11.04.18 Da jeg stod op i morges, stod det mig klart, at jeg skulle
have mit udbyggede CV med, hvis jeg skulle kunne redegøre for, at jeg ligesom havde
belæg for at sidde på den høje post, som man fra den åndelige side vil have mig til at
bestige, selvom jeg føler mig ukvalificeret og utryg. Det er mange ting at skulle iværksætte
og ingen har jo nogensinde villet ansætte mig i et rigtigt job, selvom jeg havde alle mulige
kvalifikationer. Måske har det job, der er mit ifølge Blueprintet bare ikke eksisteret før
nu? Hvem ved? Vi må bare prøve om det har sin rigtighed, for at blive klogere. Jeg er ikke
vant til at have følelsen af at have kolleger i mit indeværende liv, selvom jeg inderligt har
ønsket det hele livet. Jeg er ligesom et skridt foran og fordømmes hurtigt alle steder. Det
er som om, man går fra ”Snøvsen” og skuer hunden på hårene –
og tillægger
mig forkerte motiver. Canis Minor står ved min Sol/jeget i horoskopet i perlerækken af
himmelelementer lige over min isse
Men ingen udover den åndelige verden,
synes jeg skal have den toppost; tværtimod gør de jordiske, hvad de kan for at pille mig

ned
og lade mig fremstå som et individ med kuppelkatar. Så jeg har
forsøgt at se lidt på fortiden igen for at komme videre. Men nok er nok, jeg spilder bare
tiden. Du kan få et hurtigt CV overblik her, over nogle tidligere livs erfaringer, hvoraf noget
kvalificerer og andet er uskønt. Du får kun stikord, for jeg sidder i et glashus og du har en
karmisk sten i hånden.

Én gang banemand, altid
banemand? Vær din modstand bevidst! Nu kører 16.00-toget i hvert tilfælde, selvom det
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stadig er op ad bakke. Tøftøf… DEO…BRIO… DØT DØT DØØT
Ziggezaggeziggeziggeziggeziggezagziggeziggie...

Per aspera ad astra.

Stjerneskud:

Mit CV via mine pt. genkendte tidligere liv:
Kvinde. Lands End, England/Cornwall

Rødskægget mand i kilt i Skotland sammen med Finn, samt Else fra zoneterapiskolen
Mand. ”Mytteriet på Bounty”, opdagelsesrejsende

Nefertiti/Tutankhamon, indespærring i pyramiden, Ægypten
Maria Magdalena, Israel, Frankrig, Kreta

Kvinde. Ansat ved Chr.4 hoffet i Danmark

”Medusa” på Atlantis/Poseidonien, sort magi? (Var ej sort magi, da det blev efterset

)

Mand. I junglen med Gerhard i Afrika (Ghana? Sudan? Magi)
Pige. I Kenya som barn født uden underben
Spedalsk/ psoriasis

Mand. Sejlende fra Metropolis/Atlantis – blå øjne – Edel +
konceptdeltagere/Metara/Oplyst – myrdet med kampesten på næsset
Mand. Yemen/tyv

Mand. Dyresex. Stedet er vestover og opad. Nordlige Wales/ Island/Færøerne/Irland/
Sverige?
Mand. Østafrika/slavegalejer/ Europæer

Australien ca 1700 /Guvernørdatter, udsendt fra England
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Mand. Sindssyg i Konstatinobel

Mand. Opiumsryger i Japan/ Madame Butterfly

Kvinde. Helgenkåret i Frankrig (løn= grøntsager, betragtet som hellig person)
Mand. Den franske revolution soldat.

Den franske revolution borgerskab/godsejerdatter, kvinde ca. 20 år
Mand. Nepal som munk

Franciskanermunk, fandt Tessa

Kloster i Italien/ Kvinde med Kiirsten

- dengang ruhåret greyhound/hyrdehund.

Kvinde. Andet kloster i Italien? Sexlokale
Mand. Kloster i ?

Kvinde. Abraham Lincoln USA / soldat?/hustru ? (2 liv på samme tid?)
Kvinde. I rullestol i højere klasser i USA
Pige. Klumpfod i Frankrig

Med Kiirsten som mor /hvem er jeg dreng/pige i ét
Mand. I tyskland i finere samfundsklasse

I Ægypten gift med dronning Margrethe, kvinde begravet levende med mand
(Margrethe)

Mand. I Spanien eller Frankrig i huler/gange under jorden med link til Rom/kult/ skjult
tidlig kristendom, sammen med Aase Nielsen
Nealanderthaleragtig/mand. Området er nu Middelhavet / Ankommet og aflæser i
koordinater, huler med samling om ild/ kanal åben
”Nada” i Peru ved den store Titicacasø

”Nada” i Luxor i Ægypten – tempelpræst

Kvinde. Healer og clairvoyant på Atlantis (inden dets undergang, med Jørgen Bay)
Kvinde. Healer i tempel på Atlantis/ underviser

Healer på Atlantis siddende i større råd m. Frank (Muligvis samme som et af ovenstående?)

Indbygger på Atlantis/engleagtig ved lysende farveskiftende pyramide. Nu Atlanterhav
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Mand. Bonde på Atlantis

Mand. Tidlig eksistens på Atlantis – finder frugter
Mand. Ithaka i Grækenland

Kvinde. I bondehus med Claus Houlberg

Mand. Stenalderbåd i Danmark/ Finn som broder

Mand. Mayaindianer/medicinmand /Finn, halshugning
Mand. Indianer v Nazcalinierne – I feel so lonely here
Mand. ”Scott” på sydpolen

Kvinde. Sejlende i husbåd i Østen, Vietnam eller Bangladesh
Mand. Tortur af Sloth fra Grydhøjvej 40 i Danmark

Kvinde. I Sct. Laurentiius´ samfundet, lesbisk samliv med Annalis
Barn af Nostradamus

Mand. Kendte Shakespeare, England

Mand. Kendte Luther, Tyskland/Holland
Mand. Oplevet husbrand i Tyskland?
Mand. Kong Arthurs tid/Avalon

Engel på første kontinent/ afsked med rumfartøj (evt. 2 liv?)

Kvinde. Inkvisition i Frankrig (viste sig at være Jeanne d´Arc)

Kvinde. Vulkanudbrud/Vesuv i Italien

Kvinde med brune strømper, Tyskland

Baby i Rusland, døde få måneder efter fødslen 18/1900 (Blavatskys lillebror?)
Mand. Arbejdslejr i Rusland sammen med Edel

”Mary”?? I England… uklart, måske i Wales, Robin Hood- agtig tid. – noget med Tower
kommer ind her og nu….
Mand. Med i hær i et dynasti i Mongoliet sammen med Kay Hougaard
Mand. Samer i Lapland
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Mand. Noget med kniv og hus og missionæragtigt på Norges skærgård

New Zealand med Rebekka og Tessa

Dengang sort/hvid bordercollie.

Mand. Kurer fra Grækenland til Jugoslavien – myrdet undervejs af Dorthe og Birthe
Kvinde. Selvmord ved klippe i Frankrig

Mand. Moslar i Gobiørken/Mellemøsten Lemurisk Mester med ”troldmandshat” og
kappe og snor om livet som bælte.
Engle/alfeagtig eksistens på Lemurien

Mand. Nomadeliv/stenalderagtigt med telte i Mesopotamien, sult, spiser muggen korn
Mand. Gladiator i Rom

Mand. Nomadeliv/møde omkring astrologi i ørkenområde i nordlige Afrika (evt. kun
drøm)
Kvinde. Flamingodanser sammen med Linda i Spanien
Mand. I krig sammen med Karin i tidlige Italien

Mand. Neger brændt/udsat for vold af Kuklux klan

Mand. Bosiddende i sydvestlige Grækenland. Pelepones? i
rigmandsborg/købmand/metøker, hvor der blev handlet med farvede stoffer og andre
varer fra Silkevejen, sammen med Vibeke, Dorthe, Rebekka?
Mand. Græker ved oraklet i Delphi.

Mand. Kannibal på ø sammen med Dorthe Skriver.

Kvinde. Til bal ved hof med John Virkmann – han med paryk, hvidmalet ansigt med sort
skønhedsplet. Jeg er kvinde i stor robe. Menuetagtig dans, stor morskab.
Ukendt liv i Ægypten.

Mand. Korsridder sammen med Dorthe Sværdpiil og Keld Harris.

Mand. Glimt af ”jægerliv” med duer, fasaner, vildsvin mv. – formodentlig dansk, ca.
gøngehøvdingetid. Bytte til slot, evt. med vindebro.
Mand. Dansk konge i blåt slag og rød kjole (kraftig uld), smal guldkrone, lædersko.
Mand. Cirkusdværg (se 20.06.17)
Mand. Lama i Tibet.
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Kvinde. Del af mediet Blavatsky

Mand. Evt. også sjælsdel af anden discipel på Jesu tid.
(Alt i alt: 88 liv, hvoraf nogle enkelte er sjælsdele i hver sin samtidige krop/ inkarneret
på samme tid i to kroppe. 2 af livene er muligvis det samme liv fra hver sin synsvinkel.

Jesus sagde: I er Jordens salt.
Og sådan ser sjælsfragmenterne jo egentlig også ud; set lidt fra oven, som de ligger der,
udover Jorden spredt…. Fra hjerte og til hjerte, der er der kun så kort….

………

…….

…… Blueprintet ….
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