst?! Så kniber man sig i armen og 
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spørger, om man er vågen. Jo det er man godt nok. Så leder man efter fornuften endnu 
engang… jo den er sgu osse på plads. Så ser man på sig udefra: Skal jeg melde mig på 
psyk.? Nej, så farligt er det jo ikke og alt hvad jeg har fået at vide har vist sig at passe 
sidenhen. Altså parkerer man det et sted på en hylde i det indre bibliotek, som hvis du 
sætter en bog i reolen, hvorpå du på bagsiden har læst, hvad den handler om. – Og det er 
jo ikke usandt. Forfatteren eller en forlagsassistent ved formodentlig noget om bogen, 
siden der står hvad den handler om. Ind på hylden og så er det bare at lade den stå der på 
sidelinjen indtil man, når man i ALT(et) er opmærksom, får udpeget bogen igen. Det 
sker nogle gange mens man modnes i sin skepsis. Udmeldinger kan være høje indtil de 
når det leje, hvor de passer ind. Derfor lyder nogen højrøvede, og derfor mener vi at have 
lov at håne det andre havde af for store meldinger indeni, til at kunne holde som en 
hemmelighed, hvis det så bare viser sig at være noget knapt så stort. Men det ved man jo 
allerede, hvis man er i alt opmærksom. Det er jo derfor man søger en troværdig feedback. 
Hvad er der med den her melding. Jeg har fortalt det her til Hanne Mie, Annalis og 
Karin, for de er de eneste, der har hjerte til en evt. misforståelse. Alle tre var dog lidt 
betuttede – jeg havde heller ikke regnet med andet – det var jeg jo selv. Vi gik bare videre 
med noget andet og Hanne Mie kunne ikke få nogen clairvoyance ind på det. Så jeg satte 
bogen tilbage på hylden og henregnede den til, at der kan altså ske fejl. Livet går videre, 
men så døde prinsen jo, og jeg måtte æde hans Chiron-skal bagefter, så dens energi 
blødte igennem mit liv – nøjagtig som hele værket er lavet – men nu er Nok jo Nok, 
sagde angakokken. Og for mange kokke fordærver jo maden! (Chiron er den sårede 
healer og mig havde han såret ved at skrive kontonummer ind i teksten og sætte 20-
kronehånden frem osv., som om han var protektor for det her og der skulle penge i 
kassen. Og det er så meget modsat mig selv. Jeg er for ydmyg til at være med i ”Løvens 
Hule”. Jeg blev såret på min offerrolle, min ydmyghed og ståen til rådighed og det at 
have givet afkald på alt for at nå frem – og så skulle han lige ind over og gøre mig 
pengegrisk i de folks øjne, som intet forstår.) Men prinsens skal satte sig fast som en 
klistersjæl. Jeg måtte trods forskellige egentiltag have fat i Sværdpiil, da tiden var inde 
den 19.02.18. Alt var rede, nu skulle jeg repareres for alle overgreb hen gennem værket, alt 
skulle slutte. Jeg lægger mig på sofaen for healingen – man behøver jo ikke have en 
healer i samme rum som en selv. Tid og rum er jo noget vi aktivt holder i hævd for at 
eksistere fokuseret i et nu. Men nuet kan også åbne for et udvidet nu, hvor man i ALT(et) 
er meget opmærksom! Nå, men processen gik i gang og det var godt. Flere ting slap 
undervejs og pludselig ser jeg mig selv i Østen, hvor jeg kommer gående over et trægulv 
henimod Dalai Lama, der sidder med korslagte ben på en lille pude. Vi ved begge to, 
hvad der skal ske og er tæt knyttede i en enorm og gammel viden. Jeg sætter mig 
ærbødigt på knæ foran ham. Han viser mig anerkendelse ved et umærkeligt nik og vi 
mødes i ét, men også i midten mellem os. Jeg rækker tillidsfuldt og opmærksomt mine 
hænder mod hans og han rækker sine hænder mod mine. Begge har vi fladt strakte 
håndflader. Jeg lægger mine hænder oveni hans. Vi ser på hinanden og han overgiver og 
vækker et oldgammelt, cirkelrundt, kraftigt symbol i mine håndflader. Vore hænder går i 
ét og nu er hans håndflader pludselig oven i mine og vore legemer bytter plads, jeg giver 
ham de samme runde symboler, men nu er det mig, der sidder overfor ham, på hans 
plads. Jeg er iført en kimono af brokadelignende stof og med en form for revers på og 
bælte i taljen. Jeg er ikke så høj og jeg er rundhovedet, lidt rynket og mit lange sorte hår 
er sat op på hovedet i en knold og buer også ligesom en anelse ud nede om hovedet. Jeg 
ved helt ind, at jeg er ligesom en kejser, men alligevel en form for munk. Jeg har ærlig 
magt og vil folk det godt. Det er længe før Buddha inkarnerede og Konfutse er heller ikke 
helt på banen endnu. Det er noget meget gammelt, men ædelt og smukt og uhyre 
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velintegreret, jeg har indeni. Jeg er ikke i tvivl om, at jeg har været denne mand i et 
tidligere liv, og at jeg har siddet således før overfor Dalai Lama. – Og nu var jeg jo lige 
pludselig hans efterfølger. Han rejste sig og vi byttede plads og alligevel var dette bytte 
lige meget. Vi havde det samme indeni. Noget dybt og noget helligt, noget betroet i 
tillid, nærhed, viden, indsigt og ligeværd. Kærlighed var ligesom ikke et udskilt begreb, 
som man kunne iagttage. Det hele kom ligesom af det uden at det var defineret. Senere 
har jeg genkaldt mig Gerhard Kristensens ord : ”Du ved ikke hvad kærlighed er”. Nej, 
sådan var det dengang, men det jeg var, var stort. Det var rigtig stort. Ydmyghed og magt 
i ét og nøjagtig afbalanceret i ophøjet væren. Jeg måtte konstatere, at jeg havde gjort ret i 
at vide, at Gerhards mobbe-ord i brevet fra 2006, var kanaliseret og at han ikke selv var 
klar over det. Jeg havde opfattet budskabet bag hans ondskab rigtigt. Så derfor behøver 
du heller ikke kommentere bogen ”Fra online til deadline” negativt. Det er gjort og det 
har taget 12 år med bøgerne, at forstå og indse og erkende, hvad det er folk er 
misundelige over ved mig, men ikke selv kan sætte i relief på en god måde. Og det har 
taget 60 år at lære, at jeg ikke kan stole på folk, selvom jeg uendelig gerne ville. Jeg har 
været nødt til at lære at se bagom mennesker hele tiden og kun slappe af i en smalltalk, 
som jeg så synes livet er for kort til. Derfor er jeg en totalitet ind omkring andre 
mennesker, for jeg skal være sikker på, vi har kærligheden med. Og der hvor ”den ikke 
findes” lægger jeg en healingsenergi, for ellers kan jeg ikke være her for skadelig 
indflydelse. Cirka sådan virker mit Merkur/Neptun aspekt. Nu har jeg nogle svar hentet 
frem af mølposen, og vi kan gå videre. Men vi har så også ”spildt” 18 år på det nu. 

Klokken er nøjagtig 12.00  og 12 er jo offertallet – offer for den 
man er og det man gør.  
Det samme gør sig gældende for hele bogværket. Det er simpelthen værktøjet, der kan 
bygge værket og broen i en tid, hvor vi skal indse, at vi aldrig har været ofre, med mindre 
det blev krævet af os for at gennemføre Blueprintet. Men i og med, at vi alle dage har haft 
et Blueprint, så eksisterer offeret jo ikke. Det er en væren, vi har indvilget i. 
Uretfærdighed som sådan eksisterer ikke, men det kan godt føles således i de lavere 
legemer. Derfor er oplysning nu blevet et must. Vi skal til at leve i ansvar og vi kan lige 
nå det mens Pluto stadig er i Stenbukkens tegn. Derfor taler jeg et alvorens ord og nu vil 
jeg gøre det sammen med prinsen. Det er ikke bare fis og ballade dette her. Det er 

dødsens alvorligt  Jeg skal lige have noget at spise, ikke for min egen skyld, jeg er jo 
indviet til at kunne leve af lys – men for prinsens skyld. Til ære for prinsen, som nok ville 
vende sig i sin grav, hvis han fik at vide, at man faktisk kan leve uden mad…. og drikke. 
hans uvidenhed i den retning har ødelagt en del, men nu får piben en anden lyd og 
smøger, det er noget man gør ved ærmerne, når man tager endegyldigt fat. Men ok begge 
dele kan man have i munden. Hvilket mundheld. Jeg skal bare have en halv pomelo, tror 
jeg…. 
Ser du det ”værste” er jo, at Prins Henrik og Kay Hougaard (mesteren for lev af lys) er 
samme sjæl, eller i hvert tilfælde stærkt forbundne til hinanden sjælsmæssigt. Det er 
ligeså svært at forstå, som at Dirch Passer er en del af Putin. Har Putin humor?  
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Det er så der, hvor min skelneevne bliver sat lidt på en prøve, for Putin er heller ikke 
sexidol for mig, som han er for de russiske kvinder. Selvom han har Plutoalliancer i sit 
horoskop, så kan jeg ikke lige få ham placeret der og da slet ikke i det humoristiske 
hjørne. Det Passer ligesom ikke ind i stilen med sort karatebælte og store glubske hunde 
og KGB i ryggen, hvis der er noget, der ikke Passer manden. Man kunne jo tabe ansigt 
ved en latter. Nu kunne det så imdilertid være yderst interessant at sætte Kay Hougaard 
op imod Putin i kampsport. Så kan vi endelig få det nationale David og Goliat forhold 
afgjort. Hvem er bedst, og det er Kay. Kay kan oven i købet brødføde hele Rusland med 
sin lysnæring. Så som du kan se. Es gibt Andere Metoden, når der skal være fred og 
orden i verden. Vi behøver ikke alt det gamle fup og fidus, vi kan tage fat i det, der er 
endnu ældre og rykke magtbalancen i ét hug! – Og det bestemmer vi. Men Putin er jo 
nok en kryster, når der står så meget på spil. Og Kay har også lige andet at se til. Men 
måske begynder du at forstå, at vi alle sammen hænger sammen på skjulte niveauer og 
derfor er det dumt at være i modstrid til sig selv. Og endnu mere dumt ikke at ville flytte 
sig ind i den viden, der er højere end forblive i det niveau, der er ved at ødelægge Jorden. 
Om kort tid har vi ikke noget valg. Derfor trodser jeg Jupiters ”truende” position for 
ekspansion og bogen skal ud inden den 9. marts 2018. Selvom intentionen var at 
respektere hofsorgen. Måske derfor var Planen, at Prins Henrik skulle få demens. Så det 
her bliver mindre sårende og pludseligt for kongehuset. Forstået således at afstanden til 
den ægte far og prinsgemal var begyndt. Og det er ikke hensigten at såre nogen. 
Tværtimod. Vi er bare ikke vant til at tale om døden og om sjælen, og de fleste aner ikke 
dagsbevidst, at der er noget i den henseende, der kunne være interessant. De vælger at gå 
til lægen, på restaurant, i biffen, på skaterbanen eller surfe på bølgerne ved sommerhuset 
eller på Nettet. Men det er heldigvis ved at vende. Døden er nemlig ikke det værste, vi 
har. Det er tværtimod den mest sofistikerede opfindelse Vorherre har lavet. Det fedeste 
clou i livet. Vi skal bare have det lært og forstået og vide hvordan man gør. Det er det, vi 
skal til og finde ud af. Hvor tæt kan vi komme på den bevidste tilstand. Og her menes 
altså ikke det skråplan folk er ude på i narko, druk og kemokure og hop på tagene af 
togene og den slags. Det er decideret så uhelligt og en skændsel som noget kan være i 
forhold til så ophøjet en proces, som døden er. Det er noget man modnes til og 
respekterer. Det bør være forventningens glæde, der skal ligge over døden. At man 
mestrer overgangen til perfektion. Men ikke fordi man har slået andre ihjel og så tror sig 
så ophøjet og kan gå over i salighed og gifte sig med mange koner bagefter på den anden 
side. Det er decideret noget gammel usmageligt ævl og total ude i hampen. Men det var 
sikkert opportunt engang. Der er ikke noget mere tomt end at slå et andet menneske 
ihjel. Det er simpelthen en latterlig løsning og en reminiscens af det uudviklede 
menneske. Det er dyrestadiet. Al hetz mod andre er så træls. Hvis du ikke har opdaget 
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det endnu, så læs den her bog igen og læg mærke til, hvad den energi gør ved dig. – Vi 
kunne have drukket en kop kaffe sammen i stedet for. Vi kunne have hygget os. Men nu 
er jeg åbenbart en gang en levende provokation, fordi man vil have, at jeg skal holde 
mund og så vækker man bare dragens drift til modstand. Nok om det. Havde der været 
ubetinget kærlighed lige i nærheden, så havde jeg spejlet det. Men lige nu står der en 
hundeejer og lader sin store hund skide på mit fortov uden at samle lorten op efter 
hunden. Kan du forstå, at det er klamt at se på og være vidne til? Jeg kunne ikke få mig til 
at storme ud med kameraet, for jeg har bedt om at billedregnen må stoppe nu. Men 
scenariet er det samme for dit sind. Det skal gøre sig rent hver dag og man skal rydde op 
efter sig. Det er en kollektiv ansvarlighed som er totalt overset. I gamle dage bad man 
bordbøn, men de hellige tressere gjorde kål på al hellighed. Det var frigørelse til nowhere 
og på baggrund af stoffer som har skabt afhængighed af de grundlæggende dårlige 
energier, der nu trives. Hvor dum kan man være på stoffer? De sløver sindet, de skærper 
det ikke. Det var frisætning af lort uden at rydde op efter sig. Det var knepperi i tide og 
utide for at åbne for rodchakra og harachakra. Det er fucking galt. Nu er vi på vej i optur 
med elektriske apparater og medicin for at få handyret op at stå og kussen åben nok for 
gennemtræk og en metoo kampagne for at sige ”hallo, der er vist noget galt”. Jamen ih, 
hvor vi morer os som en flok horeunger i slimede lagner og jo før, jo bedre for livet skal jo 
have en mening – formering. Og hov man kan også nyde det, det skal da frem i lyset. 
Men når det så er fremme i lyset, så tager vi lige spotlighten også og så vid at knepperi er 
en måde at komme i kontakt med sit gamle lort fra tidligere inkarnationer. Så helt ærligt, 
hvad er der at prale af? Det er gamle dyriske inkarnationer. Bol du bare videre og vis dit 
lort for åben skærm. Det kan godt være du er smuk i det ydre, men skindet bedrager. Det 
er det, du viser! ” Jeg tilhører dyreriget”. Nok om bolleri, jeg får ikke tid til den pomelo, 
jeg nupper en bolle i stedet. Lidt inspiration er der trods alt hele vejen. 
Det er godt nok en besynderlig masse tangenter, der er at spille på i dag, der er en masse 
moral-etiske forhold indover…. Var det ikke også det, der interesserede Prins Henrik? 
Og så skal vi spejle og italesætte hvad der ligger i det kollektive ubevidste…. Vi må have 
en Plutoforbindelse og Pluto er også liv/død planeten, så derfor skulle jeg sende ham op 
og værne om hans sjæl. Han var fransk, så hvorfor ikke vælge Jeanne d´Arc? – og jeg 
havde jo også den der aflange seddel i min lomme, da jeg et par dage før han døde, skulle 
møde ham på et andet bevidsthedsplan. Men der var så megen travlhed, så meget der 
skulle på plads og nås og åndsaspekterne stod i kø om ham for at få instruks til det 
fysiske plans udfoldelse. Det var midt om natten den 10. februar 2018 og jeg måtte kæmpe 
for at få kontakt med den person, jeg var sendt til. Jeg vidste ikke på det tidspunkt, at det 
var Prins Henrik. Det lykkedes ikke at trænge gennem det store opbud af sjæle og jeg 
trak mig stille og roligt tilbage og gemte sedlen i lommen, for jeg vidste jo hvem det var 
og hvad jeg skulle og det gik vel alligevel. Men det var lidt ærgerligt med al den 
ærgerrighed efter tæthed, der herskede. Jeg gætter her fra fysisk side på, at det er alle 
dem, der har haft del i de sidste forberedelser i forbindelse med H.K.H. Prins Henriks 
død og bisættelse. Mange kan også have været i bøn for ham eller ligesom jeg villet sende 
healing. Men det var bare ikke bøn og healing disse åndsaspekter var der for. Det var 
instruktioner. Jeg så dem kun fra ryggen og alle var i gråt og kamelfarvet tøj og så ens ud. 
Jeg trak mig som sagt fra planet og kendte min opgave, men ikke med hvem i det 
bevidste sind. Jeg faldt omsider i søvn på den almindelige facon igen. Næste nat var der 
også tumult og jeg kunne bare se på/ vide det og blandede mig ikke. Natten den 12. var 
der ro og jeg sov fuldstændig dybt og normalt, som samlede jeg kræfter eller noget var 
overstået. Jeg var ikke bevidst involveret i noget. – Nå klokken er 13.33. Jeg må se at få 
noget at spise. Jeg skal også ned og se til min mor. Træls nok. Nu var vi lige kommet til 
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sagens kerne  Men der er altså også mange astrologiske aspekter at skulle styre 
igennem i dag. Det er som en hel skærgård. Så vi må se, om jeg klarer pynten senere på 

dagen . 
 

  
 

 
 
Så er jeg tilbage på pinden igen. Åh, nej fri mig, tænker du så måske. Men så let slipper 
du da ikke. Jeg er virkelig en plageånd i dag og jeg kan virkelig mærke at meningerne 
står i kø i halen på en puritansk Saturn. Måske har du efterhånden fundet ud af, at dine 
tanker og følelser ikke er dine egne. Ellers læs ”Den sorte Perle” og find ud af, hvor de 
kommer fra. Vores mor lå og sov og ville ikke vågne, så jeg gik igen. Jeg må snart til at 
ringe og høre om hun er vågen eller ej, for det er godt nok dybt træls at skulle afbryde 
midt i en inspiration, og så bare køre forgæves. Førhen gjorde det ikke så meget, men 
min hjerne er ved at være et andet sted nu, hvor jeg må have en tykkere og tungere energi 
ind, for overhovedet at kunne lave en hukommelse eller en ret sammenhæng. Jeg er 
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ligesom et rør med huller i, hvor man så skal putte et andet rør med huller i indeni, for at 
få en bestemt lyd ud af hullerne tilsammen. Det indre rør kan så skiftes ud og tonen 
bliver anderledes. Jeg er et instrument, der stemmes efter rørenes indbyrdes stand. Jeg 
blander mig ikke i det, der foregår selvom det lyder sådan. Jeg ved mennesket er bygget 
sådan for at spille livets teater. Når det bliver bevidst, så har man egentlig mest lyst til at 
holde mund. Man behøver ikke rigtig noget sprog. Du troede måske at mennesker uden 
sprog er primitive? Det er ikke nødvendigvis tilfældet. De kan være mere fremmelige end 
du og jeg. Så drop Darwin. Det handler om at være til rådighed på Jorden i den rette 
form, for at udføre ens arbejde her. 
Og jeg var vist i gang med at fortælle om mit arbejde sammen med Prinsen, som ingen af 
os kendte til før nu. Jeg vidste noget, han kan ikke nå at få noget at vide nu, men H.K.H 
kendte ikke til min eksistens, med mindre han har lånt ”Fra online til deadline” eller 
”Love og regler – en moderne Askepotmyte” på det kongelige bibliotek. Men vi er alle 
hjælpere her og der for at gå gennem Den store Plan for Jordens opstigning og 
helliggørelse, så den kan føje sig til gruppen af de øvrige hellige planeter i vort solsystem. 
– det er alt sådan noget viden, der ligger i den turkise flamme, jeg ved bare ikke meget 
endnu. Vi skal have alle med. Nå, men tilbage til Prinsens sidste rejse på det åndelige 
plan, som nok vil overraske dig, ligesom den overraskede mig, da jeg jo ikke havde set 
noget og bare levede i  det, uden at være fortalt hvem jeg gik tæt på. Mit forhold til 
Kongefamilien er cirka som andres – man hører om dem, følger dem og respekterer dem. 
Men i bøgerne vil du også kunne se, at jeg er tilknyttet dem mere end bare det uden at 
det alligevel giver sig ofte til kende. Det er bare noget, jeg har på sidelinjen ligesom 
”Dalai Lama – bogen” i Akasha-forbindelsen et og andet sted. Der ryger lige en tanke 
dybere ind om dem, som observer. Ikke andet i lange perioder. Men tirsdag morgen den 
13.02.18 klokken 9.30 modtager jeg en kanalisering, som er lidt underlig og ikke 
fyldestgørende i forhold til mine krav. Men jeg respekterer alle henvendelser, for jeg kan 
ikke vide vigtigheden af hver enkelt. Der er jo en eksistens bag det hele og jeg er ikke for 
stolt til ikke at ville tage lidt for en kontakt og ellers øve og vedligeholde min skelneevne 
og mine fornemmelser. Det kom så lige Prinsen på den hvide hest til gode. For det er 
som om, der er afbrydelser i ordsammenhængen og meningsdannende enheder er faldet 
ud. Jeg må ud på marginaler for at mærke hvem det er og det kan jeg ikke. Det er skjult 
for mig. I dag ved jeg dog, at det skulle være sådan, fordi H.K. H har været skjult på 
mig/ ved min side i længere tid i teksten og derfor ikke tager coveret af. Vi er et 
”naturligt” hele. Han er på én måde for ”svag” til at bekymre sig om det.  
Jeg skal lige sikre mig én ting, inden vi går videre. Du skal forstå, at ånden og sjælen kun 
har en del af sig selv i vort bevidste liv! Resten laver alt muligt andet. Bevidstheden er 
enorm – eller måske bare ganske lille og kompakt som et prik fra en knappenål. Det er 
abstraktion, der kræves for at følge det her. Jeg lever ikke for at erobre prinsen eller i 
jalousi overfor dronningen eller noget i den retning. Ejheller er der gået et eneste atom 
forbi dronningen og familie og venner til mig, som skulle have været gået til dem! Ikke 
ét! Det her er sjælens arbejde og samarbejde med den. Det er platonisk kærlighed og 
samarbejde om du vil. Det kræver subtilt nærvær og foregår på helt andre planer og med 
helt andre parametre, end dem du sætter op for det fysiske liv. Det skal du holde dig for 
øje, for ellers kan jeg ikke give dig det her! Så begynder du nemlig at nedgøre noget 
guddommeligt. Er du med?.... Godt, hør så: 
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13/2-18 kl. 9.30 
Kære Marianne. I dag afslutter vi så den sorte perle indenfor rammerne af månens 
tomgang i stenbuk så der er smult vande (ej måne i  vandbæreren noterer jeg så i 
parentes, for jeg ser hurtige korte bølger, og to parallelle bølger er tegnet for 
Vandbærerens tegn.) indsæt Sedna. Det eneste, der skal tilføjes nu er din indsigt om 
Magna Mater. Alt ånder fred og idyl og sluttelig vil Kristus sætte alt i gang ligesom han 
afslutter brevet til socialforvaltningen med udmærkelse. Lav blot værket færdigt med de 
sidste ”??” ( jeg kan simpelthen ikke læse, hvad jeg har skrevet, hvilket sker af og til, men 
det her ord er total volapyk for mig. Betydningen er cirka: ”detaljer”). Alt er rede og 
datoen og metoden fremover vil blive givet dig. 
Hvid aura papir 
Sidste side skal teksten stå rødt på hvidt/udfor letbane 
Higher ground står på dannebrog  rød rød tekst tekst 
Danmark ligger for lavt i bølgerne, et land uden høje bjerge – det nye Atlantis 
Når man står i bølger til halsen må man bygge et skib 
 
Der bliver ligesom sendt sporadiske billeder af noget, der skal hænge cirka sammen. Jeg 
får simpelthen ondt i lungerne nu, bare af at skrive det her af fra min blok. Du får lige 
efemeriden for 13.02.18 her. Som du kan se så går Månen ind i Vandbæreren tegn klokken 
16.12.  
 

   
Jeg mærker også nu, mens jeg skriver dette her af, at der er usammenhæng i mit hoved, 
jeg bliver vældig træt og så også på pc-uret før, men får ikke registreret klokken. Så ser 
jeg i efemeriden her for at fotografere den og det går op for mig, at jeg har missed en 
pointe – da jeg så på pc-uret har klokken garanteret været 16.12!!! og nu er den 16.20! 
 
Måske forstår du nu, hvor skriften på pc-en også skifter til hvid af sig selv, hvor dybt 
okkult dette her er?! Jeg har kun fat i en flig af det, men bevist langt mere end andre, jeg 
har hørt om. Jeg har fulgt dette her minutiøst i årevis. Man lærte mig det ikke nogen 
steder. Det er noget, jeg er uddannet til gennem alle mine liv – og så er det man bliver 
lidt fortørnet, når uvidende siger: Jeg tror ikke på sådan noget. Eller Hvorfor bruger du 
ikke din læreruddannelse, zoneterapi, har folk på din briks osv.osv. Det er dårskab at 
sidde i den komfortzone. Ingen ved alt det her lige på en studs. Det kræver års arbejde. 
Og når man minutiøst har siddet i årevis og vist det, som naturligvis ikke kan måles og 
vejes, men blot fornemmes og iagttages ved brug af højere evner, så bliver man decideret 
krænket ved sådan en udtalelse. Os der kan det her eller lignende ting, siger jo heller ikke 
til kassedamen eller tømreren eller professoren, at man ikke tror på deres arbejde eller at 
de er dårlige til det, foruden vi har registreret det målbart. Man må måle med de rette 
redskaber og ejer man ikke dette redskab, så er man ikke den, der skal måle arbejdet. Og 
så må man bare tro det, der bliver sagt eller tie. Nå, men det korte af det lange er, at der 
allerede i den kanalisering blev sagt, at vi holder før månen går i vandbæreren. Og jeg 
skulle lige til at sige det selv – at jeg blev fysisk set nødt til at stoppe. Det skete nemlig så 
vidt jeg husker ikke hin dag. Det er derfor fordomme og krav ikke hører hjemme i min 
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verden. Man skal være langt mere tålmodig og vedholdende og registrerende og 
huskende end man umiddelbart vil tro. Det undrer ikke mig om der begyndes på et plan 
og efter et par sætninger fortsættes på et andet plan/level i tid og sted. Men denne 
kanalisering var bare ikke overordentlig anvendelig. Set i bakspejlet og hvad der ellers er 
skrevet pr sms denne dag med Sværdpiil, så er jeg ikke i tvivl om afsenderen. Faktisk kan 
jeg direkte ved at trække en linje mellem sms-erne og tiden imellem dem hin dag se, at 
jeg får at vide, at prinsens sidste time er denne dag, som også var Martins dødsdag. Der 
gives mange, mange hints hver dag for at vi lever vore liv som vi skal og vejen i 
Blueprintet beredes hele tiden. Og så er der nogen, der ødelægger dette subtile netværk 
af information og handlingsguidning ved at sidde og fyre en fed eller drikke sig i hegnet 
flere dage om ugen… Nå, den hvide tekst står på sort highliner, og den ændrer jeg nu til 
rød, for der er så vidt muligt ikke sort i bøgerne, da alt er så meget udfoldet, at det kan få 
en farve. Men det siger noget om afsenderen og det, der ligger latent fra Prins Henrik 
givet som sidste instruks – som der jo også står. Og opsendelsen skete netop i sort/hvid, 
da vi skulle rigtig højt op med hans sjæl, hvor alt bliver kompakt energi. Magna Mater 
har du fået forklaring på via numerologien. I bølger til halsen – kan være at sige, at han 
hjælper mig med at bygge et skib, fordi jeg har Chiron i vandbæreren. Og chiron er der 
noget med – den sårede healer. Og Prins Henrik er nu også fri af sine liv på Atlantis. Så 
der ligger meget i få ord! og det ruller sig langsomt ud. Ruul små bølger, ruulll…. Hov – 
slutter vi så ringen med Dirch Passer? Passer det ikke???? – og sådan nogen nørder er vi 
alle sammen på et andet plan! Vi planlægger jo selv vort liv en detail – ah det var det, der 
skulle stå i ”  ”. Nå men bevidsthed kan du nok forstå er kold i ….. overfor hvilket sprog, 
der bruges. Men det er sværest, når der tales i tunger. – det får mig til at tænke på 
kattetunger – chokolader altså. Der spises meget chokolade med Prinsen på sidelinjen. 
Og kaffe hver dag er et must. Økologisk og det må godt være kraftigere end jeg vil have 
det. Leverpostej har ikke været inde i billedet meget længe. Mælk er kommet ind især om 
morgenen, frisk presset appelsinsaft er også godt, pizza går an men klart med mere ost, 
chili og oregano tilført. Men det kunne ligeså godt være mit eget valg. Mælk har jeg til 
gengæld ikke drukket i årevis og det er ligesom om, der står en ged ved siden af – så det 
kan være det hører til Dalai Lama i kulissen? Brød og ost er godt og flere gange kunne 
jeg have hentet en flaske vin, men det gør jeg bare ikke meget i selv, så det bliver ikke. 
Men så er der den ødelagte tand. Det er 6. tand i højre side i overkæben. Denne tand 
hører energimæssigt til milten. Og milten er involveret i tarmenes peristaltik og 
immunforsvar, men jo også blodet, så det er ikke det bare sjov at løfte andre mennesker 
eller samarbejde på således. Vi er alle ét – så derfor er det også således, at alle os, der har 
spist vitaminer og levet relativt sundt, vi har højnet alles livslængde osv..  Da jeg var 
nogenlunde færdig med prinsen mærkes angina pectoris, mit kredsløb er dårligt efter at 
have siddet her på pinden uafbrudt fra 1. december og til i dag, som bliver til 1. marts! Jeg 
har ikke været udenfor en dør udover at køre til min mor og besøge hende. Jeg oplever 
også, da samarbejdet der bliver intensiveret, at jeg har denne anden bevidsthed tættere 
på, da det er en anden måde at spille ”Hjerterfri” på, når jeg sædvanligvis gør det hver 
dag før og efter skrivningen. Det er tydeligt, når en anden end jeg selv spiller med. Der 
træffes andre udspil eller jeg bliver mindre i stand til at fornemme hvilket kort pc-en 
spiller ud. Så er du ludoman, så er der kun én vej frem – få ånden væk!!! Få lagt et 
horoskop, så du kan få at vide om du er disponeret for spil eller om du bare har fået en 
ukendt beboer i dit energisystem. Det er bedre og billigere at forebygge!!! Nu må jeg 
hellere holde for i dag. Jeg skal have snakket med Annalis omkring det, hun skulle hente 
viden om i dag. Og klokken er 17.30 – spisetid… bopbop… nå, jeg prøver lige at ringe. Vi 
ses i morgen her på bloggen, hvis du ikke har fået pip. Hej. 
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Giv Kejseren, hvad kejserens er og tryk 16 på hans mave:   
Så fik vi det på plads og afsluttet det, set i forhold til de øvrige bøger. Tangenterne spiller 
sig selv, det er helt siriøst virtuøst. 
 
22.02.2018  
4 2-taller i dagens dato 4x2=8= Saturn, skæbneplaneten og et mestertal 22 , ja faktisk 
2x22 med lidt god vilje og doblet op in the Happy og Unhappy Hour. 
22 står for at opbygge noget nyt, en ny verden ellet et nyt liv. Som 22-er tænker man 
bredt. Man analyserer og forener og samler tingene og arbejder hårdt for at få succesen. 
2- tallet giver følsomhed og kærlighed og når man dobler det op i 22, så er man ekstrem 
sensitiv. Man er god til at analysere og formålet er fred og harmoni. Forestil dig så, 
hvordan det er at være i Verden eller bare Danmark, som det handler om, i alle disse 
bøger. Man er omgivet af masser af uretfærdigheder, vold, griskhed, besparelser og 
nedskæringer, jobtvang, underkastelse, sprøjtning af marker, asfaltering af naturen, støj, 
narko, druk, hjemløshed, fri vilje til at gøre dårlige ting, løgnagtigheder i forhold til 
indflydelse på eget liv, hykleriske ulykkelige mennesker, medicinerede unge og en 
digitaliseret folkeskole og et metallisk sygehusvæsen og ja, hvor er lyset i ærgerrighedens 
land? Vi kan mærke lyset, når der sker gode begivenheder i kongehuset, når der er 
medaljer for landshold i sportens verden og… ja det er vel så det. Vi ved at det er lyset i 
det små, i dagligdagen, der tæller – men vi leder efter det. Vi kan lave landsindssamlinger 
til andre i nød, for så får vi udlignet et enormt behov for lys i hverdagen. Jeg savner den 
ægte vare. Den dybfølte glæde og tryghed. Den ægte gensidighed, som man ikke opnår 
ved at skifte partner i tide og utide. Jeg mangler den ægte vare. Selv vort tøj er syntetisk. 
Det du har i dit indre, manifesterer sig i det ydre. Din hjerne følger computerens måde at 
tænke på. Du er ødelagt og du elsker det. Du tror det er livet. Og hvad værre er – du gør 
ikke noget ved det, for det gør de andre heller ikke. Gør du noget for at forbedre verden 
så slukkede du din pc. Du nægtede et digitalt samfund og du fandt dine venner i et fysisk 
møde. Du efterstræber ikke Japan, USA eller Sydkorea. Du vælger Danmark og gør dit 
bedste for at vi alle får et godt liv. Ikke ved at bestemme en hel masse, men ved at være 
ansvarlig overfor dig selv. Ryd op efter dig, lav ikke overgreb mod andre, smid ikke ting 
væk, der ikke er udtjente. Køb næsten ingenting. Hold dig fra skiftende mode og pumps, 
der ødelægger dine fødder. Hold dig fra syntetisk materiale og spar på vandet, når du går 
i bad. Snyd ikke andre. Begå ej heller vold eller tyveri. Hvor svært kan det være. Hvad har 
du gjort af din indre etik og empati? Jeg forstår ikke du kan se dig selv i spejlet hver dag 
og tro på at du har fattet noget som helst om livet. Det skulle da lige være, at livet er et 
teater. Make-up salget vidner om det – eller det gør det vel ikke engang, du tror vel, du 
ser bedre ud. Og det gør du nok også, så ser vi masken. Men du får så til gengæld heller 
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ikke den hjælp, du faktisk behøver. Du møder begæret ikke omsorgen. Jeg vil godt 
derhen, hvor vi erkender afmægtigheden og indser at vi er personligt ansvarlige. Vær 
etisk overfor dig selv, det er nok. Så falder blændværket til Jorden af sig selv. Samfundet 
synker i grus, for det viser sig, at der ingen sammenhængskraft er, når forbrugsræset 
ophører. Er du bange? Det er vilkårene for at skabe noget nyt. Jo længere du kører med 
på det gamle, og jo højere ”velfærdsbluffet” rejser sig, jo sværere bliver styrtet. Hold dig 
til den indre etik. Så overlever du! Kun det autentiske menneske overlever næste omgang. 
22 + 22 = 44 og det er balancen mellem det psykiske og det spirituelle. Mellem den 
galaktiske og den spirituelle kærlighed, kunnen og evnen. Det er fundamentet for en ny 
begyndelse. Og det er det ”Den sorte Perle” træner. Nok om det – og tro ikke, at jeg ikke 
selv kan høre min moraliseren – men det er åbenbart blevet en nødvendighed for at 
bygge broen mellem nyt og gammelt. 
 
Vi skal tilbage til Prins Henrik, som for øvrigt NET OP gav sine sønner erindringen om, 
hvad vi kommer af. Og hvordan man flittigt kommer videre. Men samtidig står han også  
med et ben i den nye lejr, som et kollektivt signal for os. Blueprintsamfundet. Prins 
Henrik kommer til at betyde mest efter sin død. Fordi han er det synlige signal i 
Danmark. Han er født den 11. Det er et mestertal, som står for perfektion og viljestyrke, 
det er en ny fødsel, hvor man må erkende det nye. Derfor var han brobygger for nationen. 
Han tog rejsen lige for snotten af os , og vi ville ikke have det – og vi brugte et billigt 
kneb – du er udlænding. Men de fleste mennesker, der har haft betydning og ført 
danskerne frem, de er faktisk kommet fra udlandet. Nu giver jeg jer så som indfødt 
dansker muligheden for at finde jeres indre storhed frem, så lilleputlandet Danmark kan 
gennemføre sit Blueprint i Verden, nemlig at gå forrest ind i 5. dimension. De mindste 
skal blive de største. 
Og gennem ”Den sorte Perle” vil du så møde den jantelov jeg som brobygger har fået i 
Danmark. Jeg ligger under udlændingen. Jeg har været ved pressen 12-15 gange og man 
har været pishamrende ligeglad med, at jeg stod med en løsning. Mine spirituelle 
kolleger vil ikke have den galaktiske del af hjernen og LEV af LYS mangler mine 
symbolindvielser for at kunne nå 5. dimension. De er pishamrende ligeglade med mig. 
Jeg er bare en kunde, men til gengæld den eneste i hele deres regi, der er i 5. dimension. 
Rebekka og kæresten er 5. dimension, Hanne Mie og Dorthe Sværdpiil og hendes 
barnebarn er nu alle i 5. dimension. Jeg kan ikke se andre i miles omkreds. Derimod kan 
jeg se, man venter på det sidste skridt rundt omkring – og det er ”Den sorte Perle”. ”Den 
sorte Perle” handler om alt det, der forsvinder, når vi går ind i 5. dimension. Og det er 
faktisk mere end svært at sidde her og lave den sidste bog. Naturligvis måtte det 
nødvendigvis være en Mars-baseret bog for at kunne trække mig ned i 4. dimension og 
holde mig der. Men min hukommelse svigter gang på gang, ikke i demens, men i skiftet. 
Det er Vægtens tegn i sin yderste fase. Det er den okkulte overgang mellem dimensioner 
– eller rettere sagt 3. 4. og til 5. dimension. Derefter forsvinder zodiaken som 
betydningsbærende enhed. Broen går over nogle hop på et par asteroider, der skal være 
repræsentanter for den sprængte planet Maldek/Lucifera, der er rester af helliggørelsen 
af Saturn. Derefter er det andre stjernesystemer og dynastier og stjernenationer, vi 
kommer til at fokusere på. Ara er brobyggernation og afvikler meget af den viden, der 
hidtil har båret menneskeheden fra Plejaderne. Genteknologi f.eks. Der vil ske et skifte 
her, når man indser, at alt det man troede var gen-baseret bygger på helt andre faktorer af 
transmuterende energi. Mere ved jeg ikke selv lige pt. Nu tager vi lige ét skridt ad 
gangen. – Men husk lige at staten investerer i genteknologi, som ikke er det nye sort – og 
vi andre mangler total opmærksomhed, for hvis vi får det, så forgår det staten er ved at 
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trumfe igennem som det nye. Men det er det ikke. Det er 4. dimension. Så den bro staten 
bygger skal kun være for de få. Supersygehusene skal helst ikke blive brugt i fremtiden. 
Ansvaret er dit og vi begynder med ”Den sorte Perle” og vupti dot com der en hel flok 
mennesker i 5. dimension. Og ved du hvad? Så skal vi først til at lære at eksistere der. 
Foreløbig kan jeg sige dig – der er ikke en skid at lave, for alt der er, har vi jo baseret i 3. 
og 4. dimension. Så vi starter fra scratch – og DET har staten IKKE taget højde for. 
Derfor er det SÅ nødvendigt at de cirka 1200 personer, der skal føre alle efter sig ind i 5. 
dimension, findes. Lige nu sidder jeg med et billede af Moses, der fører sit folk gennem 
ørkenen og ind i Egypten. Bogværket er NET OP en ørkenvandring – og det første 
energisymbol i Konceptet fik jeg at vide, ville være brugbart i 50 år og de 17 år er gået. 
Dette symbol forstår jeg i dag som tærskelvogtersymbolet, idet det fremmer eller som hos 
mig, gør én til taknemmelighedens energi. Og det er porten til 5. dimension. Klokken er 
10.01 NET OP som jeg skriver det. Det er den følelse, der ligger som spejl omkring den 
bropille, hvor skiftet sker. 
Nå, tiden går og jeg skal være færdig. 
Det var Prins Henrik vi kom fra. I det mindste holder vi fanen højt. 
 

  
  
Jeg husker ikke spor af, hvad der står i den lilla tekst nedenfor. Jeg ved bare, at det var 
den tekst Prinsen og jeg sad med lige inden hans sjæls opsendelse. Vi arbejdede lige til 
det sidste. Men jeg starter et andet sted, for jeg synes stadig situationen er prekær og 
mener faktisk fortsat, at det her er en privat sag. Og alligevel skal det offentliggøres. Jeg 
er faktisk lidt vred over det, og så er det svært at være i den kærlighed og healing, der skal 
til. Godt nok er mit hemmelige hjertekammer trænet i det, men jeg er jo ved at være 
drænet på niveauet. Kritik og vrede tørrer jo hjertet ud og jeg har smagt både 
hjerteflimmer og angina pectoris lignende ting. Den sidste hjerteflimmer måtte jeg så 
lade mig rense af Sværdpiil for, for at gå videre. Men pyt nu med det. Jeg kan også se, så 
snart jeg har skrevet, at jeg faktisk er vred over denne offentliggørelse af Prinsens 
sjælerejse – at jeg må lade bogen skrive, som den skal. Det har jeg gjort 99.99% hidtil, så 
det er nok ikke nu, jeg skal ændre det til 99.98%. Jeg er nødt til at være loyal overfor 
fremtidens værk og fortsat gøre det så godt jeg kan. Jeg kan se, at jeg NET OP bliver 
fanget i spejlet af omverdenens kritik af det jeg laver. Jeg kritiserer bogværkets indhold! 
Det er jo hamrende illoyalt. Jeg må ty til Prinsen på den hvide hest – jeg bliver faktisk 
ganske rørt lige nu, for han kom om aftenen den 13.02.18 og lagde sig 
bemærkelsesværdigt loyalt ind i arbejdet omkring den lilla tekst nedenfor. Ikke på den 
måde accept og loyalitet ellers kan være larmende på. Men en gran finere – ahh nu forstår 
jeg navnet på Dorthe Skrivers udbryderkoncept og illoyalitet – de mente de var en gran 
finere end jeg! Jeg var jo dybt besat og sort og alt muligt – men grenen er for længst 
visnet, fordi den rev sig løs – også i bredeste symbolske forstand.  
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Den grønne gren - et 4. dimensionskoncept 
 
Og den sidste gran på denne grund var i potte, og den fik Edel. Den havde rod. Nu står 
der så en ny på trappen fra julen 2017. Nå, det er ved at blive en længere symfoni med alle 
de tangenter og jeg skulle jo gå solo. Og det gør jeg sammen med Prins Henrik den 
06.02.18 klokken ca. 18.48. uden at vide, at det er med hans sjælstilknytning, at jeg får 
bevidst bølgende kontakt til min egen sjæl. Der er ligesom en slags bølgende hul, hvor 
der dannes en siamesisk tvillingtilknytning… nåh ja. Prinsen var jo tvilling, så forstår jeg 
bedre, hvorfor jeg får den ”i ét” fornemmelse under opsendingen af sjælen. Det var 
nemlig anderledes end noget jeg før har prøvet. Hvert individ er unikt! Hvert nu er unikt, 
men vi skøjter henover dem alle. 
Jeg har besluttet, at jeg vil tage til satsang ved Lotus Health Care denne tirsdag aften. Den 
begynder klokken 19.00, så jeg går ud til min bil cirka 18.46 og kører af sted. Jeg tænder 
bilradioen, for der er altid klassisk musik på dette tidspunkt, og det bekommer mig vel, at 
køre om aftenen, alene i bilens rum og lade den klassiske musik fylde rummet. Men denne 
aften sker der noget andet. Fra at være tæt på musikken og nyde den, befinder jeg mig 
pludselig inde i den på en måde jeg ikke har oplevet før, fordi det har været for risikabelt og 
upassende i vort samfund. Der er intet match ganske enkelt. Det bølger af tyk kærlighed, som 
fylder godt op i mig, men jeg må også passe trafikken. Jeg forbliver forbundet i så høj grad 
det kan lade sig gøre i dette fantastiske møde af ægthed og autenticitet. Da jeg når frem til 
Langengevej, bliver jeg siddende og lytter musikken færdig selvom tiden nærmer sig 19.00. 
Jeg måtte vide, hvad det var for et stykke musik…. Det var Max Bruch (1838-1920) 
Violinkoncert no 1, G-minor Op 26. Og det var 
2. sats adagio i 9.27 minutter. Jeg gik ind til satsangen, hvor der også var en lidt anden energi 
og flere jeg ikke havde set før. Og Kay har jo også en sjælsforbindelse til Prins Henrik, men 
ved det ikke. Og det er heller ikke den energi, der dominerer, det er bl.a. kampsportens 
effekter. Men også meget andet. Jeg kunne næsten ikke vente til næste dag for at bestille 
musikken på biblioteket og det lykkedes også efter et par dage at få den hjem. Da jeg lyttede 
til den var magien forsvundet, og jeg fik tilmed en ”klistersjæl” på i mit system. Jeg erindrede 
en besked fra den åndelige verden fra Konceptets dage, om at der ikke er nogen musik, der 
passer til Konceptet endnu. Vi får dog lov at anvende new age musik med krystalskåle og 
lignende. Men det går op for mig, at lige NET OP mangelen på musik og det at skulle bruge 
lavere energi for øret og vibrationerne i rum og krop var en ikke ubetydelig faktor for at det 
jeg blev givet fra starten af, øjeblikkelig sank i energi via lydbilledet. Jeg lavede så en bro til 
højere energi ved at kanalisere budskaber ind over. Men det var den skjulte faktor, som jeg 
valgte at tage med, fordi der hele tiden blev vist mig og givet mig, hvad der skulle spilles hvor 
og hvornår. Men det var ikke nok, vi befandt os derved på vippen til 5. dimension og derved 
tippede vægten nedad. Derfor skal du også have den smukke musik fra hin dag den 06.02.18 
ind her, og ikke til sidst i bogen. Det er smukt og længselsfuldt og vi længes jo også efter at 
blive færdige med den her bog og dimension.(Åhh nej…Hvis der kommer et codaafgiftkrav, 
så håber jeg der er penge på konto nr 3635 3665 108325… Nej, ved du hvad – du finder 
selv det stykke musik et sted. Jeg kan simpelthen ikke holde det her samfund ud og vil helst 
ikke have noget med de pengesager at gøre. Jeg håber den rette finansekspert/gruppe dukker 
op og kører den side af foretagendet med hjælp fra et kanaliseret bud på en retning i 
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økonomien. Det er ikke vort ego, der skal bestemme et nyt pekuniært system eller hvad 
det bliver. Det er noget nyt, og vi behøver en frihed indenfor rammerne, men så det 
samtidig bryder rammerne. Jeg ved ikke, hvordan. Det gør de økonomiske nytænkere, 
der har det i deres Blueprint. Hver laver sit og tilsammen flytter vi verden. Svindel har 
ingen plads i fremtiden, men alle har nok og alle får den hjælp, der skal til til rette tid. 
Det er vist nogenlunde sådanne principper, der starter visionen på broen.  
Nok om det, nu går jeg simpelthen videre med de sidste 7 sider med lilla skrift. Det er 
fortsættelsen af det tidligst skrevne med lilla skrift fra den 08.02.18. men det er jo snart 
ikke til at finde ud af og efterhånden også ligegyldigt. Det handler om med energikirurgi 
at få lukket denne bogbombe af Perle-mor og Danish Dynamite i et, for luntens stjerner 
hvisler allerede i kulissen og røgen fra Neptun ligger tykt ind over os i denne sidste 
skriveuge. Venus og Neptun er i konjunktion og i aspekt til Mars… Måske man lige 
skulle holde frokostpause inden…  
 

 De gik og de gik og de gik, mens andre løb. Og så pludselig en dag 
stoppede de op og spurgte – hvorfor løb vi? Vi ku´ ha gået hele vejen! Det handler om 
loyalitet overfor tiden… nå den var måske for abstrakt… jeg spiser brød til så.  
Ved tilfældighedernes tangentspil vil skæbnen nu, at jeg er tilbage på min papegøjepind 
12.42. jeg har en stærk trykken i solar plexus. Klokken 12.45 går Månen i opposition til 
Jupiter. Jeg er tæt på hjerteflimmer, men den elektriske vibration holder sig i  
mellemgulvet. Klokken er 12.44 nu,  så jeg må hellere være klar med mobilen. – Aaaltsåå, 
der er kommaer der driller og punktum i stedet for komma. Punktum, punktum, komma 
streg, sådan tegnes Nikolaj. Men det blev ikke til Nikolaj Znaider og 2. sats af 
soloviolinkoncerten af Max Bruch. Så i stedet får du nu min private CD med soloklaver 
for Sigmasjælen 
 

 KLIK 16 på Essensen 
 
Essensen af livet er: En flig af din samlede sjæl er her på Jorden, indtil den ikke skal være 
her mere. Til sjælen hører en endnu højere bevidsthed. Og omvendt. 
 
Nu er der nok nogle af jer, der har opdaget, at musikken gør noget ved jer undervejs. 
Tuner du ind på CD-erne eller mærker en urenhed undervejs i energien, så vid, at det 
skal være sådan. CD-erne er lavet til formålet og vil i lytteren samle det næste skridt eller 
område, der sættes i spil i dit liv. Fx dannede denne Essens CD den energi, der gjorde, at 
jeg kunne skrive i rød/hvid energi i dag. Helt nede på Jorden. Det kan være den gør 
noget andet for dig. Du kan selvfølgelig gemme adgangen til disse CD-er. Men du skal 
også være opmærksom på, at de vil sætte dig i stå på et tidspunkt. Når du opdager det, 
skal du ikke høre dem mere!!!! Det er tegn på, at du har flyttet dig og ikke skal vende 
tilbage til området igen. Kommer du derimod ud i hampen, hvor du ikke kan bunde, så 
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kan du rede dig i land med dem, da de er spillet udfra sjælsniveauet. Vær omhyggelig, 
når du tager dig af dig selv. Du kan dø af at være inkarneret på Jorden. Det er derfor, jeg 
holder dig i hånden hele vejen gennem ørkenen. Hvis du ikke får hverken vådt eller tørt i 
dit liv i ørkenen, så gives du lysnæringen undercover.  
 Vi fortsætter sammen, hvor vi slap for herfra kan vi se Perleporten foran Sct. Peter. Den 
lilla tekst du finder nedenfor er Prins Henriks og mit sidste arbejde sammen. Tekstens 
forlæg lå som sagt fra den 08.02.18, så vidt jeg kan scrolle mig frem til. Men det er først 
den 13.02.18, jeg når henover den igen, fordi jeg simpelthen ikke kunne finde ud af 
hvordan, hvornår og hvor tingene skulle bindes sammen. Det var komplet umuligt. Jeg 
måtte her og der og frem og tilbage. Teksten burde have været i to eller tre udgaver. Den 
oprindelige. Den jeg selv går i gang med om aftenen den 13.02.18 og den, hvor Prins 
Henriks sjæl er medløber. Sådan gik det ikke, for jeg anede ikke, hvad der var i vente. Alt 
var skjult. Derfor må der være en anden agenda her og nu også. Jeg kender den ikke, 
men jeg har bestemt mig for at ville gengive det hele så tæt på det jeg husker – og det er 
lige her og nu, nærmest ingenting. Det er rigtige elendige odds for en bogslutning og 
afslutning på 17-18 års skriftligt arbejde, som først for 12 år siden fes ind i min forståelse 
skulle med fra ende til anden. De første år var det jo breve til Konceptmedlemmerne og 
en del af en bog og ikke mere. Så begyndte det at samles og er nu en bogring, men 
alligevel bedst om man læser i den rigtige rækkefølge, som den ser ud pt. Jeg ved jo ikke 
hvilket resultat de, der skal lave dem færdige ender op med! Jeg ved bare, at jeg nu er i 5. 
dimension og derfor ikke kan påtage mig mere arbejde i 3. og 4. dimension – på den her 
måde. Men jeg bliver nok nødt til at holde en dør på klem ud til den nedadgående trappe 
for at gennemføre livet. Det vil vise sig. Bliver det for svært får jeg nok opgaver i 5. 
dimension i det skjulte. Jeg V D ikø. Klokken er 13.24 nu den 22.02.2018 og vi skal hente 

en energi ind fra 13.02.18, hvori bogen/den sorte box  skriver….: 
18.38 Sms til Hanne Mie, der har haft influenza nr 2 og hvor jeg ikke måtte hjælpe denne 
gang: Er du ved at være på benene igen? 
18.47 Ikke helt, men det hjælper nu. 
18.57 Det er træls med sådan en tur. Jeg synes også, det hele går langsomt frem for tiden. 
Men det er evt. prinsens død vi venter på i forhold til bogen, så der er rent bord i pressen 
efter hans begravelse. Jeg tror det er muligt at blive færdig i morgen, men det er jo 

solformørkelse torsdag, og det er altid sådan en provokation. . Der skal jo accepteres et 

stop der.  . Du bliver nok også først helt frisk efter den dag, tænker jeg. 
20.00 Ja det tror jeg faktisk også. Og ja jeg har også tænkt at det er Henriks død, vi venter 
på….. 
20.08 Jeg tror godt, jeg kan sende ham healing i aften, men jeg prøver at fortsætte med 
bogen nu først. Jeg fik en kanalisering i morges om at den ville færdiggøres i dag. Jeg 
troede ikke helt på det, men nu kan jeg se, at der intet er på tv, så måske går det sådan. 
Så vidt jeg forstod ville afslutning komme som en kanalisering fra Kristus i morgen. Men 
jeg lader det bare være og ser om det sker. Hav en god aften og bedring. <3 

20.25 Tak  god aften og arbejdslyst. 
20.25 Tak. 
 
Åh, nu bliver jeg faktisk ligeså træt som den aften. Hvor syret. Jeg mærker virkelig meget 
i denne tid, hvordan tiden ikke eksisterer men alligevel er en velkommen ven til at holde 
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os fra andre tiders energi. Vi kan ikke eksistere uden tiden i den fysiske verden. Det står 
mig klart. Vi vil dø indenfor kort tid af overbelastning. Saturn er med andre ord vor 
bedste ven. Det er tidens planet. – Nåh, jeg var nødt til at fødes som Saturner for at 
kunne holde til at lave denne bogring. Aha. Så fik jeg også lidt ud af falderebet. What are 
Times across the oceans, to the Hearts that´s coming home. 
 
20.28 Jeg føler mig energirig nok til at kunne nikke bogen en skalle denne aften og læse 
de sidste sider igennem, så vi kunne blive færdige. Det glædede mig at kanaliseringen så 
ud til at tale sandt. Øjeblik – jeg må lige trække gardinerne for – Solen står stærkt ind i 
stuen lige nu ved min højre side. Det er vel ganske symbolsk og smukt, men jeg kan bare 
ikke se, hvad der står på skærmen så.  
Jeg lader alle mine stearinlys i stuen være tændte og tænker, jeg lader dem brænde for 
Prins Henrik, selvom jeg vil komme til at sidde med ryggen til de fleste. Det kan vel 
heller ikke tage lang tid for lige at læse 7 sider?! 
Jeg tænder pc-en og finder den lilla skrift og begynder at læse. Det går fint og jeg er glad 
for det. Men så sker der noget. En varm energi kommer til stede i stuen. Den er parallel 
med stearinlysenes varme, og det var som om lysene kunne være båret ud midt på gulvet 
og varme midt i luften. Men der var en gradsforskel. Den nyankomne varme var mere 
rund og bølgende og stearinlysenes varme forekom skarpere. Jeg var ikke i tvivl. Det var 
et astrallegeme. Det var en sjæl. Jeg bød den velkommen, for der var noget 
imødekommende og en form for kendthed over den. Jeg ved ikke eksakt at det er Prins 
Henriks sjæl for tilstanden går over i en selvfølgelighed i at vide hvem det er. Så der er 
ingen modstand. Jeg teler at jeg lige er gået i gang med arbejdet og fortsætter lidt endnu. 
Sjælen svarer ikke i ord, men kort tid efter ved jeg, vi arbejder sammen. I den her tekst 
(Jeg prøver, om jeg nu kan mærke, hvor Prinsen på den hvide hest byder ind.) :  
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08.+13.02.18 Endelig går det op for mig, at jeg har skullet følge Lotus Health Care indtil 
Kay havde fået delkonceptet grounded og uddannet sit nærmeste crew. Endelig fik jeg 
lov at se mit eget skjulte arbejde fra den rette vinkel – og ikke fra ”offeret, der har betalt 
60.000 kr. for ingenting”. Nu slap det. Selvom jeg hele tiden har kunnet se det hele qva 
bogskrivningen, så har jeg skullet være under ”offeråget” som aftalt for sjælen. Det har 
været rædselsfuldt, men lige fra jeg var lille, har jeg esoterisk set skullet påtage mig 
andres udfordringer og gå ved siden af dem og løfte dem halvt om halvt gennem. Så at 
sige være lidelsesfælle. Give den halve vind i ydmyghed til Opdriften, så helheden kunne 
selv. Nu er min udfordring så at komme helt og holdent fri af denne for mig ugunstige 
”vane”, for ellers kan Planen for denne inkarnation og Planen i det hele taget ikke 
gennemføres – sig mig… der er heller ikke lige margin i teksten mere… skal det 
symbolisere, at jeg er tilbage i det hvide chakra, men ikke er helt tilrettet endnu? Det 
kunne godt være således – men hvem er afsenderen? Hvem styrer computeren? Jeg 
mærkede ikke nogen, så det kan være en del af mig selv, måske. Computeren er blevet en 
forlængelse af min bevidsthed. Det er på tide at stoppe med at bruge den, for niveauet 
kan ikke nå højt nok op i forhold til et autentisk liv.  
Nå, men tilbage til Lotus Health Care. Jeg opdagede, hvad der var foregået under Kays 
indvielse af mig. Jeg så hans svaghed og styrke, som jeg ikke vil udlevere her.  
Kay er suveræn som energikriger, hvilket vi også fik demonstreret til satsangen. Jeg tager 
hatten af for det! Godt gået! Han er nu én af Danmarks stærkeste healere/ 
energiarbejdere.  Den himmelske Plan har vist sit værd. Der er dog den dybere forskel på 
Kay og mig, at han har levet nogle stærke liv, men ikke er bodhisattva. Det gør en 
himmelvid forskel i måden, man er ydmyg på – stjernetegnet spiller dog også klart ind 
her, for det højeste gode. Kay er den skabte Vædder og skal være med til at hæve 
Marsenergiens potentialer op på et andet stadie, end vi umiddelbart kender dem i dag. 
Meget har været undervejs i ”Den nye tids” bølger, men det meste har været plagiater og 
”falske” mestre, der er stået frem som foregangsmænd og kvinder for at bygge broen bid 
for bid. En ”mester” for hver energihøjde, som alligevel er en glidende overgang. Det er 
naturligt og undervisningsprincippet ”middelgrad af nyhed” er håndhævet gennem 
Planen. Men nu er vi kommet til kvantespringene og det kræver fingerspitzgefühl! Jeg 
ved med mig selv, at mit arbejde er gjort for Lotus Health Care nu. Jeg ved, hvordan og 
med hvilke midler, det fungerer, og skal blåstemple det herfra det nutilkomne level. Mere 
skal jeg ikke gøre, men indsigterne og den sidste tids justeringer bringer mig til kampens 
ophør med dette lyskoncept. Dejligt. (22.02.18 jeg kan mærke der er tilføjelser at gøre i 
teksten i dag, som jeg allerede hørte den 13.02.18 men ikke kunne få trykket på tasterne 

til – så det er NU, jeg nikker den en  skalle – Prinsens sjæls skal!)  
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Skal, skal ikke. To be or not to be, that´s the question .  
 
Det er nu op til dem at acceptere og respektere mig. Det er alfa omega for alles 
fremgang. ”Kend din plads og intet til overmål. Kom hjem på dit skjold eller med dit 
skjold.” Og hvis du kender lidt til esoterisk astrologi, så vil du vide, at har man 

ascendanten i  Skorpionen, som jeg har det, så er sjælens motto: ” Af 

kampen står jeg sejrrig frem!”. Vejen er gået,   jeg har opfyldt min lavere 
sjæls formål. Jeg fik en værdig og stærk modstander i Kay. Så nu er jeg så endelig afklaret 

med den del af buen  i det symbol, som opstod i forbindelse med/forlængelse af 
Dalai Lamas besøg i min stue for 17? År siden, hvor kan proklamerede at vi lige skulle en 

omvej først – altså en omvej inden bodhisattvaløftet kunne ophæves, 
selvom jeg havde trukket Konceptet ”Raising the Rays” ind i det jordiske felt. Omvejen 
har været lang – den er hele ”Den sorte Perle”, som er ét stort bodhisattvaværk og derfor 
vil alt deri også forgå i den nye tid, som vi er på tærsklen til. Kay var den sidste milepæl, 
men også den værste, da den fratog mig min styrke og placerede mig ”nede” i 1. stråles 

https://vignette.wikia.nocookie.net/muppetmania/images/0/03/Gonzo_3C_200x300px.jpg/revision/latest?cb=20130325183024
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 røde energi – jf. klardrømmen om korsfæstelsen på kirkeloftet. Maria 
Magdalena er i kanaliseret litteratur efterfølgende meddelt flyttet til 1. stråle – arbejdende 

i Shamballaenergi. Og jeg fik jo allerede for 18 år siden dette  hjerte af en 
veninde, der håbede, at det var stort nok til at rumme Shamballaenergien. Det var det så, 
men jeg havde stadig kampen med Kays regime, som jeg skulle ligge energimæssigt 
under, for at løfte peu en peu, uden at få kredit for det, for så afsløredes jeg jo samtidig og 
løftet ville ikke være autentisk. Men nok om det, nu klarer de sig selv og har gjort det 

uden jeg er kommet der en tid, indtil jeg så blev hidkaldt for at få en omgang  

kugleregn igen, for at manifestere 9-tallet som Cut-Elly og 

 The golden Sachs i ét, for at gøre denne bog færdig. Jeg ved, at jeg gik 
igennem til Camilla, som den første, da hun var moden til åbning af sin første hørbare 
sjælekontakt, gav det rette feedback. Jeg ved, at jeg har tilbudt Frank ny viden og 
opdatering mange gange. Jeg ved, at jeg har skullet agere hidsig og psykisk ude af 
balance for at hæve Helenes selvværd. Det er skyggesiden af arbejdet som fysisk engel 

. Villigheden til at ofre sig selv og gen-status. Lyssiden foregår i 

offentligheden, når jeg, som tilskuer er vidne til scenarier med andre som: ”
Kay har lært mig… og jeg gjorde så en indsats for at nå det!”  
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… men havde jeg ikke stået i kulissen var de ikke nået frem – og Frank må nu selv finde 
frem til næste stadie via ”Den sorte Perle”. Ellers bliver han stående. ”Vil selv ka´ selv og 
ellers spørger jeg Kay.”  
Jeg har gjort, hvad jeg kunne i 1. stråle regi, men kommer jo fra 16. stråle.(22.02.18 Jeg 
kan nu markant mærke at denne 16. stråle er i et andet regi. Jeg troede først det var 
Månestråler, men det er det ikke. Det føles mere rigtigt at forbinde det med Saturns 
helliggørelse. Det må komme senere, hvis det skal være. Jeg mærkede med det samme, 
hvor Prinsens energi stødte til. Det gjorde den, da jeg skrev, at jeg havde ascendanten i 

Skorpionens tegn – altså her . Da var der ligesom dobbelt op med sviden i 
hjertechakralyset.)  Så ikke sært man bliver lidt Væddervred selv, af at være spærret inde 
som en spyflue i en flaske. Men flaskehalsen peger også et andet sted hen på omvejen.  
Efter jeg frisatte mig selv som bodhisattva, kan jeg ånde lettet op, for så skal jeg ikke 
længere bekymre mig om at dele hjerteenergi, med min Magdalena-dual i Californien. 
Jeg springer bare over og går til mit højere leje og lader hende være, hvor hun er, for at 
hun kan udføre hendes metier. Jeg lever platonisk kærlighed indtil videre. Vi kan ikke stå 
oveni hinanden alligevel. 
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(22.02.18 Linjeafstanden er spontant skiftet på pc-en så den lader jeg være. Det kan være 

der står noget mellem linjerne? Det er ligesom persienner, hvor solen skinner klart ind 

mellem lamellerne. Måske skal en tidligere tekst eller tekstgennemgang bløde igennem? 

Måske svarer det til mit dobbeltsyn af teksten om aftenen den 13.02.18? Mine håndflader 

begynder at brænde NET OP der, hvor Dalai Lama og jeg udvekslede håndchakra-

åbninger forleden, indtil vore hænder gik i et og blev flimmerenergi. Nå, nu ringer 

Annalis, jeg bliver nødt til at fortsætte her. Hun må have en link til samme energi. Hun 

har jo også healerhænder….) 

Nuvel, hvor står jeg så i dag? Jeg har kontaktet min  engleidentitet 

og sat den lemuriske mesteridentitet lidt til side, nu hvor forløbet med Lotus Health Care 

er afsluttet, og de står på egne ben. Jeg vil nu vende mig imod denne lille figur, som jeg 

var på lemurien, for den har noget at gøre med engleidentiteten. Det er en 

alfeagtig figur, men jeg er ikke præcis nok, når jeg siger det. Jeg kender 

ikke ord for eksistensen, men her og nu formoder jeg, at jeg skal bruge den – ah, det er 

måske en  Misa?! Det er det da! Aha en misa.., nå okay, jeg 

sandhedsfryser i hvert tilfælde i venstre side af kroppen . Og er det en misa, 

så skal hun bruges ved autentisk lysernæring i en ganske bestemt tjeneste, som jeg ikke 

pt. vil eller kan få lov at sige noget om. (22.02.18 Men mine hænder er våde af sved nu, det 

plejer de aldrig at være, og mit hoved begynder at gøre ondt og jeg trænger til vand! Og 

min tarmperistaltik går pludselig i gang. Shit!) Det vil være ugunstigt. Men jeg kan se, at 

jeg nu står ved Perleporten igen og banker på for at få lukket op til Konceptet ”Raising 

the Rays” igen. 
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Jeg ved, at jeg vil blive lukket ind. Gå ind i min tilstand af jordisk engel igen og begynde 

at leve autentisk med SOULMANAGEMENT fra den højere sjæl – og det er det arbejde, 

der indledes med de penge, der samles ind via værket her, og derfra udgår duallæren og 

en ny forståelse for og af mennesker. . Endelig nåede jeg så langt med 

gødning af jorden. ( Shit! Intet er tilfældigt!) Derfor er der så meget L´Oort og gylle i 

bogværket. Men det klarede Herkulesforcen jo bare med lidt vand – to floder; Krebs og 

Skorpion – og så lige et strint af Styx, for det var jo hele underverdenen i sig selv, der 

omslutter hele ”Den sorte Perle”, der ligger inde i skyggen af Pluto 

(liv/død/transformations planeten), og hvor mit hjertes ditto – det hemmelige kammer -  

kunne løfte uhyret op i lyset og vise, at der ikke er noget at være bange for. Det skulle da 

lige være de tekstbundne religioner, der stadig hylder at være tilslørede for højere viden 

og magisk refleksion og progression. (22.02.18 Jeg kan nu tydeligt mærke min øverste 

halvdel af hovedet og mine øjne nu. Jeg er sikker på at det er her i teksten, at mine øjne 

begyndte at sløre en del under læsningen.)  

  

Religion er Nåde du fødes ind i som dit første skjold mod Altet. Når der gives højere og 

bedre skjolde, der opdateres i takt med Jordens forandring og opstigning i den 5. 

dimension, ja så er det jo meningen, at man skal tage dem i brug – ellers er man 

underdateret, og det fører til en rimelig rød dominerende aura med kampen som 

hovedformål og en fordrejet virkelighedsopfattelse, der jo relaterer sig til gammel parallel 

viden i en ældre version. (22.02.18 jeg har svært ved at holde fokus i energien nu, jeg er 

ligesom på vej væk til et højere level. Håber det går. Jeg prøver at lave lige margin.)  
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Religioners indhold er jo ikke forkerte i forhold til den samtid de er del af, men den 

samtid kan jo godt have et forvrænget billede af forholdene. Kristendommen må derfor 

stadig stå, som noget der først nu kan afvikles. Naturreligionerne består stadig, da de er 

tættere på den oprindelige sandhed om respekt, kærlighed, ærbødighed og 

taknemmelighed og en forståelse for mennesket som et dyr på Jorden på lige fod med alt 

andet. 22.02.18 De vil så også stige, når kontakten til elverne kommer. – Men mennesket 

hæver sig nu tilbage til tidligere niveauer for nogles vedkommende og fremad i en 

udvikling for andres vedkommende. 22.02.18 og så åbner 5. dimension sig. Jeg tænker, 

der kommer en nærmere forklaring senere. Vi skal i hvert tilfælde ikke til at skyde med 

skarpt mod nogen omkring udviklingsstadier, da alle er som de skal være i helheden. Selv 

”de dumme svin”, som hver enkelt definerer ud fra sin syndsvinkel, sørger overordnet for 

at der er balance. Tilsammen dækker vi Opstigningens behov og har den funktion på 

Jorden, som en anden del af os ønsker, vi skal være her med. Derfor må hjertet kunne 

rumme enhver eksistens. Og det er en udfordring, for nogen er inkarneret som 

træningsobjekter. Jeg har selv måttet melde pas overfor visse forhold, bl.a. grundet i den 

store belastning, jeg har været underlagt; og jeg lover ikke, at de brændte fjer ikke stadig 

lugter! Det har virkelig, virkelig været en til tider bitter og grumset kalk at få ned og hele 

min overfladehud er/har været total flosset af at skulle udskille den igen. Ikke et eneste 

organ, foruden det største – huden – har kunne bære forløbet. Processen har måttet 

forskubbes til dette organ efter  opgaven med Lotus Health Care gik i gang. – 

Terapeuterne vil kalde det en udrensning i flere omgange/ lag – Jeg kan så bare oplyse, 

at jeg tog de ubalancer, de ikke selv kunne have i deres system, hvis de skulle nå frem. 

En synlig honoponoponoopgave. Jeg gjorde det på menneskepræmisser, selvom jeg mere 

hører til i englerækkerne.  

Pudseklud til glorien tak!  

(22.02.18 Nå, nu ringer de fra Banken. Jeg må afbryde hende. Hun vil tale om, at den 

sædvanlige afdeling lukker og skal flytte ind til midtbyen. Jeg kommer jo ikke i midtbyen 

mere, efter der er lavet så meget om. Jeg kan ikke holde Århus ud mere. Det hele emmer 

af love og regler og klistersjæle fra den opgravede undergrund. Jeg siger, jeg sidder midt i 

en inspiration i en bog, jeg er ved at skrive, så jeg kan ikke snakke nu. Hun vil så sende 

meddelelsen på Netbank. Den ved jeg så ikke, hvordan jeg åbner for meddelelser, så jeg 

beder hende sende et brev med posten. ”MED POSTEN????” lyder det. Ja tak, jeg må gå 

nu! Det var vist for stor mundfuld for hende. Så nu tænker hun lige over det. Skal, skal 

ikke og hvad er kunden værd?) 
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Nok om den bodhisattvaopgave og offerrollen i en fingeret Sanat Kumara indvielse. NOK 

er NOK, sagde angakokken, da hun kedede sig bravt i det forkerte regi. Der skal nye 

boller på suppen i kabyssen.  Ship ohøj, så sejler vi igen, på det 

 blå ocean. Sejler ud, sejler ud…  Og giver slip på banken… 

Nu ved vi altså, hvad der var inde i Perlen, som vi trådte i stykker ude på 

Mælkevejen i bogen:  

SIGMA SUMMARUM 

FRA DET VREDE HJERTE  

OVER DEN BLÅ GRØNNE PERLE.  

Til det milde åsyn . Punktum 

Den bog er skrevet allerede i 2011 og altså 2 år før Lotus Health Care overhovedet var 
dannet. Dengang var jeg her i denne energihøjde. Og her hvor jeg er, var jeg allerede i år 
2000, for jeg skulle jo lige lave energivejen færdig ind gennem finanskrisen først osv. osv. 
Så alle jer, der ikke tror på engle, mestre og gespenster af forskellig slags, I har nu fået en 
opdatering gennem ”Den sorte Perle”s mange, mange forklaringer og visninger. Jeg går 
lige ved siden af jer og holder jer i hånden – den venstre hånd, for den højre skal I først 
lige lukke fuckfingeren ned på, inden jeg vil være bevidst med jer fra den højre side. Jeg 
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er træt af ko-driverlivet, muldyr og æsler, der ikke har opdaget pengenes bodhisattva. 
Frisæt jer, jeg tager gerne imod dem, du har tilovers og bruger dem frit, efter Planen. Nu 
er alle kobbermønter jo også næsten væk, så batter det lidt mere. Alting kommer til den, 
der har tålmodigheden i hjertet. Der er nødt til at være mange penge, ellers kan jeg/vi jo 
ikke være 40 år længere fremme og vise, hvordan man lever uden penge. Så skal alt jo 
flyde, som om de ikke er en hindring. Der skal være NOK!  Hvor tror I idéen om 
netværksarbejde er kommet fra? I får først øje på et gode, når I kan tjene penge på det. 
Opdriften er et Koncept uden penge. Ingen var modne til det – og da slet ikke Danmark! 
 

NET OP!  
 
Nu er udfordringen så: hvor er det sted, jeg skal bo? I kunne samle knap 79 millioner ind 
til børn uden hjem – hvor meget er der tilbage til en Krebs uden hus???? 
 

 Home sweet Home. 
 
Og hvor lang skal teksten være før den når forordet?.... der er et forord i den første bog 
”Fra Online til Deadline”. Datoen er 24.02.06 kl. 10.00 24 = Marianne, Octavia = 02 engle 
guider, 06 = Venus; =Ziggie (2006=8=Saturn = 17/8 osv = mig) og 10.00 = Solens 
egocentriske tal = Zig i Esset omkring egen formåen og evner og liv udsat for en mester 
(Zigiezet = 33= mestertal, som godt kan skabe forvirring – men det havde så det formål 
at være mit slør i undercoveropgaven.) ALT passer sammen hele vejen rundt og i hele 
kuglen, og endelig letter den dårlige samvittighed over at skulle skrive dette runde 
starttidspunkt 10.00, da jeg ved, jeg begyndte lidt før, og at jeg hele vejen igennem har 
holdt mig så nøjagtig til sandfærdig tidsangivelse som det har været muligt. Tidspunktet 
havde altså til sidst en hel anden funktion, end jeg havde regnet med. Jeg var offer for 
denne hvide løgns byrde i 12 år, og 12 er jo offertallet. Så deet… Jeg kan kun med 
sandheden, enhver løgn skurrer i mit system. Det er som om Guds finger peger på mig 
og himlen synger:  
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 Yod delight Yahuu…  
 
Ta´ den spejlvendt! (Nåh, det var derfor, der ikke skulle være lige margin i teksten! 
Spejlet L´Oort energi undercover. Nu kan du bøje fingeren, kan du mærke det? Det er 
essensen af healing. (22.02.18 selvom jeg ikke lige kunne følge hele udregningen ovenfor 
denne gang, så er min krop pludselig let. Hvad blev der af prinsen? Han er måske fløjet 
med Pegasus mens jeg forsøgte at regne. Det er jo den anden hjernehalvdel. Ah, den 
hovedsmerte var altså hende fra banken, der forbandt sig med mig og trak min 
hjerneaktivitet over i den ”forkerte” side af sand tænkning. Aha. Og så smuttede sjælen!!! 
Det giver sgu da stof til eftertanke…. Det er altså 101010001, det binære talsystem, der 
ødelægger hjernen eller hvad? For numerologi benytter jo alle tal. Elektronikken gør at 
hjernen giver op, fordi den ikke kan nå at differentiere meddelelserne i brugbare 
enheder? Er det det? Det svarer til at rumme uendeligheden hele tiden. Det bliver man 
passiv af… jeg gider ikke videre over det lige nu –tænke videre over det – skulle der stå 

 Tingene bliver usammenhængende og man skal køre i ring for hente sandheder 
frem.)  
 
Jeg troede det var mig, der var ubalanceret, men det var spejlet af fuck-fingerens energi 
undercover. Klart den skal væk. Det er alfa omega. Den giver urenheder i kanten, fordi 

man bliver for hård i filten på den ene side samtidig med, at man er  blød i 

bolden på den anden. Kun  hjertet kan da holde balancen. Janteloven er 
træning til integrering af 4. stråleenergi, harmoni gennem konflikt. ”Raising the Rays” 
begynder ved 16. stråle… i engleregiet, der går gennem alle galakser – skal der så stå. 
Englene angivet på de lavere stråler er ”faked”, forstået således at de er nedtonede i 
udtryk. Ashramsudsendinge eller hvad man skal kalde det. I´m sorry! Det er nedtonede 
eksistenser, du taler med. Konceptet ”Opdriften” dannedes da energierne nåede ned i 8. 
stråle. Konceptet ”Fremdriften” dannedes da energien nåede de traditionelle 7 kosmiske 
stråler, hvorfra Opdriften skulle hæve energierne via den kosmiske ild. Endelig falder de 
sidste ting nogenlunde på plads, der hvor den esoteriske lære i dag går til, men er ment 
til at forlades med Jordens opstigning på de indre planer. Alice Bailey er i stigende grad 
passer. Men okay at læne sig op af indtil det nye står stabilt i Verden. Man skal bare ikke 
bruge dette gamle eminente værk til at stikke kæppe i hjulet for det nye. Det ypper kiv. 
Derfor bliver bøgerne også solgt ud og ikke genoptrykt. Vi er videre og må slippe nettets 
masker og svømme ”frit” i Blueprintet indtil det forsvinder, når alle har opdaget reglerne 
i livets spil og teater og kan opføre sig ordentligt. Så er den vist ikke længere. …. Ja, jeg 
ved det! Man bliver pissesur indtil, man har forstået det. Sådan er det bare med 
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nyorientering og det at føle sig truet. Men Blueprintet er beskyttelsen, hvorfra man også i 
ro og mag kan iagttage spillet uden at ligge under for det, men alligevel samtidig må 
spille sin rolle til perfektion efter drejebogen. Det er sjælens kodning. Når du spiller 
spillet, er du i dine følelser – i højre hjernehalvdel. Når du lærer og aflæser spillet og 
sætter dig selv fri, så er du i venstre hjernehalvdel. Når du er i akashaarkivets daglige 
opdateringer, så er du i balance mellem højre og venstre hjernehalvdel og deltager i et 
højere chakras agenda. Omvendt, en anelse højere i energi, når du er i din intuition i 
højre hjernehalvdel, så sætter du dig selv fri af din lavere venstre hjernehalvdels 
valgte/frivilligt tænkte og efterkommede bindinger. Du går da på niveau med vejen til at 
åbne det næste chakra. ”Den sorte Perle” leder dig hele vejen op i alle chakra. Så snart du 
læser Onlinebogen, så forbinder du dig med dit højere selv og derudfra trænes du så til 
næste skridt. Bogværket er i princippet gratis, når det er rede til at komme ud i 
befolkningen. Det kræver en indsats af dem, der skal gøre det færdigt, og penge til at få 
det lavet som et vandrebogværk. Donation er betalingsformen, hvis man føler, man har et 
ansvar her. Skattevæsenet tror ikke på, at jeg kan lave det her og de har for længst lagt 
projektet fra sig i fordømmelse. De gad end ikke høre om sådan utopi. Lad os vise dette 
væsen, at det tager fejl – i nærmest alt! Der er andre end os, der ved hvad pengene skal 
bruges til og det må SKAT lære at forstå. Noget tager rigtig lang tid at flytte rundt med – 
det kaldes ”Udviklingen” og havde SKAT flyttet sig, så havde værket været ude i 
befolkningen for længst – de var selv bjælken i hjulet for, at det ikke kunne lade sig gøre. 
Hvor indsnævret og rynket kan man være i sit snæversyn? Vi skal tilbage til grundloven 
og de ti bud: Man må ikke krænke en andens ejendom. Konceptet er menneskehedens 
ejendom. Så hvad er pointen i at beskatte det? kræve ophavsretspenge, fucke det op og 
jeg ved ikke hvad? Konceptet er givet os og de bedst egnede skal forvalte det. Og dem 
skal jeg finde. Så er den ikke længere! Jeg har selv været i Konceptet, siden jeg modtog 
det aktivt for 18 år siden, så kender du det bedre end mig, så leder du 
det………………………….. Du tror måske det er let??? Du kan ansøge om stillingen, når 
du er færdig med ”Den sorte Perle”. Men du skal lige lave den færdig først… Hvis du 
ønsker at overtage mit Blueprint skal du ansøge Fatter om lov til det. Der følger nemlig 
mere med, som du også skal være kompetent til. Ærgerrighed betaler sig ikke, det sinker 
og sænker Planen. Det er logik for Perlehøns. Bytning er no go for mig. Jeg er på vej 
hjem. Jeg har spillet alle roller i drejebogen i alle energikostumer, og jeg havde dem alle i 

hjertet. Jeg er for-fatteren.  

Ahahahaha KLIK 16    
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)  
Jeg er den, der så denne virkelighed. Denne virkelighed er mit ansvar. Denne virkelighed 
er mit ansvar; i Guds udfoldelse af sig selv, om man vil. Det lyder lidt højt travende i mine 
ører, for vi er jo bare her. I Konceptet blev vi bedt om at tage vort ansvar op. Derefter 
lukkede Konceptet ned. Nogle dannede en virkelighed, hvor jeg var deres fjende eller var 
karmabehæftet. Blueprintet i Livsbanen viste så vejen. Man kan hæve sig til andre 
Blueprints, hvis man vil og kan hente sparringspartnere til en gruppe i den virkelighed og 
derefter manifestere den. 
PS. Hvis ”Den sorte Perle” aldrig bliver manifesteret fysisk, så vid at du kan læse den i 
Akashabiblioteket. Der står i en af bøgerne, på hvilken hylde du finder den. Man skulle 

op ad  en stige og række lidt opad husker jeg. Spørger du bibliotekaren 
deroppe, vil denne nok henvise til, at du er en af dem, der skal hjælpe med at hente den 
ned og manifestere den. Lad dine drømme vise vej. 
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Nåhhh, nu ved jeg det. Det er jo det her, der er limen mellem begyndelse og slutning af 

bogen:   Billederne væver det på en eller 

anden måde sammen! Der er godt nok noget  Neptunsk/ 
slør/tæppe over det!!  

 NET OP!  Ingen ord. I begyndelsen var lyset! Og det er her 

stadig. Se det. 12.09 = 21 tallet for succes. Fra offer til succes – titlen 
på en anden af bøgerne… Slut Prut - Sigma Summarum = 12 og 30 3=3. Det hele er ét, 
alle veje er fuldbragte. Du er altså dermed også i ”Den sorte Perle”, sådan set ALT i 
Alt(et). Fat dig selv og bliv for-fatter til din egen virkelighed – det er Soulmanagement. 
Konceptet var/er den lige vej. 
Mit højre øje generer mig virkelig nu. Det er som om nogen har puttet en kontaktlinse 
derind. Enhver indsigt og øjenåbner har en konsekvens. Enten er det en klistersjæl, en 
sjæl eller også er det et åndeligt fænomen på vejen, som man kan læse om i en af Alice 
Baileys bøger…. Det her gør ondt nu… Hvilket øje havde Christian den 4 klap for? Det 
blinde naturligvis… men jeg tjekker lige op på en evt. anden sjæl…. Jeg har nemlig set 
en i kulissen være med på en lytter, men vedkommende er bare ikke tæt nok på …. 
Øjeblik… Nemlig… Jeg kan i ”Stjernerne”s planetefemeride se, at Merkur er i halvsekstil 
til Neptun klokken 13.37, det er om 10 minutter – så helt gal i virkelighedens ansvar er jeg 
nok ikke, selvom Neptun kan sløre synet. Men det er ligesom den Merkur i halvsekstil til 
Neptun trækker lige med en sjæl med den kombination i sit horoskop… eller jeg har 
sådan en relation fra sjæl til sjæl horoskoper imellem. Vi får brug for astrologer til det nye 
”Institut for sjælsforskning”. Vi forbinder derved videnskab og åndsvidenskab på den 
sidste my-meter, og begge lejre kan da have glæde af hinanden og slutte fred. 
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  .          

                                .  

                                                  .  

                  . 

           . 

                          . 
 
Essensen: Selvom du er i stand til det samme som jeg, har de samme evner, eller er bedre 
trænet, så er det ikke sikkert, at det er din metier at bruge dem på mit felt. Da havde du 
haft mit Blueprint. Det svære er at acceptere det meningsløse som det mest 
meningsfyldte og den højeste Plan. Det sikrer bedst, at ingen rykker for langt før andre. 
Det er at holde balancen i karrusellen. Det er grundlaget i folkeskolen og i bredden, som 
en krans om en Maj-stang, som alle har bånd til toppen af. Men kapitalismen og 
produktionsapparatet bragte ærgerrigheden i højsædet og guldkalven forsøger atter at 
slippe fri af de klamme hænder. Det er muuhligvis det, man kalder udvikling, tænkte 
kalven. Men jeg ved dog bedre, thi jeg står på alle 4 ben! Og så gav den et kip og slog  
endnu en kolbøtte og lavede endnu en kovending, slap fri og så sig om efter Prinsen og 
den hvide hest…. Muuhhh brølede den først til venstre og så til højre….Ja, ja nu kommer 
jeg, du ser jeg iiler….                            Klokken er 16.16 den 22.02.18 og jeg må holde her. 
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23.02.18 Om aftenen da Prinsen var ført hjem, fik jeg en sms fra Sværdpiil. Hun havde 
pludselig modtaget en besked i sit indre om: at bede ”Universet” om at behandle 
Prinsen. Det er hendes måde at sige og arbejde på. Da jeg får sms-en har hun derfor lige 
renset Prinsen for nekrosebakterier og lignende, så han var ren for det. Hendes sms kom 
23.21  den 13.02.18. I mig får jeg derefter vist en lysebrun parabel op i Universet og ned 
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igen. Og lige inden den lander ved jorden igen ser jeg, at der er sat en streg ind og at det 
er her Dorthe Sværdpiil har fået lov at gå ind og gøre sit.  
Om natten til den 14. vågner jeg ved, at jeg er uden åndedrag og næsten ikke trækker 
vejret. Det er mildt og stille, man aner det kun. Mine fødder og underben er iskolde. Jeg 
får liv i mig selv igen, men kommer først op efter klokken ca. 8.20 næste dag og er træt. 
Mobilen ringer en times tid senere og Dorthe er dugfrisk i den anden ende af opkaldet. 
Hun fortæller at prinsen er død i går aftes klokken 23.18. Så var der jo kun tilbage at 
efterrationalisere og vide helt ind, hvad sandheden var. 
Jeg kan ikke komme videre med skriveriet og jeg må have Dorthe til at tjekke, hvad det 
er fordi jeg er for træt. Det var 1 klistersjæl. Derfor ved jeg nu, at klistersjæle er skaller og 
energier fra afdøde, som endnu har sammenhængskraft. Og da der hele tiden i min 
fornemmelse af dem er Marsenergi involveret – og Dorthe fornemmer også altid krig og 
den slags i forbindelse med dem, så må jeg lægge to og to sammen denne gang. Mars og 
sjæl og tænke videre – Mars i clinch med min sydlige Måneknude i horoskopet, 6. hus for 
helse, tidligere liv…. Jeg har kendt H.K.H. Prins Henrik i et tidligere liv, og også Kay og 
dengang hang de sammen i samme krop. Det føles som om det er forbundet med Jeanne 
d´Arc. 
Dagene går og H.K.H. lejres på castrum doloris, smertens forhøjning, på højere 
grund/Higher Ground. Energien fra flammerne ligger fortsat latent over landet som 
tidligere beskrevet. Bisættelsen står for døren. Jeg følger Tv for jeg kan ikke andet og er 
ved at få nok af at spejle billedenergien med fotos. Det er lidt irriterende, for jeg ved, at 
jeg ikke skal bruge alle de fotos. Jeg leder efter noget bestemt, som jeg ikke får. Det giver 
bare så meget mening med det ældre foto af 20-kronen med Løverne opad i min hånd. 
Bisættelse den 20. Alt passer sammen som undercoversignaler. 
Jeg følger tv, for jeg kan ikke andet, får ikke lov at vige og det er også ok. Det føles rigtigt 
og bedst, og jeg vil heller ikke være denne begivenhed foruden omkring de centrale 
punkter. Men denne bisættelsesdag er mit hoved som forstuvet og jeg har ligesom lyst til 
at ryste fornemmelsen væk. Det hjælper bare ingenting. Så jeg tager med Tv ind i 
Folketinget. Spørger om jeg har en opgave her? Der er tavst og jeg får ingen svar. Så kan 
jeg jo bare slappe af og følge med. Jeg ser folketingets forkvinde og vil høre efter, og 
hører også efter, hvad hun siger. Det er godt og stringent og kunne ikke være meget 
bedre. Men så pludselig bliver jeg vakt og ved med det samme, at om lidt knækker hun 
blødt i den opgave, hun ellers så modigt er i. Jeg stryger bevidst på hendes hjertechakra 
selvom det kan have netop modsatte effekt, tog jeg fejl? Nej den var god nok, hun 
knækker i følelsens belastning. Jeg har været skytsånd på hende tidligere og det giver 
pludselig mening her og nu. Jeg rammer i hastigheden fjernsynsskærmen og det er en 
ommer, sadler lynhurtigt om i bevidstheden og melder PAUSE, men jeg i æteren holder 

min hånd mod hendes hals og under hagen:  Træk vejret! Samling! – 
og vi fortsætter, hun kan selv og jeg overlader hende omgående til egen nuværende 
skytsånd igen. Men mit hoved er stadig tykt. Klokken 10.15 klarer mit ”forstuvede” hoved 
op. Noget letter markant, og jeg må regne med, at det er svar nok på mit tidligere indre 
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spørgsmål. I Universet spilder man jo ikke energien med at svare på noget, man selv kan 

ræsonnere sig til . 
10.20 kommer en varm energi i stuen og jeg får en slags hedetur af det, som fortager sig. 
Der bliver atter sadlet om. 
10.50 Hører jeg melodien til ”Jeg ser de bøgelyse øer udover havet spredt…” Jeg ved det 
er tid for mig at være opmærksom igen. Jeg har ingen opgave under bisættelsen, mig 
bekendt, udover at følge Erik Norman Svendsens tale og salmerne tæt for dybde og 
medbetydning. Men jeg skal også være opmærksom på sidelinjen. Jeg ved ligesom 
instinktivt, at det har noget med de hvide flammer at gøre og den latente, klare energi i 
jordhøjde at gøre. – Vil flammerne rejse sig igen? Vil bogens energi og flammerne 
forenes, eller hvad vil der ske? Og vil der overhovedet ske noget? Jeg må stille mig neutral 
og udenfor forventningernes energi. Jeg er tilstede som almindelig fjernsyns-seer, men 
samtidig også som fjern-seer på psykisk niveau. Både i og udenfor på én gang. Det går 
op for mig, at jeg må være skarpere, hvis jeg skal følge med. Der er en form for 
forsinkelse i mig, som jeg ikke kan gøre noget ved. Jeg kan ikke gøre noget anderledes, 
selvom jeg fanger skiftene og begyndelserne på nye afsnit i kirkehandlingerne for sent. 
Det er underligt, jeg plejer at være der, skarp og på sekundet. Jeg kan ikke tillade mig at 
være selvkritisk, for jeg er træt og har båret/holdt og brugt en del energi på land og folk 

og nærvær de rette steder hele ugen.  Disse chakralysestager finder ”automatisk” 
deres opstilling på sofabordet ved siden af mig. Intuitivt. Og da lysene tændes går det op 

for mig, at jeg er tilbage ved start i foråret 2001 . Dengang var opgaven 
den samme – løft danskerne og derefter Verden. Men jeg er træt nu, slidt af 18 års konkret 
energiarbejde for danskerne, for at sætte en ny energivortex i gang, give Opdrift og 
Fremdrift. Hvordan har ”gemalinden” det?  
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Forlaget REX træder i karakter. Det må hjælpe på det jævne, på det jævne og støtte alle, 
der har behovet. Vi har alle et lille såret barn indeni, vi har alle en yngre og ældre udgave 
af os selv. Vi har alle et nødvendigt ydre og må holde det i balance med det indre. I et 
Blueprintsamfund har vi det hele tiden som vi skal have det. Dronningen balancerer og 
landet har i længere tid nu gjort det acceptabelt at mennesker har følelser. Noget hjælper 
og vi står skulder ved skulder i Opstigningen. Det er uundgåeligt og vi skal være endnu 
mere large. Vi skal kunne rumme både saltvandsindsprøjninger, og når saltvandet 
sprøjter ud af tårekanalerne. Vi er her alle sammen og alle, der er på Jorden, er ment til at 
være her NET OP nu. Enhver død har så megen mening i et Blueprintsamfund og – liv. 

Timet og tilrettelagt på alle planer!  Alt passer som fod i hose, dødstidspunkt 
og fødselstidspunkt er alfa-omega i en nøddeskal. Kan man være andet end taknemmelig 
for den storhed? Prins Henrik har vist os alle essensen af Blueprintet! For døden tager 
kegler over livet i de angstes liv, og er derfor bedste og dybeste måde at ændre forholdene 
på – endnu! Hvis ikke Dronning Margrethe havde holdt titel-traditionen, ville Blueprintet 
ikke være gået world wide som indre signal! Det er simpelthen så perfekt, så jeg kan blive 
høj af glæde, optimisme og forventning til fremtiden af det, midt i det hele, side om side 

med Altet , der giver hver eneste brik. Vi skal bare være i Alt(et) 
opmærksom. Men jeg må nu højfrekvent multitaske i min bevidstheds rum. Dette her når 



911 
 

med og skal bruges her: Skulder ved skulder  fin og  for 

fin.  Jeg sender en blomst med gule kronblade, for den ny tids 
kronechakra og fra den blomst, der stod bag gardinet hin aften den 23.02.18 og derfor 
overlevede den aften, hvor al energi ellers blev trukket til slæderejsen.

 Hvad sker der?  Jo, den er god nok, der sker 

meget i alle lag.  Sejrrig står essensen frem . 

Alt er perfekt ! Skulder ved skulder står lys og mørke  og 
folder livet ud i farver, uni-form og multi-form. Prins Henrik blev født i Tvillingernes 

tegn, og vi har set begge sider af ham:  og Prins Henrik: 
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 Flere andre i den royale familie  er også 
Tvillinger. Men lige nu drejer det sig kun om én Blueprint-trendsætter.

   

. Fordi H.K.H. Prins Henrik har denne Blueprint-funktion i 

Danmarks Blueprint, så drejer  jeg lige talen fra bisættelsen ind i 

dette perspektiv her, så du forstår, hvordan alle  brikker passer sammen.   
 
Kongelig konfessionarius' tale ved H.K.H. Prins Henriks bisættelse den 20. februar 2018. 
Prins Henrik 
Christiansborg Slotskirke den 20. februar 2018 kl. 11.00. 
Sl.23.  DS: 15, 218/ 31, 787. 
 
Med Hans Kongelige Højhed, prins Henriks død, er et langt liv, der begyndte i Frankrig 
og sluttede i Danmark, til ende. Døden kom næppe bag på Prinsen, der for flere år siden 
udtalte, at han tænkte på døden hver dag, ikke med frygt men med accept. Døden kom 
heller ikke bag på den kongelige familie, der længe havde kunnet konstatere, at den før 
så livsduelige og udadvendte prins trak sig mere og mere tilbage fra sine opgaver, ja gik 
på en slags pension, fordi kræfterne ikke mere slog til. 
 
Prins Henriks livsvej førte ham vidt omkring i verden. Han blev født i Frankrig den 11. 
juni 1934, som søn af greve André de Laborde de Monpezat og grevinde Renée de 
Monpezat; og som nr. 2 i en søskendeflok, der i årenes løb kom til at omfatte otte 
søskende. Men han voksede op i Hanoi i Vietnam, i det daværende Fransk Indokina, i 
byens franske kvarter, i en klassisk katolsk storfamilie, hvor man var Des med Faderen, 
der var familiens patriark. 
 
Som ung lærte han også at spille klaver, og han blev så dygtig, at han senere bestod 
optagelsesprøven på musikkonservatoriet i Bordeaux. Han kom i gymnasiet i Cahors, 
men vendte 16 år gammel tilbage til Hanoi for at fuldføre sin studentereksamen. Den 
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politiske situation var nu forandret, og uroligheder prægede byen. Han oplevede angreb 
på familiens risplantage og hus, men familien fik også mulighed for at drage på en slags 
opdagelsesrejse til Sydvietnam, Laos og Cambodja. Årene i Fjernøsten prægede for altid 
hans livsanskuelse.  
 
Tilbage i Frankrig kastede han sig over jurastudiet samt litteratur og orientalske sprog. 
Under krigen i Algeriet blev han som sprogkyndig knyttet til den militære 
efterretningstjeneste i Paris, og efter 6 måneder sendt til Algeriet. I 1962 vendte han hjem 
fra Nordafrika og tog til Hong Kong et år for at studere mandarin og kinesisk. Her 
mødte han en kinesisk vismand, der spåede: ”Du bliver berømt, rig, og du vil komme til 
at tilbringe resten af dit liv omgivet af vand.” Jo, det er ganske vist!  
 
Der skulle dog gå nogle år, før denne spådom blev virkeliggjort. I 1963 gik den 
velbegavede og sprogkyndige Henri ind i den franske udenrigstjeneste, og som 29-årig 
blev han sendt til London som tredjesekretær ved den franske ambassade. Den nye 
tilværelse var så småt begyndt. 
 
Historien om hans møde med den danske tronfølger i 1965 er fortalt mange gange, og 
står stadig levende i erindringen hos mange af os. Om det tilfældige møde ved et dinner-
party, hvor Henri fik den danske tronfølger til bords, om gensyn i tiden der fulgte bl.a. til 
bryllupsfest i Skotland, og med Hyde Park som fast og hemmeligt mødested, selve 
frieriet Sankt Hans-aften på Rosenfeldt Gods ikke at forglemme. Kærligheden 
blomstrede, og den unge diplomat valgte kærligheden frem for en ambassadørpost i 
Mongoliet. Forlovelsen blev fastsat til den 5. oktober 1966. 
 
Nyheden slap ”naturligvis” ud i utide dvs. inden tronfølgeren havde besøgt sine 
kommende svigerforældre, men på forlovelsesdagen trådte de to ud på balkonen på 
Amalienborg, hvor tusindvis af danskere var mødt op for at hylde det unge par.  Vielsen i 
Holmens kirke den 10. juni 1967 blev fulgt af det meste af Danmarks befolkning via TVs 
direkte transmission i sort-hvide billeder. 
 
Vi husker måske især Prins Henriks smukke og bevægende tale til sin brud ved 
middagen på Fredensborg Slot, Med et elegant lån fra et digt af Christian Winther, lød 
det på smukt dansk: ”Jeg kom fra et blomsternes land til en blomstrende have: Syren og 
guldregn, hyld og bonderose, blomster i parker, i marker og skov, blomster i 
grøftekanten. Men pigen var dog havens allersomdejligste pynt.” Den dag tog Danmark 
den flotte og elegante prins til hjertet. 
 
 
Ved kong Frederik den IXs død i januar 1972 besteg Dronningen den danske trone, og 
det nye regentpar med de to små drenge Frederik og Joachim fik nye og krævende 
officielle forpligtelser. Udadtil var Hendes Majestæt naturligvis den første i rangfølgen, 
men hjemme på slottet var prins Henrik førstemanden, der bestemte såvel 
børneopdragelse som middagsretter. Med fransk som den afgørende accent. Det gav ikke 
kun ros men også knubs i vores lille land, hvor fransk sprog og esprit ikke hører til vores 
spidskompetence. 
 
I 46 år har Prins Henrik sammen med Dronningen været Regentpar med utallige 
opgaver, både indenlands og udenlands. Lige fra sommerbesøg med Dannebrog i 
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danske, færøske og grønlandske kystbyer, statsbesøg herhjemme og i lande nær og fjern 
og med politikere, embedsmænd og erhvervsfolk i følget. Prinsen har både i den 
sammenhæng og gennem en række protektioner ydet en meget stor og uegennyttig 
indsats og været en uvurderlig støtte for Dronningen i hendes virke. 
 
Samtidig har Prinsen i den grad været sig selv og sat sin hat, som han ville. Farverig, 
uforudsigelig, uforfærdet, fransk! Det gav ofte genlyd i pressen, som henholdsvis elskede 
prinsen for hans uortodokse væremåde og skosede ham for det samme. I perioder følte 
prinsen vist, at han blev direkte mobbet og tilskrev selv sin fuldfede franske accent en del 
af skylden. Han har selv sagt, at han for længe negligerede det danske sprog, men han 
ringeagtede det bestemt ikke. Han tog livtag med det hele sit liv i Danmark. 
 
I ferierne på vinslottet i Cayx, få kilometer fra sit barndomshjem, slappede han af som 
ingen andre steder. Her mødtes den danske familie med den franske under private 
former, og han blev med årene en entusiastisk vinbonde, der leverede sin egen vin til de 
kongelige fester. 
 
I lighed med Dronningen, med hvem han var gift i mere end 50 år, har prinsen været 
udøvende kunstner, både som pianist, komponist, skulptør og poet. Han har en række 
bogudgivelser bag sig, bl.a. erindringsværket ”Skæbne forpligter”, flere digtsamlinger og 
også kogebøger. Hans kunstneriske talent har været et særligt rum for ham og 
Dronningen, som de kunne dele med hinanden og senere med offentligheden. Som da de 
sammen oversatte Simone de Beauvoir: ”Alle mennesker er dødelige” (1981). ”At skrive 
digte beroliger mig. Jeg falder til ro med smukke sætninger, som jeg gentager for mig 
selv,” har Prinsen sagt. 
 
Mindre lykkelig følte prinsen sin rolle i det danske monarki og med årene kom hans 
kritik heraf stærkere frem. Han følte sig undertiden forbigået og overset, og gav den 
manglende arbejdsbeskrivelse og titulatur for prinsgemaler skylden. Andre forhold har 
sikkert også spillet ind, men hans kritik fyldte meget i spalterne og delte befolkningen i 
to grupper: De som forstod prinsens anfægtelser, og de som kritiserede ham. Men 
prinsen forblev urokket i sin sag og forsvarede temperamentsfuldt til det sidste sine 
synspunkter. For Prinsen var det et spørgsmål om ligeværdighed og retfærdighed. 
 
Men når ordene var sagt, mødtes han atter med sin hustru og sønnerne og smilede glad 
til dem og omverdenen. Som på Chateau de Cayx i 2002, da offentligheden for første 
gang fik indsigt i Prinsens frustrationer. Hans kærlighed til familien var urokket af hans 
kritik af sin rolle. I 2008 blev regentparrets sønner, svigerdøtre og børnebørn henholdsvis 
grever og grevinder af Monpezat, og prins Henrik var for alle børnebørnene grand-papa, 
som nød at være bedstefar, fordi han her ikke havde den samme pligt til at opdrage og 
danne dem som over for sine egne børn. Det nød han åbenlyst. 
 
Han nød også i alle årene samværet med sine nære venner. Her var han det naturlige 
midtpunkt og værdsat som en meget trofast ven. Han ville også have nydt den sympati, 
der i de sidste dage er kommet til udtryk, ikke mindst her i kirken, hvor tusindvis af 
danskere har stået i kø for at mindes ham og vise ham den sidste ære. En sympati, som i 
høj grad også omfatter H.M. Dronningen og den kongelige familie. 
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De seneste år blev tunge for prins Henrik, der følte kræfterne svinde og hukommelsen 
svigte. Fra Hoffet blev det officielt meddelt, at Prinsen led af demens og måtte modtage 
pleje resten af livet. Det var både sørgeligt og befriende at få at vide. For så forstod vi alle 
bedre, hvor pinagtigt det var for Prinsen at være i offentlighedens søgelys samtidig med, 
at han mest havde lyst til at gemme sig for samme. Men selv da forblev prinsen sig selv 
som livsnyder. Da kulde og mørke lagde sig over landet rejste han i to omgange til 
Ægypten for at få sol og varme og nye kræfter. Under det sidste ophold måtte prins 
Henrik rejse hjem for at blive behandlet på Rigshospitalet. Sine sidste timer var han på 
sit elskede Fredensborg, hvor han udåndede sent om aftenen den 13.februar, omgivet af 
sine allernærmeste. 
 
Prins Henrik var ikke særlig optaget af religion, men snarere af moralfilosofiske 
spørgsmål, og han havde ikke personligt problemer med at konvertere fra den romersk-
katolske kirke til den danske lutherske folkekirke. Det fandt han ret og rimeligt for en 
dansk prins. Han fulgtes med familien i kirke til de store højtider, som gerne blev tilbragt 
på Marselisborg i Århus og sang gerne med på de danske salmer.  
 
I den gamle Davidssalme 23, som i alle kirkesamfund især læses ved begravelser, 
forkyndes Gud som vores hyrde. ”Herren er min hyrde, jeg lider ingen nød.” ”Selv om 
jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt, for du er hos mig, din stok og din stav er min 
trøst.” En salme der ånder af tillid til den Gud, som har omsorg for hvert enkelt 
menneske i liv og i død.  Ja, en Gud, hvis sande ansigt vi ser i Vor Herre Jesus Kristus. 
 
”Jeg er den gode hyrde. Jeg kender mine får, og mine får kender mig,” siger Jesus 
(Joh.10,14). Til ham kan vi derfor betro både os selv og vore døde. I tillid til, at han er hos 
os, selv i mørkets dal. 
 
I den TV-udsendelse, hvor Dronningen viser rundt på Fredensborg Slot, får hun øje på en 
indskrift, der er ridset i en af slotters ruder. Til sin glædelige overraskelse ser 
Dronningen, at det er et citat på fransk: 
 
Les enfants des hommes se séparent 
les enfants de Dieu ne se séparent jamais. 
 
Og Dronningen oversætter selv: 
”Menneskenes børn må skilles, 
men Guds børn er altid sammen.” 
 
 
Amen 
 
Bøn 
Vor Fader i himlen,  
vi takker dig for din kærlighed og trofasthed 
i din Søn, Jesus Kristus, 
for alle livets gaver, 
for vore kære 
og for alt, hvad du gav os i Prins Henrik, 
som vi nu har mistet. 
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Vi beder dig, 
tag ham i dine hænder, 
trøst os i sorgen, 
og vær os til sidst en nådig dommer, 
og skænk os for Jesu skyld en glædelig opstandelse. 
Amen. 
 
Jeg vælger ikke at kommentere talen med billeder. Men det går op for mig, at billeder og 

ord og alting allerede er (Rebekka/foto) repræsenteret hen gennem 
”Den sorte Perle” gennem årene. Det giver mening, at Den Turkise Flamme har lavet og 
kaldt det hele Forlaget REX, og at dette forlag har sin egen afgrænsede identitet og ikke 
består af flere bøger end de allerede skrevne, i Danmarks Blueprint. 

 Jordpåkastelsen sker og velsignelsen lyder: ”Herren løfte sit åsyn på 
dig og give dig fred!” 
Flammerne stiger igen fra jorden mens der synges. Flammerne er kun cirka 20 cm høje 
denne gang men over hele Danmarks grund. Resten af energien er klar latenthed. 
Bogringen ligger også klar i sin energi i æteren cirka 1,50 over jorden. Jeg når lige akkurat 
at tænke, om det er noget, jeg bilder mig ind, om det er ønsketænkning, fordi jeg har 
stillet spørgsmålet, om det ville ske – og så går energierne i ét. Alle energier forenes og 
Ringen groundes. Flammerne brænder ud i jordhøjde, den latente energi er opbrugt og 
blot bogringen vides at være her umærkbart og tyst. Alt går i dvale og 12.55 er alt slut. 
Månen går nu alene i sin egen tomgang i Vædderens tegn og sørger for, at alle bare 
naturligt følger dens energi og vil føle fred og stille refleksion. 
Hvis jeg beholder en rest hukommelse, så vil jeg huske disse dage, hvor jeg endelig kom 
ind på min rette energihylde og mødte min formåen face to face gennem a book of fire 
and firewalls, og erkendte med hvilken præcision, man kan samarbejde med Universet, 
flammerne og livet som sådan. 
 

 Tak fordi du var med mig hertil. 
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.02.18 Og her kan du nu se, hvorfor jeg fremover kun skal hedde Ziggie Zigiezet: 

1.Marianne/optimistgul med kontakt til højere chakra.
2.Octavia/forener 2 input, og det kan grumse energien og sløre det højere selv.

3.Ziggie danner tydelig opret kanal og højere chakra åbent.  3A 

Jeg skifter nu over – med tydelig hvid kanal og højere chakra åben, til 
Zigiezet, hvor der også er tydelig kanal og højere chakra åbent. Kanalen bestemmer 
hvilket input, der skal være i auraen til enhver tid. Hver farve rummer kommunikation. 
Lige nu i dag, er bogen færdig efter 3 måneders uafbrudt energi-arbejde fra morgen til 
aften, og jeg er hammer, hammer træt. Men kan jeg se sådan ud efter dette 18 årige 
arbejde, så ødelægger bøgerne i hvert fald ikke noget!!! Tværtimod! Så kan jeg med roligt 
sind sende dem ud i verden! Så det var altså ikke korrekt at jeg går med mørket! Shame 
on you! Det var åndelig mobning!) 

Og med et par billeder nedenfor fra bisættelsen, vil du opleve, set i forhold til denne bogs 
begyndelse, at intet er tilfældigt, men meget minutiøst planlagt hele livet: Alt hvad du 
behøver ligger lige foran dig! Der er derfor nok til alle og alle får det man selv har bestilt – 
MEN, der er et Blueprint for hver højde af Livsbane man har. Og det er derfor den frie 
vilje er gået galt i byen og halsen på de fleste. Man har den pind man har, indtil man 
dratter ned eller hopper op. Man kan ikke køre om hjørner med sit Blueprint! Men vi kan 
tage et kvantespring, og det er dét ”Den sorte Perle” er givet os til, fra Galaksen! Og 

Universet svarer…  AMEN!  :  :  
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- Og fra den dag af hørte, man ikke mere til den lille pige med svovle-stikkerne, thi nu 
fulgte hun kun Flammernes lys 
 

Love Is A Burning Thing 
And It Makes A Fiery Ring 
Bound By Wild Desire 
I Fell Into A Ring Of Fire 
 
CHORUS: 
I Fell Into A Burning Ring Of Fire 
I Went Down, Down, Down 
And The Flames Went Higher 
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And It Burns, Burns, Burns 
The Ring Of Fire 
The Ring Of Fire 
 
The Taste Of Love Is Sweet 
When Hearts Like Ours Meet 
I Fell For You Like A Child 
Oh, But The Fire Went Wild 
 
CHORUS 
I Fell Into A Burning Ring Of Fire 
I Went Down, Down, Down 
And The Flames Went Higher 
And It Burns, Burns, Burns 
The Ring Of Fire 
The Ring Of Fire   
 
I Fell Into A Burning Ring Of Fire 

I Went Down(down), Down(down), Down(down) 

And The Flames Went Higher Higher Higher 

 

I Fell Into A Burning Ring Of Fire 

I Went Down(down), Down(down), Down(down) 

And The Flames Went Higher Higher Higher 

And It Burns 

OoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooYaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah 

   DØT DØØT 

Og så kørte de af sporet og lige ind i Atterdagen, der lå lige ved 

siden af .  
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Hørt i kulissen: Hvad skal du ha´ Å spise til aften? D V jæ ikø. Spørg Prinsen. Han siger, 

der ikke kan koges mere suppe på den  Askepot, og det troede han var 

fezet ind allerede askeonsdag! Det er da en rigtig Prins Valentin, når han så illywel har 

givet os lov T Å skryw færdi. Det har nåde med lige tiltrækker lige, at gøre, og han var jo 

selv grænseoverskridende, så deet. Så send potten tilbage og sig: ”Vi er 

færdii….”   

Vi Jyder er vel mere sindrige end det. Se her Hoc est corpus meum 

 og snip snap snude, nu er krukkeriet ude! 

  

3…. 2…. 1 og  STOP og vi har en vinder af X-faktors 

livsskæbne konkurrence og vinderen er… Det er… A=1, N=5  Det er… J=1 og A=1  

ANJA…1+5+1+1=8 = Saturn = kan opfattes som arrogance…  Det er… N=5, Y=1, N=5, 

N=5 Det er… E=5 , NYNNE 5+1+5+5+5= 21 … ANJA NYNNE!!!! 
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 NET OP!  Tillykke ANJA! 

 Skæbnetallet 8 og 21 – tallet for magi og succes var med dig. God vind 

fremover .  

Og vinderen af Donationerne er….krzzzzz 

Nå, vi bliver lige afbrudt, der er selvfølgelig NÅDE galt med elektronikken … Tak for i 

dag og kom godt hjem Alle sammen, og vi ses i Atterdagen og Lysets Kompendium. 
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  NET OP!  

 Godmorgen Børn!  

Så lægger I lige legetøjet væk.  
Nu skal der nemlig arbejdes i værkstederne: 
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Klarer de  mon pynten? 

NU  NU 
1.A: 
 

Erik Morsing, mange års erfaring som esoterisk grafiker. Erikmorsing.dk. 

Kort:    
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 Sangbog af Finn Jørgensen  

og læsestof :    som er kommet ved tilfældigheder. 

 Birgit Lomborg Jørgensen: Herkules 12 arbejder. Bogen bør genoptrykkes, 
da den bruges som overskueligt grundlag for store dele af ”Den sorte Perle”.  

Alternativet for børn… . 

 Sigvard Mahler Dam: Astrolog der måske skulle overveje at lade sin bog 
genoptrykke, da den bruges i ”Den sorte Perle” 

 Kay Hougaard: Se lotushealthcare.dk, info@lotushealthcare.dk, 
der er rigeligt…..healing, kinesiologi, irisanalyser, kampsport, unik jordstråleopmåling, 
aurafoto, clairvoyance, sjælekontakter, massage, sat-sang for alle, der har et spørgsmål, 
de ønsker svar på. Kay Hougaard har fundet METODEN til at få de nye urolige børn til 
at trives og er grundlægger af Lev af Lys. 

mailto:info@lotushealthcare.dk
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Benny Vadmand: Sjælerejser og hypnoseuddannelse. new-you.dk/ 
hypnose-uddannelse/ benny-vadmand/   

 Robby Curdorf: www.de-positive-budskaber.dk Forfatter, 
musiker, alsidig okkult underviser, der har lavet mange berettende og morsomme DVD-
er alene og sammen med Dennis Søndergaard. Kanaliseret materiale og mange årelange 

studier bag sig.  det er med vilje du ikke kan læse planchen – køb 
bogen. 

 Tak for lån af figuren til Kim Pedersen. Kapacitet indenfor astrologi, 
kabbala, religioner og meget, meget mere. www.bkimpedersen.dk/ 

 

 Foreningen Alma. www.alma-info.com  

http://www.alma-info.com/
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 Astrologihuset. Primus motor er mangeårige astrolog Karl Aage 
Jensen, som arbejder stærkt på at fremme astrologisk kendskab. Der er alternativ 
boghandel, webinar, kursusejendom, øjeblikshoroskoper, årshoroskoper mm. og en unik 
børnebog med vedlagte personlige horoskoper til barnets barnedåb eller andet. Der er 
antikvariat indenfor al mulig livsfilosofi, etik, ny tid osv. osv. Huset er fuld af ildsjæle og 
Karl Aage er den astrolog, du måske har set og hørt i tv-radio de sidste år. Astrologi.dk og 
Karl@astrologi.dk 
 
Men i det hele taget kunne det skrives her : HVOR BLIVER LANDETS PUBLIC 
SERVICE AF?! VI MØDER KUN MISTÆNKSOMHED, SELVOM VI ENERGIARBEJDERE 
SIDDER MED INDSIGT OG ERFARING MED DEN ÆGTE VARE OG SELVE 
EKSISTENSGRUNDLAGET: MED ENERGI BYGGES LANDET!!!!!!!!!!!!!! 
 

I.C. Christensen Instituttets udspring. Godt, solidt blad, oftest med 
astrologisk grundstof på fuld forståeligt sprog, mange gode artikler og det ældste af de to 
blade. Uundværlig daglig efemeride som astrologisk bevisførelse i bøgerne. 
Stjernerne.dk. redaktion@stjernerne.dk 

Holger Stavnsberg: Kapacitet indenfor astrologi og historie. Har adskillige 
bøger bag sig og skriver mange selv. Grundlægger af Esoterisk Astrologiskole og 
grundlægger af Center for Esoterisk Astrologi. 

mailto:Karl@astrologi.dk
mailto:redaktion@stjernerne.dk
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Claus Houlberg: Kapacitet indenfor astrologi og forsker i ny astrologi og 
asteroidernes betydning. Har adskillige bøger bag sig og skriver mange selv. 

 Nyt Aspekt: nytaspekt@mailmak.com 

Dorthe Sværdpiil: Skarp, hurtig, glad, alsidig uddannet og hjælpsom 
sjæleforsker og ildsjæl, der har opfundet en unik behandling til alle nervesystemets 
sygdomme herunder smertelindring/fjernelse. Behandlinger, foredrag, Danmarks 
hurtigste med et pendul og underviser også i pendulering og meget andet. Arbejder med 
dyre-healing med gode resultater. Børn og graviditetsfølger og meget, meget mere. 
Zinzinoforhandler. Få rettet ryggen her: zone-huse.dk. zone-huset-ds@ hotmail.com 

 Perspektiver fra Rebekkas open and closed door – Hvad kan jeg blive og 
hvad er jeg allerede, i dette mit næstsidste liv på Jorden? Jeg ville gerne have været i 
gymnasiet efter 8. klasse, men det måtte man ikke. Nu kan jeg ikke længere holde ud at 
være i en uddannelsesinstution. Der er ikke rigtig noget interessant at beskæftige sig 
med, men jeg overlever da. Jeg er god til at fotografere, kan synge og spille på trommer – 
Å ka ås klin´ mæ maling, hvis det ska vær´, ska det vær? Jeg vil nok aller aller helst 
arbejde med at udvikle nye rejsemål rundt om på kloden, og hjælpe andre med at få 
planlagt og tilrettelagt deres unikke rejser. Findes der sådan en arbejdsplads, når mit 
horoskop nu én gang siger, at jeg ikke skal køre selvstændig virksomhed??? Jeg ville også 
være god i et eventbureau. Eller måske hjælpe i en SOS-børneby? Hvis de ville lade være 
at stille uddannelseskrav, for dybden har jeg i mit hjerte og min hjerne arbejder for at 
materialisere det højeste gode. Men disse kvaliteter, oplever jeg, er uglesete i Danmark. 
Og skal man så flytte til et andet land, hvor man kan få lov at være menneske? Jeg 
befandt mig godt som voofer i USA, sammen med Rasmus, som også er rejsefreak.  

mailto:nytaspekt@mailmak.com
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Rasmus: Er uddannet brandmand, har været i beredskabsstyrelsen, kan 
svejse lidt og har alle mulige kørekort (ej bus), men vil gerne være drone-pilot. Er der 
nogen, der vil hjælpe? Jeg siger jer – I får en behagelig, varm, dyb, pålidelig, hjælpsom 
TRUST-pilot!!! Rasmus ville også være god i børnearbejde og er fortsat fast, afholdt, årlig 
julemand der, hvor han har været ansat mange år tidligere. 

Sandra: Synger som en drøm, hvis man ikke har ødelagt hendes stemme nu 
ved at spærre hende inde på den lukkede afdeling i Horsens og proppe medicin i hende, 
fordi hun havde for lyst sind og ville for mange det godt. Hun var dårligt stået op, før hun 
blev afhentet i morgenkåbe! og kørt af sted uden at få tøj med --- hvordan var det nu, det 
var under krigen? Vi sidder indenfor alternativ behandling med SÅ mange værktøjet. Vi 
kan få hende afmedicineret omtrent fra dag til dag og rette hendes psykiske felt og karma 
op! Det er bare forbudt i Danmark! Men lovstridigt nægter man i den offentlige 
institution at trappe pigebarnet ud af den medicin, hun ikke tåler, men foreslår dobbelt 
dosis. Man har ret til indflydelse på eget liv – men ligesom på plejehjem er det BLUFF! 
Kun ansatte har magten, resten er hat og briller! Man nægter hende udgang og delvist 
social kontakt, og for anden gang medicineres hun, selvom hun tydeligvis først blev sig 
selv efter at have lagt medicinen fra sig sidste gang de forsøgte, at få hende til at tro, at 
det var sundt med psykofarmaka. Sandra blev hentet nøjagtig samtidig med, at den 
universelle portalåbning sker for at flytte mennesker til et mere kærlighedsfyldt liv og 
planeten Uranus samtidig  er inde i billedet. Hun indtager en MDMApille i det samme 
bo-steds-miljø, som hun blev sendt tilbage til efter 1. indlæggelse. Nu har man fra 
medicinalindustri og psykiatrisk lægestand  stukket en så gevaldig kæp i Sandras livshjul, 
da hun skulle have været promoveret til et nyt og rigere liv gennem denne bog. Er der et 
band, der mangler en sanger? Eller nogen, der mangler en multikunstner eller dygtig 
illustrator? Er der en børnehave eller kommune, der mangler en ung, der gerne vil 
uddanne sig autodidakt som musikpædagog. Hun er børnemagnet ligesom hendes mor. 
Er psykiatrisk afdeling den rette arbejdsplads for en 20-årigs subtile legemer? Findes der 
et andet, almindeligt sted med ”familievoksne”, hvor Sandra kan bo og komme sig efter 
overgrebene og evt. tage en del/enkeltfag af en uddannelse? 

Finn: 61-årig, tidligere bomstærk, mand uden fast arbejde efter nedskæringer 
på arbejdspladsen. Har efterfølgende været hjemløs en periode og mangler fortsat en 
økonomisk håndsrækning til at få ordnet sine smukke bisser. Lever af kontanthjælp og 
hetzes til at søge arbejde hele tiden, og er ellers ofte i aktivering, hvor han aflønnes med 
ditto-løn, selv efter lang, tro tjeneste som vicevært i større boligkompleks i en 
menneskealder. Har flere slags kørekort og elsker at være nyttig pedel eller være med i 
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gartnerarbejde. All-round Guy, som har dybe autodidakte psykologiredskaber og arbejder 
under ansvar. Hestehvisker?  Han kunne være en rigtig god socialarbejder i et 
boligkompleks. Hvis der er noget, der skal ordnes, så bliver det ordnet og det tager den 
tid, det tager. Man snakker om tingene og er folk ikke villige til teamarbejde, så gør jeg 
det sgu selv. En stærk Stenbuk, der arbejder bedst for det højeste gode for alle, men ikke 
længere finder sig i en dårlig, underbetalende arbejdsplads! Han er virkelig god til at 
omgås børn og ældre i institutioner sideløbende med mere praktisk arbejde, og har stor 
tålmodighed med andre mennesker, som han elsker at tale dybt og imødekommende 
med. Hans nu afdøde bror var fagforeningsformand og en tjans i sådant regi ville også 
være tilfredsstillende.   

  Sigma: Fra Online til Deadline. Forlaget REX. Sigma betyder 
”Summen af alting” og bogen udkom i 2006, hvor ingen ville tage imod den. Vi lever nu 
konsekvensen heraf. Rejs lysets stråler! Har du mon de rette lokaler/bygninger og 
muligheder, der søges gennem denne bog, så skriv! Venlighed, hjælpsomhed og 
imødekommenhed kommer vi længst med. Frihed til det arbejde, der står i Blueprintet 
kommer vi helt hjem med!!!!www.raisingtherays.com. Raisingsthera@raisingtherays.com 
 

 Niels Brøndsted. Alvidende esoteriker med en lang række foredrag og 
undervisning bag sig og en af de ældste kapaciteter i Danmark. 
 

Vita Storborg. Storborg.dk Kapacitet indenfor astrologi og selvudvikling, 
givet egne metoder til samme via åndelig inspiration. Denne bog er spået til at gå Verden 
rundt, jeg giver den gerne hjælp og medvind med på vejen! Bogen er unik!  
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 John Virkmann, info@healingcenteret.dk: Varm, morsom, mild og dyb 
mand, der har 40 års meditationserfaring og underviser i det. Han var engang købmand, 
men fandt så sin rette hylde i menageriet. Spiller og sælger krystalskåle og var den første 
der opfandt kombinationen med farvet lys heri. En kapacitet, der let tager det høje C 
uden at åbne munden. Du kan høre, hvordan han runder alting krystalklart af på denne 
suveræne CD indenfor mantrasang. Man bliver glad i låget og varm i hjertet af den.  
 

 Dorte Asbjerg da-dk.facebook.com/dortemerete.asbjerg: 
Lærer, oversætter af litteratur for ”Den lilla Flamme”. Arbejder med engle og bøn og 
leder af ”Den lilla Flamme” i Danmark gennem mange år, efter ophold og uddannelse i 
USA. 
 

Anette Berg:  Dejlig, sød, klog, sjov, omsorgsfuld og kreativ søster med 
varm humor og med elektronmikroskopi på ÅKH og Universitetet som dagligt speciale. 
www.facebook.com/Anetteberg16. 
 

 Karin Baltzer: Mild, sød, tålmodig, spirituel og stilfærdig datamatiker 

og uvurderlig keeper for mig som Dummie indenfor IT . Karin har været 
uvurderlig og koncentreret arbejdsom i forhold til dette bogværks mulige manifestering. 

Vi skylder hende den største tak og giv hende en hånd! . 

http://www.facebook.com/Anetteberg16
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Annalis Joanna Johansson: Varm og morsom kvinde, dumpet af 
Liberal Alliance, fordi hun var kontanthjælpsmodtager, men har ellers formuleret partiets 
oprindelige principprogram og mærkesager. Multikunstner indenfor tegning, maling, 
portrættering, sang og musik, debattør og under uddannelse til lærer m.h.p virke 
sammen med de nye børn. Børnemagnet. Du finder alle tegninger og malerier fra bogen 
her:Annexet.name 
 

Aase Nielsen : Dyb, kreativ, stærk, kærlig, hjælpsom og uudgrundelig 
kvinde. Arbejder med portrætmalerier sammen med børn og kører projekter i børnehaver, 
maler vægdekorationer i  institutioner, små kreative procesgrupper for børn og voksne i 
privat regi. Særlig tak for 12 år som klog og tålmodig telefonveninde, der har været vidne 
på og medvirkende til min jordforbindelse hele vejen. Ansat i Hedensted Kommune og 
har med særligt udsatte børn og unge at gøre. Hedensted Kommune bør hædre denne 
usædvanlige og helt unikke medarbejder!!! Du finder mere her:aase@moustache.dk 

 Lissen Røtkjær: Varm, stærk og spændende kvinde, der forstår at gribe momentet 
på flere planer. Opgav lægegerning for at blive Drømmetydningsentusiast. Deraf er der 
nu konkrete resultater. Først en digtsamling fra 2009 ”Hjertets fødsel – en 
selvudviklingsodysse” og nu i 2018 ”Hjertets fødsel fortalt i billeder” og nu 
oplæsning/udstilling mm. Nu D NU… 
 

 Hanne Mie Kjærgård: Dejlig, varm og imødekommende og hjælpsom kvinde, 
der til dagligt arbejder som hjemmesygeplejerske, men har mange uddannelser indenfor 
krop, sind og ånd og den ene af de to regressionsterapeuter og clairvoyante, der har mødt 
mig positivt og er selvskreven ansat i ”Center for sjælsforskning”. intuitivguiding.dk/ 
 

 Katja Lammers: Ditto som ovenfor, men arbejder til daglig som folkeskolelærer. 
Vi vil få meget mere ud af de to på landsplan ved, at de arbejder med regression og 
lignende. Lad Blueprintet råde! www.dinclairvoyantehealer.dk 

http://intuitivguiding.dk/
http://www.dinclairvoyantehealer.dk/
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 Anett Lotus: Numerolog og yogalærer og tal-studerende. Har sideløbende 
lavet omfattende analyser af kendte personer ud fra numerologi – kommer der mon en 
bog? www.tallenezmagi.dk   
 

 Ljubov: Ukrainsk frisør med 38 års erfaring, har endelig åbnet egen salon i 
midten af Århus. Hjertevarm betjening, gode priser og med interesse for det, der ligger 
under hårrødderne. Kurtssalon.dk , brug Internettet, ej Google. 

 Anne Steen: Dejlig, varm, smilende, dygtig, imødekommende og 
innovativ kvinde. Anne har lavet mine første brochurer omkring år 1998-2001 ud fra det, 
jeg guidet fik givet. Hun fik frie hænder til omslaget på ”Fra Online til Deadline” og har 
også lavet omslaget til ”Fra Galaksen til Jordboerne”. Impact!.Dk  

Kiirsten Rhina Pedersen: Uddannet psykiatrisk sygeplejerske og har 
arbejdet som sådan. Jeg gik gennem kanaliseringskursus hos hende, samt et kursus i 
kommunikationskinesiologi. Hun har mange, mange, mange år bag sig som terapeut, 
men har droslet ned til færre behandlingstimer, har dog fortsat gode kurser og 
beskæftiger sig nu også med forskelligt håndarbejde og er primus motor i Nordjylland 
indenfor nål og tråd, strik og vævning og lign.. Det var Kiirsten, der var vitterlighedsvidne 
og clairvoyant tjek-upper på sandhedsværdien af den kanalisering, jeg fik fra Kristus i 
2005, hvori jeg fik besked om at sende kanaliseringen til socialforvaltningen, med henblik 
på at få mig frisat til at løfte Danmark gennem at skrive bøger. Nu er jeg så endelig nået 
til at have gennemført min del! Så det var altså sandt!!!! Tak for hjælpen! 
 
D da D D R! 
D R D da ikk´´ ! 
D R D da! 
D R D da ikk´ ! D R Østjylland, der kalder! 

Ska´ hun da i TV ? 
De vil ikk´ lade hende komme ind, hun har henvendt sig 13 gange!  
Hvor uheldigt… 
Ja for ALLE! 

http://www.tallenezmagi.dk/
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Så´n R D, når man går med sandheden. De V ikø la det kom T, så man står a-lone. 
 

Nåh Børn… Halloo! Hør, 0.A I skulle jo lave en opgave 
om at give slip på fordomme. Hvad er der kommet ud af det? Har I ændret NÅDE i det 
indre siden sidst? Sig mig…. Er I her alle sammen eller er der nogen, der er faldet fra 

siden 2005? Jeg må vist hellere lige få jer krydset af. I kan lige række 

 Fuck-fingeren i vejret, når I bliver råbt op: 
Ane Marie Væggemose, 8464 Galten 
Anna Drews, 8362 Hørning  
Birgitte Schaiffel – Nielsen, 8450 Hammel 
Birthe Jensen, 8230 Åbyhøj 
Brigitte Christiansen, 8355 Solbjerg 
Dorte Berndt, 8200 Århus N 
Dorthe Skriver Kristensen, 8300 Odder  
Edel Nielsen, 8210 Århus V 
Eva Lillelund, 7100 Vejle 
Hanne og Per Bøge, 8000 Århus C 
Hanna Jensen, Ørting, 8300 Odder 
Hanne Olsen, 8230 Åbyhøj 
Herdis Jacobsen, 8310 Tranbjerg 
Jytte Hansen, 8700 Horsens 
Jørgen Bay, 8260 Viby J 
Jørgen Hejlsvig, 8300 Odder 
Karina Kappel Hansen og  Morten Platt, 8355 Solbjerg 
Karina Kristensen, 8464 Galten  
Karina Laier Eriksen, 8550 Ryomgård 
Kirsten Riis Andersen, 7160 Tørring 
Kirsten Drews, 8586 Ørum Djurs  
Kirsten Østersø, 8541 Skødstrup 
Lars Nielsen og Mona Babis, 8586 Ørum Djurs  
Lene Kronborg, 8300 Odder 
Lene Petri , 8300 Odder 
Lis kristensen, 8381 Tilst 
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Majken Belusa, 8000 Århus C  
Mette Holm, 8900 Randers 
Pia Nøhr Malmgaard, 9870 Sindal  
Sigrid Lange, 9700 Brønderslev  
Susanne Bundgaard 6760 Ribe 
Vibeke L.  Andersen, 8200 Århus N 
Vibeke Sønderby, 8200 Århus N 
Aase Nielsen, 8722 Hedensted 
Aase Panduro, 8900 Randers  
Birte Svane, 8200 Århus N 

Det var godt, så må I godt tage FUCK-fingeren ned igen, vi er færdii. Og så vil jeg gerne 
opfordre jer til at stå frem alle sammen, når pressen kommer, så Jorde-Moderen kan få 
sin erstatning for svie og smerte gennem alle årene! Og blive kronet som Queen of the 

Silver Dollar . Så der kan blive udlignet 1:1 krone fra alle borgere i Danmark, 

og så hun fratages sin officielle titel som ”Rablende gal” .  Tænk over 
det i spisefrikvarteret. 

Så mangler vi bare 0B fra 2001, men… nååh ja. Den liste er jo bortkommet. Mange fik 
kolde fødder af den høje energi og måtte derfor gå sig til varmen udenfor skolen allerede 
få måneder efter start. Men alligevel skal der lyde en stor TAK til alle, der har været med i 
de første år fra 2001, da Konceptet ”Raising the Rays” (at hæve strålerne) begyndte, så jeg 

kunne få en bred buffer for download af den nye tids energier. Giv alle en hånd! 

 

Nå Unger, Saved by the Bell, som D så hedder! Nu ringer det til spisefrikvarter med 

et…sådan… klik her:  Det der skal du da ikke æde så! D ska´ jæ 
da V NOK! D ska´ du da ikk´ , D R derfor D hedder spise- fri kvarter. Og du må heller 
ikke sidde her i det her kvarter mæ D, at T at du V D! 
Hva´ end der sker (Hvad end der sker) Bli´ væk fra vort kvarter. D R ikø 

--moderne nu, men vi spiser ikke mer´……!!!!   
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Kære Læser. 

Mærkede du mon  medvinden på alle cykelstierne mellem bogens linjer? 

 Den lå som de 16 Manuenergier   

 undercover. Hvis du ikke gjorde, så skal du åbne din  
hjerne og tænke det lille ord på 3 bogstaver: TAK! Hvis du mærkede Opdriften og 

Fremdriften, så åbner du dit  hjerte og lader energien af TAK fylde det, og så er 

du klar til at være Bølgen  og  Med-vinden selv! Er du helt  
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 med på  Beatet og kan forene hjerne og hjerte, så siger jeg:  

 AF SHAMBALLA-HJERTET TAK!!! 

 .. 

Ziggezagger ziggezagger tjav, tjav, tjav! Det var længste trav , trav 

, trav  ! Tryk 16 og Good Bye DO:   
 

Gå fra ydre IT-vejledning    til indre åndelig vejledning  !! 
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Take the leap and land on higher ground . Gå med i et Op-rør fra Fundamentet….. ! 

ORDLISTE som den lige kunne nås: Gå selv på Internettet. 
 
Fohat side 198 
Indvielse esoterisk eksoterisk billede af herkules 12 arbejder osv. 
Side 221 Pyritsol. Transformation mm 
Kvarker:  
kvanter: 
gluoner: 
Retrograd: En planet sakker agterud i forhold til jordens fremgang i sin bane. Jupiter og 
sokkeholdere hører sammen 
Astrologiske Huse mv. = kvaliteter og livsområder der påvirkes af planeter og mangel på 
samme deri, når der opstilles et horoskop osv osv. 
Bodhisattva: sanskrit, den der er på vej til erkendelse. I mahayana findes et stort antal 
bodhisattvaer. De har aflagt løfte om at hjælpe andre til frelse før de selv indgår i nirvana  
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HvalBorgen: Jeg tror der hentydes til salmen ”Gud han er så fast en borg” koblet med den 
Sirianske Loge, hvor hvaler og delfiner kommer fra. Der er masser af kryptik her og der. Tag det 
som en oplevelse. Fold det ud, hvis det giver mening for dig. 
Zigiezet: hentyder til mit navns oprindelse ”Zig i Esset”, som betyder ”mere gang i den, mere 
ramasjang i den på den gode og sjove måde” Udtrykket er givet af min morfar og oprindelse er 
ukendt. Evt. fra Thy-egnen. 
Satsang: At være tilstede og samlet om en mester, for at kunne modtage svar på alle slags 
spørgsmål. 
 

 . 

 . 
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 . 

Goddess Guidance Oracle Cards af Doreen Virtue, Ph.D: 

 . 

 NU sner det, midt i den globale OPvarmning!   
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 Klik her: 

Kære Fatter –  Jeg har levet mit liv til punkt ,,, og prikke… nøjagtig som aftalt 
efter sjælens manual! Først led jeg, så led jeg og så led jeg. Så manifesterede jeg dit 

Oplysnings-Koncept og så blev jeg puttet i den sorte  ”Gryde” !

 !! Der skrev jeg så bogværket  ”Den sorte Perle” og 
blev åndelig mobbet hele vejen. Nu står jeg så her ved Perleporten, så færdig som jeg selv 

kan blive med skaberværket  og røntgenfotoet af psyken. Må jeg komme ind

? !! 
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Du er så hjertelig velkommen til evig tid  ! 

 



943 
 

 
 

NU  NU 

Så deet...  
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Alkymiens veje er uransagelige og kvanterne vipper, gå til 

”Fra Fortuna til Exodus” 


