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Corona-revolutionen.                                                                           07.10.2020 

Kære Læser 

Jeg synes, det er på tide, at der kommer en mere overordnet tolkning af 

coronakrisen ud i verden. I går fik jeg fra DR afslag på en klage over, at jeg i 20 år 

var gået forgæves med et utal af henvendelser. Jeg kunne ikke klage over det, jeg 

klagede over for DR må selv om, hvad de vælger at udsende. Forståelsen af min 9 

sider lange klage var tydeligvis forvredet. Jeg klagede bl.a. over ikke at være blevet 

taget seriøst, når jeg debuterer med 33 bøger i en ny litteraturform, som i februar så 

viste sig at være os til hjælp i coronakrisen fremover - og så ikke få taletid til info!  

Jeg havde med vilje taget en anden kasket på end vrede og med sindsro forklaret, 

hvorfor jeg fandt det uheldigt, at jeg nu igen efter 3 nye forsøg ikke havde modtaget 

noget som helst svar på mine henvendelser. Nu ved jeg allerede, at der altid svares 

med: ”Vi får rigtig mange henvendelser fra borgere, der har….. bla, bla, bla du kan 

ikke forvente at få svar eller komme igennem, så ”knyt sylten”. Jeg synes, bare man 

skal lade være med ustandselig at opfordre seerne til at skrive ind på diverse snabel-

a-er, når man alligevel kun ønsker noget ganske bestemt og alle andre må gå. Jeg 

synes måske, I skal boykotte seerønsker og forslag en stund – et pludseligt 

mærkbart fald... Det er jo ikke værd at give sine energier til. Jeg taler som sagt af 

erfaring, jeg har studeret det, provokeret systemet af og til og jeg har gennem årene 

erfaret det samme og det samme; at alt, hvad der har det mindste med 

spirituelle/sjælelige/universelle forhold, højere viden om de menneskelige tilstande 

eller empatisk forståelse af verdenssituationen over medicinalindustriens og 

vindmøllernes niveau, ikke er tilladt. Det er rigtig ærgerligt, for det er nemlig i 

niveauet højere oppe, vi skal finde svarene på coronakrisen. Jeg ved ikke helt, hvor 

jeg skal begynde at forklare den, for jeg har i forvejen skrevet 12.000 sider om det, 

uden selv at vide, at det var coronakrisen, jeg gav hjælp til via bøgerne. Så det er 

svært at koge ned til få ord, også lige bestemt fordi jeg er blevet holdt udenfor Tv i 

20 år, så I er ikke vant til det, jeg kommer med. Det er for fremmedartet. Og jeg 

ved også, hvordan I tidligere har reageret på Facebook overfor det, jeg nogle få 

gange har fået ud via en kærlig, hjælpsom person. Tiden var nok ikke moden og 

som regel skal der lig på bordet før, folk vågner op. Jeg er ikke selv på de sociale 

medier, da jeg blev kontaktet fra åndelig side for 20 år siden og blev bedt om at 

holde mig fra Internettet og ej heller læse andres bøger, da ”man” havde store 

planer med mig, og de to ting kunne ikke forenes. Jeg nåede ikke at sige ja eller nej 

til det. Tiden er så gået med i det skjulte at være i tjeneste for Danmark og arbejde 
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dag og nat i alle årene på noget, der var Opdriften og Fremdriften af Danmark. Der 

ville være energi på projektet i 40, max 50 år – og de 20 år er nu gået, så almindelig 

hovedregning vil vise, at så har vi 20 max 30 år tilbage. HVIS ILDEN HOLDES 

VED LIGE. Det passer så cirka med, at der også er hjælp henover den tid, hvor 

havene formodentlig rejser sig i cirka 2030. (Måske.) Men lige nu handler det om 

coronakrisen, som i virkeligheden er synliggørelse af det, som vi i de spirituelle kredse 

af mennesker i årtier har kaldt ”den stille revolution”. Hvilken overraskelse, at det 

skulle ske således. 

Men hvad handler den stille revolution så om? Hvor er der mest stille og alligevel 

mest røre, hvor findes det sted, der når revolutionen er gennemført lyser af fred? 

Hvor er der plads til en revolution, der ikke kan høres i det ydre? 

Revolutionen findes ´sælfølleli´ i dit indre og det er dét coronakrisen handler om. 

Den menneskelige forandring igennem et paradigmeskifte. 

Hvis jeg var lærer for Verden, så ville jeg sidde foran den og sige: Sssyyssh - Hør 

lige her. Nu skal du være helt stille og lukke al støj ude. Du må ikke tænke på noget 

af det, du plejer at tænke på, for så forstår du ikke den her historie. 

Gør jeg ikke, sagde Verden så… og tog en forundret mine på. - Den forsøgte nok 

at smile skjælmsk til manden i Månen for de holdt ofte sjov med hinanden uden 

menneskene opdagede, hvad der foregik. 

Hallo Verden, lige nu er du i krise, så jeg vil opfordre dig til ikke at vende det døve 

øre til!  

Men Verden svarede: Mon ikke hellere du skulle henvende dig til menneskene, det 

er dem, der har fået til opgave at forvalte mine energier… Å det kildrer så 

forskrækkeligt i alle mine legemer med det 5G-net. Godt det er sidste tilladte 

frekvens, jeg holder det ikke ud, det sprøjter rundt med elektroner og protoner og 

hvad ved jeg, i mine lavere legemer, men jeg siger jer én ting: Hvis I holder jer fra at 

ødelægge mit grundvand, så har vi en aftale om, at jeg holder liv i jeres vindmøller 

indtil mit mål - en jævn stille vind og subtropisk klima på hele kloden, er nået. 20 

grader så kører det. Og så vil jeg også godt lige have ryddet op her og der. Jeg har 

stået til rådighed for jer i millioner af år, men sjældent har jeg været således møget 

til af griske og grådige hærskarer af mennesker… 

Og således belært af Verden henvender jeg mig nu til menneskene, ikke dem alle, 

bare danskerne, dem kender jeg, for dem har jeg spejlet og skrevet om i 20 år. Jeg 
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kender dem ud og ind, og jeg er faktisk ikke helt så imponeret, men vi er jo dem, vi 

er, og vi er ment til at blive anderledes, hvis vi ellers lige kunne få ro til at omskabe 

os selv, indefra. Udefra er det ingen sag. Du kan købe dig til alt. Men indefra bliver 

det straks sværere for her gælder ingen mønt. Her gælder det om at lytte. Lytte til 

den stilhed, der ligger bag frygten og angsten og de larmende erindringer af film og 

musik om lykken og den eneste ene og mangel på samme og nyheder, der ligner 

hinanden forfra og bagfra. Du bliver tæsket med dem hver dag, og når du ikke 

gider høre på det mere, så starter larmen inde i dit hoved og fortsætter i dine 

drømme, og du vågner om morgenen klar til dagen kamp eller udmattet af følelsen 

af at skulle trække dig op til en kamp, du ved, du ikke kan vinde, men bare lade som 

om... Du er nemlig alene nu. Du har mistet din næste, og den eneste fortrolige du 

har er en elektronisk skærm. Du indordner dig og dag for dag indser du, at havde vi 

ikke fået corona, så havde du aldrig forstået, hvor afhængig du er blevet af elektronik. 

Det blev livsnerven, du klamrer dig til. Du blev aldrig spurgt om du ville have et 

elektronisk samfund. Somme tider kommer gaverne uanmeldte indtil bordet så 

pludselig fanger. Elektronikken og coronavirus går hånd i hånd og kombinationen 

er uovertruffen. Jeg bryder mig dog i princippet ikke om nogen af delene, men det 

forhindrer mig ikke i at se finten som det ypperste, der kunne ske. Det er så perfekt 

og så omfattende, så det er svært at forstå. Men vi skal ikke ligge under for 

uformåen og vi kæmper en kamp om at fatte Verdens scenario og aftaler. Og nu 

kommer det så… det du skal forstå: 

Jorden er et levende væsen. Det er ikke bare en tilfældig klump i et tilfældigt 

solsystem. Vi fatter bare ikke den kosmiske intelligens, der kan skabe så meget. 

Planeterne kan dannes og gå til grunde nøjagtig som et menneskeliv. Når en planet 

ikke er dannet endnu, eller når den går til grunde, så ligger der et æterisk aftryk. 

Enten imploderer planeten på en kosmisk tanke eller også eksploderer den efter 

endt liv, sådan cirka. Og en planet kan også gå i dvale, så vi ikke med det blotte øje 

kan registrere liv. Og det er enorme kræfter, der skal til og det tager ekstrem lang 

tid set med vor tidsenhed, så derfor er vi i princippet ligeglade med det. Når du 

iagttager din omverden med dine almindelige hverdagssanser, så er jorden og alle 

ting fysiske. Men skruer du frekvensen op i dit sanseapparat, så opløses den fysiske 

struktur og du oplever alting som ikkefysisk. Når du gør det, så opdager du også 

levende eksistenser af energi og skabte regelmæssige strukturer i denne parallelle 

verden. De er der, og man kan også gå ind i planeterne på den måde. Make a touch. 

Det er ligesom virtue reality. Men du vil ikke tro på, hvad jeg siger, hvis du ikke har 

prøvet elektronikken først! Elektronikken træner dine højere sanser. Det er et 
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mellemstadie i menneskets udvikling. – Og hvor er vi så på vej hen? Vi er på vej 

derhen, hvor det vi kalder krybdyrhjernen, det limbiske system dybt nede og inde i 

hjernen, hvor vi vurderer, hvad vi synes om og hvad vi ikke synes om osv. skal 

ændre sig. Dette og andre hjernekomponenter. Det ændrer formodentlig ikke 

udseende, men det kan – ligesom hele hjernen – aktiveres på et højere svingende 

niveau. Og derfor er der så mange psykiske ting i gang. Når det sker og bliver 

harmoniseret vil vi blive det, der kaldes det ægte menneske. Det ægte menneske er 

meget smukt i sit væsen, men vi er der ikke endnu. Det, der sker ved at forhøje 

energien i bl.a. det limbiske system, (men også andre steder i hjernen), er, at 

fjendebillederne ændrer sig og vi stopper med at kriges, vi ”ændrer smag”. På 

energiniveau kaldes stedet i nakken også den psykiske port. Det højest svingende 

og anerkendte, vi kan købe, er jagten på Likes på de elektroniske medier. Dette her 

er komplekst for energi aktiverer mange dele af hjernen og mange hormoner 

kommer i spil og hormonsystemet kan du ikke styre endnu. Elektronikken er en 

provokeret, mekanisk opstigning i energi for mennesket. Meditation, bøn og 

energiøvelser er den autentiske opstigning til højere bevidsthed. Grådighed blev 

vejen mennesket valgte, men vi vil komme til at sande, at det var ”tosset”. Nu roder 

det efter os alle vegne og ulykkelighed blev følgen og den evige stræben efter 

tilfredshed fortsætter. Tilfredsheden kan logisk set dog kun komme indefra. Så nu 

går revolutionen i gang mens slørene endnu er der. Vi skal lære at finde 

tilfredsheden inde i os selv. Tilfredshedsfølelsen er kemi og behøver ingen ydre 

årsag. Dvs din udvikling til at skabe dit eget sinds stemning går ret så meget imod 

de politiske rammer om vækst, vækst og atter vækst. – økonomisk vækst naturligvis. 

Men ser du, det system holder os nede, - selvom vi tror, det holder os oppe – for 

uden arbejdspladser ingen løn og uden løn ingen mad osv osv. Der er bare det ved 

det, at jorden ikke har brug for os mere på denne måde. Jorden hævede 2012 sin 

vibration som levende væsen. Men den siger stadig ok til, at vi kan blive boende på 

planeten. Vi er antenner for energi. Vores kroppe er fysiske med energilag udenom. 

Den energi udenom os mærker jordens energi og den er forskellig fra sted til sted. 

Gravitation kaldes det. Hvis du bor på et sted, hvor energien er dårlig for dig kan 

du blive syg. Det kan også være en hel nation, der måske genspejler gravitationen i 

en styreform, der bliver til diktatur. Det er den sum af energi på det sted. Når 

befolkningen så sender denne energi ud, så kræver det, at nogen mennesker skal 

generere den modsatte energi, så der skabes balance. Sådan et arbejde sker bl.a. via 

meditation og det vi kalder ”lysarbejde”. 
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Lysarbejde kan blive meget effektivt når man åbner de højere sanser og derved kan 

samarbejde med intelligente energier omkring jorden. Det kan i nogle tilfælde 

danne det, vi hidtil har kaldt UFOer. Men rigtige organiske energi-skibe ligger også 

ankret op omkring jorden. Det er det man latterliggør som ”Den Galaktiske 

Føderation af Lys” , men latterliggørelsen er op imod bedre vidende. Det viser blot, 

hvor mennesket er kommet til og at vi i årtusinder har været nødt til at være i 

nedtonet energi, og dermed evner, for lige netop at være antenner for jordens 

gravitation, så energien kan blive bevidst og blive lettet. Det sker med mennesket 

som halvbevidst mellemindivid. Det betyder at vi har en mission her på jorden, 

hver eneste levende skabning. Det betyder så også, at vi må ændre os i takt med at 

jorden ændrer sig og det betyder også at slørene indtil de parallelle verdener bliver 

tyndere og menneskets sanser vækkes. Mens vi så er her og hjælper jorden, ja så 

uddannes vi samtidig. At uddanne sig vil sige at, vi bliver klogere. Vi får med andre 

ord indsigt i noget. Når du har en vis mængde indsigt kan du så bestå et trin i din 

jordiske uddannelse. Når du har taget sådan et trin, så siger man, at man har fået en 

indvielse. Man er altså kommet til et sted, hvor man magter det jordiske liv i en 

bestemt grad. På jorden siges der, at vi har 5 indvielser at gå igennem. Ikke alle 

behøver dog alle indvielser og nogen kommer måske forbi på træk og skal bare øve 

sig i noget bestemt. Jordens indvielser er meget svære, men metoden her på jorden 

er også meget effektiv, da kloden er fysisk. Det er noget, der rykker, men det er 

også meget hårdt, for der gives ikke ved dørene. Det er ”gennem smerte til ånd”, 

men vi er åbenbart vilde med det, for vi kommer igen og igen og prøver om vi kan 

gøre det bedre næste gang og samtidig er formålet også at hjælpe jorden. 

Situationen er winwin.  

Nu har jorden så ligesom hvert menneske sin egen agenda. Der eksisterer en giga-

plan for jorden ligesom for dit liv. Og der eksisterer en kæmpe plan for hele 

menneskeheden som sådan. Når planen for menneskeheden skal rykke noget, så 

skal der store globale begivenheder til. Så alle uddannes på en gang, men alligevel 

på hver enkelts unikke måde. Det er frygtelig genialt og det levner ikke vort 

mindset mange chancer at forstå helheden og detaljen i ét. Siden jorden blev født 

har der været mange rodracer af mennesket og den rodrace vi er nu skal passe til 

jordens niveau og skal kunne følge med jordens vibrationer, som vi jo også selv har 

indflydelse på. Men jorden bestemmer selv det meste. Når en plan skal udfolde sig 

globalt, så tager det tid at forberede. Først skal menneskeheden lære, at det ikke er 

smart at slå hinanden ihjel. Siden skal man indse, at kærlighed er en god ting og det 

gør noget godt for en. Det er også laget af religionerne. Bagefter skal man finde ud 
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af hvor kærligheden kommer fra og så er man nødt til at blive lidt stille og mærke 

efter. Hvor fanden kommer den der følelse fra? Det begynder at ligne en tilstand 

man kan være i. På et tidspunkt opdager man det, der kaldes sjælen. Når sjælen 

begynder at komme tæt på bliver man anderledes i sin udstråling og sine krav og 

det handler om at finde ud af indholdet i sjælen, og man ønsker bare at være 

forbundet med den, fordi det forunderligt og givtigt. Og man finder så ud af at 

tjene sjælen for den har alt mulig med sig som kan give mening i livet. Når man 

begynder at anerkende sjælen begynder ganske krævende opgaver med at lære at 

elske alle og alting og virkelig tjene det system og de opgaver der er her og det 

handler ikke mere om materielle ting. Man bliver med andre ord spirituel og 

begynder at se og mærke, at man vist har været her før – sjælen viser en forskellige 

sider og liv man har været i – eller måske skal komme til. Når man har fået nok af 

sjælen og dens koder, så begynder man at tage mere bevidsthed og ånd ind og må 

lære at tage hånd om sjælen, så den højere bevidsthed kan komme til at styre sjælen 

og cleare sjælen for de sidste ubalancer, man har skabt sig under sin uddannelse. 

Sjæle kan blive meget gamle og forgår ikke bare. Men det kan dog også ske. 

Bevidsthed imploderer i sjælen, så sjælen samler erfaringer. Det synes den vist godt 

om, for det gavner nemlig, når den skal flyve andre steder hen og lave noget der. 

Det kan være overalt i universet, såfremt den kan lave et match der og smutte ind. 

Når sjælen forlader vores krop, når vi dør, så går den over i et parallelt univers, 4. 

dimension, hvor den så kan komme igen fra, når man vil ind på overfladen af 

jorden igen og prøve at slå de erfaringer man fik sidste gang i bevidsthedsspillet. Til 

sidst er sjælen meget ren og går en dimension op – som jeg lige tænker det pt. og 

den lyser mere i sin energi. Ligesom jorden også ”lyser” mere og mere i sit liv. 

Når man så til sidst har prøvet det tilstrækkelig mange gange, så finder man ud af, 

at man bare kan indstille sig som sjæl og bestille diverse forhold for sit liv, så skabes 

det. Man lærer altså at bruge bevidstheden/ånden og lærer at manifestere – og så er 

spillet slut, og man drager til et andet solsystem og morer sig der og har så lært at 

lave nogle opgaver. Når man er ekstrem dygtig kan man lære at administrere en hel 

klode med eksistenser. Så er man bare ikke i menneskelig skikkelse mere, så bliver 

man sådan en mærkelig eksistens som Sanat Kumara, som vi kender som jordens 

indre konge. Det er den/ham der har lavet den jordiske uddannelse og øvet sig i 

det og sat alle mulige til at forvalte den, så der er styr på det hele. 

Hvis vi så alle sammen skal til at lære at arbejde sammen i kærlig sameksistens, så 

skal der jo immervæk være noget at arbejde sammen om. Ellers er det jo 

meningsløst. Hvad kan være bedre end en livstruende affaldsbunke af 
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efterladenskaber som man selv har skabt? Det er virkelig konkret og har 

konsekvenser hvis vi ikke lærer det. Hvad er bedre end en verdenskrig for at lære, 

at kærlighed er bedre end ondskab? For at flytte dig ud af komfortzonen, så skal 

der noget ekstraordinært til. Du flytter dig hurtigst, når dit liv er på spil. Det er der 

rent hormonelt sørget for vil ske. Så coronaen er ganske effektiv for at få dig op på 

2. indvielse. 1. indvielse var 2. verdenskrig. Derfor er det komplet ligegyldigt med 

konspirationsteorier, om coronaen er her eller ej – det handler om at få kickstarten 

menneskehedens næste trin, så vi kan lære det, vi er kommet for og for at gøre det 

vi skal. Ret simpelt i princippet – men det gør da nass – indtil man begynder at 

forstå sjælen, for den ser anderledes på tingene. Så vender bøtten og man gør det 

frivilligt. Og kan man nu forstå det for… 

2. indvielse handler om at slippe sex, magelighed og penge. Det handler om at 

turde aflægge frygt, magtbegær og had og det handler om at komme ud af stolthed, 

fordomme, grusomhed og følelsen af adskilthed, da vi alle i bund og grund hænger 

sammen via energier. Det betyder fx at man bliver single eller bliver coronaisoleret, 

det handler om at søge indad og blive stille og tænke sig om og overveje om, man 

lever som man ønsker det. Det handler om at blive mere ydmyg, blive barmhjertig 

og ofre lidt af sig selv og sin rigdom og begynde at opleve den sjælelige og åndelige 

rigdom i stedet eller som vigtigt supplement. Så det er yoga og meditation og 

mindfullness, som du så måske er en af dem der skal i stress først, for at blive 

presset til. Med andre ord begær må stilnes. Og resten kan du opleve i de bøger, jeg 

har lavet og det vil tage dig mindst 3 år at læse dem, for du kan ikke hurtiglæse dig 

til jordens indvielser. Dem får du når den åndelige side siger ”Tak, det var det!” 

Kontrol bliver vigtig i første stadier, før man underlægger sig en fornuftig, frivillig 

indre disciplin. – Derfor handler folketinget korrekt, når de fifler frem og tilbage 

med love og regler og strammer kursen og sanktionerne. Det er ikke synd for os. 

der er noget vi skal nå inden 2024, hvor Pluto kommer til at lave ravage. 

Nu har det her så været læringssystemet i uendeligheder af år og det er nu under 

omformning og den indre konge (han er altså ligesom luft, men alligevel en stærk 

karl) skiftes også langsomt ud og en ny laver sit eget system eller formsprog for 

jorden og derved forgår de gamle religioner osv. på sigt. 

Alt dette her lærer du intet om i folkeskolen. Men du kender film og bøger, hvor 

det underlæggende tema er noget fra myten om Herkules 12 arbejder, som udgør 

dette jordiske uddannelsessystem. Ikke alle mennesker følger hele systemet. 
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I politik tror man, at man går fri af dette her og politik og sjælen har ikke haft noget 

med hinanden at gøre i vor levetid, men vi kommer i 2024 til nogle voldsomme 

ændringer OG hvis ikke menneskeheden har fået en genopdragelse og lært noget om 

disse ting her inden, så får vi ikke de goder ud af den forandring vi da kommer til. 

Finanskrisens start kunne mærkes og det bliver et skub noget lignende – vi kan 

mærke det! Siden finanskrisen har alle faste og store autoriteter skullet undergå en 

forandring, mhp at tjene menneskeheden og universets love bedre. Fra 2024 gælder 

det nok elektronikken – så skal den under kontrol og ændres til menneskets fordel.  

Derfor handler alt om elektronik og du bliver manipuleret til at tro du ikke kan leve 

uden. MEN nu er jeg jo gennem mit virke gået en del år forud, og jeg ved, vi 

kommer ind i problemer med nervesystemet, så elektronikken skal nu være simpel, 

og vi vil dumme os og fortsat tro den skal være mere kompliceret og kunne styre 

alt. Os der er på de højere indvielser vil miste hukommelse og den slags og bevarer 

kun tænkeevnen OG tænkeevnen skal ikke bruges på elektronik, men på at lære at 

styre sjælen og gøre den færdig på jorden. Men det er så hvad det er, der hvor 

truslen imidlertid bliver værst, set i min optik, det er den manglende selvdisciplin i 

menneskeheden, da den misforståede frie vilje vil have lov til alt og intelligensen 

bliver det, der præger og intelligens har det med at være en kold skid og 

hjertevarmen mangler og egoet styrer. DERFOR har vi coronakrise nu for at vække 

hjerterne til dåd og begynde at tænke og beslutte med både hjerte og hjerne i ét. 

Det betyder så på sigt i hjertevarmens skær, at vi vil komme til at se, at familier 

brydes og alle mulige slags samfund og grupper opstår, hvor man så samles i 

interessefællesskab frem for den biologiske familie og det kommer til at gøre 

voldsomt ondt og vi vil ikke forstå det, vi vil bare være mentalt tændte. Så vi kan 

komme til at sætte alt overstyr som vi lige har vundet via coronakrisen. Men tror vi 

at coronakrisen er kommet for at alt bare skal op at køre på samme niveau igen og 

med forbruget som kapitalistisk drivkraft, ja så skal vi kollektivt lave en ommer. 

Der kommer et nyt samfund og det kan blive helt fantastisk, når det kører rigtigt! 

Vi skal derimod have drivkraften i at udvikle os og opgradere vores sjæl og 

bevidsthed og begynde at bruge de højere evner. Det bliver helst essentielt! Det er 

empati og telepati, det er clairvoyance og alt det, der har været fyfy førhen. Men det 

samfund vi er på vej ind i kan kun grundfæste sig på sigt ved bruge af de højere 

evner – OG jeg siger ikke hvad den slags samfund hedder. Du kan finde det på min 

hjemmeside www.raisingtherays.com og kan du ikke lide hvad du finder, ja så må 

du spørge dig selv hvorfor? Og så spørger du din sjæl om –om det virkelig er 

nødvendig at gå igennem så meget for at være på jorden? Og så spørger du om, 

http://www.raisingtherays.com/
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hvor hjælpen er og så bliver du på siden, da det du finder her er ”Den sidste 

selvhjælpsbog” – og så læser du, indtil du er nødt til at stoppe. Du kan ikke gøre 

mere end det, du kan kapere. Når du ikke kan kapere mere bliver du automatisk 

hægtet af til modning. Jeg lægger bogværket op på siden efterhånden som jeg får 

hjælp til det. jeg ved ikke, hvordan man gør. 

2024 aktiveres revolutionerende kræfter mellem mennesker og i mennesket og nye 

evner blomstrer op overalt. Det er allerede begyndt, for vi skal være klar. Mange 

lærere står klar rundt om i Verden. Der er sørget for alt. Lær at have tillid til 

universets intelligens! Vi lever i kærlighedens univers. Lærerne har gennemført 

træningen, vi mangler bare at træde frem, og det må vi så ikke endnu, for pressen 

tror det her, jeg har skrevet ikke er noget folk interesserer sig for. Det er opspind i 

deres optik. Så pressen vil naturligvis skulle undergå en forandring, hvis den skal 

følge med græsrødderne. Jo flere kanaler der er i dine medier jo mere spredes 

jordens befolkning og bevidsthed og det er stik imod one world. Du bliver ikke 

lykkelig af at have din egen tv-kanal. Del og hersk – tænk over det og drosl dit 

elektroniske forbrug ned til et minimum. Du kan lige nå det. Du kan også tage det 

modsatte synspunkt og lade så meget af dit liv overføre til elektronik og få robotter 

til det meste, men så skal du bruge din hjerne til noget andet – sjælskontakt, mens 

dit køleskab selv skriver indkøbssedlen – men du kan også tænke: Jeg kan lære at 

leve af lys, jeg behøver slet ikke mad og du sparer el, køleskab, mad og affald, og da 

behøver du kun en borgerløn svarende til en førtidspension. 

Du skal ikke kaste dig ud i at leve af lys uden vejledning!!!! Lær at kontrollere dit 

begær også efter lys. 

Men lad os nu lige lære at hjælpe hinanden først og komme ud af 

konkurrencestaten. Så kommer alt det magiske til os. Alt det du kan uden penge, 

som du vil se, gør dig tilfreds. Alle de muligheder, vi har været nødt til at 

undertrykke i årtusinder for at hjælpe jorden på Mælkevejen. – Du troede måske 

det var de mørke brigader, der havde lukket dig??? Planen kommer fra lyset og lyset 

har altid tjek på mørket! Der sker det, der skal ske. Opfører du dig anstændigt når 

alle hurtigere frem. Vi har chancen for at bøje verden rigtigt nu. Det skal vi være 

taknemmelige for, for her er bestemt ikke rart lige nu. 

Du kan høre en sang om fremtiden på min hjemmeside www.raisingtherays.com. 

En eksistens fra Atlantis kom med den fra den sjælelige verden og sagde: Tænd 

mobilen og syng nu!… og så sang jeg den så godt jeg kunne, uden den opvarmning, 

man lærer på Tv, hvor man åbenbart ikke synes, at vi skal synge fællessang med 
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andre eksistenser end os selv ☺. Men når nu han så gerne ville hjælpe os med 

coronaoptimisme…så… 

 Sangen blev givet i foråret 2018 – så ja, coronakrisen har været planlagt længe…. 

Fra de indre planer af bevidsthed omkring Jorden, som det hedder i en lidt anden 

sprogbrug end avisernes.  

 


