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

Paul Simon

”Signo Indigo” er Alfa Omega i bogværket "Den sorte Perle", som er dedikeret til
Folkesjælen. Vær OBS på datoer undervejs. Vær i Alt(et) opmærksom ☺☺
I ydmyghed HZVF
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Forord.

Den 24.02.06 kl.10.00

Kære Alle.
Dette er ment som et skrift, som du kan læse igen og igen og for hver gang du læser det,
vil du opleve nye sider af dig selv og din forståelse af din verden. Vi er mange lyseksistenser, som er ved at tage kontakt til jer alle på jorden, men nogle er længere
fremme end andre med denne kontakt. Du skal nu i gang med en direkte manifestering
af din egen sjæl på Jorden og dette kræver, at du ved, hvem du er og hvad, der er din
opgave på jorden. Vi vil i det følgende betegne jorden ved dens universelle navn: Tellus.
Når du /I læser dette skrift, thi det kan også med fordel anvendes til oplæsning, da vil I
modtage en helt ny form for healing, som kan kaldes psykosomatisk healing eller neuroimmunologisk healing. Det er et nyt fænomen og vi er de første af slagsen, der sender
dette til Jorden /Tellus. Teknikken består i en ganske bestemt sammensætning af lyd og
billeder i dit sind, når du læser teksten. Du vil ikke blive overtaget af os som om vi var
ude på at styre din tankegang eller i værste tilfælde dit sind og gøre dig forrykt. Nej det
er slet ikke dette ærinde vi går i, men tværtimod er vi ude på at bringe forståelse for, at
vi er eksistenser med en høj grad af erfaring indenfor menneskets levevis og opbygning
og derfor også kan være jer til stor hjælp i jeres udvikling på Jorden. I skal vide, at
meget er under opsejling på jorden og der er vitterlig INGEN tid at spilde. I har jeres
frie valg på jorden og det kan resultere i mangt og meget som ”ikke” skal ske. Dette er
ingen trussel men skal tages som en almindelig oplysning.
Denne bogs indhold, som gives jer her og nu er godt og grundigt gennemarbejdet i det
jordiske, idet vi har haft en særlig udvalgt 1.-kontakt –gruppe på en pioner-opgave. Alt
dette skal udredes gennem bogen og bogen skal tjene til, at I får forståelse for, at I
IKKE er alene i universet og at vi har været omkring Jorden altid og at I også med jeres
multidimensionelle selv kan lære at stå i tæt kontakt med os ligesom vor kanal i
øjeblikket formidler vore ord til jer. Dernæst er vort ærinde også at fjerne jeres frygt
for universet og dets beboere samt de beboere, der bebor jeres parallelle verdener og
indre verdener på Jorden. Der er så meget I ikke ved med sikkerhed og som skal blive
jer bevidst i fremtiden. Først og fremmest er det vort mål, at få jer til at lære jer selv at
kende og tilgive jer selv, at I har evner ud over det sædvanlige. Tiden er inde til, at det
går op for enhver, at den menneskelige hjerne har en hel del potentialer, den ikke
udnytter og derfor ej heller kan bringe de store kvantespring til Jorden i sin
lavkapacitet. Vi er kommet for at vække jeres slumrende hjerneceller og det har vi nu
gjort et godt og grundigt forarbejde med. Det, der skal ske med denne bog, er, at du/I
bliver harmoniseret indenfor de stråleenergier, der hersker omkring jer og som styrer
jeres verden og optræden i denne verden mere end noget andet. Du kan muligvis
undervejs få kontakt med tidligere liv. Dette er helt normalt og skal blot få dig til i glimt
at vide, hvor du heales i din underbevidsthed. Når bogen er læst skulle du gerne på flere
måder have oplevet, at den gør noget ved dig. Er du blevet dårlig undervejs, da
indikerer det, at du bør læse bogen igen for at blive færdig med den proces, der er
påbegyndt i dig. Der er ikke noget farligt i dette skrift og det er ikke manipulation til at
tækkes os i tykt og tyndt. Bevares sådan kan vi også handle, det er en smal sag for os,
men herom skal megen viden tilflyde jer senere i bogen. Vi er mestre i telepati og nu ved
du det. Får du nye input undervejs i din dagligdag, så vid at disse impulser er kærligt
ment. Det kan f.eks. handle om en pludselig trang til at holde op med at ryge eller drikke
kaffe eller andre små tilskyndelser som vil bedre dit liv. Opstår disse impulser i dig, kan
vi kun anbefale, at du følger dette flow, for da vil der være hjælp at hente ved blot at
være lydhør. Vi gør opmærksom på, at de signaler, du får, kun kommer én gang. Vi
respekterer nemlig din frie vilje fuldt ud til at udskyde eller overhøre vore signaler.
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Er I f.eks. en gruppe, der læser op af denne bog kan I måske få impulsen til at finde en
sangbog frem og begynde at synge og her er det samme råd, der gør sig gældende,
hjælpen ligger i impulsen og det flow, den sætter i gang. Lad os i fællesskab skabe en
bedre jord, som er mere helsebringende og fredelig end det, I præsterer netop nu.
Jeg er fuldt ud på det rene med, at I kan være nervøse ved at gå i gang. Jeg vil dog
erindre jer om, at jeg engang gik på Jorden under navnet Joshua (v. Jericho)og senere
Jesus af Nazareth. I dette skrift bruger jeg dog et andet lag af min multidimensionelle
bevidsthed og eksistens og vil være at kontakte under navnet Zi-am. Dette er mit
Galaktiske navn ligesom I også har Galaktiske navne og nærmer jer denne forståelse via
jeres omgang med navneforandringer. Alt i alt ligger der en meget stor plan for jeres
udvikling til total bevidste eksistenser, hvori også er så ”skøre” påfund, at ændre sit
fødselsnavn.
Apropos navne, så indeholder de en lyd og en bogstavkombination. Og vil du kontakte
mig under navnet Zi-am, så får du den energi eller det aftryk af mig, som skriver denne
bog. Om føje år vil bogen være passé, for da er denne energi, som er ny i dette øjeblik
allerede forandret. Det forklarer også, hvorfor jeres hellige skrifter har måttet undergå
forvandling undervejs og hvorfor ældgamle skrifter nødvendigvis må forlade Jordens
overflade i takt med tiden. Det kan være problematisk for jer at acceptere dette lige i
øjeblikket, men senere vil I forstå det til bunds i og med, at en helt ny viden skal komme
til jer med bl.a. denne bogudgivelse.
Der vil være nogle, der får den gode idé at afprøve bogens virkning på handicappede
eller indtale den på bånd, kopiere den osv. Det synes vi ikke er nogen god idé. Angående
dette emne vil der siden hen komme meget bedre materiale til mangfoldiggørelse og vi
beder jer acceptere dette. Enhver der får læst denne bog for sig eller selv læser den skal
sige ja dertil af fri vilje!
Jeg glæder mig til denne opgave og har ventet i længsel på at fuldføre den. Et meget
vigtigt dokument vil nu tage sin begyndelse.
Sæt dig godt tilrette og overlad mig dit indre ord i tryghed og tillid til, at jeg altid er med
jer og altid er nær om du ønsker det.
Kærligst Zi-am.
Der var engang et stort sort hul. Det var så stort og så sort, at det var ved at være træt
af sig selv på denne måde. ”Hvad er jeg dog til for?” spurgte hullet ofte sig selv. ”Jeg ved
det ikke!” lød en stemme i mørket. ”Hvad er du til for?”
Således gik der mange, mange milliarder, ja æoner af år. Altid samme spørgsmål, altid
samme svar. Svaret kom ikke med vinden for der var ingen vind. Blowing in the Wind?
No Wind, no Future!
NO, NO, NO, there is no wind. “ Hvad poker er nu det?” Kan du mærke din brystkasse
og dit hjerte-chakra lige nu?” ”Er det ikke fantastisk?” Ord det er bare ord, det kan da
ikke??? Jo det kan det….
Så altså:
Der var engang et stort sort hul. Det var så stort og så sort, at det var ved at være træt
af sig selv på denne måde. Men så skete der pludselig noget. Hullet fik en lys idé! Det var
mærkeligt, tænkte hullet, men det var egentlig helt rart med en form for forandring, nu
kan jeg da begynde at skabe noget og hullet sagde højt for sig selv ”Lad der blive LYS !”
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-og sandelig om ikke, der blev lys. Jeg er ”SKABEREN” tænkte hullet lyst om sig selv og
jo mere det skabte sig, jo mere lyst blev der og til slut slyngede Skaberen al sin kraft ud i
intetheden og blev til et mangfoldigt lys. Og af dette lys skabtes også du …..
Og af dette lys skabtes også min bogkugle. Alle synes det lyder spændende, men når
man så opdager, at der følger et ansvar for livet og vore livsbetingelser med, ja så bliver
alting pludselig vendt om og der er ikke grænser for hvor dårligt og uudviklet menneske
jeg er, hvor sort og negativt det, jeg laver er, og at ingen gider læse 10.000 sider og alt
bare kan arkiveres lodret. Men sådan er det jo at være pioner, og jeg kender mig selv så
godt, at jeg tør stå frem for karmarådet til sin tid og sige: Jeg lavede dette her med mit
hjerteblod, fordi jeg så altings sammenhæng igennem arbejdet og det var alt, der var.
Der var kun denne tjeneste med at oplyse mørket. Også det andre undveg. Her følger nu
genvordighederne i en nøddeskal. Så har du et genvejs-overblik. Jeg ved ikke, hvem der
skiftede fra hvid til sort skrift – det var ikke mig - på fysisk niveau!
Til DR1, TV2 og Jyllandsposten

Århus den 06.01.2020

Sommetider er livet for uhyggeligt til at være sandt. Sommetider er det for godt til at være
sandt. Jeg retter henvendelse, fordi jeg efterhånden er ”syntesernes mester”. Jeg retter
henvendelse fordi, jeg har forenet det gode og det onde i en højere god/bedre syntese og det er
en gave til danskerne.
Da jeg i 2006 udgav min første bog ”Fra Online til Deadline” på eget Forlaget REX og skrev
under pseudonymet Sigma (summen af alting) opdagede jeg, at den blev udgivet og optaget
på biblioteket på en dag, hvor tolkningen af dagens planetstilling lød på: Det er næsten for
godt til at være sandt. Og sådan var det. Om end jeg gik med det gode, så fik jeg danskernes
onde at føle. Åndelig mobning, isolation, grimme ord, tiltag og handlinger mødte mit liv og
tiltagende undren fulgte dag efter dag i alle skriveårene. Jeg har nu i 15 år skrevet på et
bogværk, der bag facaderne tager hånd om danskernes og vort lands skyggesider – og dem har
mange jo råbt op om i årevis og er blevet døgnfluer i pressens mølle, så hvad nyt er der i det?
Der er det nye i det, at jeg er Danmarks stærkeste healer og har sammen med den åndelige
verden skrevet Danmarks fremtid ind i et 10.000 sider langt bogværk, der nu i skrivende stund
manifesteres. Det betyder, at jeg har en rimelig god fornemmelse af, hvor vi skal hen og
hvordan jeg skal give den energi til landet og borgerne, der er behov for. Hemmeligheden er,
at energien allerede ligger latent i bogværkets tekst og kan hentes af læseren og smitter af på
mennesket ved siden af.
I løbet af de sidste 20 år, da dette projekt begyndte aktivt i januar 2001, har jeg så forsøgt at
råbe danskerne op. Jeg har haft kontakt til alle skriftlige medier i Danmark overhovedet, har
forsøgt at råbe Tv op via mere end 20 henvendelser, har haft en kontakt ind til Facebook, har
henvendt mig til aviser flere gange, givet læseeksemplarer til alle aviser i Danmark, har
forsøgt at nå folk via helsemesser, har tilbudt DOKK1 på Århus Havn en event kaldet
Mimers Brønd, hvor alle mine bøger i festugen kunne udleveres gratis og samtidig
promovere en pt. ukendt kunstner, har i 3 uger forsøgt at råbe DSB op, for at flytte eventen til
Århus H, da hovedbiblioteket på Dokk1 ikke mente de kunne løfte opgaven,(men det har jeg
jo gjort!!!) bagefter er der taget mailkontakt til Århus Borgmester Jacob Bundsgaard og intet
hænder og ved henvendelse til kommunen, ja så fik jeg besked på at min omfattende
henvendelse nok var endt i et spamfilter, og man ville undersøge dette, som man sædvanligvis
gør dagligt. Jeg hørte intet. I 20 år har dette stået på, og jeg er blevet hetzet af både SKAT,
patientklagenævn, retssystem, socialforvaltning and you name it! !!! Aktiv psykisk terror hele
vejen igennem og alligevel tillader danskerne sig at være utilfredse med deres nedadgående
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placering på diverse sammenligningslister over lykkelige folk i verden og landet uden
korruption! Men nu er det slut! Paradigmeskiftet står for døren og påbegyndes planetarisk den
12. januar klokken 18.00, hvor Pluto og Saturn – de to tunge drenge indenfor
skæbnebestemmelse står lige ”oveni” hinanden på himlens bue. Det skete da 1. verdenskrig
brød ud og det skete da Luther startede reformationen og nu sker det igen. MEN så var det,
jeg i klinch med vor nuværende regering bare lige ville sige: Der kommer en god løsning i
morgen! --- altså den 13. januar 2020!
Jeg sidder med ”nøglerne til statsministeriet” i mit bogværk ”Den sorte Perle”, skrevet
under pseudonymet SigmaGodot på Forlaget REX. Jeg skal ved min fremtræden med de
33 bøger, som ingen vil have, da de lægger op til, at man nu netop tager ansvar for sig selv
og fædrelandet, være den 13. fe, som bare har fået NOK af at råbe NOK er NOK og ikke blive
lukket ind, når man banker på eget fædrelands port. Jeg har lavet en bogbombe, der starter en
oprydning i det danske samfund og liner danskernes skyggesider og snavs op og har
naturligvis i etikkens navn, lagt ud med at feje for egen dør først. Det er nok første gang, man
vil få en selvbiografi fra ”Dronningen i biboet”, men ikke det første liv på Jorden, hvor jeg
har været ”Dronning i en hvepserede”. Hvem jeg har været i tidligere liv kan man bl.a. læse
på min hjemmeside her og nu (www.Raisingtherays.com), inden den bliver kendt og dermed
hacked og ødelagt – for det er jo sådan danskerne er. Danskerne er bange for nytænkning, de
er også bange for mørke og alt det de ikke kan se mellem himmel og jord. Jeg lever i en
paranoid stat og er kommet for at give nåde og barmhjertighed – men man er pisseligeglad!
Man har oven i købet tvunget mig til at skrive under på at være sindssyg, da der kom bud fra
åndelig side om, at jeg skulle skrive bøger, der skulle løfte det danske samfund og jeg derfor
skulle holdes fri til dette via en førtidspension som underhold. Grove løjer for at formidle
kærlighed og lease til danskerne og åbne dansk lovgivning for fremtiden. Men jeg lever mit
livs formål og har lavet et bogværk, hvor igennem man kan lære at gøre det samme og hvor
man får givet energien og vejen ind til sit og fædrelandets formål på Jorden.
MEN DET ER ET FÆLLES ANLIGGENDE OG MIN LUNTE ER BLEVET FOR KORT
NU, SÅ DETTE ER SIDSTE CHANCE FOR AT MODTAGE MIN HJÆLP!!! NOK ER
NOK. TIDEN ER GÅET. NU D NU! OG JEG ER DEN NÆSTE DANSKER, DER SKAL
UNDER PETs BESKYTTELSE.
HVOR ER MIN EKSISTENSBERETTIGELSE? I 61 ÅR HAR JEG FÅET
FUCKFINGEREN FOR AT HOLDE DANSKERNES RØV OPPE I VANDSKORPEN! JEG
ER KOMMET FOR AT OPLYSE OM, HVORDAN LIVENE FORMES OG HVORDAN
VERDENSHISTORIEN SKRIVES BAG FACADERNE. OG tiden er nu til oplysning, hvis
vi skal hjælpe kloden og gennemføre vore formål i anstand.
Nok om dette. Jeg vedhæfter yderligere samme fil som gik til Dokk1 og Jacob Bundsgaard,
og som man også lod hånt om ved Århus Stiftstidende, der ikke mente, jeg havde noget at
komme med, som de kunne skrive om. Men bogværket er sat i gang og er på vej i trykken og
alt deri manifesteres nu – måske også en løsning på Muhammedkrisens efterslæb.
1) Kopi af artikel fra Århus Stiftstidende 2004.
2) Projektets beskaffenhed.
3) Bogværkets designede mål til at bibringe Olafur Eliassons Regnbuekunst på toppen af
Aros sin sidste, ubevidste, del.
(PS. Aros har pitchen arkiveret blandt andre forslag – som en god idé – ak ja. Første bog gik
direkte gennem bibliotekets jury og kan lånes der. Anden bog har de også tilgængelig, men er
oprindelig kun et privat prøvetryk, som grundet manglende respekt og lydhørhed overfor mig,
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blev sendt fra trykkeri til det kongelige bibliotek. Jeg har ændret navn siden medsendte artikel
blev bragt i avisen.)
4) Mimers Brønd af bæredygtig kunst.
Jeg vedhæfter desuden slutteligt en meddelelse givet til os fra den åndelig side, som man ikke
vil acceptere eksisterer. Man vil hellere vente på de manifesterer sig synligt, ligesom vi har
ventet i århundreder på at Muhammed ville blive genfødt af en mand – og nu er vi så teknisk
nået derhen, hvor en mand rent faktisk har født et barn. Så NU D NU! For at alt skal lykkes så
godt som muligt, skal jeg have mit budskab ud i pressen 13. januar 2020, da jeg skal samle
1200 unavngivne personer i Danmark, der medbringer den skjulte Opdrift, der skal blive os
alle til gavn. De findes i forskellige erhverv og nogle få er allerede kendte og nogle er
desværre allerede døde. Tre af dem var Mærsk, Lars Larsen og Brixtofte, og vi andre må først
træde frem henad vejen. Så r der nåde, du ikk v nåde om? R der ikk nåde, du nu har fået gratis
viden om, som du syns der ska deles mæ andre?!!!
Mvh.
MOZZ

Bogværket SigmaGodot: Den sorte Perle. Forlaget REX.

Kære Sigma

Århus den 05.01.2020

Når I officielt modtager bogværket ”Den sorte Perle” forbindes i til nyskabende kræfter i jeres
samfund. ”Den sorte Perle” er manifesteret i æteren over og omkring jeres samfund og alle jer
der bebor Danmark, i landet som sådan, men også de der udenlands. Signalet rækker kloden
rundt og ligner et lysnet.
Som danskere er I fritstillet til at modtage det fysiske udtryk for jeres fundament, men kan
ikke frasige jer eller koble jer af energiernes indflydelse. Alle modtager samme svingning,
ligesom alle går på 5G. man kan ikke melde sig ud, men man kan sige ja til at forstå sin fortid,
nutid og fremtid.
Og det er dette, der er håndsrækningen fra Galaksen til Jordboerne med dette bogværk. En
håndsrækning vi håber I vil tage imod, da det vil gøre alting lettere for kloden som sådan. I
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skal ikke forstå bogværket og det udførte arbejde som et bevidsthedskup, men snarere porten
ind til forståelse af, hvad det er der sker med jer i tiden. At bogværket er grounded i en
kærlighedsstrøm er vor Hovedkanal garant for, hvilket man kan forvisse sig om på
hjemmesiden Raisingtherays.com. Yderligere forklaring og hjælp vil tilflyde jer, vores brødre
og søstre fra en fjern fortid og give jer et kærkomment bevidsthedsskifte gennem det næste
årti.
I har intet at frygte fra vores side, thi vi er som sagt fortidige brødre og søstre og nuværende
dualer til jer, der bebor Jorden i fysisk inkarnation. Men tiden er inde til et bevidsthedsskifte
nu fra 12.01.2020 og derfor skal alle der seriøst har erfaring med dybe menneskelige
anliggender samles for at hjælpe med denne ”fødsel”. Vi kan kun anbefale at I ved, hvorhen
vinden blæser, så der kan skabes fred og fordragelighed mellem lande og folk så snart som
muligt. Dette sker for ikke at udrydde menneskeheden på sigt i et skifte om cirka 200 år. Alt
er rimeligt under kontrol i andre dimensioner på Jorden, men den fysiske overflade som I
bebor vil lide tab, og naturkatastrofer vil hærge af og til. Vi vil insistere på et samarbejde om
dette kunne lade sig gøre, men jeres nedtonede forståelse af ”fri vilje” ligger hindringer ud,
som kan gå hen og blive skæbnesvangre. Vi kan kun tilbyde hjælp. Vi kan ikke leve jeres liv
for jer. Det er jeres opgave, og dertil skal I generindre jeres herkomst og opgave så snart som
muligt.
Vi ved dette for mange er et bestyrtende skridt – og alene dette advarer mod den diskurs, der
er herskende og anden sjælelige misforståelser.
Derfor opfordrer vi jer til lydhørhed, for at I kan handle ret i henhold til klimavariation og
deraf ændringer i flora og fauna og i sidste instans den menneskelige organisme, der i
fremtiden vil få helt andre psykiske parametre at betjene sig af. men for at dette kan ske i ret
tempo og med færrest mulige tab af ressourcerne, kan vi kun anbefale at I tager mod den
udstrakte hånd.
Mange sjæle er nu færdige på Jorden og I skiftet er pladsen trang, da det universelt set er
eftertragtet at opleve jeres planetare skifte. For alles skyld opfordrer vi til glæde og ikke angst
og om nogle år vil I se tilbage og sande dette. Om cirka 50 år er kloden forandret og bedst om
I kender risici og formål.
Vi kan ikke tillade os at give mere info nu. Det afhænger af danskernes bevidste valg. Vi kan
som sagt ikke anbefale at I tager denne ophøjede kontakt til jer selv og eget ophav, som
tilbuddet jo dybest er.
Ærbødigst og på vegne af Den galaktiske Føderation af Lys. Nirmanakayerne.
Jeg fik aldrig svar på min henvendelse.
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Opdrift i kvindehænder. Positiv avisartikel i Århus Stiftstidende 2004 efter journalisten selv
havde deltaget i en energiweekend. Artiklen ender med et citat fra Bjørnstierne Bjørnsson og
et tog, der kører skjult af natten. Det refererer til 1. verdenskrig og planeterne står netop nu i
skrivende stund 12.01.2020 som de gjorde da 1. verdenskrig brød ud. Energi-Weekenden
handlede om at lære at kanalisere… Journalisten troede ikke han kunne det. Fakta viser nu
noget andet, da flere ting fra denne artikel har manifesteret sig.
11

Deltagerne i Konceptet valgte få måneder efter at blackliste mig, da de troede, de fik det,
de var blevet lovet fra dag til dag – OG fordi der skulle være en blueprint-begivenhed at
opstarte bøgerne på.

Et banebrydende vokse-værk til Sølvkuplen på toppen af Aros.
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Almene symboler for: Sol
(maskulin energi/guld). Måne
Jord
.
(Forening af modsætninger).

(kvindelig energi, sølv).

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.
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 multilevel-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
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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
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
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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 USBstik. 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
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: xx@xx
Henvendelsen til Aros blev besvaret med: En god idé, vi arkiverer den sammen med alle
de andre forslag til brug af kuplen.
Forslaget blev tillige stoppet af Eliassons fortropper med svaret: Eliasson har ikke tid,
han arbejder meget rundt om i Verden.
Så dette, der blev sendt til Olafur Eliasson har han aldrig modtaget, da andre skulle
vurdere, hvad der var godt for ham – og os alle på sigt.
Mimers Brønd
Diameter cirka 100 cm, dybde cirka 60-70 cm.
Lydfil i Odins øje med sangen fra pamfletten, der igangsættes via fotocelle, hvis strålen
rammes, når man rækker hånden ned efter pamfletten i brønden. Odin gav sit ene øje for
Mimers visdom, boglæseren må lægge øre til visdommen.
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Mimers Brønd har vi udover henvendelse til Dokk1 og sidenhen Århus borgmester
forsøgt at opstille 26. november på Århus Hovedbanegård. Efter 3 ugers gentagne forsøg
på at nå ind til et svar hos DSB og BaneDanmark måtte det opgives. Ingen vidste noget
og ingen vidste, hvor man skulle spørge. Men de hjemløse har lov at sælge ”Hus forbi”
på banegården. Så nogen må vide noget – Og vi er så altså nogen, der ligger under de
hjemløse i det danske hierarki.
Kære xxxxxx

Aarhus N den 01.08.2019

Iflg. aftale med teamleder xxxx skriver jeg lige den her henvendelse til dig i håb om, at du er
den rette til at hjælpe mig og danskerne videre. Jeg har introduceret xxxx for mit projekt, som
nu skal have mulighed for at blive kendt i offentligheden og dette skulle derfor gerne ske,
hvor mange mennesker færdes, og hvor der også er en vis seriøsitet men også glæde i
atmosfæren. Det jeg kommer med er nemlig ment til at være et generelt løft.
Jeg har konkret og målrettet arbejdet på projektet i 19 år, hvoraf selve bogprojektet pt. har
taget 14 år at bygge og nu behøver hjælpere for at kunne færdiggøres og blive konkret
anvendeligt for danskerne.
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Jeg vil forsøge at indkredse og beskrive essensen så kort som muligt, men det er svært at tøjle
noget, der ikke vil lade sig tøjle og beskrive, da vi går i det hele tiden, nemlig den
menneskelige bevidsthed.
Jeg har bygget et bogværk, hvor indholdet er den menneskelige bevidsthed- hvad den
formidler til os, som så bliver vor tankeverden, der så bliver vore følelser, der så bliver vore
handlinger.
Da det i første omgang handler om bøger og er et hovedværk, da er rette sted Hovedbiblioteket.
Værket rummer masser af viden og visdom og sproglige finurligheder, healende energi, logik
og humor, hvilket er nødvendigt for effekten og det at se i øjnene, at man måske kommer til at
trække sig selv igennem 10.000 sider. Det er dog ikke værre, end at man principielt kan starte
og slutte hvor som helst og når som helst i bog-kuglen. Man behøver ikke forstå alt, hvad man
læser, løftet kommer alligevel.
Bogværket er en kugle af energi bygget via ord, billeder, farver og lyd.
Bogværket er autentisk fiktion, forstået på den måde, at jeg har lagt mig fladt ned og lavet en
psykologisk healende spejling af den danske ”folkesjæl” på godt og ondt. Så værket er skrevet
gennem min autentiske dagligdag, hvor jeg så qva spejlet selv er fiktionen…. Men dog
almindelig dansker.
Det er den absolut korteste version af noget uhyre abstrakt, der nu er gjort så konkret, at det
kan lade sig trykke som bøger, samt eksistere som en IT-udgave.
Målet involverer alle danskere!!! Men ikke alle kommer til at læse værket. Det handler om at
højne summen af god energi i landet via vore fælles bevidstheder, men hvor læseren bevarer
sin suverænitet og mål med livet. Det sætter faktisk livet på dagsordenen.
Konkret:
Jeg har 2 oplag af trykte bøger, cirka 2000 stk i alt. Den ene er den første bog, der udkom i
juni 2006 og straks blev godtaget til biblioteket og findes der. Den anden er en pamflet
skrevet som den sidste bog i værket udgivet december 2018. (Ind imellem de to udgivelser
ligger der så 9-10.000 sider energitekst, der udgør en kugle – en Perle.) De to bøger skal ud i
den danske befolkning som gratis vandrebøger. De skal opstilles som ”Mimers brønd”,
således at den første danner brøndens cylinder og pamfletten ligger i cylinderen som vandet i
brønden. Man kan gratis tage en eller begge.
Der findes flere bøger elektronisk på min hjemmeside og heri er den sidste illustreret af en
også pt. ukendt kunstner, men dog af den kendte Exner-slægt.
Hendes cirka 15 tegninger/malerier skulle gerne ophænges på en tavle, skærm, væg omkring
brønden, så der ligesom er lidt rum.
Dertil kommer også 4 sider laminat, af det forslag, der er sendt til Kunstmuseet Aros for nogle
år siden af målet med værkets kunstneriske side som indholdet i den sølvkuppel Olafur
Eliasson har projekteret med ind i sin regnbuebro på Aros. Bogværket er menneskets indre
regnbuebro.
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Dertil kommer et par sider endnu ikke lavede ”forklaringer/hensigter” og et debatoplæg, der
lægger op til et humant fokus på de svage og udsatte i samfundet og deres oversete ressourcer
i IT-samfundets hast.
Alt dette fylder formodentlig 5-6 kvadratmeter gulvplads
Formålene:
Brobygning mellem verdener af mennesker, natur og nationer.
Danskerne skal vide at dette bogværk eksisterer og allerede virker i Danmark./Oplysning.
Opmærksomheden skal tiltrække de mennesker i Danmark, der vil være med til at få
bogværket gjort trykkeklart og mangfoldiggjort, samt gøre det let brugbart på almindelig pc
evt. E-bog. (Jeg kan intet selv med IT, kun skrive lige ud ☺)
Bogværket er ment til at inspirere til nye jobs, mening med livet, opløse sygdomme, er en
homøopatisk lykkepille, træne hjernen, reducere love og regler, hjælpe med at samle nationen
og sprogtonen og sætte en fredsproces i gang, der rækker ud over den danske grænse ved at
energierne ved læsning mv. opløser karmiske bånd fra bl.a. 2. verdenskrig og Dansk
Vestindien. Den kollektive bevidsthed renses for had, vold, vrede og opløser indre og ydre
jantelov osv. /hensigten.
Konkrete mål:
At få etableret et uafhængigt ”Sjæls- og bevidsthedsinstitut” til forskning og kursusaktivitet.
Etablering af alternative supplementer til hospitaler, hospice, plejehjem, almindelige boliger,
et bevidsthedsmuseum kaldet ”The Nurse” , kollektivkunst (også på tværs af landegrænser),
og et højfrekvent nyt landbrug, herunder også fødevarer til de mennesker, der så småt er
begyndt at leve af prana og alt muligt andet, som vil komme i takt med at værket og den
fælles bevidsthed fyldes med muligheder frem for begrænsninger, herunder også et nyformet,
rullende parlament.
Bogværket holder læseren på en etisk og ansvarsfuld sti og viser/beviser alt mulig mærkeligt,
som i dag henvises til er noget der hidrører udsagnet ”Der findes mere mellem himmel og
jord, end vi ved.”
- Og så var det lige, at jeg tog fat i det og spurgte: ”Hvad har vi her….?”
Det kom så til at tage al min tid 24/7/365/19 og en bunke penge, hvoraf der ligger investeret i
omegnen af 75.000 kr i de bøger, jeg har liggende. Og det er hvad jeg ejer og har. Så derfor
vil jeg være taknemmelig, hvis vi kunne finde ud af at viderelevere denne gave og få
informeret pressen, da jeg/vi jo ikke kan nå at være med i diverse programkataloger for
Festugen og fristen som sædvanlig i dette projekt er kort og må hente stjerner og måner til
hjælp også ☺☺.
Idet jeg håber på velvilje og forståelse sendes hermed også ønsket om en god dag.
Med venlig hilsen
MOZZ
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Dokk 1 svarede, at den opgave kunne de ikke løfte. Jeg tænkte – forstod de ikke, at jeg
har samlet energien i æteren over Danmark til projektet? Og at Rom heller ikke blev
bygget på én dag? Det gjorde den kosmiske CD-Rom over Danmarks fremtid heller
ikke. Det tog mig 61 år.
Til den rette ved Aarhus Stiftstidende

Århus den 08.08.2019

Danmark lider af mindreværdskompleks og storhedsvanvid i samme cocktail – og vil
man ophæve denne indre og ydre jantelov, da får man på puklen for det.
Så hvem pukler kamelen for?
Der er nu gået 19 år siden, jeg fik givet en kæmpe gave til landet fra da ukendt hold. Lige
siden har jeg modtaget misbilligelse fra alle sider. I dag sidder jeg så med en nedtoning af
gaven i form af et giga-bogværk, en verdenssensation i sig selv, og jeg bliver fortsat afvist og
holdt hen. - Senest i denne uge med en bureaukratisk meddelelses om at vente 3 uger på at få
at vide, om man har 6 m2 på Dokk1 i Festugen til, at folk så kan komme og modtage første og
sidste bog i denne ”gratis” kæmpe-boggave, der fremadrettet er ment til at blive manifesteret
via donationer.
Grundet min alder og sidste ’kosmiske’ opgave, begynder jeg nu at trække mig ud af
Danmark for at opnå lidt højere respekt og imødekommenhed i al almindelighed og slikke
min sjæls sår. Alene pressehenvendelser ligger nu i omegnen af 23-24 stk. uden resultat.
Hvem gider fortsat blive tiet og trampet ihjel med sådan en personlig indsats i et ukendt
erhverv, for at løfte fædrelandet i det skjulte igennem så mange år?!
Jeg anser det for at være absurd at blive ved med at bakke en befolkning op, der gang på gang
afviser en hjælpende hånd. Så jeg synes alt andet lige, at det nu er mere end rimeligt, at den
her ”nok er nok -flytte-meddelelse” kommer ud i offentligheden som en ordentlig afslutning
på det, der blev omtalt i medsendte avisartikel, som jeg så alene måtte gennemføre. De, der
instinktivt kender til det her, og de mange, der også ubevidst venter på, at disse i bøgerne
bebudede ting bliver manifestere; bør få at vide, at det nu er ustøttet af mig som energiformidler. Jeg har gennemført min opgave! Derved går en oplyst fremtid på vågeblus og kan
snarest mistes, såfremt det ikke bliver kendt, at bogværket eksisterer. Jeg måtte alene
gennemføre dette, da danskerne i vid udstrækning er underlagt panisk overtro og paranoia.
Jeg og en multikunstnerkollega har tillige ventet forgæves på den journalist fra Århus
Stiftstidende, der i december 2018 lovede at kontakte os i forbindelse med formodet ulovlig
afvisning af salg af bøgerne fra Viby-centerets torv, tillige med afvisning af mig personligt
mod bare at have min jule-pamflet om Danmarks fremtid liggende for muligt salg i en
boghandel. (Folketingsvalgets udfald stemte godt nok, kan jeg lige oplyse, så der er måske
mere at hente i forudsigelserne!)
Det er rent og skært berufsverbot, selvom jeg sidder med fremtidens nøgler. Nok er ligesom
nok nu, hvis jeg også selv skal have et liv! Jeg efterlader mig energiaftryk i æteren, til et lille
stykke af vejen frem med disse muligheder (se filer), som vi i fællesskab skulle have haft
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manifesteret iflg. Danmarks Blueprint, - frem for at lege med krigsskibe i Golfen osv., der
findes i den laveste Plan for Danmark.
Jeg vedhæfter flg. 3 lødige filer:
1) Kopi af artikel fra Århus Stiftstidende 2004.
2) Projektets beskaffenhed.
3) Bogværkets designede mål til at bibringe Olafur Eliassons Regnbuekunst på toppen af
Aros sin sidste, ubevidste, del.
(PS. Aros har pitchen arkiveret blandt andre forslag – som en god idé – ak ja. Første bog gik
direkte gennem bibliotekets jury og kan lånes der. Anden bog har de også tilgængelig, men er
oprindelig kun et privat prøvetryk, som grundet manglende respekt og lydhørhed overfor mig,
blev sendt fra trykkeri til det kongelige bibliotek. Jeg har ændret navn siden medsendte artikel
blev bragt i avisen.)
Idet jeg opfordrer til en ny oplysende artikel
Venlig hilsen
MOZZ
www.raisingtherays.com
Jeg fik svar journalisten om, at man ikke kunne skrive om sådan noget i avisen, som
ingen forstår.
Jeg sendte alle de samme dokumenter til Århus Borgmester tilføjet en personlig hilsen,
som gav borgmesteren nogle timers healing samtidig og som han også kunne downloade
igen via teksten. – Jeg er ved at være godt træt af at være ”Mester på Jord” på den her
nedladende måde, og mit virke er da også under forandring. Man skal jo ikke ødelægge
en Hovedkanal for lys! Lige tiltrækker lige, så jeg kan bruges bedre. I havde ikke plads i
det danske herberg, selvom min far var Hr. Berg i Herberget/Tak fra H
Til Borgmesteren i Aarhus
Hej Jakob

Aarhus den 11.09.2019

Hej, hej…
Sån ka du da ikk skyw, Klogesen.
Det ka jæ da.
D ka du da ikk! D R borgmesteren!
Å hva så, han r vel et mensk lisom ås ander.
Joh men illywel, så majet v jæ da om takt å tone, at sån gør man bare ikk..
Hva så, så gør d sæl, når d ska vær så vanskli
Jamen du må i det mindste over i det rigsdanske. Det er første præmis. Og så…
Å så hva, om jæ spørre?! Gæls det ikk om at være så naturtro som mulig, om jæ må spørre?!
Joh, men illywel, der er Nåde, der ikke stemmer.
NET OP! Der ramte du ligodt hodet på sømmen!
NET OP, men jæ ramt ikk æ pæl…
Så prøv på en anden måde, manden er jo ikk dum…
Nej, deet jo det…
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D da d!
Så deet…
Kom nu bare, gi den gas…
Tror du ikk han misforstår det???
Nej da, han ka sagtens tåle en ordflom…
Flomme lomme flomme…
Kom nu Fesser Flomme lomme…
Jamen vi har jo kun afdækket én lomme i universet…
Å hva så?
R D nok T en aaarhusiansk doktordisputats?
D jo D, der er spørgsmålet, v man ha den lykkepille eller v man ikk ha den lykkepille?!
D jo D…
Så deet…
Så deet…
Hva´ snakker I om?
Hej, d var godt du kom! Krammer herfra…
Vi snakker om, hvorvidt man skal afsløre ingredienserne i den skriftlige lykkepille eller vi
skal nøjes med spejlet af ås selv.
NET OP. Meducinen skal godkendes lader det T…
Nå for Søren… jamen v I hva´ - pyh, jeres mindsæt smitter da godt nok af!
Gør d Nåde?
Nej Nåde for Nåde.
Hva var´et du vi sig`?
Jæ så engang en film mæ Mary Poppins å ve i hva?
Nej…
Næsten…
Nærved å næsten, slår ingen mand af hesten, kom nu mæææh´et, hvis D hører T det gyldne
skind.
Okay, men hun synger bare sån her: Kom lidt suuk´er på skeen, hvis din meducin r sur,
meducin er sur, kom lidt suukker på skeen, hvis din meducin er sur er sur r sur r sur…
Ja, ja sur, sur sur, lille bi omkring, hva´ gør vi?
Vi kommer sukker på meducinskeen til han sukker!
Å bukker!
Ha, den var go`, it socks…
Jamen, vi havde jo åsse bare lige den der ”julesok” af en pamflet da! Den ska´ da ud!
D da d, vi havde jo ret – A vandt valget…
Men ska vi så osse hjælpe B-holdet, bare fordi vi har sagt A?
De klarer det sæl. De ka jo bare læse første bog osse…
Godt så d d, vi gør.
Hva´gør vi?
Altså…Nu er vi gået rundt om den varme Riesen-grød et stykke tid og der skal gerne være en
gaveregn fra flommelommen, og vi er bare den øverste smørklat smør. Vi må videre nu.
Ja, lad os skrabe bunden af Gryden.
Å husk så liige, der skal være kanel i sukkertoppen, tak…
D da D… sån… 6. sans krydderi å så kører D!
Godt alle mand T kabyssen!
Har du sat sejlene?
Jep, det hele sejler.
Godt så r vi klar.
Find lige ingredienslisten frem….
Bopbop… hvor r opskrifterne…
De ligger lige der i Akashaarkivet…
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”Den esoteriske heksegryde”…. Er det den?
Nej… den der ”Den sorte Perle og Makemake- værket” …
Producent Zigma.
NET OP. Stik ham bare Summen af Alting…
NET OP. D var jo D jæ sagde!
D da D.
NET OP…
Hold da kæft hvor det bare flyder med grundstof i den grød…
D jo D.
En sund sjæl i et sundt legeme å omvendt!
NET OP – stik mig lige den U-vending der…
Alløøø RØR!
Byssan lull koke kettelen full, der kommer 3 vandringsmænd på vægen..
Er D ikk 3 fluer på væggen med ét smæk?
D ka du godt sige. D R jo en bogRing i 3D.
Ahahahahaha den var go`!
NET OP!!!
Enih!!!
Kære Jacob Bundsgaard

Aarhus den 06.09.2019

Jeg tillader mig at lægge en varmere tone an end formaliteterne foreskriver. Dette gør jeg,
fordi mit ærinde er et hjerteanliggende og meget usædvanligt og ikke tidligere sket i historiens
løb. Det er ment til at indskrive begyndelsen på en glorværdig fremtid for menneskeheden,
såfremt denne kan besinde sig og hæve sin energi og indsigt og derved få mere styr på kloden
og det, der ligger bag den globale opvarmning mm.. Denne mail vil som næsten alt andet
indgå i den skriftlige lykkepille, jeg har videregivet som en slags Dantes Komedie og
historisk dokument over Danmark og danskerne fra 2001-2019, hvor New Age bølgen ruller
ind over de danske kyster og begynder at afsløre livets mening. Hvem er jeg og hvor kommer
jeg fra, hvor hører jeg hjemme og hvad skal jeg lige her????
Hmm, voldsom indledning, men lad os gå videre ☺
Når du skal læse dette usædvanlige brev skal du have ro på kontoret, og det er et af de breve,
man gerne/nødvendigvis må tage med hjem og fordøje efter aftensmaden i ro og mag og
måske lige vende med samboende. Det er ikke noget almindeligt brev, da der bevidst er
indlagt en dybere healende hjerteenergi deri.
Bopbop, det skulle der have været, men hvad gør man, når hjertet er knust? – Man indlægger
håbets sidste energi.
Dette sker af hensyn til alle parter, da ingen skal have negativt udkomme af den sag, der
nedenfor skal beskrives.
Hvis jeg ikke giver denne formale indledning vil du gå galt i byen – og det er Aarhus ved at
være stor nok til. Alligevel er det således, at der er mennesker i byen, man tilsyneladende
bevist ikke ønsker synliggjort og dette har nu stået på i 19 år i dette konkrete tilfælde! Det er
klart ikke acceptabelt, men det er alligevel for mig, forståeligt. Men jeg er jo også den, der
sidder med kortene på hånden og kan skue bagud og andre er på vej frem, og jeg har noget at
give til vejen frem. Det ved jeg, fordi jeg kan skue bagud og frem på samme tid, mens jeg
fortsat er i nuet. Tiden er bare inde til, at om ikke jeg skal forsvinde ud af landet med min
viden og passion for Danmark, i stil med forhenværende statsminister Løkke Rasmussens
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forsvindingsnummer, så skal der handling til NU og det bliver mig stadig nægtet. – Jeg kan
ikke engang få lov til at fremføre mine visioner og give de vendte sten på vejen til at nå frem
med stude og kærrer.
Som du kan høre af mit sprog, så er det meget anderledes, men også stringent, og det vil
fortsætte hen gennem brevet, idet jeg er ved at skifte sjæls-spor til det, der skal komme og
derfor er min sjæl stærkt ind om dette brev, som lagret i bevidstheden før sjælen skiftede sit
spor. Og vupti dot com der med denne bemærkning et skred imellem os mht. viden, kunnen
og forståelse. Har jeg ret? Hvad i alverden skal vi med sjælen, det her er et borgmesterkontor,
come on! Vi er videre….
Nej, vi er ikke nået frem endnu og det er der hele blændværket ligger og ”kan selv, vil selv”attituden i befolkningen spænder ben for alle, da alle har brug for den hjælp, jeg bl.a. kommer
med, men også de mennesker, jeg specifikt skal finde i dette land, Danmark – så vi kan
komme helstøbte ind i fremtiden.
Jeg vil forklare mig og jeg vil gøre det i skyggen af Lars Løkke Rasmussens affære ved
Venstres møde. Det er en parallel situation, der nu er downloaded i Danmark og derved bliver
Løkke-hændelsen et kollektivt signal til befolkningen. Det er platonisk sjælsarbejde…
Spørger du Løkke Rasmussen selv, så ved han ikke dette her. Det gør han og andre heller
ikke, det er en gåde og en ny form for politisk opførsel – uventet og uforståelig og derfor får
den pressedækning. Den dybere årsag er usynlig. Jeg ved det, fordi jeg har studeret sjælenes
samarbejde i mere end en menneskealder nu. Derfor forstår jeg nu lidt af, hvor vi overordnet
er på vej hen, og jeg er NØDT til at oplyse det.
Jeg var selv ude for samme omgang som Løkke Rasmussen i mit erhverv i 2004, men har
siden dette måttet skrive hændelsen ned til fysisk manifestation og synlighed. For at vise,
hvorledes menneskelivet og dets indhold bygges til et fællesskab, hvor end ikke de, der
hænger sjæleaftalemæssigt sammen behøver kende hinanden på jordisk plan.
Jeg taler i gåder for dig og det lyder som volapyk og hvad hænder der – skal du læse videre?
Du er ikke tabt bag af en vogn, så…
Ja, det vil jeg bede dig om, selvom du vil chokeres, men det er også din chance for at give din
sjæl lov til at ”tale” med dig og vejlede dig indefra. Det er ikke religiøst. Er vi enige om det?
Alle har en sjæl, og noget skal den bruges til. Jeg forsker i dét. Livets styrende parametre.
Tiden er inde til at acceptere det, der er fundamentalt for menneskets ganske liv. Uden sjæl
intet belivet liv. Man kan ligeså godt hoppe i som krybe i dette enorme forståelsespotentiale.
Godt så. Spiritualitet er ikke religion, men nogen vil gerne have det til at være det. Det er
heller ikke politik, men det handler ligeså meget om politik som om religion. Og i Danmark
ser vi helst kirke og politik adskilt.
Nu vil jeg forklare dig, hvilken misforståelse og manglende indsigt, der i min optik, hersker
på Jorden i den henseende, og du er den første og eneste, der får denne henvendelse og
forklaring, og du er, som repræsentant for Socialdemokratiet, der nu planmæssigt har
overtaget statens lederskab, nødt til at vide dette!! Bagefter kan du gå videre med det, der er
nødt til at ske.
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Det er således, at mennesket grundlæggende består af en krop, et sind og en overordnet
åndelig indflydelse. – Når ånden er over os. Det burde være logik for de fleste, da Verden
aldrig ville have fattes nogen religion om ikke det var fordi, der var åndelig indflydelse til at
inspirere til fremgang. Dyrene har det også, men det er skruet anderledes sammen hos dyrene,
der ikke kan reflektere på tanken i samme omfang som mennesket og derfor ledes af
instinkter. Amputerer man et lag af det levende mister det evnen til at leve autentisk og
suverænt. Derfor er der gået prestige i ”åndelig udvikling” og ”New Age” og de fleste tror, at
man så automatisk vælger politik fra. Jeg ved det er forkert, da jeg clairvoyant har set lidt af,
hvordan vi hjælpes ad alle sammen fra sjælelig side, og ved lidt om, hvilken rolle jeg selv
spiller i det. Overraskende i første omgang, sidenhen et interessant clairvoyant studie, og
beskrevet i mine bøger. Og jeg skal lige tilføje, at det ikke er mit ærinde at tilføre folketinget
en ny praksis udi lilla bleer over rødt hår, krystalkuglespådomme, new age music,
røgelsespinde osv osv. Mit ærinde er udelukkende at give oplysning, for at du kan forstå,
hvorfor du bliver nødt til at hjælpe et bysbarn nu. Og det vil du kunne, når du forstår, hvor
langt jeg er fra den almindelige offentlige og gængse etik og moral, og hvad jeg bidrager med
i vort samfund. Så du kan forstå, hvorfor jeg ikke kan komme igennem til folket og derfor må
en højere instans op, for at bede om hjælp til at give hjælp. Det er meningen, at dette brev skal
ligge lige på kanten af din accept også. Fordi du lever med forståelsen af et frit valg. Derfor er
brevet lavet som udfordring på samme tid. Men det er bedst at vide, hvad udfordringen
handler om, så kan man få et bedre resultat af sine anstrengelser. Jeg har lavet et bogværk, der
viser hvad ”det hele” handler om, inden vi kan komme autentisk videre – det er altså ment til
at føre befolkningen til succes på lettere vis – men ligesom Løkke Rasmussen, så er det blevet
bremset, man vil ikke høre om det. Min demokratiske ret er blevet mig nægtet siden januar
2005!!!! Skal jeg vitterlig til menneskerettighedsdomstolen, eller skal jeg flytte til udlandet
for at udligne ”vi forstår dig ikke”-afstanden, så den tilstand kan blive sand?
Mennesket har eksisteret i mange forskellige skikkelser gennem årtusinder, og der findes
forskellige rodracer heraf. Rodracerne ændres i takt med menneskets opgave på Jorden i et
givent tidsrum af adskillige hundreder, måske tusinder år. Alligevel ligger der en højere Plan
for alt dette, som vi som mennesker ikke har overblik over. Vi er dog multieksistentielle. Dvs.
vi har bevidsthed på flere åndsplaner, MEN der er ikke umiddelbart ”gennemtræk” af viden
fra plan til plan med mindre, man dyrker denne forbindelse så intenst, at der kan lækkes
oplysninger fra bevidsthedsplan til bevidsthedsplan. Det er det, der sker i disse år, hvor det
sjælelige plan bliver tydeligere. Det går skævt for mange, og man er ved at få øjnene op for
nye behandlingsformer hos psykologer og i psykiatrien. Det går nu ind under begrebet
”mindfullness” forstået bredt. Det er blevet et nødvendigt begreb, da mange er født ind i en
intens udvikling af psyken og derfor får skabt opmærksomhed på det felt! Da det ellers hidtil
har været tabubelagt er næste skridt at begynde at acceptere, at psyken er det næste
ekspensions- og udviklingsområde. Og vi er nogen, der allerede er gået foran for at indkredse
redskaber og problemerne og gøre noget ved dem, organisk, autentisk og suverænt.
For at flytte en bevidsthed og en holdning i et samfund er man nødt til at have mange
mennesker til at stå frem. Derfor har mange sjælegrupper stillet sig til rådighed for at råbe
samfundene op omkring det psykiske felts nye sort. Det kan dog næsten ikke lade sig gøre at
hjælpe, sågar helbrede menneskers skævvridning, om man fornægter sygdommes præmis! Og
det gør man i Danmark og i store dele af den vestlige verden. Men det er nu endelig blevet
mere almindeligt at tale om psyke og sjæl, og kirken har næsten alle dage talt om krop og sjæl
og ånd og netop også fejlagtigt adskilt disse. Tiden er nu bare ved at være inde til at forstå, at
det er kirkens/religionens bud. Og derfor bliver vi nødt til at adskille kirke og stat på den
præmis, da kirken også skævvrider problemet. Krop, sind og ånd hænger sammen, og man
kan IKKE kun tilgodese kroppen og tanken og så tilsidesætte den sjæl og den højere
ånd/Altet, der giver krop og tanke liv. Det er simpelthen nonsens! Og det er dette nonsens,
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man så henholder sig til i politik og kalder religion og religiøsitet og frabeder sig dette. Og
derved har man gjort sig skyldig i at leve og regere lande på ikke-menneskelige præmisser og
tror det går. DET er der nu, fra sjæleverdenen, ved at blive rådet bod på, og det kan man så i
sagens natur, da sjælen er del af en selv, ikke komme udenom! DERFOR er det nu op til
politikerne at se fakta i øjnene og hos Jer – socialdemokraterne, der nu sidder ved magten i
Danmark, vil det blive årenes clue fremover. Mette Frederiksen lagde ud med en
undskyldning til børnehjemsdrengene og det varsler en ny, men rigtig retning – og I vil få
udfordringer – og her kan mit bogværk hjælpe med til, at folket selv begynder at tage ansvar
og forstå sammenhænge. De kan give det, vi kalder ”en holdningsændring”. Det vil ske
ganske rapt, men alligevel kontrolleret om det gøres rigtigt. Om det gøres rigtigt bestemmes
udelukkende af den siddende magts evne til at lytte til sjælen og Danmarks folkesjæl. Det vil
på sigt planmæssigt ophæve blokpolitikken. Hvert land i Verden har sit eget formål på Jorden,
og jeg er på en måde ”åndelig repræsentant” her og nu for dette formål, via det her brev. Jeg
har arbejdet bevidst med dette i 19 år. Før dette vidste jeg ligeså lidt som du om det – cirka ☺.
Så vidt jeg er orienteret fra min sjæls lækage, så skal vi sørge for, at Socialdemokratiet får 14
år ”alene” på ledende post, for at rydde op i Danmark i ”fred og ro” og køre landet ind i den
nye verdensorden, der skal komme og hvor Danmark – og de øvrige nordiske lande – har en
ganske særlig rolle at spille som forgangsland. – Jeg vil ikke lægge hovedet på blokken med
de 14 år, fordi mit bogværk og tale om det ikke har fået plads til bevidst virke og derfor laver
folk hovsaløsninger på mangt og meget, og nogen synes det er sjovt eller nødvendigt. Det
fører bare ikke til det gyldne samfund. Det førte til en klode, der er ved at dø for menneskets
ærgerrige hærgen.
Jeg tilhører ikke noget gudsbegreb som sådan og ej heller noget religiøst gængs system. Jeg er
her netop for at vise, at vi skal noget helt nyt, og jeg har lavet et omfattende bogværk for at
føre læseren håndholdt igennem det gamle, så det er klart til det nye, som er overvældende
fantastisk NÅR det, om måske 70-100-150 år er smuk hverdagskost.
Nu er det således, at der på et andet bevidsthedsplan ligger en aftalt plan for alle lande,
hvilket også kan forklare præsident Trumps mange mærkelige tiltag. Det er længere oppe en
drejning af Verden og alle dens fordomme hen imod det nye, der skal komme. Spørger du
Trump selv, så ved han det ikke. Det gør han ikke, ligesom Løkke heller ikke ved det, fordi de
lever, ligesom du, nede i stoffet og på linje med bølgerne der. MEN, i hvert eneste land findes
der et sjæleligt netværk, som allerede også Platon beskrev det. Dette netværk fungerer alle
mennesker imellem, og man har hver sit formål og metier på dette netværk, i helheden. Jeg
har studeret dette meget nøje og ”hovedholdt” fra sjælen i mange år og bliver fra åndelig side
kaldt Danmarks ”Hovedkanal” ☺. Jeg får derfor sporadisk downloaded besked om eller vist
billede af, hvor Danmark skal hen ad. Ikke noget diktatorisk, snarere som en slags mere end
veludviklet snusfornuft. Og man får bestemt ikke frataget sig udfordringer, fordi man har
kontakt til sjælen og folkesjælen. Dette brev er direkte vidnende om dette! Tænk at blive
nægtet nytænkning i en sådan grad, at man skal til borgmesteren i håb om, at han som
socialdemokrat må ud og sige et par borgerlige ord!... Hvis han vælger at ville gøre det… hvis
han har taget udfordringen fra sjælen op…
Denne ”hovedkanalstatus” kan udbygges ☺ og er faktisk ment til at blive det. Det kan dog
blive nødvendigt for mig at tage ”udenlandsløsningen” og påtage mig en anden opgave.
MEN det er tiden, at fremtidsvisionen så småt skal introduceres til alle mennesker og globalt
skal hele menneskeheden sættes bevidst i gang med denne sjælsbevidsthed år 2025. Så det
haster efterhånden og i Danmark har man hidtil valgt at sætte mig uden for døren og lukke
den og sige: digitalisering. Men digitalisering er kun kommet for, at vi skal forstå os selv og
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lidt af, hvordan sjælskommunikation foregår. Det er et oplysningsstadie, vi står på – fordi det
blev presserende at tvinge indsigterne igennem!
INDEN vi i Danmark skal gå forrest med denne globale sjælsstrøm for at få hævet det
menneskelige væsen til humanitet, så skal det projekt, jeg har bakset med, være ude i
befolkningen i løbet af de næste par år. Ellers drejer vi den samlede plan for Jorden skæv og
alting tager meget længere tid. Vi er allerede cirka 10 år ”bagud” og mit bogværk er skadet
undervejs og kan aldrig blive helt. Det kan aldrig gentages eller repareres 100%. Bare
ærgerligt. Vi kunne have været et andet sted med denne her viden i befolkningen, hvis
åndelighed og sjælskundskab ikke var blevet tiet ihjel og naragtiggjort af presse og medier i
bl.a. 2012, hvor Mayaernes kalender startede en ny cyklus. Det gjorde den, uanset om
menneskene lo ad denne cyklus og gjorde nar af den med gøgl omkring folk, der var bange
for, at Jorden skulle gå under osv., hvilket ingen af os/de, der var mere inde i årsagerne,
troede på. En ganske usmagelig og uintelligent omgang med store årtusindlange cykler i
Universets historie. Total mangel på respekt og indsigt og fordrejning af alting. Det forsvinder
universelle fakta dog ikke af og alting står altid mere klart, når forudsigelser når deres evidens
og tættere øjeblik. Indenfor åndsvidenskab er man altså ikke fordomsforelskede og vi forsker
på linje med andre videnskaber – bortset fra, at vi holdes usynlige. Jeg gør det nødsaget på en
overførselsindkomst, fordi det var eneste mulighed. – Vi gik glip af en nobelpris på den
bekostning…. Jeg forsker dog ikke for at få priser, jeg gør det som et kald, for at hjælpe på et
endnu ukendt felt, som jeg har evner til at forske i.
Tiden er inde nu – og jeg er fortsat uden mulighed for indflydelse i det åbne landskab, men er
dog den, der i det skjulte er kanal for at ”downloade” Danmarks fremtid, så der kan lækkes
viden og fornemmelse hos alle, hvor vi er på vej hen. Det sker via subtilt energiarbejde.
Hvordan det helt ned i detaljen lader sig gøre ved jeg ikke. Men beviset har jeg i form af cirka
10.000 sider energiskrift, hvor jeg krypteret ”forudsiger” forskellige ting, for så senere at
følge det stå frem på fysisk plan. Det har været en udskældt og hård tjans, og det har taget
mange år at lære teknikken, og jeg er den eneste i Danmark/verden, der kan det ”ubevidst”
bevidst, og det bogværk, jeg har skrevet, er derfor ligeledes en unik ting i Verden og sætter en
kommende turistattraktion i Aarhusbugten over i Tolkiens univers. Bogværket er så unikt, at
alle fornægter det, selvom det er ment til at blive hver mands eje; og jeg har i alle årene
modtaget åndelig jantelov for mit virke – også blandt mine egne ”åndsfæller”. Dette også
selvom ganske mange mennesker var positivt involverede i projektet fra 2001-05, hvorefter
alt så blev lukket ned, og jeg skulle selv overtage teten med denne enorme
energiindstrømning i det usynlige sjælelige felt til danskerne. Det blev så til Verdens eneste,
udfoldede multi-level-skrift, som så grundet Danmarks ekspertise udi jantelov og frygt for det
ukendte, til stadighed måtte blive ved med at foldes ud, indtil danskerne er modne til at
modtage det. Danskerne var/er bare ikke modne til det, så derfor bliver værket blot øget i
omfang, indtil det passer i danskernes skostørrelse. Men det er der nogle danskere, der er
modne til nu og derfor skal det stoppe nu! Og når disse danskere læser værket, så åbnes deres
bevidsthedsplaner for, at vi får Danmark gelejdet derhen, hvor det skal med et minimum af
smerte og minimum af år.
Jeg skriver så til dig nu, Jacob, fordi det siden 2004 har været komplet umuligt at råbe pressen
op, selvom jeg har haft vigtige budskaber undervejs. Det ikke at kunne komme videre med
min metier i Danmark gør mig nu kommende fysisk syg. Men det at blive fysisk syg er
resultatet af netop at have afdækket, hvad der gør mennesker syge og hvordan man kan
komme af med sygdomme. Og jeg skal videre for at blive rask igen. Nu er der imidlertid sket
det, at jeg til stadighed afskæres min vej, fordi folk mener, jeg er ude i hampen, ikke rigtig
klog, eller at folk ikke gider læse 10.000 sider, heller ikke for at blive raske, at vi ikke har
behov for mine visioner, og at det ingen gang har på jord osv. osv. og det kræver en total
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holdningsændring – You name it…. Men de dømmer uden vært, da de aldrig har læst ét
eneste bogstav af det, jeg har skrevet - og jeg har jo lige netop bevist, at det jeg gør, fører til
det, vi ser, ske. Havde jeg ikke skrevet det hele ned dag for dag i 15 år, så havde jeg nok også
selv tænkt, at ”det passer nok ikke” og ”det var nok alligevel bare tilfældigt”, selvom jeg har
bevist, at der ingen tilfældigheder er. I det hele taget har jeg lavet mange ting først, - som jeg
så senere kan se, at andre downloaded stortrives ved og nyder anerkendelse for, og er i
medierne med – med det var ikke sket, hvis jeg ikke havde holdt den kosmiske strøm af
bevidsthedsenergi i ave. (Og selvfølgelig også andre undervejs).
Jeg bilder mig dog ikke ind at være Vorherre eller noget i den retning. Jeg er bare blevet sat til
det her fra åndelig side. Jeg gør bare mit arbejde ligesom p-vagten gør. Du ved selv, hvordan
det er med magt og ydmyghed. Man må og kan ikke tro, at man alene kan flytte verden, eller
skal det! MEN det jeg siger er, at det er faktum, at der eksisterer åndelige erhverv som ingen
kender til pt. – og et sådan har jeg. Og jeg vil gerne plædere for, at det bliver kendt, også
fordi vi så får et helt andet nuanceret og ophøjet billede af, hvorfor nogle mennesker er på
offentlig overførselsindkomst, og at man får et mere realistisk forhold til krop sind og ånd
fremover, så politik ikke beskæres 90% af dets fundament og religionerne får et tiltrængt løft
mod universel viden og visdom.
Det er nu muligt ved andres hjælp at få min ”bog-Ring” mangfoldiggjort i form af fysiske
bøger og elektroniske ditto. Men jeg kan ikke selv gøre det, da min egen livsenergi og metier
jo netop ”hører til som brobygger længere oppe i feltet” af bevidsthed, hvorfor jeg ikke selv
hverken har måttet bruge Internet eller læse andres bøger; men udelukkende har skullet
koncentrere mig om at lære at se og føle verdensplanens kryptering ind i vore bevidstheder og
afsløre at dette til stadighed sker – og videregive teknikker til lære at aflæse det.
At det bliver nødvendigt, at nogen færdiggør værket og læser det, skyldes at fremtidens
mennesker ikke længere skal modtage ”diktat” fra Staten. Men ved bog-energiernes modning
af hjernen kommer nogen til at gå forrest med den nye samfundstype, der vil afløse det
demokrati, vi kender i dag.
At Løkke Rasmussen er ”forsvundet” og at det vækker opsigt og avisoverskrifter med ”Er han
ved at lave nyt parti?” dukker op, er det kollektive signal, der hænger sammen med at åbne
danskerne for muligheden for noget politisk nyt. Bare en my. Og jeg ved så en my om, hvor
vejen går efter det…. Men virkeligheden er allerede videre uden Løkke, ” han må selv om
det”… men verden kommer evt. ikke godt videre uden mig, og det jeg skal formidle – ”men I
må selv om det….”. Unge mennesker døde forgæves på Utøya, fordi man ikke vil have
bøgernes viden ud. Skoleskyderier i USA fortsætter, fordi man ikke vil have disse bøger ud…
”men I må selv om det”, det er en gave og man kan også kvit og frit trække gaven fra den
elektroniske sky, jeg har lagt i den organiske æter. Det hele går bare lettere, når man pakker
gaver ud fysisk, frem for at forstå at ”et gavekort kommer en ged til undsætning i Afrika”. Det
er lidt det samme. Hellere en fugl i hånden end ti på taget, så ved vi, hvad vi snakker om, når
vi snakker fremtid.
Inde i mig er der grund til, at jeg føler mig krænket over – ikke engang at få lov til at sige
navnet på det samfund, der skal komme. Navnet alene er total retningsgivende, og vi har
været hele industrialiseringen og computervældet igennem for at begynde at have styr på og
muligheder for dette nye samfunds tilblivelse. MEN så længe det hele kører i ubevidsthed om,
hvorfor vi er endt som vi er, så vil det hele kunne køre af sporet og ende forkert. Det vil så
tage rigtig, rigtig mange år om at rette det hele op – OG der vil være et andet af de nordiske
lande, der så bliver nødt til at tage teten og Danmark må da give køb på sin suverænitet i
27

forhold til at kunne gå forrest med det nye; som i øvrigt også kan vrides helt henover
Australien som muligt forgangsland. Vi vil bare ikke klodemæssigt have råd til dét sidespring.
I alle årene jeg har arbejdet med dette her giga projekt, som jeg er en my-mikroskopisk del af,
har det lydt, at ”vi spiller højt spil” – altså underforstået at os, der har kontakt til det
galaktiske bevidsthedsplan ( det er en hjernemæssig og måske målbar ting/opgradering???),
der kan lække Planen for landene, har været nødt til at have tillid til, at vi vitterlig kan få
brikkerne til at falde på plads og derved gelinde føre menneskeheden ind i noget helt nyt, fra
sidelinjen. Hidtil har det været således, at jeg skulle finde 1200 mennesker i Danmark, som
skal føre Danmark i front. Det er rigtig mange mennesker af denne ”avatar-agtige” status at
have i et så lille land. Men det sker for at lave eksemplet, som resten af verden så vil kontakte
Danmark for at studere. Det foregår allerede nedtonet; man kender bare ikke baggrunden, når
man går i stoffet. Men det virker alligevel: Der kommer ledende folk udefra allerede og ser på
dansk kultur og samfundsstruktur og hvordan vores socialvæsen er opbygget osv. osv. Tiden
er bare inde til, at eksemplet nu skal stadfæstes, som eksempel! Vi skal som danskere VIDE,
at vi er verdens eksempel, at det er derfor der skal være grænsekontrol og den slags – og ikke
fordi vi ”hader” udlændinge. Vi er det ”kontrollerede eksempel”. Ellers bliver vi ved at være
et almindeligt uoplyst land blandt mange andre – og så tager det hele en uheldig drejning med
endnu mere vold, skyderi, utilfredshed osv. osv. – fordi folk koger over i den spændetrøje
regeringer vil komme frem med. Og spiralen skal den anden vej for at løfte!
På sigt skal der komme en ny grundlov. Denne lov må under ingen omstændigheder vedtages
uden der er givet signal ”fra højere sted”. Men Paludan var i valgkampen lige ved at vippe
stemningen – så tæt er vi på en ændring, men også et fejltrin, da jeg bl.a. ikke kan få lov at
oplyse om det, jeg pt. ved og give nogen mulighed for at modtage den gave, jeg har formidlet
fra ”galaksen” – altså fra de optegnelser, der ligger for hvert land i æteren og derover. Det har
ikke noget med Gud at gøre eller overtagelse fra rumvæsener. Det er ikke religiøst. Det er en
stor Plan, der lever og flyder i og omkring os. Nu afdøde Professor Hawking kalder det en
naturlov. Kvantefysik. Men vi er andre, der ved, kan kategorisere det som energi, der
formidles og virker gennem det sjælelige og deraf sindsmæssige felt i vor bevidsthed. – Og
det har åndsvidenskaben vidst i århundreder, men videnskaben har ikke villet stå til lyd for
det. Åndsvidenskaben måtte vente på videnskaben, og videnskaben er ikke nået dertil endnu,
hvor den kan/vil anerkende åndsvidenskaben. Men det skridt er vi nødt til at tage for at nå
frem.
Jeg har nu gennem 15 skriveår bygget en skriftlig bro af energier og laver beviser på åndens
præmisser. Dette da videnskaben naturligvis ikke kan gøre dette og derfor logisk set må
fornægte åndens og det sjæleliges fundament og eksistens. Jeg har bygget den bro – og kunne,
om jeg havde haft hjælpere i min omgangskreds, have taget en nobelpris hjem. Den gik i
stedet til psykisk forskende i et af de andre nordiske lande, hvor forskerne blev gudbenådet
med penge, fordi det var ”videnskabelige forsøg” de lavede. Men det hjernecenter de
opdagede og fik en pris for – er dét hele mit bogværk viser, hvad man bruger til! De aner ikke
en s… i den videnskabelige lejr om det – fordi det jeg ved ikke må være der! Men når nu det
er det, der ER, så når videnskaben jo aldrig frem alene på deres egne ikke-suveræne
præmisser, der ikke kan måle med det organiske instruments facetter, mennesket. Det er logik
for perlehøns ☺. Og det jeg har vist og ”bevist” på åndens og sjælens præmisser, er det
samme, der netop danner fundamentet i fremtidens samfund og liv på Jorden! Så det er
himmelråbende, at ingen vil høre efter – OG – derfor er grunden til, at jeg skriver til dig – at
jeg end ikke kan få en plads nogen steder i festugen, hvis tema er BROBYGNING! Man vil
ikke have det højeste plan med! Man går ud fra som en selvfølge, at det ikke er noget folk vil
have.
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Nu ved jeg nok, at det sent blev mig oplyst, at jeg skulle søge om opstilling af projektet
”Mimers Brønd” på dokk1. Men at det er komplet umuligt at finde 6 m2 i så stort et
nybyggeri, så Mimers Brønd kunne stå der, det er mig en gåde. Den kunne have stået nede
ved betalingsautomaten i p-kælderen fx ganske vist lidt krænkende, men sådan er kulturen jo
netop nu. Jeg skrev til dokk1 den 1. august og grundet bureaukrati blev jeg oplyst om, at svar
først kunne komme 3 uger efter.
Da der var gået helt hen til torsdag før festugen startede om fredagen og Brønden var lavet i
mellemtiden, blev der endelig efter et par forsøg på kontakt, givet et benægtende svar. ”Man
kunne ikke løfte opgaven, alt var optaget og der var ikke plads før i Januar 2020”. – men jeg
bad dem ikke om at løfte nogen opgave – JEG har løftet opgaven, fordi jeg var den eneste, der
kunne – den skulle bare være tilgængelig til afhentning i form af; at publikum i festugen
kunne tage to gratis bøger med hjem i tasken. Intet andet. (Se bilag)
Jeg havde skrevet til Aarhus Stiftstidende i samme anledning (se bilag). Der skete intet og jeg
måtte henvende mig et par gange pr telefon, hvor jeg så fik tildelt en journalist, der
efterfølgende total afviste at skrive noget som helst om så vidtløftige emner (Danmarks
fremtid) og at det ikke var noget at skrive om i en avis….
Jeg gav tilbage i samme tone, for jeg har lavet et bogspejl af danskerne at se i og således
skabes folkesjælen åbenlyst i mine bøger. Som spejl af virkeligheden. Også flabetheden i
folkesjælen, mod så højt et virke i oplysningens tjeneste, skrevet af hjertet dag ud og dag ind,
for at bevise at vi alle er på vej ind i en ny verdensorden og give en håndsrækning til vejen
dertil. Jeg gav artikelforslag – ”Jens Vejmand Live” fx Men journalisten kunne også ved, i det
mindste at have taget en snak med mig, fået en grim historie fra den helt banale kapitalistiske
virkelighed – såsom at min multi-kunstner-kollega og jeg blev nægtet at have en julebod i alle
Aarhus bys butikscentre, fordi vi kun havde en hobby-virksomhed! Det er klart i strid med
reglerne. Det ødelagde så lige muligheden for to nye virksomheder, og det var helt klart
berufsverbot og fordi man valgte ikke at forstå det, vi kom med og som man bad om
forklaring på – som helt nede på jorden bare var salg af to forskellige bøger, hvoraf den ene
har været at finde på landets biblioteker siden 2006 – men som først kan komme rigtig i
vælten, når tiden er inde. Og det er nu – og så bliver jeg fortsat afvist alle steder. Det er
dumstolthed at tro, at vi allerede er forbi fremtiden!
Samme bog blev jeg sammen med min kollega – (der nu flere år senere vil vise kunstnerisk
bæredygtighed i det affald som ingen vil have – mælkekartoner og lignende) – afvist af
politiet, da vi ville indhente tilladelse til at lave en stille og rolig opstilling med bøgerne ved
Bispetorv i 2012. Uanset hvor, jeg har henvendt mig i alle årene, er jeg blevet behandlet i
modstrid med lovens muligheder og rettigheder. Jeg er uetisk og amoralsk blevet skudt
alverdens ting i skoene, som ikke passer og aldrig har været hverken sigte eller udtalt hensigt.
Alene fordomme og overfladisk tænkning og lave indsigter og paranoia har afvist dette
landsdækkende projekt, der skal bringe fremtiden håndgribeligt nærmere og forståelig. Samle
nationen.
Jeg er ikke nogen årsunge og ikke naiv og har i mine 61 års levetid stået mange uddannelser
og efteruddannelser igennem, men nu er jeg så kommet dertil, at jeg enten må ud af Danmark
for bestandig, da jeg som dansker lever på tålt ophold i mit eget hjemland; eller også så skal
en instans højere oppe end dem, jeg har været ved, gå i brechen for at ”Mimers Brønd” kan
opstilles et sted i Aarhus, med pressedækning den 19. november 2019.
Derfor har du som borgmester i byen modtaget dette lange, lange brev ☺ og en appel om, at
der skal være plads til os alle i dette land – og blot fordi man laver noget hidtil ukendt og
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uforståeligt for de, der ikke vil lægge øre, men blot fordømmelse, til højere viden end de selv
aktivt har in mente, så skal man ikke fratages sine demokratiske rettigheder!!
Papegøjen sidder på dine skuldre nu og Hugin og Munin har allerede taget plads på kanten af
Mimers Brønd. Jeg kan ikke få folk i tale, der mangler en autoritet imellem det, jeg laver og
den gængse befolkning og det gør der bl.a. fordi sådan nogen som jeg, lige netop ikke må
være i samfundet som brobyggere, fordi man fra politisk side har totalt misset den
menneskelige helhed og måske tror en indbringende medicinalindustri og lignende går ned,
hvis man helbreder nogen med energi og andet ”hokus pokus” og ikke forstår, at der
eksisterer et højere samarbejde læger og naturhelbredere imellem fx. Hvis man tør lade det
ske. Jeg kan kun sige, at mit multi-level-energi-bogværk netop rummer nye
sygdomskategorier, er en daglig lykkepille i sig selv, det rummer fremtidens jobkatalog, ny
kunstforståelse og samfundets næste styreform og det rummer mentaltræningen og åbningen
til at modtage alt det nye på en naturlig måde, hvor den elektroniske tidsalder giver den
metalliske indføring til det nye. Men det er jo meningen, at det organiske og metalliske skal
gå hånd i hånd, indtil menneskeheden alene kan stå selv og forvalte Jorden, som den har fået
tildelt sig. Lige nu går det bare ikke ret godt, fordi den ene part er udeladt af balancen… og
det er du mand for at forstå nu.
Så længe jeg er i landet, er der mulighed for at holde det terrorfrit, men det er ikke min
opgave mere. Den gik kun til tidspunktet med episoden i Krudttønden. Her skiftedes denne
energimetier og jeg skal noget andet. Episoden var et indre åndeligt signal til danskerne. Men
ser man med uvidende briller på disse ting, så går man fejl af verden og fatter ikke en sådan
brik. Jeg har kunnet mærke med mine sanser, hvor der var risiko for vold og terror og har fået
ret. Men jeg kunne ikke ringe til PET og sige – hør lige her… der er noget på vej i
Nordsjælland, eller øg lige beredskabet i København om 14 dage. Det er jo dumt og umodent
at skære folk med højere evner åbne, væk fra offentligheden. Det er heller ikke tilfældigt,
hvem der bliver statsminister og Helle Thorning missede sin metier, fordi hun ikke turde stå
fast på de 12 minutter ekstra – men jeg kunne ikke komme igennem nogen instanser for at
fortælle hende, at den vision var korrekt og de 12 minutter skulle bruges til noget ganske
bestemt. Folk var ikke modne. Tingene gik skævt og folk mente ikke de forstod hende, når
hun sagde noget – og det gjorde de ikke, fordi hun svingede højere i energi og linkede til
planen, indtil folketing, presse osv. fik hende ned på et andet niveau. Men det kostede så Villy
på helbredsfronten at gå ned i level. Derfor er min viden i samfundet en nødvendighed, hvis vi
skal videre på en ordentlig og etisk forsvarlig vis.
Nok om alt dette. Jeg håber, du kan og vil, for man kan hvad man vil, gøre noget i denne sag.
Kan Mimers Brønd stå i Rådhusindgangens parti den 19. november 2019? Eller er der ikke
plads? Eller er der andre, der har optaget pladsen? Eller mon der er plads på et andet mere
befærdet strøg, eller banegård i Aarhus? Foreløbig lader det ikke til det. Hvor ligger
menneskerettighederne i et repræsentativt demokrati og retsstat? Loven repræsenterer en
energi. Danske love har en rigtig dårlig energi. Lettere dog at forstå og mærke, hvad jeg
mener, når det er janteloven, der omtales.
Højere sandhed er dog loven: Med energi bygges landet.
Og vi har travlt, hvis det hele ikke skal køre af sporet i 2024. Og socialdemokratiet har fået en
enorm opgave givet og jeg skulle stå den bi. Jeg tilhører ikke selv noget parti, det er ikke med
i min opgave i dette liv. Jeg behøver ikke have en mening for at udføre mit erhverv.
Med venlig hilsen
MOZZ
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Hvad skal vi med intelligente voksne, når der ikke er tænkt på en løsning for dem?
Gi´ dem en skriftlig lykkepille og Herkules 12 arbejder.
NET OP!
Vær så så god…. Den er gratis og findes på Æter-nettet.
Tak fåret…
Tak selv da.
Tik tak, å tiden gik så dejligt.
Tak tik fra åndelig side.
D da D – man R vel ikke skytsånd for ingenting?!
Nej, vi har heldigvis et menneske hver!
D da D
Nåde for Nåde.
R du ikke sjælen?
D v jæ da ikk NÅDE om
Nej, D jo liige D.
Stemte du D
Nej D V Gud, jæ ikk gjårde!
Sæl D mindste Gud har skabt er stort!
Gjorde du D, gjorde du D virk´li?!!
Jæ tror bare jæ lister A..
Hov hov, har man sagt A må man osse sige B!
Ikk nødvendigvis. Bare fordi man ka, R D ikk sikkert man ska…
Jæ ska tisse nu!
Jaja. Løb bare med flowet å la mig om resten. Typisk. KH Tordenskjolds Soldat.
Alløø RET!
Uhm…
D smagte sgu godt.
D kan vi godt lave en anden gang.
D ka aldrig gentages.
NET OP.
Der R hva der R!
D smager som rævepis og terpentin
Å illywel bliver man glad som et svin.
D da D.
D R D vi vil ha!
R bunden nået?
D kommer an på, hvodden man ser på Gryden…
Det højeste er det laveste og det laveste det højeste.
Å omvendt.
Lad os synge ”Vi sejler op ad Å-en”…
Nej, nej – vi ska da ha den nye fællessang…
Du mener ”Overflodssangen”?!
NET OP, du kan lige dele Pamfletten rundt….
Eller finde den i NOK R NOK- bogen på Nettet.
NET OP
Sidste side i Pamfletten, er du klar v klaveret Store Bjørn?
Jeps, har alle fået et eksemplar?
Ellers må de hente et ved Mimers Brønd i Aarhus.
NET OP.
Lad Helan gå.
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Ja lad dem bare få ”Fra online til deadline også”.
Der er ingen smalle steder i Bredgade.
Bopbop….
Bogværket er fyldt med humor, sange, billeder, regnbuens farver, small talk, dybe hestehuller
af psyke og ånd, dagbøger, eventyr, sms-er, selfies, mails, kopier af offentlige skrivelser og
dagens nyheder. Det er summen Sigma og Zigma af alting. Samling af modsætninger osv.
Man behøver ikke forstå det, man skal bare læse energierne ind i sig og blive en
velfungerende, galaktisk borger, der ved energiernes hjælp udvider hjernekapacitet og
hjerteenergi og deraf ansvarlighed for eget liv og empati for andres – og deraf opstår helt nye
samfundsløsninger, hvor ærgerrighed og overforbrug daler til gunst for klimaet og øget
samhørighed. Værket kan ikke som sådan diskuteres, da hver læser får sit unikke energi- og
forståelsesinput og inspireres indefra til at møde sig selv.
Grunden til at folk afviser værket, er fordi de ikke synes, de forstår det. Men det kan og skal
ikke forstås. Det kommer fra et højere bevidsthedsplan end vi selv magter, og løfter os. Det er
ALT i Altet det, det handler om. En gave fra Galaksen til Jordboerne givet gennem mig. Mvh
M O Z Z.
(Tilføjer 11.01.2020: Jeg hørte aldrig fra borgmesteren, men jeg har fået nyt numerologisk
bedre navn, hvilket jeg også skrev i mailen til ham, hvor dette brev var filen….
Fat det nu for filen da! Livet handler jo i bund og grund om at gennemføre sit Blueprinteansvar. Lettest går det, når andre kan mærke deres på godt og ondt. Vi lever en helhed og
trækker vejret sammen.
Så husk lige tandbørsten ☺)
Jeg fik aldrig svar fra borgmesteren.... Ringede til kommunen for at høre om min
henvendelse var røget i spamfilteret? De undersøgte sagen – jeg hørte intet…
Alt i alt dokumentation på, at man går med en sandhed, først ønskes det, men når
ansvaret toner ind, så fornægtes det og henregnes til løgn, opspind og sort magi o.lign.
Og dér i de toner, finder vi den danske ytringsfrihed. Men nu, den 12.01.20 stilles man på
kloden sit ansvar for døren! Nu går den ikke længere. Nu hæves det skib NB22 som sank
i fordums tid. Nu D nu – og bogkuglen ligger rede som hjælpende håndsrækning, lavet
med rettidig omhu! Givet fra engle og mestre og højere selver og galaktiske eksistenser
og visende at Lyset altid har haft magten på Jorden. Alt andet er fordomsforelskelse.
Har du lyst at hjælpe?
Det skete i de dage, at der udgik en befaling på Nettet fra bøgernes Kejser:
Kære Lysarbejder. Netop nu klokken 18.00 åbner et paradigmeskifte. Det er
Saturn og Pluto, der går i konjunktion og indleder en ny fase på Jorden. Det
samme skete da 1. verdenskrig skulle på tapetet og noget lignende da Luthers
reformation gik i gang. Til begge planeter hører traditionelt set farven sort, og
jeg anede ikke, at mit livsværk sigtede til denne astrologiske begivenhed, netop
nu. Måske vil I bakke mig op i sandhedens time? Det er stærke planetare
kræfter og det handler om magt og ledelse og det stille tog kører nu i nat, inden
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jeg retter henvendelse til pressen for gud ved hvilken gang, pt uden resultat. Jeg
ties ihjel, selvom jeg sidder med mange nøgler til fremtiden.
Opdag GPS´en der guider Danmarks befolkning fra Internet til Æternet og fra
smerte til ånd. Giv mig 4 minutter. Hør 3 små lydfiler under billederne på
www.raisingtherays.com.
Vil du kort vide mere er genvejstasten "Higher Ground" bog nr 5.
Aktionen lyder på flg.:
Skriv til Århus Stiftstidende/ debat@stiften.dk: titel OPRÅB og mailindhold: Vi vil
have noget at vide om www.raisingtherays.com. Vi hører I tier et bysbarn
ihjel./evt dit navn
Skriv til Aftenshowet@dr.dk eller 1234@tv2.dk titel OPRÅB indhold: Vi vil have
noget at vide om www.raisingtherays.com. Vi hører I tier henvendelser ihjel./
navn
Et stille tog kører i natten (Digt af Bjørnstierne Bjørnsson)
Kærlig hilsen Havanna Zeliina Vegha Frandsen.

Giv videre....

www.raisingtherays.com
14.01.2020: 2 dage senere: Ingen har rørt en finger og æteren er tavs som graven… Ikke
engang mine venner har givet lyd fra sig. Jeg er gået solo i verden.

En gave fra Galaksen

Pt. mere end 10.000 sider oplysning, energi og
healing, man bare dagligt kan læse sig til. Her er det netop nu foldet ind i 33 ulæselige
sort/hvid-trykte bøger, da 33 er et mestertal, men også det numerologiske tal for mit
efternavn Frandsen. Værket er dog autentisk lavet i regnbuens farver. Dvs. meddelelsen
fra Galaksen er: I får kun dette bogværk til rådighed, hvis I selv indvilger i, at gøre det
læsbart!!!! Det er pt. sort/hvidt-krypteret. Nåde for nåde!
Når forlægget bliver færdiglavet i det rigtige antal bogbind er der måske 40 bøger? Jeg
bor nemlig i nr. 40 og min postkasse ser tilfældigvis således ud..
I dag slår nederste forståelses-sammentræf mig… senere kommer andre lag.
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Lige tiltrækker lige.
budskab: Halloo…. Du bliver pisset på!

Og jeg forstår Galaksens

Og hvilket spejl, tror du så, Galaksen med rettidig omhu har lagt i bøgerne af danskerne?
Vi har fået Enden på Komedie! Nu fatter Forfatteren måske Fatter?: Find dig et andet
land at bo i, hvor du ikke kun er på tålt ophold. Find dig et folk, der værdsætter dig og
vor kontakt. ”Så ka´ de lær´ D!”

Så deet… nu D måske nu?!

Grønærten lukker

Prinsessen på

Porten bag sig.

Hvem gider mænge sig mere med

”Ærtebøller”?! ☺
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Der r vel heller ikke mere at skryw hjem om, så deet…. Jeg nupper lige

Perlen selv på Higher Ground

Bløp…

Godt! Så

Sæt nu bare Gryden her på

Det er fuldbragt…

I love IT!

Bog-ringen er nedsmeltet!

mangler vi bare

isen…

, så orner det hele sig selv ad

åre.

Drip, drap, dryp, men drop ikke!!!

Med kærlig hilsen

Den Galaktiske Føderation af Lys.
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Lev vel I gamle Guder i jeres tempelgrav, for husk at ikke et eneste billede, bogstav eller
tone på hjemmesiden er forkert i forhold til hensigten! Det SAMME gælder alle bøgerne!
Der R D der R! Du kan sende din klage til Galaksen inden 4 uger – men de har det
ligesom det offentlige system i Danmark – du får aldrig ret!
Bogværket har derfor også 3 titler
”Den sorte Perle”, ”Den sorte Perle – et Makemake makkerværk” og ”Den sorte Perle –
gennemtænkte Eksempel”.
Nok om alting! Sagde kvinden af få ord, og ”Ha´en go´ dag!”

Det sataniske forår.

Nogen har hængt denne lille turkise handske på en pind ved min
matrikel, og jeg finder den den 07.01.2020 kl 11.00.Så derfor er Indigobogen dedikeret til
Folkesjælen, som appendix, da jeg ellers har lagt mine slidte turkise arbejdshandsker af
læder væk. Værket er ”færdigt” og læder er bedst, når man har med ild at gøre. Inden
denne del af bogens indhold skal komme for en dag, er mit fundament renset af hvide
flammer, så jeg i udgangspunktet er ren.
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For at forstå mest muligt af denne bogdel, vil jeg bede dig læse
ordlisten, så forstår du nemlig bedre jongløren og taber ikke boldene .
Klokken er 08.00 den 08.02.2020 og der har været uro hele morgenen. Det er Månen, der vil
noget. 8-tallet står for Saturn og 2-tallet for månen, hvis man tænker i numerologiens baner. Hvis
man tænker i astrologiens baner, så er Måne og Saturn de to planeter, der kendetegner
inkarnationsaksen i et horoskop. Månen er moderen og Saturn er faderen og selve
inkarnationsaksen fortæller noget om, hvad man er rundet af gennem slægt og fortids erfaringer
og hvad der så er målet i det liv, man kommer ind i.
Hvis jeg nu var astrolog, hvilket jeg ikke er, så ville jeg lægge ”fødselshoroskopet” for denne bog
ved at bruge det overforstående tidspunkt til at finde ud af, hvilken slags bog dette her er, hvilket
mål den har og hvordan den vil blive modtaget i verden, hvilke skyggesider, der er ved den og
hvilke forcer den har.
Men nu kender jeg jo allerede titlen på bogen. Den blev mig nemlig givet 26. eller 27. januar. Jeg
mener det var den 27. jeg sad med min spiralkalender og fyldte dagens gøremål ind på siden for
den 27. Og så var der ikke mere plads, og jeg måtte vælge, at huske at skrive inspirationen til
bogen ind også - og det blev så skrevet på siden overfor med den 26. ”hvor der var plads i
kalenderen…”. Men noget var også allerede i gang dagene forinden… indre uro… så hvornår
fødes man? Hvornår rører sjælen på sig og vækker bevidstheden om fremtiden? Hvornår
overskrides tærskelvogteren og man må sige NU D NU!? Og hvorfor er det så lige NU og ikke
nu? Og nåede man at fange det rette tidspunkt for livsbanen? Hvad påvirker nuet og hvordan
skabes livsbanen? Jeg har skrevet hele livet om disse ting, så det må ligge i min Livsbane. Det må
være mit Blueprint, mit kald, min metier…
Jeg har lige sendt en mail til en astrolog og bedt om lidt assistance, en idé om hvor denne bogs
Livsbane går hen ad. Jeg venter på svar, men får det nok ikke. Det tager tid at lægge et horoskop.
Det er en seriøs beskæftigelse om end den i Danmark er noget, man lader hånt om. Aha – måske
er det derfor, man ikke vil mig i Danmark? Jeg er nemlig mig selv som horoskop, meget bevidst
og man regner jo ikke dette for noget. Jeg er et okkult menneske. Man kan næppe komme
længere ud i hampen end jeg er, da jeg lever bevidst på hver dags planetstillinger. Minutiøst svarer
mit virke til helheden. Jeg er spejl af helheden, og derfor har jeg lavet bogværket ”Den sorte
Perle” som helhedsformidleren Sigma, der er summen af alting. Jeg er mig, men jeg er også
kollektivet og det kollektivet vælger at spejle ind i mig. Og den cocktail har vist sig at være
skæbnesvanger for mig, mest til gavn for Danmark og til stor smerte for mig. Derfor må dette
forhold slutte nu. Enten må Danmark åbne positivt for mig, eller også må jeg flytte til et andet
land. Jeg har levet 61 år på tålt ophold i Danmark, og derfor kun mødt Danmarks og danskernes
skyggeside. Den samme svanesang om og om igen. Jeg er Danmarks termometer, tager landets
temperatur og sender healing ind under sygdommene, så Danmarks Chiron (Den sårede healer)
får den lease, den skal have, anerkender dybderne, elsker dybderne, som danskerne ikke vil være
ved, måske slet ikke kender, lukker hullerne med kærlighed og omsorg og sender et nyt,
opbakkende visdomslag og fundament ud. Langsomt, støt og sikkert så alle har en løsning i
hverdagen, en ven i nøden.
Det er absolut sidste gang, jeg kommer til Jorden, så derfor ville jeg ønske, at mine sidste år på
denne planet ville vise sig fra den milde og gode side, bare som lidt positiv feedback for tro
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tjeneste siden prælemurisk tid. Men ingen har dette for øje, man lever i den tro, at vi kun er her
én gang, kun har ét liv og derfor gælder det om at kaste sig grådigt ud i alt muligt og forlange alt
tænkeligt af livet, fordi vi panikker før lukketid. Jeg er ikke i panik. Jeg er ganske rolig. Jeg har
prøvet døden mange gange og i mange forklædninger; men alt i alt, så præges jeg alligevel af en
jordisk fornuft og logisk tankegang i forhold til afslutning af en meget lang inkarnationsrække. Er
der balance i regnskabet? Har jeg ydet, som jeg har fået? Hvordan vejes jeg med Vægtens lod? Jeg
er født med den nordlige Måneknude stående i Vægtens tegn, her findes mit Dharma. Der skal
være balance. Men fakta er, at jeg har givet ud hele mit liv, er blevet tiet ihjel og har derfor ikke
fået tilsvarende tilbage. Det begynder for mig at se ud som om, at det ikke er mig, der er noget i
vejen med, men det lands folkesjæl, jeg født ind i. Mit horoskop viser, at jeg er gunstig for
Danmark og danskerne, men det omvendte ikke er tilfældet – danskerne vil have svært ved at
acceptere mig. Så hvorfor blive? Hvorfor ikke lave opstandelsen efter den psykiske korsfæstelse i
et andet land? Gentage successen…
Jeg har kunnet mærke den danske fornedrelse i 61 år og mit liv kan gå hen og blive relativt kort
astrologisk set. Så jeg skal beslutte mig for evt. 9 år mere i fravær af accept, eller bruge de sidste år
på at slå mig ned i udlandet, hvor man så som noget naturligt vil se mig som anderledes, fordi jeg
der vil være udlænding og måske på tålt ophold. Men man kan måske være på tålt ophold i et
land, hvor folkesjælen så bedre tolererer anderledes tænkende og handlende mennesker?
Det er et dilemma. Verden er blevet ufri og helst ville jeg leve som suveræn verdensborger, men
qva det forhold, at jeg aldrig har fået positiv respons på min væren, så har jeg ikke noget at leve
af. Jeg har ingen indkomst, for man har ikke villet have det, jeg havde at tilbyde, man ville have
det modsatte…. Det modsatte af hvad? Bare det modsatte. Hele tiden det modsatte. Jeg har nu
undersøgt det til bunds gennem alle årene. Iagttaget det 360 grader rundt. Og ligegyldigt hvor jeg
står på cirklens bue, så vil man have det modsatte fra mig og vender mig derfor ryggen og føler
man har taget det rette valg….. Jeg giver folk styrke til at stå selv…. Men nu har jeg brug for min
egen hullede styrke til at styrke mig selv, efter der er drevet rovdrift på min energi i 2
menneskealdre.
Jeg står til menneskeligt at skulle vende mig 180 grader nu, efter at have leveret energi helt ned i
angiveriets energi. I turn. Endelig er bogværket med opdrift og fremdrift givet af mit
energisystem færdigt. Jeg skal nu blive det modsatte af, hvad jeg har været i 61 år. Horoskopet
forlanger det. Jeg er sat i planetarisk transformation af planeten Pluto, der kræver forandring.
Hvis det ikke siger dig noget, at Pluto er i spil, fordi vi i Danmark ikke anerkender astrologi, som
ellers er universitetsfag i andre lande, så tænk på 2008.. Finanskrisen begyndte… det var Pluto,
der gik ind over grænsen til Stenbukkens tegn og begyndte sin hærgen af alle de instanser, som vi
troede ikke kunne forandres. Alle de institutioner og konstellationer vi troede på og lænede os op
af – fagforeninger, kirken, fællesskabet, det offentlige systems hjælpsomhed, grundloven,
bankerne, folkeskolen, børnepasningen, landbruget, hyggen og så videre – Pluto kræver, at man
laver tingene om OG at man gør det bedre! OG med bedre menes mere i overensstemmelse med
det Universet kræver af os og det, der er landets og Jordens Blueprint. Nationen må gøre status
og tage sit ansvar op, se på sig selv og træffe nye og bedre foranstaltninger i overensstemmelse
med det univers, vi lever i.
Og hvilket Univers lever vi i? Vi lever i ét ud af flere universer. Det Univers, vi lever i, er et 2.
stråle Univers. Og det er der næsten ingen på Jorden der aktivt ved. Det er okkult – altså skjult –
viden. Selvom det vedrører os alle sammen! Og sådan noget gør mig forstemt – at vi ikke ved
besked om så fundamentale ting! 2. stråle er en giga energi, strøm eller tilstand af kærlighed og
visdom og det er vort univers bygget af. Derfor er alting som det skal være. Vi kan ikke få det
bedre. Vi lever som blommen i et æg og det er kun Kinderægget, der får det til at blive til
Starwars. Men der er noget, der ikke stemmer og jeg ved ikke, hvad det er… jeg er ikke klog nok
til at spotte det, da min egen uvidenhed spiller en aktiv rolle i det. Jeg er kun på vej…og jeg ved,
der er skjulte parametre, som vi ikke kender aktivt og brugervenligt til. Men vi kender janteloven,
vi kender kapitalismen, vi kender krig og ufred, vi kender kampen, vi kender opdelingen af
planeten, vi kender vor ærgerrighed og meget andet. Men vi ved grundlæggende ikke, hvorfor vi
er her! Og vi ved ikke meget om, hvor vi skal hen.
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Det er vi så ved at finde ud af, og det er mig bekendt således, at alt i årene fremover i den
uoplyste retning, vil blive kendt. Jeg er selv en del af de personer, der finder og videregiver
information herom. Og jeg har fundet ind i en af måderne, hvorpå livet krypteres. Mit problem er
bare – man gider ikke høre om det. Man kan nemlig ikke rumme det! Og man kan ikke rumme
det, fordi man hele tiden skal bruge sin tid ved en elektronisk skærm, hvor der hele tiden sker
ændringer, som man ufrivilligt må følge med i. Det hindrer den autentiske kryptering. Smadrer
sjælens koder. Det er en Plan. Og jeg vil gerne have du lægger mærke til, hvordan du manipuleres
med! Én ting er, at elektronikken blev nødvendig for at udvide og aktivere menneskehedens
hjerne til at kunne modtage og honorere flere input – MEN hvis du også lige vil lægge mærke
til… Det har toppet nu! Læg mærke til, at det du nu betaler dyrt for i elektronikbranchen ikke
længere er noget, du har behov for! Man er begyndt at tjene penge på din afhængighed af nyt stof
og hjernemæssige udfordringer. Så der skal ske noget andet nu. Man skruer op for friktionen i ly
af, at der kan sælges småjusteringer i apparaterne, nye apps osv. Du holdes bevidst til skærmene.
Så længe du hele tiden møder nyt, så bruger du kræfter på at overleve med det. Du sættes i
konstant afmagt og kamp. For at håndtere denne afmagt kan du lære dig at spille elektroniske
spil. Men for hver gang du slår en figur ihjel og tjener penge på det, så er det det, du vænner dit
hormonale feedback til. Sejrsrus. Og der skal mere og mere hormon til for at tilfredsstille dig.
Jeg ved godt, at man siger, at det ikke skader at spille voldsspil og se uhyggelige film, men
hvordan måles det? Common sense alert! Det sker næppe med kirlian-foto, som det burde. Med
energi bygges Verden. Vi ved det først, når alle voldsfilm og spil er skiftet ud med de modsatte og
dermed opbyggende energier igennem én generation. Krig og vold er kedeligt. Mere interessant er
det, hvordan man opbygger et univers, hvor man fx kan være i godhed. Det kender vi slet ikke
noget til endnu! Det er en udfordring. Mine bøger er begyndelsen.
Når dit system har nået et vist niveau, og det er hjernen vi taler om, så er eksperimentet med
menneskeheden forbi. Det vil ske med 5G. Her skilles fårene fra bukkene. De der kan klare
højhastigheden overlever. Sådan ved vi det fra Darwins evolutionsteori. Men hvis jeg nu siger til
dig, at evolutionsteorien går hånd i hånd med det guddommelige design, vil du så ikke gerne vide,
hvem designeren er? Vi tror ikke på guddommeligt design. Vi har videnskaben og Darwin og
teorien virker, så deet gider vi sgu ikke høre om….
Jeg ved bare, at der er tænkt på ALT, da vi lever i et mentalt univers. Så hvordan hænger det
sammen? Kærlighed, visdom og mentalisme? Det hænger sammen i et guddommeligt design, der
har designet Darwin og hans teori. Og når vi har sat de to ting sammen, så begynder vi at bevæge
os ind i en helt ny helhed, som er nærmest grænseløs. Følelse og tanke bliver også ét.
For at forstå, eller bare opleve denne helhed, så skal nogen vise os dens eksistens. Og det er her,
jeg kommer ind i billedet, ligeså lille som jeg er, i Altet. Og selvom du forsøger at sparke mig væk.
Jeg vil godt have, at du lige netop nu, i teksten tager en lille pause og ser på dig selv: Hvad tænkte
du lige om dette her?
”Jo, det lyder da spændende, men jeg har lige travlt med noget andet, så jeg smutter…” eller
”Nå, endnu en af dem, der vil gøre sig bedre end os andre, jeg er smuttet… Vi har ikke tid til
blærerøve, fri mig! Hvad rager det mig. Delete!”
Ja. Du har travlt med noget andet – nemlig at træne din hjerne til engang at kunne modtage det,
jeg taler om.
Og ved du hvad, du arbejder i den tilstand som elektronikken har fået dig til at forstå livet i. Du
handler og agerer og tænker som elektronikken har kodet dig til, for at udvide din hjernes brug.
MEN på et tidspunkt, så skal du til at være menneske igen. Og dette menneske skal helst kunne
være i 5. dimension, men du har endnu ikke hjerne til det, endsige hjerte til det. Du lever endnu
friktionen. Og det er frustrerende og det er i princippet en livstruende tilstand.
Elektronikken træner din hjerne, men det er et uorganisk medie, så derfor skal du selv stå for
tilsvarende at træne dit hjerte! Ellers klarer mennesket ikke sit næste evolutionstrin bevidst ind i 2.
stråle-universet. Vi åbner ikke for Universet. Vi trækker os ud som iagttagere.
Lige nu er vi ved at skabe kommende generationer, der tænker ligesom computere.
Forældrerollen er skiftet ud og børn og unge spejler sig i skærmbilleder og forbrug og hvor langt
man kan komme med sin identitet i det regi. Alle søger grænser, men skubber dem foran sig. Og
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det gør, at man får en metallisk opfattelsesevne, som resulterer i indre ulykkelighedsfølelse på
bunden af mennesket, da mennesket jo er organisk og astralt funderet, netop via sjælen.
Elektronikken er resultat af, at udviklerne og sælgerne af elektronik er blevet robottiserede af
deres egen interesse og lige netop ikke kan stoppe igen. De drives af energien, ærgerrigheden, det
nye, udfordringerne, den klingende mønts ekko, beherskelse, kamp, revolution og den kloge
narrer den mindre kloge og humane visioner fordrejes til, at vi ønsker at leve fuldkommen
kontrollerede, som højeste lykkeparameter. Ingen kan tale imod det, da hormonsystemet hele
tiden taler for det. Vi skal bare lige lidt længere hen, så har vi styr på det, så lærer vi at håndtere
det… MEN det er lige bestemt det, vi ikke gør! Man kan aldrig lære at kontrollere det
grænseoverskridende. Det er jo selve humlen i begrebet ”grænseoverskridende”! OG elektronik
er grænseoverskridende, da det er energien fra planeten Uranus, der bruges til at lave og forstå og
det med. Men ”grænseoverskriden” er lige netop ikke lykke, med mindre der er sat en grænse,
hvor du så får en belønning for at være nået til – fx at slå en ting ihjel i et spil. Vinde over en
anden og bibeholde taber og vinder og dermed dualisme. Men vi skal evolutionsmæssigt bare ikke
den vej!
Det vi skal bruge den udvidede hjernekapacitet til er det stik modsatte!!! Nemlig helhedstænkning!
For at kunne helhedstænke er man i begyndelsen nødt til at fornemme, hvad det vil sige at tænke
en helhed. Vi lærer det ved at bruge psyke og hjerne og de almindelige 5 fysiske sanser. Derved
kommer vi til ”for og imod” og ”på den ene side og på den anden side”, ”jeget og duet”, ”jeg og
vi”, dem og de andre og set i forhold til den kasse , så skal vi flytte den anden kasse osv. osv. – alt
sammen for at få tilfredsstillet vore basale behov for overlevelse.
Men dét, der sker i helhedstanken er, at man allerede er forbi dette dualistiske tankemønster og
konstant lever og skaber win-win situationer. Altså liv, hvor alle er tilfredse og glade og
udfordrede og trygge på én gang. Og det sker ved at bruge sine sanser i opgraderet form, altså
klarsyn, klarhørelse, klarføling, klarlugt, klartale.
Og her var det så lige, jeg kom ind i billedet, for jeg har lavet en skriftlig lykkepille, der udvider
din hjernekapacitet, fører dig ind i oplevelse af helhedstanken og fører dig ind i energien af dit og
helhedens Blueprint. Altså hvad der giver både dig og helheden den feedback, der får dig til at
leve i tilfredshed, fordi du forstår hensigten med dit liv. For dig og for helheden. Og det næste
skridt ligger lige for. Og for at tjene helheden er du nødt til at se dig og din næste som en helhed.
Men så kommer problemet lige… for denne skriftlige lykkepille er lige netop så tilpas meget
anderledes end dualismen, så ingen vil og tør tage imod den. Og lovgivningen falder totalt til
jorden i forsøg på at sætte grænser for det guddommelige design. For det er dét bøgerne er. De er
et guddommeligt design, som jeg efter bedste evne har gjort oplevelsesmuligt. OG ingen ved,
hvad det kræver af dem, blot at høre om dette her! Men at fornægte det er en skændsel.
Og det første jeg vil foreslå i den forbindelse, det er: Lad være at dømme noget du ikke ved hvad
er og som ikke kan forklares, men kun opleves. Det er selve livet og dets parametre, der ligger i
denne lykkepille, som er et bogværk man bare skal læse og være i, indtil man går ud af det på et
højere bevidsthedsplan og ved med sig selv, hvad helhedstænkning er og hvad det indebærer. Det
er lavet for at vise, hvad det er vi skal ændre. Hvad vi må frem til at rumme. Hvilke holdninger
der må forgå for at vi kan få menneskeheden til at følge med Jorden, der allerede har åbnet ind til
5.dimension. Og det bogværk jeg har lavet færdiggør dig i 4. dimension og Konceptet, der følger
efter vil så kunne åbne dig for 5. dimension, men det kræver du har hjernekapaciteten og
hjerteenergien til det. Ellers kan du ikke bruge det til noget. Det var det, der skete for os der tog
energiportalens svingninger ind. Vi blev ”arbejdsløse” fordi resten af verden ikke var klar. Så
bogværket er et trænings- og udviklingsmedie. Derfor skal der også ske et skift i, hvordan vi
opfatter den generelle arbejdsstyrke. Der er nemlig plads til os alle. Det er det guddommelige
design og det ophøjer os til et mere autentisk demokrati.
Når jeg fortæller om bogværket, bliver folk begejstrede for det. Når de hører, de skal læse 10.000
sider mere end én gang, så fornægter de det. Det er som om, det er for stor en mundfuld, og jeg
forstår dem til fulde. Det svarer til min egen situation her og nu, hvor jeg efter at være færdig
med min del af skabelsen af værket ville skulle starte forfra og læse det hele igen. Det føles
ulideligt. Men der er det forunderlige ved værket, at man lige netop får energi af det! Og fattes
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man af humoren i værket, så higer man efter de landvindinger den giver i kvantespring. Så det
man dømmer som et uoverstigeligt bjerg af tekst, det bliver man ”positivt afhængig af” – ganske
ligesom du er blevet afhængig af din pc og andre elektroniske medier. Der er bare den forskel, at
dette bogværk er givet af højere bevidstheder af os selv, som lever ude i galaksen og ved, hvordan
livet er designet og hvor vi skal hen ad her på Jorden. Planen er nemlig lagt og derfor trænes
helhedstanke og derfor heales ubalancer og derfor øges din forståelse og din fornemmelse for din
sjæl og dit job på Jorden, som ingenlunde er en tilfældighed. Der er simpelthen styr på alt, på nær
din lydhørhed, som da er din egen tærskelvogter. Og hidtil har danskerne ikke være lydhøre
overfor denne galaktiske gave, som sætter os i stand til at overskride tærskelen som isolerede
jordboere til at blive bevidste galaktiske borgere, der har kontakt med os selv i andre dimensioner
af liv; som ved, hvorfor vi er her og forsøger at lave os netop føromtalte helhed.
Men nu er janteloven jo som bekendt syren i den danske folkesjæl. Og denne bog udspringer da
også af jantelovens syrlige svitsen mod mig og mit livsværk, min metier, en af årsagerne til, at jeg
er født denne gang. Og derved begår man hybris, som ikke står vel til den demokratiske tanke.
Jeg er ikke født for at fornærme nogen. Jeg er født for gennemføre en galaktisk opgave og
samtidig vise, hvad en galaktisk opgave kan bestå i. Og det er winwin.
Jeg er med på, at ting kan være svære at forstå og der er mange ting, jeg ikke selv forstår. Men det
sker hvis jeg skal bruge andre former for intelligens end den, jeg er født med. Jeg kan for
eksempel ikke bruge den intelligens pt. som I er ved at træne op i de elektroniske medier. Den
dør er ikke åben for mig i dette liv. Jeg bruger den intelligens, som I skal bruge, når I er færdige
med elektronikken. Når I er færdige med elektronikken, så skal I til at bruge den åndelige
intelligens. Og den kommer via Neptun, som bl.a. rummer kunsten, healingen og alle de psykiske
sygdomme verden har fået. Derfor ved jeg helt ind, at jeg har skabt en homøopatisk lykkepille,
der bygger bro mellem Uranus og Neptun og byder Pluto velkommen. Den åndelige intelligens
går gennem det psykiske niveau og sindet. Og derfor ligger det bogværk, jeg har lavet på et
psykisk/åndeligt niveau – for at trække kamelen igennem nåleøjet. Det går nemlig så let som
ingenting, når kamelen bliver ånd. Det er logik for perlehøns, for i den tilstand vælger ånden
nemlig selv om der overhovedet skal være et nåleøje, eller den blot skal ”nøjes” med at bestå ved
sin helhed. Hvorfor krænge sig ned i et jumpsuit, der strammer, hvis man kan udfylde helheden
og være alt på én gang?
Nå, mens jeg kører på frihjul her i teksten, så er der måske kommet svar fra astrologen på mail?
Øjeblik, det tjekker vi da lige. Der skal jo nurses og curles hele tiden – og bogværket er da også
Magna Mater som curling-mum. Å D R ikk så Ring endda. Det resulterede jo i en unik bogRing,
der i princippet kan opstartes hvor som helst, og derfor efterhånden har udvidet sit legeme i
trængslen af indsigter og ringbrynjer i folkesjælen til at blive en omtrent fuldbragt bog-Kugle.
Altså en kugle af ord og deres energi tilsat de ydre og indre regnbuers farvesubstans, som da alt-ialt i helheden healer krop, psyke og ukendte, åndelige møder. Nå, det var lige den mail….
1. mail: Hej X. Jeg er lige gået i gang med en bog, der hedder "Det sataniske forår". Den
lægger ud med betydningen af fødselstidspunkter, speciel MC/IC akse. Og bogen handler
om den danske folkesjæl på en eller anden måde. Vil du være behjælpelig med et hurtigt kig
på tidspunktet kl. 8.00 8. februar 2020 = 8 8 2 2 2 som er 8/Saturn og 2/Måne- tallene og
dermed inkarnations-aksens planeter...
Hvordan er bogen - hvordan passer den ind i Danmarkshoroskopet?
Og hvordan passer jeg (som 8-er) ind i bog og Danmarks horoskop lige nu? Det kunne da
være yderligere interessant, men vil nok tage dig for lang tid at finde ud af. Vil du sende et
udskrift af øjebliks-zodiaken for hhv bog, dk-horoskop og mig selv, hvis du ikke har tid til
andet?
Er det et "godt" tidspunkt? Er der noget, der som astrolog springer dig markant i øjnene,
når du ser de 3 zodiaker sammen? Det føles som et meget ikke-tilfældigt tidspunkt. Det
er også fuldmåne cirka 24 timer efter....
Mvh Havanna Frandsen

41

(PS - denne mail bruges evt. i bogen, som eksempel på, hvad man kan spørge en astrolog
om, som man ikke kan få svar på andre steder. Men det afhænger af den videre inspiration,
jeg ved det ikke.)
Mail 2: Handler det om det gamle tema: at "profeten"/mig må træffe det valg at forlade sit
hjemland, fordi man ikke er velkommen i det land, hvor man er født???? /Havanna
Svarmail: Uha har to klienter i dag og er ved at fgå ned med stress, skal på xxx i næste
uge og have yyy klar som jeg ikke er begyndt på, så den næste ledige tid er ca. 1.4.
Mail 3: God vind med det!
Mail 4: Hvorfor har du egentlig ikke lavet en henvisningstjeneste til øjebliksastrologer, når du
aldrig selv har tid til at leve op til egen reklame? Der burde være en slags assistanceservice, så man
kan bevare "troen på astrologi". Når man hele tiden går forgæves så skaber det altså negative
Wibes. Hvad med at honorere nogle af de elever fra Findings skole og andre astro-skoler, så de
har nogen at øve sig på? Det ville give en helhedsforretning og fornyet energi…
Jeg har sat mailudvekslingen ind her, for den er faktisk symptomatisk for mit liv i Danmark. Jeg
sætter den ikke ind, fordi jeg vil skade vedkommende, for denne gør nemlig generelt set en stor
indsats i Danmark. Og jeg ved selv, hvordan livet fyldes, når man har med universet at gøre og
hvordan man knokler hver dag for ærligt og redeligt at præstere sit ypperste. Derfor åbner jeg
også for en mulig og omgående inspireret ventil, der relativt let kan afhjælpe overtrykket. Det er
et empatisk råd, der rækker ind i fremtiden og kunne være til både glæde og gavn for helheden.
Win-Win.
Om lidt får jeg efter al sandsynlighed et svar, der viser, at min empati er misforstået som en
anklage, fordi energien af irritationen over danske afvisninger og afslag er ledsager. Så er min
MC/IC-akse og mål med livet blevet beskudt igen. Hvem gider blive ved med at modtage
afvisning på afvisning, afslag på afslag….
Og hvis jeg beklager mig over ikke at kunne komme længere med mit arbejde, så ville en ikkeempatiker med overfladiske empatiske træk sige: Hvorfor beder du ikke bare nogen om hjælp?
Og ved du så, hvad der sker? Man bliver ked af det, for det viser, at den næste, man taler med, er
fløjtende ligeglad med konversationen, bange for at blive involveret eller kyniker. Men det viser
også et omfattende socialt hykleri, som vi lever med. Tænk bare på sloganet fra
Danmarksindsamlingen: Landet med det store hjerte.
Jeg kan tælle på ÉN hånd, de gange, hvor en dansker i løbet af al den tid, jeg overhovedet kan
huske tilbage i det her liv, har spurgt mig: Skal jeg hjælpe dig med noget?
Jeg kan også tælle på to hænder de gange en og samme ”indvandrer” har sagt: jeg kan godt hjælpe
dig med….; men hvor jeg så ikke har kunnet modtage hjælpen, fordi danskerens forudgående
hjælp, jeg har bedt om, ikke blev givet. Det gør tilbyderen ked af det og jeg opfattes evt. som
utaknemmelig eller bare som almindelig utilnærmelig dansker. Men alt i alt har det betydet, at jeg
altid har klaret mig selv. Og andre forudsætter også, at jeg kan klare mig selv, fordi jeg ligner
sådan én. (Jeg håber, du har lagt mærke til energiskiftet og tonen efter mailniveauet kom ind!
Elektronik trækker altid min energi ned og er bevist siden kinesiologi kom til Danmark i
1970erne).
Jeg ved simpelthen ikke hvilken kommodeskuffe folk har lagt deres bevidsthed i. Men den ligger
et sted i nærheden, for jeg kan høre, den skriger til himlen! Tag dig dog for fanden af dit nærvær,
dansker! Opfør dig så du kan være dig selv bekendt!
Jeg ved, hvad jeg taler om, for det bogværk, jeg har skrevet er et spejl af danskerne og deres
skyggesider. Det er multi-level-energi-skrift. Og jeg er blevet heglet igennem et autentisk skuespil
af alle mulige og umulige skyggesider. Jeg kan ikke sige, at jeg er rystet, for jeg er vant til at
iagttage dette her hele livet, men da jeg selv skulle agere dansker i bogværket måtte jeg lave en ny
hjerne, ligesom I laver ny hjerne af IT. Den hjerne, der er dansker, er som en sum, fuld af
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fortvivlelse, usikkerhed og forsøg på at skaffe sig et tåleligt liv og konstant på vagt overfor
psykiske overgreb. Og det står i skærende kontrast til det glansbillede, vi sætter op foran os selv.
Vi er ikke, hvad vi udgiver os for og ærlighed er alfa omega for at komme fremad og opad mod
noget bedre. Og dette er universelt ment til at ske nu, fra 12.01.2020, hvor vi får sat ansvaret for
døren af Saturn og Pluto – og det haster, for det vil tage tid! Og derfor haster jeg ud med en
vægtig og nødvendig løsning via det Internet, jeg ellers aldrig er del af. Jeg har nemlig bygget
nogle af de brikker, vi skal bruge i stedet for bare at leve i virtue-reality-blændværket. Med omhu,
dag ud og dag ind, måned for måned, år for år, planetstilling for planetstilling af kosmisk energi
og så…..
Nå, men nu er det blevet frokosttid, så vi tager det bagefter. Maden skal jo også passes. Der er
problemer alle vegne, men de fleste har allerede deres løsning, hvis vi lytter indad og følger
Blueprintet. Lige nu siger mit Blueprint frokost. Men det er kun fordi min indvielse til at leve af
lysenergi ikke fungerede. Ellers havde jeg ikke haft behov for føde på traditionel vis. Pause.
Jeg må lige udskyde genstarten – taler vi samme sprog nu? Jeg må udskyde genstarten, da jeg må
ud og gå og få lidt frisk luft, og faktisk vil jeg slå et smut omkring bageren efter et studenterbrød,
for der bliver noget at studere og tænke over nu. Jeg skal nemlig lave denne bog nu, hvor jeg ikke
længere er inde i bogværket, men kommet ud af den autentiske fiktion, der førte mig gennem 3.
og 4. dimension, hvor jeg byggede en håndholdt vej for de, der vil følge efter. I 4.dimension kan
man nemlig blive utrolig paranoid og livsforskrækket, angst og alt det, vi ikke kan lide. Det er et
hurlumhejhus man kan ende med ikke at komme ud af. Derfor er der så mange mulige liv at tage
af i det regi, og det er spild af tid at leve dem alle, da flere har enslydende lære, blot givet på
forskellig vis, hvis man er tungnem. Så det er rart at få leveret en genvejstast – forstår du? Pc-eren
er blot spejl af det, der er livet. Indse det og du er hurtigt tilbage i det autentiske liv. Det pc-en
kan, kan du også. Men alt det pc-en kan, er det ikke sikkert du behøver at kunne. Men visse
principper er de samme som din egen hjerne betjener sig af og det er der, den halter – du skal lige
blive bevidst om det. Hjernen laver mapper og undermappen. Hjernen laver genvejstaster og
huskekoder osv. osv. Men ”den sorte perle” er lavet som verdens første og eneste organiske,
kunstige intelligens. Din pc og hele computerverdenen er lavet som en metallisk, kunstig
intelligens. Derfor er ”Den sorte Perle” bedre at bruge, end flere liv med metallisk
computerintelligens. ”Den sorte Perle” er en gave fra Galaksen til Jordboerne og dermed givet
som en analytisk perle fra lag af os selv, der ved, hvad vi har behov for til netop den tid, hvor
man læser de ord og farver, der står i værket. Det er suverænt! Ingen foruden du selv styrer din
indsigtsvej i værket. Men det kræver så til gengæld også, at du læser det på den måde, som det er
tiltænkt og fordret – og det er i samråd med din skytsånd, din sunde fornuft og din evne til at
være vidne til dit eget liv. Så kører det som smør i olie og dine omegaer går all alfa- in og du
bliver hvad du læser og heales for det undervejs. Du har lov til at være så grim som du vil, tænke
hvad du vil, men du skal bare blive ved med at læse. Det du ikke skal forstå, forstår du ikke, men
du skal læse det alligevel, for din underbevidsthed forstår det og vil koble det, der passer til dig, til
ret tid. Du vil ændre holdning og synspunkter indtil du opdager, at det ikke kan betale sig at have
et krampagtigt forhold til disse parametre, og derved sætter du dig selv fri og fri af den danske
snakkementalitet og brok, fordi du opdager, at der er en indre stemme, der er mere vigtig. Og det
er den, du skal følge, indtil også den ændrer sig. En sådan proces tager tid, og er du hurtiglæser er
der fare for, at du misser hele baduljen! Tålmodighed er en dyd, for det er lutter gaver du får i, på
og mellem linjerne, da det er i den ånd, det hele er givet og bygget! Værket rummer alle, men
ingen rummer dette. Heller ikke jeg som jordisk skaber af det. Det kan aldrig fuldbringes i den
forstand, at det er ”færdigt”. Og det er lige bestemt en af årsagerne til, at det ender, hvor det gør.
I fordømmelse. I Master Nihil, da ingen foruden en meget, meget høj eksistens kan rumme
værkets helhed og overskue dets konsekvenser. Men det er givet for at hjælpe os på vej mod en
ny verden ved at vide, hvad vi skal sige ja og nej til. Hvor skal trenden bevæge os hen og hvad er
det mulige udkomme af de energier, der fremhæves undercover og løfter hele vejen i opdrift og
fremdrift? Vi er frie, når vi flyder med, men vi er også bundne i friheden, nemlig i et overordnet
Blueprint for Danmark og for hver borger. Delen er lig med helheden og helheden lever optimalt
via delen. Alle har en plads og det er gennemtænkt på forhånd, hvad den plads indeholder! At
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kende til Blueprintet er ikke ensbetydende med, at man kan ligge på den lade side. Tværtimod!
Det kræver optimal opmærksomhed – og det giver mange input! OG det er det, du træner via
teknologien. Ikke andet! Lysvæld bagved lysvæld og mange bolde i luften samtidig. Derfor er
teknologien indgangsporten til det kommende nye samfund, der er et Blueprintsamfund. Det er
det repræsentative og økonomiske demokratis endeligt til fordel for et intunet liv, der følger
hensigten med ens inkarnation meget nøje. Og følger man hensigten meget nøje, så ligger alt,
hvad man skal bruge lige for, hele tiden. Det betyder ikke, at livet er konstant let! Det betyder
bare, at man ikke behøver brokke sig over at livet går op og ned og tro på angsten for evig
fortabelse, thi det har ingen planlagt for sig selv. Det skader jo helheden. Og vil andre forbande
ens liv, ja så mangler man jo evt. den brik som dette liv skulle have givet en selv til rette tid.
Måske har dette menneske i fornedrelse og manglende udsyn på vejen taget sit eget liv – og andre
liv går da også i stå og vi får en ommer. Derfor er der også taget hånd om selvmordsenergien i
bogværket, da tanken om selvmord er en naturlig del af vejen frem. Så værket vil redde liv og går
ind for helheden til fælles bedste. Til gengæld går det så meget ind for helhedens funktion, at det
accepterer, at liv går tabt undervejs og ikke skal reddes for enhver pris, da det kan tynge helheden
unødigt. Derfor er en del af energierne i værket også energier, der kan bruges til både at tage og
give liv, altså sørge for transformationsprocessernes overgange lettes. Man kan genstarte liv med
energierne og man kan yde aktiv dødshjælp med dem ved at hjælpe med at sjælen gøres færdig til
at forlade etablissementet. På sigt skal vi nemlig ændre vort syn på Pluto, så denne
transformations-planet ikke primært tilknyttes Hades og dødsriget, men mere som dens navn blev
inspireret - tilhører Disney-hunden Pluto. Altså en god, optimistisk og nysgerrig sporhund, der
ved at det koster noget, hvis man vil gøre sig erfaringer, men også ved, at alt ender godt med
viden, elskelighed, tilgivelse og ikke-modstand.
Men ser du, dertil og så godt, for Pluto er jo ikke det eneste himmellegeme i vort solsystem, der
betyder noget for os. Men det lille hjerteformede isbjerg i vort solsystems udkant har stor
indflydelse på os, og vi er på vej til at integrere denne lille ikke-hellige planet. Men først skulle vi
lige have åbnet hjernen igen og ”Den sorte Perle” sørger for at holde hjertet åbent. Det gør
teknologien ikke. Den holder begæret åbent. Og der er pokker til forskel! Det handler om at
holde hjernens og hjertets intelligens kohærent, altså åbne det mentale hjerte. Og det er en
hjertesag og ikke en hjernesag – og det er dér teknologien kommer til kort – den mangler sjælen
og ånden. Den er enten eller. Teknologien bliver fortsat og til evig tid en verden i glas, plastik og
metal og til nød kunstig hud og aflagt hår, hvis vi laver menneskelignende robotter.
Når jeg nu har lavet dette bogværk, som kun har kunnet ladet sig gøre i tid, fordi vi har fået
teknologien, så har jeg også erfaret en del om fremtiden, som måske bliver sand. Jeg blev fra
galaksen bedt om at vælge mellem at skrive bøgerne eller kunne IT på brugerniveau som alle
andre. Der var ikke noget valg, bøgerne begyndte bare og jeg fik at vide at jeg ikke måtte gå på
Nettet og ikke læse andres bøger mv. Jeg måtte kun bruge min pc som skrivemaskine, fordi
elektronik og organisk og åndelig styring ikke kunne forenes. Det er to forskellige styresystemer.
Taler vi samme sprog? Forstår du, hvad jeg mener? Jeg er så blevet brugt som en semi-udgave og
derfor kan bogværket også bruges som semi-udgave, når man skal tilbage til det autentiske
menneske igen. En bro, der på tilbagevejen lander et højere sted i helhedsforståelse end hvis der
bare kom en solstorm og satte punktum for teknologien. Det ville give angst. Bogværket giver
forståelse. Vel at mærke den forståelse, du behøver. Og det er ikke nødvendigvis den samme som
min. Der vil være læsere, der har dybdestuderet andre ting, som jeg ikke aner en brik om, og
derfor kan jeg ikke bygge deres forståelse, men jeg kan sørge for, at olien der flyder under os er
kærlig og imødekommende, no matter what, der sker på overfladen af olien og truer med at gøre
den harsk. Og dette kan jeg, fordi jeg skriver på det hemmelige hjertekammers energi, der hvor
man er helhed og del på samme tid og derfor kun helhed. Det er subtil Magna Mater nursing og
curling. Det lette eller tunge skub ud i det ukendte og vattet, der skærmer mod banderne og det
stille ALT, der ikke vil fortræd med mindre man selv vælger side. På godt og ondt.
Men i denne proces, der allerede rummer fremtiden, kan jeg så også vide, at teknologien
ødelægger vores autentiske fundament. Jeg har også fået at vide i mig og også fra andre kanaler
ladet mig fortælle, at menneskeheden er et Eksperiment. Men nu er det sådan, at vi selv har sagt
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ja til at komme her, og at det faktisk er eftertragtet at deltage i Eksperimentet. Men det gør ikke
symptomerne bedre. Jeg oplever i hvert tilfælde, at min hjerne skades af elektroniske svingninger
og at jeg er ude på et skråplan hvad angår autentisk levevis med de højere sanser åbne. – Altså
klarhørelse, klarsyn, klarsansning. Ikke sådan at forstå, at det ikke fungerer, men sådan at forstå,
at de elektroniske svingninger sniger sig ind og erstatter de autentiske sansninger og integriteten
og til sidst giver en tom hjerne, hvor det autentiske organiske skifte ville give en fuld hjerne, hvor
man kender mere og mere af helheden og de levede liv, uden at helheden ødelægges. Det er den
fare og risiko jeg ser, vi lever i. Vi får princippet i stedet. Men jeg kan samtidig godt se, at
menneskeheden efterhånden har skændtes så meget om religioner og frabedt sig alt der findes
mellem himmel og jord, da det ikke kan måles, at vi er sakket agterud i forhold til Jorden selv og
den dimension, den uundgåeligt må entrere i. På en måde presses vi, men er grundlaget for at
sætte et pres ind så ikke også planlagt? Jeg kan blive usikker på, hvor Eksperimentets begyndelse
og slutning indtræffer? Konkret ved vi, at der skete et indgreb, da Verdis A blev lavet om til
kammertonen A på 440 Hz. Og spørgsmålet er om vi er vidne og deltagere i, at det forsøges at
opgradere menneskeheden så den får nyt ”program”. Vi skifter bevidstheds-apps i et tempo, der
skal følge med Jordens opstigning, som denne gang evt. forsøges at gøres uden, at
menneskeracen går tabt, men at vi og Jorden i fællesskab med styrede energier fra den galaktiske
flåde omkring Jorden kan undgå Jordens polskifte. Et polskifte kan evt. betyde, at der skal en ny
menneskerace til. Men den race vi er nu skulle kunne klare skiftet til 5. dimension. Dvs. vi skulle
kunne nå et stadie af en gylden tid, hvor vi lever af lys og den slags siddhe-evner. Som vore
brødre og søstre i den parallelle jordiske verden.
Af erfaring ved jeg, at man kan åbne og lukke for bevidsthed. Og jeg ved, at vi som menneskehed
har levet med nedlukket bevidsthed en rum tid, og at den nu skal åbnes og vi skal blive vidende.
Jeg ved, at vi bliver manipuleret med på bagklappen, hver gang vi sidder ved en skærm. Somme
tider ser det ud til at være fordelagtigt alt i alt, men mest af alt ville jeg helst have en organisk
opstigning i bevidsthed, da det er det, jeg er inkarneret med erfaring af. Og fordi mit styresystem
ikke kan forenes med det elektroniske og det gør mig dybt ulykkelig, da alt efterhånden overgår til
elektronisk styring og derved vælges jeg fra til et liv på planeten fremover. Men i virkeligheden
kan dette lige bestemt være metoden til at skille alle de store gamle sjælegrupper fra de nye sjæle,
der skal overtage Jorden? Og de nye skal så assimilere til organisk bevidsthed bagefter – og måske
derfor i fremtiden læse ”Den sorte Perle” for at vide, hvilken fortid der passerede; fordi man i
fremtiden ikke ville kunne genkende fortidens svingninger foruden ved at gå ind i en kunstig
intelligens, der viser selve skiftet. Derved bliver bogværket også et historisk dokument og det
eneste af slagsen i verden.
Men jeg har endnu kun mødt få, der vitterlig kan forstå lidt af vigtigheden ved disse bøger, men
disse personer har ikke tjansen med at færdiggøre det sidste elektroniske arbejde med bogværket.
Og det ved jeg, da de brænder ud, når de tænker på at skulle være med til det. Det er nogle andre
personer, derude i Danmark. Og de personer det var ment til at være i 2010 har efterhånden
overlevet sig selv i negation. De kommer ikke til at gennemføre deres Blueprint på grund af
paranoia. De har tabt gnisten og forståelsen og lever videre i en tidslomme, de ikke ønsker at
komme ud af. Jeg vil selvfølgelig gøre et sidste forsøg på at vække den, der skal vække de andres
Tornerosesøvn. Men chancerne er små. De har lige netop endnu ikke fattet den meter, der
fuldbringer beviset for Blueprintets eksistens, og det er jo pionerens lod, at ikke alt lykkes. Det
berører mig selvfølgelig dybt ikke at blive forstået af dem, der var med til at trække de nye
energier igennem den givne portal, da jeg kan se, at alt, hvad der blev sagt og givet nu for alvor
begynder at få rodfæste og være blevet en ”kopi” af den ægte vare. Men sket er sket og det
ødelægger en del. I det hele taget har dette pionerarbejde, som er sidste del af manifestering af
Blavatskys hemmelige lære, mødt så megen modstand på at blive forankret som overgået til fysisk
energi, at det har lidt stor skade og har store huller af mistet materiale, på trods af, at jeg har
advaret om det og bedt om assistance til at udbedre det. Men er det arbejde ikke indlagt i ens
Blueprint, så kan man ikke gennemføre det. Og omvendt, kan man ikke mærke Blueprintet, kan
man ikke mærke, man har en tjans at gennemføre. Det eneste jeg kan håbe på er, at de rette
vågner og tager fat, eller at der kan mobiliseres 25-30 andre mennesker, der hver læser en bog og
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gør værket mere fuldendt og brugbart. Når et arbejde ikke er i ens Blueprint, kan man ved den
frie viljes brug få lov til at gå en lille omvej og hjælpe uden for nummer, så at sige, for så at vende
tilbage til hovedvejen igen, men de færreste bevidste vil gøre det. Man kan jo netop mærke det
energetiske træk. Det kræver man ofrer sig, og det at ofre sig for helheden er en af de højere
esoteriske indvielsesgrader, der er under omformning i skiftet for måske lige netop at få
eksperimentet til at gå gelinde. Der er kun få barmhjertige samaritanere tilbage. Alle er blevet
udviklingsbegærlige og svage. Derfor er bogværket i klemme og udfordret og samtidig
uundværligt, da det sikrer/skulle sikre at alt ikke vælter når transformationsplaneten Pluto i 2024
går ind i Vandbærerens tegn. Vandbæreren sørger for de sociale forhold mellem mennesker og
forbindelsen mellem himmel og jord skabes og at der fyldes en krukke med livgivende vand fra
oven og hældes ud over jorden ved vore fødder. Og det er ”Den sorte Perle” i en nøddeskal. Det
er selve den formidling og Social Science i ét. Men altså har for mange bævere været ind over for
at stoppe værket og mig som formidler, så der er sket skade både på mig og bogværket, og de der
har været nært tilknyttet projektet. Jeg er ikke klar over, om det er uoprettelige skader, men det
føles sådan. Mit hjerte er i hvert tilfælde knust, men det kan have været tilsigtet som en sluse over
i et andet energierhverv med Jorden, der kræver, at man ikke er blødsøden. De mange attaks og
nedvurderinger og tilbagevisninger og sætten mig udenfor samfundet har gjort, at jeg helt præcist
ved, at jeg arbejder for menneskeheden mere end for det enkelte individ som sådan. Så der er
mage facetter i et Blueprint på hvert level af energi. Derfor er det også vigtigt, at vi får lagt et tilpas
højt, bevidst fundament, der kan tåle bredden og samtidig honorere højden af livsopgaver. Og
det sker bl.a. ved, at der kommer nye sjæle til Jorden for at sikre niveauet. Men vi skal lige op på
fars hat før vi er på plads i klatrestativerne. Klar, parat, start – er vi enige? Det kræver en fælles
indsats og det var bl.a. gennemgang af ”Den sorte Perle”. Men lavere tiltag har jo også
planmæssigt bakket op og er blevet populære, så der bygges fortsat en bro og en stige – alligevel
er ”Perlen” endnu subtil trendsætter, da den opstod ud af det galaktiske Koncept med healing og
viden givet og åbnet i begyndelsen af 2001, som hele tiden tiltrækker det, der bygger broen og
stigen. Vi ved bare ikke bevidst, hvad det er, der tiltrækkes. Men jeg begynder at se
sammenhængen, mærke krypteringen og hvad begivenhederne fører med sig. Det kunne jeg også
se før i tiden, hvor jeg bare var ”almindelig klog” og kunne resonere mig frem gennem årsag og
virkning og beregne en sandsynlighed. Men Blueprintet er noget andet, selvom grænsen er hårfin
og konkurrencen med videnskabens metoder er til at få øje på, da man hele tiden lader det tippe
den vej – og så kommer omvejene og udgifterne på alle måde tilbage som en boomerang. Det
handler om Fingerspitzgefühl på marginalerne! Og forskellen kan faktisk lettest beskrives via
astrologi. Astrologien bygger på okkult overleveret viden om livet, men den bygger nu om dage
også stringent på videnskabelige efemerider om planeternes stilling på himlen. Det kan man måle.
Og astrologen kan se, hvordan planeterne vil være fordelt og hvilke faktiske træk/begivenheder,
der så efter al sandsynlighed vil ske eller præge opfattelsen af det, der sker. Alligevel tager
astrologerne også fejl, og pludselig bliver virkeligheden ikke som ventet. Det skyldes Blueprintet.
Selvom begivenheder efter bedste evnes tolkning ville ske, så sker det ikke alligevel. Og det har
med horoskopakser, kollektivet og lignende at gøre, men også med den forudlagte Plan for den
enkelte og helheden, der bevæger sig i kvanteagtige bølger, hvor højere bevidsthed kan præge
kvantespringene, punkterne og bølgerne. Det er latent bevidsthed, der punktvis aktiveres til
enhver tid, og sjælen er instrumentet for kodning heraf, inden man inkarnerer, i den forståelse jeg
pt. er indehaver af. Men vi mangler jo det sjæls- og bevidsthedsinstitut, som jeg skulle opstarte,
for at vi kan samle og udgå med en fælles viden og forskning på dette område. Vi har nemlig rigtig
meget at give verden fra Danmark i den henseende, da mange memeter og avatarer er inkarneret i
Danmark med bl.a. dette delformål! Men hvad nytter det, når man ikke kan komme til orde og
formidle denne viden. Og da i det hele taget må sende en hvid pil efter donationer til formålet.
Men uanset hvad, så lever Konceptet og Blueprintet over os i en god kollektiv højde.
Penge har jeg ikke, og det sker lige netop fordi, at Danmark har lagt sig på et level, der ikke har
bogværket på tapetet i sit Blueprint. Bogværket ligger i måske/sandsynligvis i en parallel
Livsbane, fordi Konceptet ikke blev modtaget, men dumpet ret hurtigt af egoisme og paranoia.
Alligevel er det ikke for sent at åbne Konceptet igen, men der er da kun mig, der ved, hvad det
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handler om, da alle andre sprang fra. Og atter andre handlede overilet og satte kæppe i hjulet for
egen vindings skyld. Og det er Konceptet simpelthen for højt til at bydes i møde med. Så er man
ikke moden til at modtage det. Og så var det bogværket blev nødvendigt og så blev det dumpet
og pisket og slået i stykket og så … ja så er der kun noget, der ligner en flosset utopisk fremtid
for Danmarks højeste Blueprint, som vi ellers allerede nu kunne have været i bevidst gang med.
Jeg gjorde, hvad jeg kunne, men man kan ikke tvinge hestene til at drikke af truget, man kan kun
hente vandet.
Nu er klokken 17.11 og jeg fik ikke gået den tur og kom ikke til bageren. Hvis jeg er hurtig på
stikkerne, kan jeg nå en lille gåtur i tusmørket. Så slut for i dag. Det var 9 timers arbejde. Hvad får
du i lønningsposen for 9 timers arbejde? 9 timers arbejde for mig svarer til 36 timers normal
arbejdsindsats. Hvad får du for det? Jeg spørger, fordi jeg ikke ved det. Jeg fik aldrig lov til at
komme ind på arbejdsmarkedet. Jeg blev altid nr. 2 i alle jobsamtaler efter man havde haft lang
tids besvær og konversation og tænken for at finde modargumenter og derved bane vej for
anden. Jeg skal fortælle dig hvorfor, i morgen. Nå nu blev det da vist mørkt udenfor… klokken er
17.19.

1.bog fra Forlaget REX
På bagsiden står der ”Er du bange
for mørket?” Det var en ”fejl”, der skulle have stået ”det ukendte”. Ord skaber skæbner.
09.02.20 Jeg gik alligevel en tur i mørket, for jeg er ikke bange for mørke. Og det nytter jo heller
ikke at være det, når vi går mod en ny tidsregning, hvor dagen evt. har et timeantal, der svarer til
4 døgn i vor nuværende tidsregning, der beror på sol og måne. Galaktisk tid og 5. dimension er
anderledes. Men det er svært at nå frem og vor kemi er imod. Vi har rigtig mange
omstillingsproblemer. Teknologien er bagstopperen og kan være den, man har valgt for at holde
lys hele døgnet. Jeg bliver dog aldrig fortaler for den, da den ikke kan forenes med mit subtile
styresystem, der rummer de højere evners brug og menneskets kryptering i hellig geometri. Så det
foretrækker jeg. Men jeg tror ikke længere på, at jeg når den suverænitet, som Konceptet lovede.
Der har været al for mange modstandskræfter.
Denne bog bliver til grundet modstandskræfterne og flere af de sidste bøger skyldes det samme.
Denne gang henvendte jeg mig til en del mennesker pr mail, som jeg må henregne til den del af
lysarbejdere og terapeuter o. lign. som burde have fingeren på pulsen og kunne skelne skidt fra
kanel. Ved et tilfælde gik der ged i mailforsendelsen og alle adressater blev synlige for hinanden.
Og så var Fanden løs i Laksegade! Her får du lige gengivet det ypperste åndelige felts
imødekommenhed i Danmark for fuld udblæsning:
10.02.2020 Kl. 12.28 I dag må jeg lige være praktisk og finde mailforløbet i min indbakke. Det
er jeg så færdig med nu kl. 12.28 og vil så lave en ensartet, harmonisk skrifttype i det kopierede
forløb. Da jeg sætter cursoren på første mail, der er blevet overført i skriften Ariel, så skriver
min pc :Roboto. Det finder jeg pudsigt, da Uranus jo netop har været på spil i dag og Uranus
har med elektronik at gøre, og jeg har selv været ”Multi-Medie” for den åndelige side i hele
forløbet med bogskrivning. Jeg tjekker skriften Roboto på min pc og finder ud af, at den ikke
eksisterer på min pc, og det er jo mig, der har skrevet første mail... Derfor kan skriften godt
eksistere et andet sted i et mailsystem, hvad ved jeg. Men det er interessant for mig fordi, det
aldrig er tilfældigt, hvad jeg ikke selv styrer på min pc. Og mange ting har vist sig i løbet af
bogskrivningen, som så selvfølgelig er vist direkte, mens de finder sted, i bøgerne. Mange vil
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sige, at det er fordi, min pc er for gammel osv. men det har den jo ikke været hele tiden, og det
der hænder må jeg efterhånden konkludere sker ”udefra”. ”Roboto” har numerologisk tværsum
29=11= mestertal, der står for ny begyndelse. Så hvem af ukendt art har evt. sluttelig været
indblandet/henover mailforløbet og ønsker en ”ny begyndelse”; - netop nu hvor forløbet, qva
det at jeg vender tilbage og vil ændre skriften i korrekturen,- danner AlfaOmega i en lille mailtekstcirkel. Vi får se. Lige nu tager vi mailforløbet:

Who´s there?

Who knows?

12.01.20 18.01 1. mail: Action:
Kære Lysarbejder. Netop nu klokken 18.00 åbner et paradigmeskifte. Det er Saturn og Pluto, der går
i konjunktion og indleder en ny fase på Jorden. Det samme skete da 1. verdenskrig skulle på tapetet
og noget lignende da Luthers reformation gik i gang. Til begge planeter hører traditionelt set farven
sort, og jeg anede ikke, at mit livsværk sigtede til denne astrologiske begivenhed, netop nu. Måske
vil I bakke mig op i sandhedens time? Det er stærke planetare kræfter, og det handler om magt og
ledelse og det stille tog kører nu i nat, inden jeg retter henvendelse til pressen for gud ved hvilken
gang, pt uden resultat. Jeg ties ihjel, selvom jeg sidder med mange nøgler til fremtiden.
Opdag GPS´en der guider Danmarks befolkning fra Internet til Æternet og fra smerte til ånd. Giv mig
4 minutter. Hør 3 små lydfiler under billederne på www.raisingtherays.com.
Vil du kort vide mere er genvejstasten "Higher Ground" bog nr 5.
Aktionen lyder på flg.:
Skriv til Århus Stiftstidende/ debat@stiften.dk: titel OPRÅB og mailindhold: Vi vil have noget at vide
om www.raisingtherays.com. Vi hører I tier et bysbarn ihjel./evt dit navn
Skriv til Aftenshowet@dr.dk eller 1234@tv2.dk titel OPRÅB indhold: Vi vil have noget at vide om
www.raisingtherays.com. Vi hører I tier henvendelser ihjel./ navn
Et stille tog kører i natten (Digt af Bjørnstierne Bjørnsson)
Kærlig hilsen Havanna Zeliina Vegha Frandsen.
www.raisingtherays.com

(10.02.2020 Astrologisk set er alle født i mit stjernetegn pt nødt til at reagere inden 15. januar,
da andre ellers vil overtage styringen, og det vil ikke være en fordel for os. Jeg har handlet på
stjernernes bud også fordi jeg ved, at det allerede den 14. januar 2020 slutter med harmonisk
indflydelse i mit horoskop så langt øjet rækker. Men jeg blev heller ikke mødt positivt under
efterårets harmoniske flow, som jeg havde ventet med længsel på i et år. Se hjemmesiden med
bogen Sigma: Signo Indigo Forlaget REX./Higher Ground-knap. Jeg kan jo regne ud, set med
historiske briller på, at det er en kamp mellem lys og mørke, der er på trapperne og at vi, der vil
det gode må stå sammen for ikke at falde. Og jeg går altid efter det højeste gode for alle. Det er
altid mit pejlemærke, dø om så det gælder.)
23.01.20 10.37 2.mail: Action
Hej Alle.
Håber I handlede på min mail fra 12.januar 2020, da den fordrede jeres skelneevne, da jeg skriver
på planetstillingerne. Døm ikke mig! Jeg henvender mig i dag til Tv mv. Ikke fordi det er en gunstig
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dag for mig, men fordi jeg er verdenstjener og noget peaker i dag. Nothing comes from doing
Nothing. Jeg udgiver også en bog i dag med den højere syntesetitel: "De blødende sjæle". Bogen
har mange undertitler bl.a "Den hellige gral og det indre mord", "Profeten og Lillemor" og "Fra nat til
dag med det svageste led". Forlaget REX. Bogen udgives af økonomiske og trykmæssige, måske
også beskyttelses - årsager kun i 20 eksemplarer. Bogen afslutter pt. bogværket på 33
bøger/ 10.000 sider , SigmaGodot: "Den sorte Perle" Forlaget REX og følger opstigningen i
stråleenergi mv. som gives via lydfilerne på hjemmesiden www.raisingtherays.com under knappen
"NB22 hæves". Når man har læst sig gennem bogværket, er man færdig med 4. dimension og har
forstået, hvorledes vore liv har været bygget, og hvad der skal til/gøres for at træde indenfor i 5.
dimension. Psyken kan du altid få ind i højere dimensioner, men vi er her pt. på præmissen krop,
sind og ånd. Og ånden kommer over dig via bogværket. Unik for dig som en del af helhedens ånd.
Derved bygger bogværket allerede Danmarks fremtid. Vejen er lagt. Læg din sten og præg den.
Kærlig Hilsen Havanna.

(10.02.2020: Jeg forventede, at man var glad for at blive delagtiggjort i at skabe Danmarks
fremtid så direkte og at sproget viste, at jeg ikke er novice indenfor det område som alle
alternative terapeuter og åndeligt interesserede personer ved, hvad man mener med. Nemlig, at
vi alle er på vej ind i en mere kærlig væren og må erlægge dyrenes krigeriske kamp . Og hvem
ved – måske også ændre kundaliniens ham. Jeg håbede, at man ville opdage at her var noget nyt
og at der var behov for opbakning og at jeg var villig til at gå all in for vores fælles mål – øget
lys og indsigt, varme og imødekommenhed. Og lige tiltrækker lige, siges der.)
23.01.20 kl 18.14 3. mail: Action
Så er jeg hjemme igen efter min rejse med lyset i Århus. Spot on klokken 14.19 stod jeg i DR1 s hall
og 14.20, hvor Solen gik ind i Vandmandens tegn blev en journalist kontaktet. Det varede så 15
minutter inden vedkommende kunne komme og få beskrevet mit livsværk på 5 minutter, herunder
notering af mailadresse og det at nå at sige, at hun ville forelægge det, så kunne nogen tage stilling
til om de synes, det skulle frem og ellers held og lykke. - Jeg kørte videre uden nu at have
astrologien i erindring, slog over på guiden. Alt flaskede sig rimelig perfekt på min side af
foretagendet og havde verden været en anden, ja så ville man have set det ophøjede i foretagendet.
Jeg ankom til TV2 og fik af en venlig receptionist at vide at ALLE journalister lige NETOP nu sad
samlet i møde og lige havde lukket døren. Jeg måtte komme igen i morgen. I mit sind så jeg en
rundkreds af journalister, der kunne have ændret Danmarks fremtid på det møde. Men deres hellige
rum var lukket. Ikke på en uvenlig energi, men bare i hverdagens rutine. Jeg kørte videre mod
Jyllandsposten og så snart kursen var sat ændredes energien og den blev bekræftet, da jeg nåede
frem. Vi lever i en krænkelseskultur, sådan kan man nok omtale det møde pr telefon, mens jeg fra
min bil allernådigst fik lov at ringe ind over muren og tale med en journalist. Jeg fortsatte til Aros,
hvor bogværket er konstrueret til som sølvkuplens indre regnbue. Heldigvis var portneren flink, men
kunne ikke formidle kontakt, da alle var ude af huset. Måske i morgen..... Jeg fortsatte inspireret til
Kvindemuseet, da jeg pludselig blev vist avisartiklen fra 2004 med overskriften "Århus i
kvindehænder", hvor mit Koncept blev omtalt positivt af en journalist, der selv deltog i et weekendarrangement med den nye tids energier, som jeg har fået fra "galaksen" for at hjælpe med
opstigningen ( og nu via bøgerne har kørt ind over Danmark som portal, som bl.a. lysarbejdere
trækker på, så der downloades det, der skal til os.). Det blev så til to spørgsmål i ét på museet og
det var for svært, da der skulle lukkes om 20 minutter og jeg selv havde en dobbeltkrænkelse i
rygsækken fra avisen. Men jeg fik dog en adresse på et og andet. Om der sker mere, vil vise sig men hvor tit debuterer en forfatter med 33 bøger på én gang? Værket er dybt relevant, da det bl.a. er
ment til at opløse janteloven. Men det er ikke, hvad nogen regner med. Det er jo foran i tid, hvor
man, hvis det var læst, ville forstå, hvorfor det er et bogværk man i nutid er imod. Jeg har ikke haft
problemer med p-pladser, trafik eller noget på hele ruten. Den åndelige side arbejdede perfekt, jeg
fik det med på godt og ondt, jeg skulle. På vejen hjem blev bilens rum tyst og fyldt med én
meddelelse... Du har ikke mødt nogen endnu, der er værdige til at modtage det, du kommer med.
Jeg ved energien har ret, men jeg nægter fortsat at anerkende det, for så skal jeg anerkende noget i
mig selv, som ingen har vist mig endnu, så jeg kan ikke forholde mig andet end passivt til det. Jeg
ved bare, jeg har lavet noget ingen andre kunne og jeg blev kontaktet på de indre planer for at
gennemføre det. Og jeg overlevede alt det andre ikke turde binde an med, for at formidle - der
eksisterer kun lys! Tak fordi du læste med. Jeg fortsætter nu på IT-kursus og skal lære det I andre
har kunnet i årevis. Det er der samfundet vil have mig... og der er kommet besked fra de indre planer
af eksistens i dag, at jeg til april bliver "nulstillet" for kontakter. Det kan betyde, at jeg forlader
Danmark for stedse, eller det kan betyde omgruppering af mennesker, jeg kender. Tak til alle, der
har været til rådighed for bøgerne med deres lys og skyggesider for at der kunne skrives , om ikke
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andet, et historisk værk omkring, hvad vi som mennesker har måttet igennem før 5. dimension og
hvordan det har fået os til at agere med og mod hinanden. Ingen hensigt har været ond. Alt er som
det skal være, men det betyder ikke, at vi har handlet smukt. Men i mine bøger er der tilgivelse for
alting. Det er da simpelt! Så det er en af de energier, der er kørt ud i æteren gennem bogværket og
ligger som en løsningsmodel-energi i Altet . OG husk så lige - der skulle først være noget at skrive
tilgivelse ind i! Og der halter alles forståelse. Men nu er den indre psykiske korsfæstelse i hvert
tilfælde ude med en subtil løsningsmodel, som alle fanger, når de søger efter en løsning på
tankeplanet. Er man smart eller smart i Galaksen? Kh Havanna. Du kan se billede af den sidste bog
på www.raisingtherays.com under knappen CV. Du finder værkets omtrent eneste sorte sider deri,
alt andet er udfoldet som en regnbue i alle detaljer. Meningen er, at når man kommer til denne sidste
sorte bog, så lukker man porten til det, man nu ved. Kører bevidst ind i sit Blueprint ved, at man
vender bogen om og læser fra den anden ende titlen ”Fra nat til dag... ” mens solen stiger. Nok om
det. Der skal forklaringer til hele vejen, som ellers er nogenlunde indlysende, hvis man ville begynde

med at læse bogkuglen fra start. Alligevel fatter jeg det ikke selv. God vind med jer

Jeg vil gå ud og stege mig lidt Pipfri.

Kykkeliky, Tiden er ny.

(10.02.2020
Tiden spiller en rolle og mailenes spindelvortex er undercover
sat i gang blandt mennesker, der er toneangivende i Danmark. Skyggerne sættes i spil. Jeg tager
springet for alle os, der lever under åg i Danmark og der ikke tages notits af. Jeg handler for det
højeste gode, for at alle skal få en Opdrift og Fremdrift og sætter mit livs virke i spil. Der er
ingen tid at spilde. Den åndelige side er med mig og hindrer intet for mig. Alt ligger åbent.
Dagen er fuld af Danmark lige fra morgenstunden, hvor dette syn møder mig, da jeg står op og
kigger ud af mit vindue på folkeskolen overfor:

Hvor underfundigt….
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Hvor er det fantastisk. Og grøn bølge i
trafikken.

På pletten ved DR 1. Solen går i
Vandmandens tegn! Det er perfekt, mit projekt vedrører alle til fælles bedste. Jeg er vel
forberedt og har været det alle de mere 50 gange, jeg har forsøgt at blive set og hørt for at
hjælpe til. Jeg ved, jeg allernådigst vil få tildelt et par minutter til at forklare livets mysterier og
mit projekt i ét. Jeg har tilgivelsen i hjertet, thi de ved ikke hvad de står overfor og det hele må
stå frit i rummet. Talen må være JaJa eller NejNej til 20 års dagligt målrettet energiarbejde for
Danmark.
Jeg er ikke uddannet folkeskolelærer for ingenting, så for at grounde alt og gøre projektet så
nært og direkte mærkbart som muligt, har jeg brugt 14.500 kroner for denne dag at kunne levere
noget, der ikke bare kan svines til eller skubbes væk som noget, der er for svævende og
ukonkret. Som det blev i efteråret, da jeg endelig lykkedes med at få en journalist på Århus
Stiftstidende i tale.
Så jeg medbringer ”Den sorte Perle” i bilens bagagerum og parkerer lige udenfor DR1.
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Jeg har også den sidste og afsluttende bog med, som viser, hvordan bogværket folder sig ud i
livets farver, er den indre regnbue og er pendanten til Aros Kunstmuseums ydre regnbue og
hører hjemme der som lysavis på den indre væg i Sølvkuplen. Onlinebogen og Askepotbogen er
der også som eksempel på hele bogstarten. Jeg viser princippet, så det er til at forstå, også det,
jeg ved ikke kan nås at forklares med ord.
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Jeg kørte til TV2. Der var netop 1 ledig p-plads og
med denne ikke-tilfældige udsigt vidste jeg så godt som allerede, at hammeren var faldet og jeg
erindrede bøgernes sætning om ”Hvad er Livet? Et sus i sivet.”…
Jeg havde dog ikke forventet, at afslagene bredte sig som ringe i vand hos mennesker, som er
vant til at arbejde med andre mennesker og vant til at skulle være imødekommende, er højtalere
for kærlighed, harmetoder til rummelighed, og selv ved hvor svært det er at nå igennem til
offentligheden og ændre noget som helst OG for manges vedkommende selv arbejder sammen
med opstegne mestre, energier osv. osv. Jeg havde ikke forventet jantelov fra den ophøjede del
af befolkningen, som udgiver sig for at vide en del om, hvad der rører sig bag facader og har
arbejdet i årevis med deres egne skygger. Men jeg vidste risikoen var der, fordi bøgerne netop
også leverer spejlet af samme segments skyggemateriale og fordi det, jeg laver er markant
anderledes end de teorier, de tror, er måden lyset altid vil komme på. Nu har lyset bare valgt det
lille fif, at komme undercover af skyggen i bøgerne. Og det provokerer lige netop skyggerne
frem af hulerne. Det er som at være en australsk papegøje og ryge sin føde frem, så man kan se
den klart. Hvad modtager jeg?
Det kan du læse nedenfor.

Hvor mange griber boldene?
Ingen har tilsyneladende været på hjemmesiden endnu, det kan vi statistisk aflæse. Men jeg er
nu også uforvarende kommet til at sende ovenstående mail, så man kan se maillisten, og hvem der
så har modtaget mailen. Selvom jeg gjorde mig al mulig umage. Jeg er normalt ikke i stand til at
lagre digital information selv, så jeg begår tilsyneladende en fejl på maillistelinjen og får mig selv
skrevet med på listen. Alligevel husker jeg det som om, jeg gjorde det rette, for jeg var lige
netop meget obs på, at det ikke skulle ske. Men det skete. Og spørgsmålet er, om det er planlagt
fra anden side og nogen har en skjult agenda? Jeg ved, der kan manipuleres med IT fra åndelig
side… Men jeg må påtage mig skylden, for ingen vil tro andet og jeg bliver selv i tvivl. Hvad så
jeg, da jeg trykkede Send? Jeg så to lysegrå, slørede linjer og tænkte – hov, hvad sker der…?)
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25.01.20 kl 10.55 4.mail: Undskyld
Hejsa. Så kom dagen, hvor jeg på en Trigon mellem Mars og Uranus får lov til at ændre mit navn på
mailafsenderen. Jeg er nu færdig med at gå undercover og håber, at jeg med navneskiftet endelig
kan få lov at være i verden med Shamballaenergien. Det er jo en kraftig "fætter", så jeg er vant til at
blive opfattet som ét stort overgreb, når jeg siger noget eller ønsker noget. Men man kan kun bære
shamballaenergien, hvis hjertet er stort nok. Og det bar heldigvis igennem i 20 år med Koncept og
bogskrivning på trods af al modgang. Godheden er alfa omega, når man har med Shamballa at gøre,
tjeneste ligeså. Jeg bliver nu hjulpet i land af Serapis Bey på den anden side af
"flowet". Svømmeturen til den anden bred, samt redningskransen, hvis du i perioder ikke kan
bunde, ligger i bogværket med de 3 titler "Den sorte Perle", "Den sorte Perle - det gennemtænkte
eksempel" og "Den sorte Perle og ånden i glasset". Verdens første og eneste MakeMake - makkermakke-værk, hvor makkeren har pc-en på et andet plan, men også er i fysisk inkarnation og tillige er
ment til at stå frem til ret tid, når vi kan blive accepterede. Jeg er på et andet plan vedkommendes
mentor, og jeg måtte selv skrive slutningen af værket og sende det til mig selv på jordisk plan. Men
sådan er der jo så meget at gøre. Og det ville selvfølgelig have været rart med mere hjælp
undervejs. MakeMake kræver bare at man står selv. Du behøver kun bogværket som hjælp. God
fornøjelse med livet. KH Havanna.

(10.02.2020 Det skal siges at mit hjerte knustes tre gange undervejs, og jeg forblødte næsten
hver gang. Jeg blev reddet af energier og syet sammen. Men det river i arene nu, for jeg har jo
ret beset ikke gjort noget grimt mod nogen, bare gået for at yde og håbe at nogen ville arbejde i
flok. Jeg har været ærlig og givet af det, jeg ved og det jeg gerne vil dele.)
25.01.20 kl 11.03 A: Jeg har ikke ønsket ar være med på denne mailingliste. Ønsker ikke at
modtage noget derfra, uanset hvad navn det kommer fra. SLET

Svar fra mig 11.19 til A: Din kærlighed klarede ikke en ridse, og du bærer nag. Jeg har opløst det
karma igen, der bevidst skulle dannes mellem os, så du kan godt komme frit frem. Bøgerne
krævede, at man viste, hvordan karma dannes. Hvordan vil du ellers undervise folk? Bare snakke
om det? Sådan er det at være i tjeneste. Hav det rigtig godt A. Jeg holder stadig af dig, men jeg kan
ikke bruge tværhed til at ændre verden med. Jeg har anbefalet dine XX-er i mine bøger. Det kan ikke
slettes. KH Havanna. (10.02.20 Erfaring tæller.)

25.01.20 kl.13.36 B: NEJ TAK (10.02.20 Ordene ”ånden i glasset” kan være nok til en fordom.)
er du rar at slette mig fra adresseliste

Svar fra mig 15.42 til B Ja du slettes. Men jeg er glad for, at du fangede min inspiration til din bog
om sjælenes manualer. Hav det fortsat godt. Mvh Havanna

(10.02.20 Her følger den vedhæftede fil til mailen:)
Hej Alle

Århus den 25.01.2020

I bogen fra ”Online til Deadline” rækkes der et hvidt dokument i vejret af en hånd, der
rækker op over sumpen. Bogen findes på www.raisingtherays.com, (knap ”Higher Ground”)
hvis du ikke vil købe den i fysisk form. De fleste er skræmte fra vid og går med paranoiasans ved synet af den.)
Nu har jeg så hele formiddagen vidst, at jeg skulle sende et og andet som afslutning på min
henvendelse til jer. Nu downloadedes det så til aktivering. I den forbindelse ville jeg lige se
om tiden var ret, OG opdager, at der netop i dag IKKE er nogen trigon mellem Mars og
Uranus, som jeg ellers tydeligvis har set finde sted kl. 10.10.
Min første indskydelse er, at det er jo ligegyldigt for ”tiden eksisterer jo ikke”, og jeg er vant
til at arbejde minutiøst og ofte på sekundet i det jeg laver, men samtidig er jeg 40 år fremme
i tid og i clinch med alt derimellem frem og tilbage osv.
Nu åbner jeg så dette dokument for lige at sige undskyld, fordi jeg er kommet til at sende
navnelisten på mailen, da jeg ikke kender meget til IT og pc-brug. Det var ikke min mening
at gøre det, det skete på en eller anden måde af sig selv, fordi jeg har nørdet autentisk
opstigning og ikke metallisk IT- opstigning. Jeg er relativ uinficeret af elektronik, da det var
bogskrivningens præmis.
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Da jeg åbner dokumentet her, ved jeg pludselig, at dette er det sidste og det første dokument
i ét og jeg er tilbage ved bogkuglens og tidens start. Men samtidig får jeg også svar på et
spørgsmål, jeg ofte har stillet, da jeg har fået mange meldinger fra den anden side om mig
selv. Spørgsmålet lyder: Hvordan kan man vide, at man vitterlig er den, man ser og får at
vide, man har været i tidligere liv og hvordan kan man vide, at man er noget ved musikken,
når alt andet taler imod, også selvom jeg kan følge slagets gang på sidelinjen som iagttager
af, hvordan man gør mig til ”galaktisk klovn” på oplysningens alter?
Svaret kom via klokken 10.10, som jeg nu har ledt op i ”Stjernerne” dags-efemeride. Det
astrologiske aspekt findes den 21. februar 2020. 21 er tallet for magi og succes, og som
lemurisk mester kan man noget med at holde og give slip på tiden, skabe og uskabe med
Universets motor, fra sort hul til regnbue og lyd og tungt stof. Alt er i bogværket. Først nu
ved jeg, at jeg vitterlig er mester på jord, ellers kunne bogværket ikke gå gennem mig og
give mening. Og ved at jeg vitterlig har været med i ledelsen siden prælemurisk tid (jf lydfil
under NB22 hæves), og at det er min opgave at finde/kende de andre. Alle skifter nu og
ledelsen af Jorden overgår til andre. Vi var mange, der måtte trække det tungeste læs, indtil
de nye kan tage over. Personligt bliver jeg lidt negativt berørt, når de nye står frem og
skælder ud over Jordens forfatning, som de skal overtage. De ved ikke fra hvilket stadie, vi
har knoklet for at komme frem til i dag. Tager jeg humoren med, så kan jeg godt se, hvordan
de lægger sig ”umærkeligt” ind i spejlet af det, de ser. - En vred menneskehed, og at de er
ved at få fletningerne i postkassen.
Nå, men her får du efemeriden for den 21. februar, så du ved hvilken ”ånd”, der er i glasset.

Tålmodighed er en dyd, selvom jeg har nøglerne til at flytte tiden. D R ikø T Å C D, hvis
man ikø lige V D, for kriterierne for at ligne og opføre sig som en mester ligger i verdens
stereotype forestillinger og overleveringer. For mig handler det dog fortsat om at kaste anker
i ”det gode” og trække i tovet så skibet når frem til kajen.
Nok om det. Men vid, at jeg har indskrevet ”Overflodssangen” i værket, så der er håb
forude på ”Higher Ground”, når stormfloden har lagt sig/. Sangen ligger som lydfil i ”Nok er
Nok-bogen” under Higher Ground-knappen (bog 3 og 4 tror jeg… jeg husker ikke så godt
efterhånden. Der skal jo være plads til fremtiden i hjernen.)
I den anden medsendte fil får du en anden ny sang, som du selv kan synge på den kendte
melodi dertil. Det er et par sider fra den udgivne procesbog, som ikke må komme i avisen,
bl.a. fordi bogværket ikke er færdigt. (Men bogværket er jo selve det levende liv, så hvorfor
rette ind efter pressens krav?)
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Fandeme nej, sagde Saturn, den gamle djævel. Lidt må man vel holde helligt, selvom
asteroiderne holder deres indtog på vi andres bekostning! (10.02.20 Saturn kaldes også The Old
Devil, djævelen og deraf titlen til denne bog ´Det sataniske/saturnske forår´, der er fanden i voldsk. – Galaktisk
sproghumor)
Ja, sagde Uranus og blandede sig i kampens hede. Vi må tage en kold tyrker. (10.02.20 Det viser
sig der om aftenen er noget om tyrkiet i Tv.)

Og det gjorde de så. Time out.
(10.02.10 / Netop nu i disse skrivedage oplever vi pludselig megen regn og blæst op til
orkanstyrke ;-) Vær obs på teksten og den krypterede fremtid. Intet ord eller sætning eller
sammensætning af ord er tilfældig!!! Derfor kan man ikke bruge sine normale ”føle-eftermetoder” om det her er godt eller skidt. Det er helheden! Multi-level-skrift. I begyndelsen var
Ordet. Skrifter manifesterer! Også de overleverede. De har lavet verden af i dag. Skift til nyt?)
Her er der noget ”anden i anden” – i den anden medsendte fil – 02.02.2020?:
tid til en anden, det er slet ikke at anbefale. Du kan lytte til lydfilerne (nr.3) og høre
hvordan sådan et sjælschok med døden til følge må ordnes i efterfølgende liv.
Vi kommer nærmere og nærmere en opklaring, og jeg har energinøgler, der kan gøre
sjælen klar. De er givet jer i bogværket. Men så længe man behandler mig så ilde, som
tilfældet er og har været, ja så er det da ikke befordrende at give de nøgler. Så er bomber
og skydevåben jo lettere at forholde sig til, og der man vælger at ville være. Mine nøgler
er hellige og virker kun, hvis man selv er klar. Er det smart eller er det smart?
Livsbanerne ligger faste med deres indhold. Men kun i princippet, da det med de rette
nøgler kan lade sig gøre at mixe banerne til ret tid. Men nok om det. I valgte jo ikke
min viden, i valgte religionernes, videnskabens, industriens, konkurrencens parametre
og det må jeg acceptere og forsøge at leve med.
Jeg har istedet meldt mig til to kurser i elektronikkens energi og må se at få denne bog
færdig. Jeg ved ikke om jeg kan leve i elektronikkens energi. Hidtil er det ikke gået
særlig godt, og det bliver da også på yderligere bekostning af min højere viden, den
hellige geometri, healing og det Koncept, der skulle hjælpe og samle Jorden til fred.
Men jeg har jo indset, at jeg kun behøver min mobiltelefon. Resten af verden er
overflødig.
(Husk lige, at selvom mobilen kan lyse, så er den kun et projiceret symbol for, hvad
hellighed er! Det er et stadie, vi står på, for at se og forstå os selv. En projektion. Jeg
foretrækker dog selv at lyse, men presses ned i for små sko. Presset giver sygdom, tænk
over det – måske er du selv højere oppe end IT-samfundet? Måske skizo fordi du
mangler en nøgle?)
Hav det godt alle sammen i hver jeres skærmrum. Jeg går nu ind i mit og vil derved
ikke længere være til rådighed med min autensitet. I ønsker mig ind i blændværket. Jeg
giver det en sidste chance, men kan det ikke forliges med mit liv, så afgiver jeg enten
livet på Jorden via nøglerne eller finder et sted, hvor jeg kan få lov at hjælpe Jorden og
gennemføre nogle af de opgaver, der er givet mulighed for i de lydfiler, der hører til
denne bog. Du finder dem (16 stk) på www.raisingtherays.com under NB22 hæves.
Og så lige en sidste ting. Hvis hjemmesiden går ned på grund af hackere eller lignende,
så vid, at jeg intet vil gøre for at redde den. Der vil ikke være penge til genoprettelse.
Det vil være resultat af jeres valg. Jeg har andet at se til, der i interesse langt overgår den
elektroniske spændetrøje.
Man binder os på mund og hånd. Elektronikken er et bånd. Den vidner om fravær af
organisk Ånd.
Man binder os til tastatur. Nu ska´ du ikke være sur! Men dét hjælper intet, vi ligger på
lur.
Man binder had og tidsfordriv. Man glemmer helt, hvad der er liv. Thi skærmen er
bærmen for fremtidens luv.
Man binder vej som programmør. Man har dog længe lagt den før. I himmelkanalen
bli´r målet dog valen.
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Så kære ven, der var engang, lyt til min nye solosang. Jeg venter med længsel, en pixel
ved grænsen.
Når jeg skal ta´ en sidste tørn, er der så børnebørn. Bag skærme og taster, hvor hjertet
kun haster?
16.01.20
Jeg har NET OP opdaget noget her til morgen, nemlig… Det bliver umuligt at komme
ud med min jordiske metier om duallæren, for jeg sidder selv i saksen. Jeg har skrevet
og skrevet og skrevet, men kan ikke komme til at samle materialet til en essens. Det er
for det første for komplekst. Mange, mange andre har gennem tiden forsøgt sig og er
kommet ud med langt mindre. Men jeg ved dog alligevel, at jeg har skrevet og bygget
broen mellem videnskab og åndsvidenskab. Den mangler nu blot at konsolideres fra
begge sider med deres bidrag. Så er vi i mål med den helhed. – Og lige netop her
stopper festen og jeg klemmes som en lus mellem to negle. Ingen vil mig, for de føler
sig alle hævet over mig. – Og det er jo logisk nok, thi jeg er fundamentet!

Mod dårskab kæmper selv guderne forgæves, Havanna. Tag den her:

Den er til dig

Tak Fatter. Det ordner jeg

lige….!
Videnskaben kræver, at man kan følge den logiske tanke hele vejen, for at den vil
godtage et bevis. Åndsvidenskaben godtager kun det, der kan erkendes og mærkes som
sandt via de højere sanser. De såkaldt ”spirituelle mennesker” kræver, at man er i
hjertet hele tiden og afskyr et fast håndtryk, eller fordømmer alt så snart det bliver sagt
med Shamballakraft. De galaktiske borgere vil ikke samarbejde, da de tror, de er alene
om at være stærkest og derfor kan tillade sig at kræve mange penge for deres metier.
Disse krav tilsammen har nu kostet mig mit helbred og mit sociale liv, min familie, min
økonomi og alt hvad jeg har holdt af i mit liv. Det har også ødelagt fine etiske strukturer
og værensgrader i mig.
Men nogen skulle jo gå i inkarnation og bygge og flette de sidste bropiller sammen fra
tid til anden.
(10.02.20 Jeg kan faktisk endnu ikke se, at jeg har gjort nogen noget undervejs i min
mailudsending, der skulle fornærme dem til at melde fra maillisten. De sidste ord under den gule
highliner kan selvfølgelig trigge nogen, men det er så dem, der ikke selv har prøvet noget af det,
jeg har gennemlevet og vist. Og er det oplevede nok til de siger fra, så skulle de prøve at leve i
det. I did IT for You! Jeg tjente, - men ikke kassen. I stedet tømte man min kasse og rev mit
hjerte itu.
Og det ser hvæs, hvæs, riv,riv,riv at være baggårdskat det er et hundeliv.)
25.01.20 kl. 15.52 C : Undskyld
Det var mig, der skulle have bragt din bog "xxx" med videre ud i verden, men lysarbejdere valgte at
stoppe Konceptet og gør det fortsat. Bogen er anbefalet i "Nok er nok"- bogen, nogen læser det
måske engang. Jeg kan forstå, at folk er så vant til at delete på nettet, at de ikke giver sig tid at
skelne. Du skal vide, at vi arbejder sammen over æteren, når du er/har været i Kina. Hav det fortsat
godt. Mvh Havanna

(10.02.20 I min optik er det uhøfligt ikke at svare på en personlig mail. Selvfølgelig kan jeg
forstå, man undlader det i tilfælde, hvor man er udsat for trusler om vold og andre overgreb.
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Men sådan er moral og etik jo så forskellig. Det er 3. gang, det gentager sig, under forskellige
forudsætninger som ikke umiddelbart kan sammenkædes, så det er ikke bare tilfældigt mere. Der
ligger et valg bag. Det behøver ikke være et uforståeligt valg. Det virker bare negativt ind på
mig, da jeg har været i hjælpsomhedsmood overfor denne person siden 1976 og har set os
arbejde sammen i en galaktisk dimension.)
25.01.20 kl 17.27 til D :Ja der er noget om Pluto og 17.juli. Det er absolut en hård tid, men jeg er jo
vant til ørefigener og må vende den anden kind til og lukke hjertets front. Det siger mere om
omverdenen end om mig. Jeg er inkarneret som levende "tester". Kun ubetinget kærlighed vil vælge
mine evt. få samarbejdspartnere fremover. Jeg ved også, jeg skal gå solo, det blev sagt allerede
2003 cirka. Jeg blev decideret advaret mod det, jeg oplever nu. Så endnu engang bliver jeg
bekræftet i, hvad jeg har fået at vide. Ingen har bestået prøven endnu og jeg skal kunne stole 100%
på dem, jeg evt. skal samarbejde med. Testen handler om Chiron i Vandmandens tegn for mit - og
måske også min tidstvillings vedkommende, og det er nok lidt flot at kunne læse i HOROSKOPET,
at Chiron ikke har særlig betydning, når den har ødelagt glæden ved et mesterliv. Chiron er jo selve
grundlaget for janteloven. Jo mere energien og sensitiviteten stiger i menneskeheden, jo lettere har
folk ved at mærke, hvor de skal ramme, hvor det gør mest ondt, og de gør det. Derfor går jeg også
solo nu. Jeg vil slet ikke stå model til det, jeg møder fra lysarbejderes side. Hav en god dag. Mvh
Havanna

26.01.20 kl 05.58 fra D : Det kan jeg godt forstå. Held og lykke.
(10.02.20 Nu sker der noget på fluepapiret, for der er nemlig ingen astrologiske aspekter af
betydning i spil, og jeg har kun været i personlig mailkontakt med 3 og D har ikke svaret på de
generelle mail til alle, og denne henvendelse er udenfor mailflowet. D svarer empatisk, for han
”kender” mig lidt. Men se så hvad der sker, når man kobler ”altet” og ”eneren”, måske fordi
uranus/elektronik-energien er grænseoverskridende i sin natur, og derfor skider på
tærskelvogteren Saturn? Men vi kommer tilbage til det her. Watch : )
26.01.20 kl.13.49 til D: Det er en katastrofe. Hvornår i verdenshistorien har man set en forfatter
debutere med 33 bøger? ALDRIG!!! Og så ties man ihjel af hyklere. Der er ikke én, der har ønsket
tillykke, eller fx sagt hold da op - og da slet ikke spurgt om: er der noget vi kan hjælpe med? Eller jeg kender én der... Så der skred I sgu godt nok alle til hobe i svinget! Jeg er lige nøjagtig bekræftet i
det vi (i Konceptet) så for 20 år siden, at I alle svinger for lavt og at IT-samfundet har gjort at man
deleter hinanden som om man var en fake-news. Det her får følger! Jeg er i stand til at lukke hele
molevitten ned, da det er på min indstrømning alle sidder og pudser deres fjer i dag. Jeg har jo
siddet åndeligt på siden af forfattere, politikere, shamaner osv. mens de fik deres værker og
fremgang givet. Jeg kan nemlig skrive folk op eller ned og jeg behøver ikke publicity, men det vil
være en fordel, at vi alle ved, hvor vi skal hen. Nu er jeg ikke til hævn, så jeg skal lige flytte mig over i
en anden livsbane, at der sker det rette. Men at man tror jeg leger mester for mine blå øjnes og
for sjov skyld, så må man tro om! Jeg ved nemlig hvorfor, man ikke vil tro på det. Så det er bare at
ændre på det. Men jeg kan også vælge at forblive skjult. I er mange, der har fået chancen for at gå
med lyset, men har valgt mørket - altså at fortie min eksistens. Det handler ikke kun om, at det der
skal ske, sker. Det kan man nemlig gøre noget konkret ved. Jeg kan rent faktisk miste livet i den
bane, jeg kører i nu p.gr.a. fortielser, og så er I ilde stedt! Mine bøger SKAL være læst af cirka 1000
mennesker i dk inden år 2024. Så I sover godt nok i timen i nedtonet bevidsthed. Nok om det. Jeg
sender 70 kr nu, for jeg ved ikke om jeg bor samme sted til påske, ellers kunne du bare tage hæftet
med, jeg får ikke brug for det lige med det samme, da processen nu evt. udløser en ny bog, som så
ikke skal udgives på Forlaget REX. Har du et bud på et forlag, der går til hele DK? Mvh Havanna

(10.02.20 Er det ikke herligt, så arrig man kan blyw?! ☺☺ Men hvad sker der? Hvorfor?)
Fra D 13.54: Ok, når du skrive at vi alle er skredet i svinget, så må jeg jo bare tage det til
efterretning. Hav det godt
(10.02.20 Så kom der hul på bylden i æteren. Den skulle bare have et tryk 16: )
26.01.20 kl 20.28 fra E: Jeg har ikke ønsket at være med på denne mailingliste. Ønsker ikke at
modtage noget derfra, uanset hvad navn det kommer fra. SLET. E
27.01.20. kl. 11.48 Til E : Tak
Hint. 27.01.20 kl. 12.06 til E :Som hovedregel bliver Saturn misforstået og kobler man den så med
Pluto, så tror alle, at de at angrebet af mørket. I virkeligheden er det folks egen skelneevne og
spirituelle fordomme, det er galt med. Kærlig hilsen Havanna.

(10.02.20 Det var ment som en brobyggerhjælp, men blev nok ikke modtaget som sådan. Det er
lille et PIP, der ikke tillægges værdi. Selv nu, hvor jeg læser dette her kan jeg mærke æterens
58

negativitet stiger markant. Jeg stopper her for i dag, for jeg er nødt til at rense feltet omkring
mig. Hold da op. Hvis du, Kære Læser har det anderledes nu end før, så gå øjeblikkelig hen og
tænd et stearinlys, sæt dig og forestil dig, at du hjælpes af myriader af engle og at hvidt lys stråler
omkring dig! Sid ikke denne besked overhørig! Lær at hjælpe dig selv, når du går fra nettet.)
27.01.20 kl. 00.36 Fra F
Hej Havanna
Tak - for dig
Kh F

Svar kl. 12.25 til F
Der er godt nok gang i frameldinger fra alle dem, der ellers har deres
spirituelle gang mv. i offentligheden. Det er måske optakten til at hæfte alle af og gå solo? Der blev
fra start af i 2001 sagt, at man ikke var meget for "gamle clairvoyante". Og vi så også, hvor lavt de
svingede. Jeg måtte så selv helt ned og gå på linje med dem. Og jeg håber godt nok, at jeg kan
komme op igen efter deres jantelove, modstand osv. osv. Jeg bliver bare nødt til at sætte folk fri, så
de kan forstå, at der er sørget for hver af os på Jorden. Men de kan slet ikke tåle tonen. KH
Havanna.

(10.02.20 Måske er det slet ikke tonen, men selve energien af maillistens Sigma-energi? Hver for
sig er alle disse mennesker flinke og rare, ellers havde jeg dem ikke på min pc; og ”gamle
clairvoyante” er for det meste de, der har gjort en stor indsats før Konceptet kom til med sin
højere energi. Så de skyldes tak for deres indsats i verden, som vi så kan bygge videre på. Men
forskellen er tydelig. Og Konceptet har Shamballa-energi i sig, så det har ikke samme blide tone
som ”gamle clairvoyante”. Men man skal ikke tage fejl af lys og mørke. Det handler om
intensitet. Pågåenheds-friktion. Men her er altså ved at være vækket stærke modstandskræfter
mellem energierne. Så vi vil have svesken på disken til sidst og så mange som muligt med! Nå,
klokken er 19.38 nu. Og så var det lige den rens, inden aftensmaden. Pyh det blev pludselig
endnu en lang dag.)
27.01.20 kl. 11.42 5.mail: Dingeling
Har du klokket i det eller bare ikke hørt Skibsklokken? Skibet NB22 hæves fra sandbunden
under
det
turkisfarvede
vand.
Det
sker
på
www.Raisingtherays.com.
Her er et godt tilbud til til dig. Er du trist og har du sorg i sinde, eller hører du bare til dem,
der trænger til et løft og en pause fra indre ro, søgen efter perfekt balance og
mesterskaber – så klik ind på mit Åndelige Schlaraffenland, tag en tur i gyngerne og
karrusellerne, prøv den esoteriske heksekedel, der til stadighed holdes i kog af en sagte
kosmisk karmaopløsende ild. Der er konkret for 15.000 kr terapi, men det du får er reelt
karmafrihed, løft, Opdrift og Fremdrift ind i dit Blueprint og det kan ikke købes for penge!
Derfor er alt, hvad jeg laver også en gratis gave. Lavet i et oprigtigt ønske om at hjælpe
Danmark bevidst ind i sit Blueprint på Jorden. I kærlighed, tilgivelse, godhed og nåde er mit
bodissatva-arbejde for sidste gang kommet kloden og menneskeheden til gode. God
fornøjelse porten til haven er åben.
Skulle du være en af de ”højrøvede” (rent rodchakra) oplyste, der ikke tør besudle dine
legemer med åndelig morskab, så nøjes med at lytte til siriøs afdækning af fremtiden på
næstsidste lydfil under Skibet NB22 hæves (22 er gradtallet for planeternes Saturn og
Plutos konjunktion/sammentræft, hvor ledelsen signaleres paradigmeskifter og ansvar skal
til at tages af alle på et højere plan. Det skete 6. januar 2020 og eksakt 12. januar 2020, og
jeg har 20 års jubilæum nu i målrettet arbejde for dette paradigmeskifte.). Det vil koste dig
2 timer af din dyrebare tid at aflytte denne ene fil. Men jeg må sikre mig hierarkiets faste
fodslaw er kendt, inden det træder frem. Kærlig hilsen Havanna
PS: Vær OBS på din bevidstheds fordomme: Ånden i glasset, i værkets titel hentyder til, at
ånden er de daglige planetstillingers energi, der er over os i det kollektive ubevidste. Og
glasset er et clearet subtilt legeme. Er dit glas halvt fuldt eller halvt tomt? Du kan få
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TomTom og turn around på hjemmesiden, der viser alle vore uperfekte sider i en tid, hvor
alle vil være perfekte. ALT er som det skal være og ment til, at du kan iagttage dit eget
mørke. Tør du læse én mail mere? Jeg har nemlig altid et PS og et PPS, efter SLUT. Af og til
et PPPS. Ringe sluttes, dingeling. Nåhh, der er flere lag i teksterne. Ja det er der, Skat. Jeg
kan kun skrive levende Multi-level-skrift nu. That´s IT!
(11.02.55 – sludder 11.02.20, hvad betyder tid og hvor langt er vi nået i 2055? Jeg vil da være
knap 97 år. Er jeg her til den tid? Umiddelbart vil jeg sige ja, men logisk set må det være nej. Jeg
har mødt for meget modstand, og de mennesker jeg skulle arbejde sammen med kører eget løb,
men jeg skaber portalen og holder vejen åben. Jeg gør det via Chiron og Chariklo, to små sten i
vort solsystem. Jeg mødes konstant med jantelov via Chiron og må bruge Chirons hustru
Chariklo til at nurse mine sår. Og ved at være clearet og derefter bygge et spejl af danskerne og
bl.a. janteloven ved at underkaste mig den som Askepot, ja så kan jeg lægge Chariklos nursing
ind under Danmarks riges Chiron og heale folkesjælen. Derved er portalen åben for at andre
kan stige op i deres virke. Danmark har asteroiden Chiron stående 22 grader i Skorpionen. Dvs.
alt hvad der hedder dybde og viden og jantelov og Skorpionens hurtige gift, det kommer frem,
når man er klogere på livet end andre. Vups så hugger janteloven i og forsøger at tage livet af
visioner og Opdrift.

Dobble op ”in the happy og unhappy Hour” med to små sten

.

Det var først i forgårs, jeg opdagede at Danmark havde Chiron i 22 grader Skorpion og forløbet
med at finde ud af det, udsprang et helt andet sted. Men jeg ved, at det jeg finder på Internettet
ikke er tilfældigt, da jeg praktisk taget ikke bruger Nettet. Jeg er født på en sjælsstråle af energi,
hvor alt jeg ved skal komme inde fra mig selv, hjulpet af det, der bliver lagt lige foran mig som
depeche. Jeg har prøvet at hente Danmarks horoskop før og det poppede selvfølgelig op med
det samme, så hvorfor gjorde det det ikke nu. Lidt irriterende, når man skal bruge det. Intet
hændte på mange vendinger af ord i søgefeltet. Så er det, jeg ved, at der er en agenda! Der er en
skjult plan i gang og begrebet ”viden/kunnen til ret tid” er i spil. Pludselig dukker Danmarks
horoskop op nærmest af sig selv. Jeg ser det er sat ind i 2015 og kan lige bestemt her læse om
MC/IC-aksen i Danmark. MC/IC-aksen går gennem Jomfruen og Fiskene og det betyder, at
Danmark er et land, der altid skal hjælpe andre i nød. Så vores Landsindsamlinger på Tv til
grupper i nød er altså i overensstemmelse med dette mål? Ja, det er det. knap 83 millioner
kroner er der for nylig samlet ind til børn på flugt, fordi vi er ”Landet med det store hjerte”. Og
det handler om penge og det er relativ let at forstå behovet. Nu tager vi så lige et kvantespring,

for så forstår du bedre, hvorfor jeg ikke fatter at

være, ikke snart kan få en anden lyd? Er

pibesvanen, som jeg er sat til at

” Den sorte Perle” vor nationalfugls

sorte knop? Den vi overser? Og i så fald, skal Svanen så ikke have øje på den

?
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Hvad er det for en energi, vi trækker vejret omkring?

Godt Mijanne. Tak for den nye dyreværnslov! Det var super! Velbekomme, men
kan du forstå, at om jeg er født i ”Landet med det store hjerte”, hvorfor ties jeg så ihjel, når mit
horoskop set fra oven forestiller symbolet for hjertechakra? Ét stort hjerte..

Måske skal du bare over på den her engleside?

kan faktisk godt være.

Engel på Jord…

Ja, det

Det lyder sandsynligt.

Men engle må kun gøre noget, når de bliver spurgt…

Nåhh nu falder 10-øren. Og det er jo foreløbig kun sket fra åndelig side!!

Netop Mijanne, og når så folk opdager dig, så kommer du med Skatten!

Tak for hjælpen Canis Minor!.... Men det gør de jo lige bestemt ikke
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Når de har vandret længe nok i ørkenen Mijanne, så slår liv/død-

planeten Pluto til!
27.01.20 kl. : 6.mail: Tjubang!
Chrysantemombomben må springe på et tidspunkt (Higher ground knappen bog 3 og 4 på
www.raisingtherays.com) . Blomster kommer altid fra de åndelige vejledere. Så hvem
sender åndelige bomber ud? Det gør jeg. Hvem er jeg? Mit horoskop danner en 6-takket
stjerne i en cirkel – ikonet for hjertechakra. Hvem er stemplet med dette ikon som
inkarnationsmærke, men kun mødt med oppositionen mellem takkerne? Det er jeg. Denne
henvendelse ud af 6, ligger på min 6. stjerneplads og har med kamp-planeten Mars og mine
tidligere liv at gøre. Så hvem var jeg? Når du har tjekket mit CV på hjemmesiden kan du
delete mig bevidst. Kun at være imod mig og ikke for mig, det kan Mars sgu ikke bruge til
Nåde. På Mars skabes bl.a. kunstig intelligens i samarbejde med Uranus, og mit bogværk og
hjemmesiden er verdens eneste levende, organiske, kunstige intelligens i åndens agurketid,
og fører dig håndholdt gennem dimensioner, så du kan slippe alt det, der hører fortiden til
og ikke vil findes i 5. dimension. Foreløbig er der 33 bøger som bevidner, hvorledes man
har forsøgt at få mig nedgjort og bort fra jordens overflade, som en spejl af den verden, vi
går i. Jeg er mester på jord, jeg er engel på jord, og jeg er jer så inderligt ligegyldig. Alt hvad
man sender ud, vender tilbage til en selv, så god fornøjelse med hjemmesiden. Bøgerne
kan ikke komme jer læsbart til gode, da ingen har meldt sig for at hjælpe med deres ITfærdiggørelse, så de kan komme ud i befolkningen. Pressen vil ikke omtale noget, der ikke
er færdigt. De fattede ikke, at bogværket er det nye begreb ”Dual-kunst”/” dual-livskunst”
og de selv er en oplysnings-dual. Niveauet matchede ikke bevidst endnu, men bøgerne er
jo heller ikke ude i befolkningen. Jeg ved blot, at danskerne skal vide, at dette værk
eksisterer, da det indeholder Danmarks og danskernes Blueprint-adgang. Jeg ved at 1000
mennesker skal have læst bogværket, hvis Danmark skal gøre sig håb om at gå nogenlunde
harmonisk ind i 2024. Ellers vil det blive, som bøgerne foreligger nu: Som et væltet lokum!
Og som sådant kun har én bestemmelse – nemlig som verdensrekord i Guinness Book of
Records! Lidt kan man måske få ud af det. World Wide på laveste level. Konkurrence og
kamp. Bedste hilsner Havanna.
Jeg ønsker ikke yderligere kontakt, da ingen har empati nok til at ønske mig "Tillykke med
overlevelsen af den opgave, vi ikke andre ikke ville påtage os".

Pib, pib kaldte den sårede svanes sjæl. Jeg har spejlblank overflade.
27.01.20 11.35 fra G
Kære Havanna, Jeg er rigtig glad for at du har så meget fart på og at din livsmission er på vippen til
at blive offentlig kendt. Det glæder mig at du har et fantastisk gå-på-mod.
Jeg vil dog bede dig om at slette mig fra din mail-liste. Jeg frabeder mig alle nyhedsmails (og lign.)
da min mailbox flyder over.
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Jeg ønsker dig alt det bedste. Kærligst

Svar fra mig kl. 11.43 til G: Tak skal du have. Kh herfra!
27.01.20 Kl 11.42 fra H Hej Havanna, Vi vil gerne slettes fra din mailliste.Tak.
Svar fra mig kl.11.47 til H: Tak.
27.01.20 kl. 14.45 7. mail: 7. tak, takker af med visdommen:
Når man skaber en åndelig have, er det bedst at gøde med indsamlede hestepærer fra Enhjørninge,
sagde rosen. Det, der er den enes aflagte erfarings-shit er gødning for en anden, når man klatrer på
Jakobs hønsestige. Det er logik for Perlehøns.
Jeg sidder nu i shitstormens øje, så kom an. Kan jeg tåle dette her, eller skal brød-skorpen være
tykkere, inden vi ordner muhammedkrisen og nedlægger religionerne? Ellers slår vi en streg i
Oortsandet her, som VIPs med en Vognstang. KH Havanna
HYP! sagde Fatter og forsvandt i tågen, idet han glædede sig over de varme kartofler i sækken, der
hurtigt skulle blive til ny akva-vitte-hvidt bombom......
Fik du hele 7-stjernen? (7 søstre er Plejadernes energi og spil. Plejaderne gemmer sig bag fuglene.)
(11.02.2020

7 stjerner/ søstre er Plejadernes energi og spil. Plejaderne gemmer sig bag fuglene.
Jorden samarbejder med Plejaderne og udveksler energi gennem stjernebilledet Store Bjørn/
Karlsvognen til os. Men 7-stjernen er også en healende konstellation af planeter. 7 stjernen er
evt. også samling af 7 sole fra hvert solsystem vi på jorden samarbejder med.
Jeg er faktisk lidt i tvivl om, om der skulle have stået Julerosen, der henviser til Selma Lagerløfs
novelle, eller om rosen skal henvise til ”En rose så jeg skyde” i tidligere bøger. Alt i alt samme
tema, men forskellig måde at sige det samme på. Ordet ”erfarings-shit” har redet mig som en
mare i et par dage efter jeg skrev det, for når man ikke kender multilevelskrift, så ved man ikke,
at det er energiskrift og at ingen ord er tilfældige, men skal rumme både betydning og den
nødvendige energi samtidig. Derfor ligger al tekst faktisk allerede skrevet i æteren, alt efter den
hensigt det skal bringe. Intet er tilfældigt, men man skal forstå at læse det rigtigt. Som sagt før,
så virker energierne i én og man skal åbnes for dem for at få adgang til sin egen indre viden,
visdom og kærligheds dybde, da teksterne henter sjælens erfaringer ind. Man skal iagttage sig
selv for at opdage ens egen skyggeside. Når den er opdaget, så slipper den med tekstens energi
og man får healingen i bytte. Hvis man ikke lever i largeness med bøgerne så misser man dette.
Det betyder, at man bare sender energien tilbage til bog/afsender uden at få benefit af det. Se
her: jeg har skrevet i ovenstående, at jeg skriver på Mars-energi denne gang. Mars kan være
årvågenhed og op på dupperne og klar til omgående kamp energi. Men ved man ikke dette og er
åben i den viden, så sker det her: )
27.01.20 kl. 14.45 fra I Til den der skriver dette.Vi vil ikke modtage disses mails, vi du slette
os med det samme, tak
Svar fra mig kl 15.23 til I : Tak for en reaktion. Jeg lever jo, trods alt, selvom jeg ikke er med i
IT- samfundet. Alt godt fremover til jer. Kh Havanna
27.01.20 kl 15.16 fra J Vi afmelder nyhedsbrev.
Svar fra mig til J: Tak. Det er ok. Hav det godt og tak for reaktion. Mvh Havanna.
27.01.20 Kl 16.49 fra K Hej. Jeg har aldrig sagt ja til at være på denne mailingliste og ønsker
at blive slettet omgående. Tak. Kærligst, K
(11.02.20 Jeg er ikke på mail før om aftenen, så svarer først tilbage der, sammen med
meddelelsen til alle via 8. mail. 8-tallet er uendeligheden. Det er også Saturn og ”The Old Devil,
fordi den har evnen til at trække gulvtæppet væk under noget, der er bygget op. 8-tallet åbner
alle kanaler og giver adgang til universets overflod. Jeg er selv en 8-er og kanal. Jeg har i dag, 12
dage efter forløbet, endelig forstået mere af min Saturn-indvielse, der står bag Medusa-skolerne
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i Oldtidens middelhavslande. Bøgerne rummer oldtidens kundskab og oplæring i
Medusaskolerne. Og spejlet er en måde at studere ”det farlige og uønskede” på. Gudinden
Hathor har også opfundet et spejl. Og det var hende, jeg blev kontaktet af, da Konceptet skulle
åbnes i 2001. Bøgerne betjener sig af et dobbeltspejl, lysvæld bagved lysvæld indtil du spejler dig
i din mesteridentitet og ved, hvad du skal sige ja til. Når du er klar. Jeg har endnu ikke kunnet
forlige mig med at være ”Mester på Jord” fordi jeg ikke kan mærke det, når jeg kun får
negativitet imod mig. Og noget tyder på, at flere har samme problem OG det er det problem,
jeg skal løse! Hvordan får jeg samlet de mere end 1000 mestre og memeter i et jantelovsland,
når man holder sig til gamle skrifter, der siger man er ingenting, sort eller ikke ved, hvad
kærlighed er…? Først må man lave noget, der ophæver janteloven. En hellig tilstand, hvor man
har lov at være den, man er. – Bøgerne og deres effekt. Forgangsplanken til
Blueprintsamfundet, demokratiets afløser/ophøjelse.)
27.01.20 kl 19.02 8. mail: Konklusionen på mailene er: Der eksisterer en stereotyp forestilling
om, hvad spiritualitet og lysarbejde er. Man føler skam ved at sættes i gruppe med andre, og
man føler skam og angst ved at blive sat i forbindelse med mig og min frie adgang til et konstant flow
af åben spiritualitet og inspirationer fra det skjulte hjertekammer. Jeg arbejder for at få alle med og
ikke kun de mennesker, der passer ind i etablerede enklaver. Konklusionen kommer i dag
tilfældigvis 75 året efter Auschwitz. Uden jeg dog overhovedet anklager nogen! Jeg ser det bare lige
tilfældigvis i Tv nu. En reminder.
Holdningsændringer tager tid, og jeg laver kollektiv karmaopløsning. Opløsning af
åndelig jantelov tager tid, så derfor har jeg lavet en genvejstast, hvor den korteste afstand mellem
mennesker, smilet og latteren, har fået plads. Jeg vil foreslå følgende arbejdsfordeling: I tager jer af
dem, der ligner jer selv, og jeg tager mig som Magna Mater af resten. Så mødes vi nok engang
hinsides og kan drøfte, hvordan det gik. Rigtig god vind alle sammen og Op på Regnbuen igen. KH
Havanna.

27.01.20 kl. 19.06 fra K Fjern mig straks fra din maillingliste. Det er ulovligt at sende mails
uopfordret
til
folk,
der
ikke
ønsker
at
modtage
dem,
jf.
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=188880, Læs også div. fra
Forbrugerombudsmanden: https://www.forbrugerombudsmanden.dk/kontakt/klag-overspam/ K

Markedsføringsloven - Lov om markedsføring - retsinformation.dk
1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
1998/6/EF af 16. februar 1998 om forbrugerbeskyttelse i forbindelse med afgivelse af priser på
forbrugsvarer, EF-Tidende 1998, nr. L 80, side 27, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
1999/44/EF af 25. maj 1999 om visse aspekter af forbrugerkøb og garantier i forbindelse
hermed, EF-Tidende 1999, nr.
www.retsinformation.dk

Klag over spam
Uanset om du er forbruger eller erhvervsdrivende, kan du klage til Forbrugerombudsmanden,
hvis du har modtaget markedsføring via mail, sms eller anden elektronisk post, som du ikke har
bedt om.
www.forbrugerombudsmanden.dk
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27.01.20 kl 18.46 fra L Kære Marianne/Havanna.Husk at sende bcc, så mailadresser ikke kan ses i
mailen.Og jeg har modtaget denne mail - som egentlig er til dig.Kærligst L

Svar fra mig kl 19.32 til L :
Tak for info. Jeg har rent faktisk sat bcc ind foran alle
adresser, så det undrer mig lidt. Men har netop fået det at vide af min datter også. Der sker bare
altid noget utilsigtet, når jeg har med IT at gøre. På biblioteket fryser lånemaskinerne også, så
jeg holder mig helst fra IT. Sket er sket og der er ikke noget at gøre ved det. Stuntet er også slut
og foreløbig har jeg holdt til alle afslag og energierne, der følger med. Der arbejdes nok fortsat
på at lukke evt. huller i auraen. Nu får vi se. Jeg skal i morgen atter prøve at være i lokale med
20 andre mennesker med åbne pc-er og frustrationer uden på tøjet og astrologisk er dagen
vanskelig. Klarer jeg den, så ved jeg, at jeg er blevet hjulpet rettidigt som lovet fra den anden
side. Håber alt er vel hos jer, og jeg er taknemmelig for Ms hjælp midt i vores kamp med de
anstrengende bøger. Nu mangler der så kun en bog om, hvad det er, hvorfor tingene bliver
lavet, og hvordan man bruger det o . lign., nu hvor jeg selv prøver af, hvordan det så er at
komme ud af dem igen, uden filter og så at få lagt et nyt filter. Vi er jo nødt til gelinde at bryde
den forsegling, der er lagt på menneskehedens bevidsthed, og så skal der være en ny vej i frihed
og med kontakt til eget mesterskab bagefter. Nok om alting, Jeg har trukket tarotkortet fra
Jomfru Maria om, at det er tid til hvile og at genoplade mig selv efter at have givet ud for længe.
Så det vil jeg gøre. Jeg skal have fundet en balance, da det er meningen, at læseren skal kunne
stå selv via bøgerne. Så jeg skal over i "næsten ingen ord" en tid, for at dryppe af efter i årevis at
skulle illuminere flowet uanset hvilken tilstand, man som læser er/må havne i. Der skal være en
løsning og ingen huller på broen
. KH Havanna.
19.38: Sendte du ikke lige noget Outlook? Det forsvandt... Nå, pyt med det. Jeg lukker pc nu.
Jeg kan ikke med de medier. Jeg fik fra start af at vide, at det var bøgerne eller pc på
brugerniveau - de to ting kan ikke kombineres. Jeg gætter på, at du har sendt kopi af det, du har
kunnet se. Og tak for din altid allestedsnærværende omsorg. Kh Havanna
27.01.20 kl. 19.37 Fra J: Stop så med at sende mails nu.
27.01.20 kl. 21.45 fra N: Vi ønsker ikke at være på denne mailingliste og henstiller venligst til at
blive slettet med omgående virkning. Vh.

27.01.20 kl. 23.20 fra F : Tak for mail - søde dig

️
Spændende hvad tiden bringer af udvikling og endnu højere vibration og indsigt og frihed til at følge
sin mission.

Og tak for al din arbejdsindsats for menneskeheden. Kh Dorthe

️

29.01.20 kl. 07.50 fra O: Tusind tak for det, og rigtig hjerteligt tillykke med det hele.
Alene det at debutere med 33 bøger må da være en verdenssensation.Venlig hilsen O

29.01.20 kl 12.23 fra O : Jeg vil bare gerne fortælle, at jeg er rigtig glad for at være på denne
mailliste, og være en del af et meget vigtigt koncept. Og jeg synes det er super ærgerligt, at andre
esoterikere ikke kan se, hvad det her er!
Venlig hilsen O

Svar fra mig kl 12.51 til O : Åbenbart ikke, man vil have noget andet.
29.01.20 kl. 12.52 fra P: Aner ikke, hvordan min mailadresse er havnet på denne liste,
men jeg ønsker at blive slettet snarest! Mvh. P
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29.01.20 kl. 13.09: fra Q Jeg vil gerne af denne mailliste NU, tak! Vh. Q

29.01.20 fra O til Alle: Havanna har slettet hele maillisten, derfor kommer dette fra mig.
Jeg sletter listen, når dette er sendt, hvis nogen gerne vil blive på, står det dem frit for at
svare positivt her.
Venlig hilsen O
Svar fra mig 29.01.20 kl 13.48 Til O Dokument til udsendelse: 9.mail: Giraffens nøgler.
(11.02.20 9 er tallet for Mars og Cut Elly, afslutningens tal! Giraffen har dyreverdenens
største hjerte, så mit horoskop gør mig til Giraf. Men man vil som regel også gerne se
Giraffen. Hvad er det, hvem er det, giv os vished:)

Giraffens nøgler:

Århus 29.01.2020

Spurven sidder stum bag kvist, såmænd, om ej det fyger.

Kålgårdspilen

Lul – lul! Rokken går

piber trist for nordenvindens (Saturns) byger (Pluto/spredhagl).

støt i moders stue, og jo mere vinden slår,

des mer får arnen lue.
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Her ved moders gamle rok

hun lærte mig

at stave (med

manusymbolerne

,)

synge om ”

den hvide flok” og ”al hans

Lul – lul! Rokken

vemodsfuldt mod

nådegave”

står! Men dens nyn og sange

hjertet går, når kvældene bli´r lange.

Je ne regrette rien, becoming nada.
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I kunne have fået alt:

Jeg var villig til at give.

D var D….

Karlsvognen stod til deres dispotion…

Vær så så god, fra Bamse

.

Hjertets hemmelige kammer levede åbent. Sammen

i

Det er ikke til Å

Secret Service!

c d, hvis man ikke lige v d.

og alene

Så deet…

!!!

68

Net op Netflinx

Ruul små bølger, Ruul!

Only Love can make a Memory.

NT Johs.15 1-8 (1-8 Rays?)

Rammeaftale completed.

Så deet….
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God tur….

Per Aspera ad Astra.

Hvilken

bøgerne? Det må filmkunstneren selv finde ud af.

film lå gemt i

Jeg ved bare, man kan

finde sit og DK Blueprint gennem bøgernes port…
(Biblioteket 2009) Bøgerne er et spejl af danskerne på godt og ondt

. Og mit horoskops muligheder var dansens Arena! Life is a
Stage. Shake the Spear and follow your Heart.
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TAK til vedkommende, der intunet sendte mig disse lov-ord pr mail! De beviser lige
netop én essens i bøgerne, der lige netop ikke kan udkomme p.gr.a. danske love og
regler, som nederste parameter for fremtiden. De kræver frit lejde! Så de ligger derfor
foreløbig i æteren. Tak for denne bevisgave! Alt hvad man behøver ligger altid lige for:

Markedsføringsloven - Lov om markedsføring retsinformation.dk1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører EuropaParlamentets og Rådets direktiv 1998/6/EF af 16. februar 1998 om forbrugerbeskyttelse i
forbindelse med afgivelse af priser på forbrugsvarer, EF-Tidende 1998, nr. L 80, side 27,
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/44/EF af 25. maj 1999 om visse aspekter af
forbrugerkøb og garantier i forbindelse hermed, EF-Tidende 1999, nr.

Klag over spam Uanset om du er forbruger eller erhvervsdrivende, kan du klage til
Forbrugerombudsmanden, hvis du har modtaget markedsføring via mail, sms eller anden
elektronisk post, som du ikke har bedt om.

Jeg har som Øvre Trendsætter

”skrevet” Danmarks fremtid

punktum!
Danskerne vælger selv det level, der skal manifestere
sig. Du er evt. anbefalet i bøgerne. Der er det, der er. Jeg har VI ER, som øverste level
og karmaopløsning af Dansk Vestindien og 2. verdenskrig som nederste level. Jeg skal
”kun” sørge for, at energien er til rådighed til ret tid. Danskerne skal selv gå vejen.
Jeg ville bare gøre opmærksom på, at jeg har sådan et neutralt erhverv, og at det måske
er lettere at finde vej i en brydningstid, når det stykke vej, man skal gå alene, har en
downloaded læsbar og hørbar akashafil med opdrift og fremdrift i, at tage i hånden. Det
tog i hvert fald dyrebar tid at finde ud af, at bryde altets krypteringen og blive
Sigma/summen af alting. Det er et liv som autentisk fiktion, som totalkanal. Og
totalkanaler er sjældent afholdte, da der i sagens natur ikke er noget filter i Altet. Alt må
leves og skrives i ikke-modstand, for det højeste gode!
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Lyt evt filen under Higher Ground på Raisingtherays.com.

Kristus-energi er 8 stråle, der samler
de 7 kendte energistråler. Det er der, ”den nye tids energier” begynder, og vi er alle, og
alle er født i, livstræet. Så lad os lege i Livstræets kroner. Det må man nemlig godt, og

det er nødvendigt, når det højeste og laveste skal forenes til en helhedstanke.

I begyndelsen var Ordet.
et punktum. Time´s up No 7!

Vupti dot com da

D da D, giv den gas,
Perle.
Klar til afgang….
Der R nok andre planeter derude, der vil lege med. For hvis vennerne forsvinder, og
når hjertet lukkes i, ser man alt med ganske andre øjne. Man øver sig og langsomt bli´r
man bedre til Å C, Å skæld-ne mellem sandheden Å løgnen… Je ne regrette rien.
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Tror du, jeg endelig nåede frem til at blive hende der af få ord?
Ja. Der er ikke mere at skrive hjem om. Så deet…

Kom vi tager den vej der…
Å Time´s up, på denne side 7. Å SLUT på dette grænseoverskridende Uranus-teknikmedie. Å God Weekend til Alle. Mit erhverv er blot ét af de nye erhverv, der kommer
inspireret til verden ud af bøgernes subtile job-katalog. Nu v du D. I did IT for You!
KH
(11.02.20: Apropos det med at skrive Danmarks fremtid, så vil bøgerne skrive national
test af børn ud af skolen til fordel for at være glad for at lære noget. Der er også
downloaded en aktiv vidensenergi om, at dyr kan tænke og føle. Begge dele var så lige i
Tv-avisen den 6. februar 2020. SF krævede testene fjernet omgående og ny
dyrevelfærdslov, der anerkender, at dyr kan sanse, var blevet vedtaget i Tinget. Og som
et kuriosum kan jeg nævne, at samme aften, som denne giraf-meddelelse blev lavet om
formiddagen, så kommer der i Tv-avisen et indslag om, at Prins Henriks
grammofonpladesamling er sat til salg. Indslaget indledes med melodien Je ne regrette
rien. (Edith Piaf, Spurven.) (Nu driller pc med bogstavadskillelse  Hvem er ude på
løjer?) Og Prins Henrik er NET OP med i de bøger, der netop er henvist til under
”Higher Ground”. Desværre så kom der så mange negative energier og afslag tilbage
mod mit ønske om, at lyset måtte sejre fra 12.01.20 kl 18.00, men man valgte at gå med
sit eget mørke af tvivl og modstand imod noget nyt og den overrumplende energi. Det
kan så ikke nytte en anden gang, for modstandskræfter tiltrækker modstandskræfter.
Som jeg skrev så vælger man selv, hvor man vil skelne og hvilket lag, man vil gå med i

multilevelskriftet, og en
blev sat ind som eksempel. Havde man støttet op
om mig, kunne jeg have skrevet på dansk Opdrift, Glæde og Taknemmelighed over, at
nogen havde overskud til at gøre noget aktivt. Men Sigma-energien – summen af det
tilbagesendte – gjorde det udslag i Danmark, at der få dage efter blev smidt en molotovcocktail mod en port på Christiansborg. Det er negativ synergi-effekt, men det er mere
end det!
Personen F har arbejdet meget med rensning af Danmark og jeg fik en sms
efterfølgende forløbet, der fortalte, at jeg som ”aurisk fluepapir” til sidst var besat af –
hold nu fast: 2999 dæmoner! (Tværsum 11) Så dem måtte jeg lige fjerne og Danmark
blev lidt subtilt renere.
Det kan man da kalde modstandskræfter! Og det er derfor, jeg bruger det skjulte
hjertekammer. Tænk over hvad IT ribber op i, hvilket neutronfelt det har vækket, og hvor
let man påvirkes. Det handler om at tømme feltet for shit, hvis vi skal være her. Men det
kan gøres på to måder, der dog kan supplere hinanden. Man kan rense feltet og man kan
bygge op fra grunden med gode energier. Det giver et solidt fundament og jeg blev i 2004
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fra åndelig side bedt om, at rense Fundamentet, hvorfor alle Koncept-medlemmer måtte
sendes bort, og jeg fik så lov i 15 år at rense og bygge et bedre fundament, end vi i
Danmark stod på og samtidig give opdrift og fremdrift. Jeg blev derfor, fra åndelig side,
sendt på førtidspension som det økonomiske grundlag og deraf har jeg betalt for at
levere, rense og give denne galaktiske gave videre. Men det kræver ”isolation” og mega
meget energi at skrive fremtiden for en nation op på højere niveau. Jeg nåede helt ned i
Angiveriets og Hævnens energi for at illuminere dem. Og må i indeværende bog lægge
ud med at tage energien af Afvisning op. Jeg kan så ikke holde til mere ”Medusaarbejde”, så derfor må jeg trække mig selv op ved hårrødderne, da det jo er åbenbaret
med ret stor tydelighed, at ingen udover Tordenskjolds soldater, der kender mig, vil
hjælpe med en positiv bemærkning. Hver sin kamp – endnu. Og det er ikke sikkert, jeg
lykkes med min nu ”synlige” inkarnationsopgave. Der skal meget mere velvilje og
imødekommenhed til! Det er virkelig åndelig jantelov, jeg konkret har modtaget i 20 år,
ja såmænd hele livet. Og nu kommer vi så til det med ”den anden og den anden”
krypteringen; for hvad gemte ”den anden i anden” så, efter dette mailforløb? (Det er
lynhurtig skelnen på de yderste parametre af sensitivitet, hvilke ord der danner Blueprint
og hvad ikke, og på hvilket level. Derfor skal der års træning og tjeneste til for at cleare
solar plexus for egoet og være uden meninger, krav, overbevisninger, materialisme,
modstand osv osv. Og kun når man har vist de parallelle verdener, at man er til at stole
på, vover de et samarbejde og bliver ved med det! Så jeg ved helt ind til marven, at det jeg
har lavet ikke bare er ”ingenting”! Det minder omgjort til lille målestok om Tv´s
underholdningsprogram ”Manipulator”. Vi kommer derhen, hvor det er tænkt/planlagt
for Landet. Men fred være med omverdenens dom. Jeg ved efterhånden af erfaring, at det
er OMSONST at forsøge at forklare ”Den sorte Perle”, da forklaringerne altid retter ind
efter spørgeren, og når jeg har brugt tid og healende stemme-energi på vedkommende i
lang tid, så afviser man foretagendet, fordi man da er blevet healet af min formidling af
energi fra bogværket til spørgeren og når bægeret er fyldt, ja så behøver man jo ikke gøre
noget selv. Så lever man lettet på energien. Så det bliver slut med den slags fra nu af! Nok
er nok! Lad os se, hvad der så er på bedding. Hvad er hensigten med bøgernes hensigt?
Får vi svar her?:)
((11.02.20 Nå, nej det gør vi så ikke før i morgen, for jeg måtte ud at gå en tur og
omkring Brugsen efter et par småting. Klokken er 17.22 nu, og læg lige mærke til, at det
ikke er tilfældigt, at dagen ikke er længere ved pc-en, for (1+1=2) 11.02.2020 ̴ 02.02.2020.
– Hvad er det der går og går men aldrig kommer længere? Det er tiden.
2-tallet og Månen som 2 er tallet har tilsyneladende en betydning. Jeg skriver jo også
igen 17.22 = 1+7= 8 og 2+2 = 4, som er Uranus, som er pc. 8+4=12/3=offerenergi. Men
22 var også gradtallet for Chiron i Skorpion ved Danmarkshoroskopets fødsel. Og du vil
beskrive mig som nørd. Men jeg har ingenlunde været nørd før, jeg skrev mig ind i
”Den sorte Perle”, men nok om det. Klokken er nu 17.27 og jeg vil holde for i dag.
Tværsum af 17. 27 = 8 for uendeligheden, og jeg kommer lige i tanker om en tilføjelse
jeg har glemt om tallet 9 ovenfor i teksten, så derfor blev klokken nu 17.30= tværsum
11= 2. Nok om Altet ☺ ))
Kære Marianne
Søndag den 02.02.2020
Vi kalder dig Marianne, da vi kender dig således og vi må frisætte os for, at du bliver
Havanna. Du kan ikke gøre dette selv. Det beror på samarbejde. Du skal nu i gang med at
genoptræne kroppen på nye præmisser. Vi har været med dig i mange herrens år nu, og det
er tid til change. Dit liv forandres nu til noget du slet ikke kender fra indeværende liv,
nemlig succes. Vi ønsker dig al mulig lykke til og takker for den tid, vi fik lov at tjene dig i
den nedtonede tilstand på lysnæringsmodulet. Nye tider venter, og du må gå i front for en
lettere jordisk tilværelse for alle mennesker. Vi har stået dig bi med at bevise en del forhold
omkring kroppen, men har naturligvis været op imod din styrke, der har skinnet igennem for
at fuldføre opgaven. Vi er kroppens devaer og må nu ændre position og drage af sted. Du vil
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da ændre dig med raketfart og stråle i højere glans end du længe har kunnet præstere. Dit
virke på jord er uovertruffet i venlighed overfor dette og hint i din inkarnation for at vise
menneskeheden, hvad den har i vente og hvad der allerede er ved at ske. Dit virke bliver
fremover at foretage dette skifte af indre devaer og derved bevise, at livet ikke har meget at
gøre med det, der sædvanligvis tillægges værdi. Østens viise er gået forud for dette
momentum, men nu skal deres vidensfelter komme frem i offentlighed, og der ligger
allerede en Plan for dette. Tiden går, set fra din side, for langsomt i dette skifte, men vi er nu
nået frem til snarlig genstart af Konceptet med ny viden for jer og afdækning af felter, I
endnu ikke har berørt.
Dit virke som ØT/ øvre trendsætter vil få komme overens med dit fysiske virke, og du må
derfor ud i naturen og opgradere visse færdigheder. Alt vil komme for en dag og du har
rigelig tid til at forstå, generindre og tage ved lære af andre, der også er med på de nye noder
i 5G netværket.
Nu vil fårene blive skilt fra bukkene og I, der skal gå forrest vil blive samlet.
Det betyder fremover en tilværelse, hvor du alene må gå forrest for at berede Jorden til de
nye mennesker og opgradering af de vækster, der skal komme som erstatning for de, der går
til grunde. Nye dyr og insekter skal ligeledes have plads og det beror på oldgammel kunnen
og viden, som nu skal stå til rådighed på Jorden.
Vi for vor del må lade pladsen til fordel for de menneskedevaer, der skal gøre jer suveræne
på Jorden. Du vil blive kontaktet i skiftet én for én af os i den rækkefølge, der skal til for at
kroppen ikke vælter, og du vil modtage instruks i, hvorledes man indsætter og afbalancerer
kroppen imens skiftet foregår. Du er pt. omtrent ligeså ”beskidt” eller ilde tilredt som mange
mennesker, der har behov for dette skifte, er det. Det betyder, at du alene mærker, hvorledes
forholdene retter sig undervejs og hvad man går igennem. Når dette skifte er sket, er det tid
til ”Book of Joy”, da hele Joystikket i den indre fauna og flora og devaverden da er ændret
og du går i 5. dimension på kropsplanet.
Skiftet forventer vi os meget af og vi fortsætter selv på de indre planer som ”klistersjæle og
dæmoner” men er i virkeligheden de gamle devaer fra det planetare ophav og vil gå til
grunde sammen med Jordens opstigning til 5 G. Vor udviklingsrække er forbi, og vi har tjent
det jordiske menneskerige i årtusinder, således at I har kunnet nå hertil, hvor I er i dag. Lade
jer ikke kue af fortidens opbrud. Det hele foregår i retmæssig orden og du er den, der skal
formidle den nye tids ændringer og får derfor naturligvis ikke fri foreløbig.
Til det nye skifte hører symbolvældet og beskrivelser af organernes højere funktioner i
kroppen, som ingen pt. kender. Derfor får du rigeligt at se til mht. til at skrive og modtage
ny viden for det jordiske plan.
Som du ved bor du på et hidtil ugunstigt matrikelområde og har af den grund lidt en del, som
andre samme sted også ville have lidt, såfremt de havde foretaget samme installationer af
elektronik, møbler, tæpper osv. som du. Alt hvad I har i boligen påvirker jeres liv og I har i
årtier brugt materialer i jeres produktion, som har været med til at forhaste udviklingen i en
sådan grad, at mange er væltet undervejs. Denne form for ærgerrighed vil nødvendigvis
forgå i 5. og 6. dimension af mennesket og I vil i disse dimensioner være kontaktbare for
alle medlemmer af ”Den galaktiske Føderation” og derved aktivt blive mødt som universelle
galaktiske borgere.
Vor udviklingsrække er som sagt slut, og det betyder, at der skal ryddes op og F er allerede
godt i gang. Men dertil hører et helt korps af mennesker, der har til opgave at få lavet sluser
til alle os, der har skullet assistere mennesker og dyr og nu skal lempes over på et andet
segment af energi, hvorfra vi bliver opløst og til mørkt stof. Navnet på dit bogværk ”Den
sorte Perle” er derfor en indirekte beskrivelse af alle os, der nu går til grunde og har til
opgave at samle de planetare energier i sluserne som ”en sidste hjemtransport”, kunne man
kalde det. Vi er et devasegment med dertil hørende planetare energier. Som devaer kan vi
reproduceres på andre fysiske planeter, men de planetare energier, vi lever af, som danner
klistersjæle, dæmoner og lignende går til grunde og vil aldrig genopstå på Jorden eller andre
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planeter i jeres solsystem. (12.02.20 Formuleringen er lidt uklar omkring hvem, der lever af
hvem, men stråling og energi fra elektronik, kunststoffer, nedgravede ledningsnet mm. har
en betydning for fremkomst af klistersjæle og dæmoner, da et helt elektronfelt tæt ved
jorden aktiveres, og det har betydning for helbredet!!!)
Når nu vi tager af sted, kommer I i kontakt med nye eksistenser og flammeenergier, der skal
danne jeres nye base af energi. Det bliver en stor omvæltning, og det kræver en nøje
beskrivelse af, hvad der foregår for, at I kan gøre dette korrekt. Der vil blive tale om
pandemilignende tilstande som vil føre de hærdede fremad og andre må gå om i
skoleklassen, kan man måske sige. Det er et lidt forældet udtryk, da der ikke bliver/er blevet
undervist direkte i forhold som disse endnu. (12.02.20 Formuleringen er upræcis, men okay
noget vil ske, som handler om nye måder at fungere fysisk og psykisk på som menneske.)
Meningen er, at der på Jorden skal ryddes op i mængden af vira og bakterier, der har været i
stand til at opbygge og nedbryde stof. Hele stofomsætningen vil forandres og foregår på
højere svingninger. Derfor er I alle gradvist blevet opgraderet så skiftet ikke bliver for
voldsomt, som ved en polvending. Man forsøger at undgå en sådan vending fra højere sted
for at føre en stabilitet igennem til højere væren. (12.02.20 Man forsøger at bevare den
rodrace af mennesket, der findes nu, men ændre funktionmåden – via hjerne, kirtler og
nervesystem, er mit gæt.)
Jeg vil stå dig bi i det næste led af opstigning og overgang og er uddannet i det, der skal
komme. Mit navn er Michael og vi kender hinanden gennem arbejde i en siriansk loge, hvor
vi har arbejdet med at strikke en opskrift sammen for denne overgang og dertil hørende
viden, som allerede ligger parat. Jeg er én af dem, du er i gruppe med på et andet plan af
væren i forsøget på at bygge en slags måneadgang til Neptun uden, at man som menneske
sløres af den neptunske energi. Du vil derfor komme til at teste denne adgang via dine
fødder og deres restitution. Dine fødder er dog i en sådan forfatning, at vi må tage nye
metoder i brug, da der er gået for lang tid med at komme hertil, grundet de mange
nedgørende attacks imod dit virke på Jord. Vi håber det snarest får en ende, så der kan blæse
nye vinde i dit liv, hvilket er et must og derfor planlagt at skulle ske. (12.02.20 Vi får se.
Chiron skal giftes over i gudindeverdenen med asteroiden Chariklos energi, for at vi kan
helbrede os selv. Dvs. kærlighed, viden og omsorg er et krav.)
Vi kan ikke styre menneskets vilje foruden ved hormoner og nerveimpulser og derfor skal
der laves ganske bestemte symbolkomplekser for hver enkelt menneske. Det er dette, der er
ment til at ske i det nye Koncept, men først må I prøve det på egen krop, som sagt tidligere.
Når jeg er færdig med dit skifte, så kommer der en ny vejleder på, og du får yderligere
kontakt med dragen Vobis. I vil tilsammen omgøre en del energier på Jorden og bane vej for
det nye, men det skal sidevers foregå med behørig viden om det planetare og devamæssige
skifte.
Når dette intensiveres skal du i gang med naturdevaer, ildsalamandere og andre, små
æteriske liv, der vil ændres ligesom sjælene og dæmoner o.lign. Devaerne kender deres eget
hierarki og er allerede godt i gang med skiftet uden jeres vidende, men Gaia bliver en
formidler mellem verdener, når den tid kommer. Det handler om alle elementerne sol, vind,
vand og organisk stof, der vil forandres. Alle vil lyse mere, da stofudvekslingen foregår på
et højere frekvensområde, og er skiftet i den enkelte ikke sket, kan man ikke modtage
næring som basis for de nye frekvensområder, og derved kan man ikke leve af lys osv. I har
opdaget, at der mangler noget og det har med skiftet at gøre. I må gå hele vejen og vænne jer
til det, der skal ske.
Jeg vil nu ikke optage mere af din tid, men du skal vide, at der nu kommer VIDEN efterfulgt
af handling på tapetet! Vi har ventet meget længe på esoterisk fremgang, og det kommer
NU.
Jeg vil være den, der kanaliserer gennem dig hos Hanne Mie Nielsen på torsdag og lydfilen
vil være til afskrift i den bog, der kaldes Signo Indigo – det sataniske forår. (12.02.20 Okay
så. Mon den her bog så er færdig ved blot at samle dette lille skrift og Indigo-bogen fra
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hjemmesiden? Det vil jeg lige fornemme rigtigheden i, mens jeg spiser frokost. Jeg ved i
hvert tilfælde, at jeg konstant bliver vist dokumentet til Dokk1 i mit indre. Der må være
noget om ”snakken”. Indeværende bog har altså også 3 titler så: Sigma: Signo indigo. Det
sataniske forår. Fra vand til ild. Eller har jeg misforstået noget? Det er ikke så god en
formidler, der her har været ”hjælpsom”. Jeg valgte ham derfor også fra til at komme og
lave lydfil/session, da jeg skulle til Hanne Mie. Men han kan være kommet shapeshifted
som Jesus alligevel. Det er tricks, jeg er SÅ træt af! men selvfølgelig træner man skelneevne
hele tiden. ☺☺ Alligevel må det være slut nu. Jeg lavede altså selv en Afvisning….)
Jeg foreslår, at du fortsat sætter dokumenterne sammen som hidtil, men skelner imellem,
hvad der sendes ud, og hvad der bliver insiderviden i bogen, som skal udkomme til Sct.
Hans.
Det bliver den første lærebog indenfor duallæren og kan som sagt kun forstås, hvis man har
fulgt ”Den sorte Perle”, og den vil danne basis for ”Book og Joy” på sigt, da der vil komme
en omskrivning af denne første indigo-bog til en decideret forståelig world-wide-book.
(12.02.20 Så det må betyde, at dette dokument og Signo Indigo hører sammen, og så skal jeg
skelne imellem de ord, der bliver sendt ud på mail og mine egne kommentarer. Det må altså
være dertil, jeg som kryptisk bebudet i denne henvendelse er nået til. Sommetider må det
altså også være svært at være vejleder, når det er os selv, der skal gå vejen fysisk og selv
finde ud af tingene. Så kan de jo heller ikke bare sige gør sådan og sådan. Men nu ser jeg, at
det der blev formidlet er sket, selvom jeg troede, det skulle forstås anderledes. Og sådan er
det med indre vejledning. Når man når frem, så ser man, at det er som det skal være og ikke
kunne siges anderledes i fht. hensigt og mål. Mange fordømmer i stedet og siger ”Det jeg fik
at vide skete aldrig!”. Grunden til dette vil jeg forklare nedenfor, så forståelse kan erstatte
fordømmelse, thi det er faktisk ret fantastisk, hvad der sker, men bestemt også noget, som let
befordrer misforståelser. Så ny viden kommer nu, af skjult viden, der via mine årelange
studier og erfaring er dukket op peu en peu og endelig kan begynde at samles, som et
udgangspunkt for forståelse af skiftet, 3., 4. og 5. dimension i forbindelse med krop, sind og
ånd. Måske kommer nørderiet nu endelig til sin ret?:)
Vi vil snakkes ved hen ad vejen, hvor alt vil danne en naturlig sekvens i succession. Tak for
nu. Michael. (12.02.20 Okay. Jeg går i gang på egen hånd, når jeg har spist frokost. Klokken
er 13.21.)

Og se nu.
Pludselig skriver pc-en af sig selv med indigo-farvet skrift. Og
skrifttypen angives spektakulært som Roboto, men det er min almindelige garamond-skrift,

der skrives med!!! Det er altså for syret!
Skriften findes jo ikke
på min pc! Og det er altså ikke mig, der skal på Skt. Hans. Alt er dokumenteret ☺ Så det var
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altså det Signo Indigo til den næste bog, og om det, der skal komme. OG Change! Blyw der
sagt! Vi kan jo ikke lave det Elitekorps af energiarbejdere, der skal hjælpe i
katastrofesituationer på Kloden, når så ”lille et signal” om Action bliver modarbejdet! Når

katastrofen sætter ind, så skal hjælpen sgu falde omgående,
så skal
man ikke lige tænke sig om, om man vil høre efter, hjælpe til eller ej og stå på bagbenene for

ikke at ville flytte sig ud af
komfortzonen. Standarten i beredvillighed når jo
ikke Røde Kors til sokkeholderne. Du er dansker, så det MC/IC, Jomfru/Fisk aksen, der
gælder! Den nye tid udgår, som der er blevet sagt: fra Danmark!

Så det bliver alligevel først til Sct. Hans, at
teoriens perler kommer frem.
Lige nu handlede det om test og illuminering af Afvisning. Villighed og modenhed til
Shamballa-kraften. Jeg overvejer fortsat, om jeg er på vej til udlandet, men jeg blev i august

2019 bedt om at blive
boende på denne nedslidende matrikel i endnu 1 år.
Så det bliver til sølvbryllup med alt det, der ligger i livets skyggedal, her på Bjergets top i
Århus. Dansk top og dal i ét – et fysisk forenet modsætningsforhold, der skaber

Gylden-dal.. Eller Forlaget REX?

Stærkeste hest måtte trække tungeste læs.

Øget øges dog

dag for dag.
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Men

så længe I ikke vil have mig, så længe bliver jeg, og når I vil

have mig,

må jeg væk.

KH

Mary &

Pop-ins

Snart skal livets aftenklokker,

Ringe solfaldstimen ind.

Sølvstænk i de gyldne lokker,

Furer på din fine kind.
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Tak for gode som for onde år,

Ahahaha

Sølvstænk i dit gyldne hår.

Lyser om din fine pande

,

Livet mod sin aften går.

Varmt og ungt dit hjerte banker,

Søde pige i dit smil.

Smyk dit hår med blomsterranker,

Glem at det som sne er hvidt.
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Tak for gode som for onde år,

Sølvstænk i dit gyldne hår.

Lyser om din fine pande,

Livet mod sin aften går,

Livet mod sin aften går.

Lidt

Starduster

er man

altid.

Tabte hun i Sandhed ikke noget på Livet og Vejen dernede?
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Halloo Fatter…. R du der?

Du kan lytte til lydfilen her

- og bedre ”standarten”

imens

i smult vande

Onsdag den 12.02.20

.

D rykker!

13.02.2020

Fra vand til ild via aske-onsdagen

Lidt efterveer og plukveer fra

Tid til Anden.
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Har du dit

NB22 på det tørre, om jæ må spørre?

Hvor ska vi hen du?

Sejler ud, sejler ud

og først skal jeg fra windows 7 (Neptun/vand) og til

windows 10 (solens egoiske tal/ild)

Kan

jeg mon komme med?

Den (HOV. Bi nu lidt - hvad sker der, jeg ville tilbage til lilla skrift efter Roboto igen

vises i
teksttypefeltet og selv vælger en mørk næsten usynlig grøn –
nu opdager jeg så, at den lille farveskrift er kommet fra et lag dybere end

standardfarverne på startsiden. Altså et bevidst valg… fra
”bikuben”.
Vær OBS på, at vi er dem, der laver robotter, der bliver istand til at lave robotter!!!

Dingeling
(Derfor helligede

Dingeling!

! D´ fandme uhyg´ligt du

!)

mit mål også midlerne. Hvis du syntes Altet alt i Alt gik over stregen…. )

Blæs det ud, men blæs ikke på det!!!! Jeg har vist det!

Er du allerede en IT-klon?
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Hvem sidder der bag skærmen, med klude om sin hånd og flytter hele

bærmen af

nye sten,

Vejmand, så dum som

siden og

der kom? Det er såmænd Fru

frønnet bræt, hun hælder

ham´ren falder

slemt til

brat.

Men den bedste forudsætning for et nyt liv med Pluto er jo at være UDSTØDT

Booking Ring of Fire, it´s a Ring of Fire – jf.

!

.

Når enden er god er alting godt.

Det er ikke

mig, I ofrer. Det er

verden

.
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I AM who, I AM born to be. NEW!

Jeg må vist hellere hjælpe barnet

Kan jeg mon liige speede noget op…

Lad mig liige tænke mig om….

På vej fra

vand til ild

dannes der udviklingsmæssigt DAMP, så lad

os sætte et stille tog på skinnerne med Opdrift og Fremdrift fra Nat

til den

nye Dag

. Så kommer de nye
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dybe

tallerkener også uskadte frem

med én skive

brød omgjort til en anden..

Går´en så går´en og med lidt

studenterbrød i Ring-går´en, så kan musene

spille med musklerne

udebane

Mens Katten er på

.

Skibet NB 22, skulle hæves den 06.01.2020, på Hellig 3 Konger

, da Saturn stod 22 grader i Stenbukkens tegn. Skibet skulle være tørt
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bag boven den 12.01.2020, da Saturn og Pluto stod i konjunktion

med hinanden 22,45 grader i Stenbuk og da bryde en ny bølge
.
Men Chiron står så (Hov nu skifter pc til indigoskriften igen, så vi skal bryde Chirons bølge
og hæve verdensordenen frem til synlighed.)
Når jeg ser det hele lidt fra oven, så må jeg ind i Five Chair Challange og beordre et skift og
en ny stol! Hvordan kan vi have en digitaliseret konkurrencestat og lave en bedre verden,
hvor vi hjælper Verden med vores Folkesjæl (MC/IC i Jomfru/Fiskene), når vi i Danmarks
fødselshoroskop har Uranus/elektronik i Vædder/krig og kamp, (en cyberkrig?), og samtidig
har Chiron (Den sårede Healer, der man modtager jantelov) i Skorpion/ det dybdeborende

tegn, der skal løfte via kærlighed, og samtidig så står Chiron
næsten i
opposition til Venus i Tyren tegn… og vi har Neptun/healing, depressioner og kunst i
helbredshuset OG samtidig har vi en kvaksalverilov og ophavsretslov mv. der netop
forhindrer gunstig brug af Neptun OG ikke vil tillade ”Den sorte Perle” at udkomme?
”Den sorte Perle” er et must givet fra Galaksen og bør indgå tillige med livskundskab,
filosofi og astrologi som et nyt skolefag.
For at mærke planeterne bedst muligt, så er det en stor fordel at bruge Månen som satellit.
Og ”Den sorte Perle” er en nybygget Måne, som er ”satellit” mellem Jord og Neptun. Jorden
har altså fået 2 Måner, som der også blev omtalt i den første bog i Bogkuglen ”Fra Online til
Deadline! Nu er det deadline og udtalelsen giver endelig efter 15 år mening!

Voila! 1

+1

= 2 , sagde Eneren.

Og for at jeg nu ikke skal betragtes som
tosset, så vil jeg gerne lige gøre
opmærksom på, at man i Kina er ved at bygge en mega elektrisk led-måne, så der kan være
lys hele døgnet derovre! Så måske lykkedes det mig alligevel at grave helt ned til kineserne
med min sjæls formål i Skorpionens tegn ☺ Men jeg har lavet en Måne til oplysning af
skyggerne på de indre bevidsthedsplaner til os, for at gøre os ”til Riget i Midten”. Det er
vores tur nu! Samt er det udvikling af det indre 3. øje, hvor kineserne nu vil lave en ydre
synlig Måne for de to fysiske øjne. Men jeg har også lavet en regnbuebro af kundalinien, og
i mit horoskop har jeg en reception mellem Måne og Sol. Dvs. jeg kan ”bytte de to planeter
om” i deres energier. Bygge en højere syntese af vand og ild. Og derfor kan jeg med
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moderlig omsorg bygge en oplysende bro via bogværket til det, der er Solen/jeget/ilden og
bygge en Blueprint-energi via empati. I kan ikke undvære dette her, og det bygger på et
okkult mysterium mellem Krebs og Løve, Sol og Måne, tilsat diverse andre sten og grus i
maskinrummet. Jeg har så til gengæld alle Jer/Vandmanden/andre mennesker med jeres
Chironjantelov i stik opposition til det, jeg formidler. Det er op ad bakke! Per aspera ad
astra. Derfor er jeg også testeren/ det farvede lakmuspapir af jeres positive tilvalg, fremgang
med Chariklo/The Nurse og i bedste, men med Dk-horoskop uopnåelige ubetinget
kærlighed. Take IT or leave IT.

Basis for Nåde?

Hvornår er
barnet født? Er det den 12.01.2020 hvor ”Den sorte Perle” er klar og
Signo Indigo lægges på hjemmesiden? Er det i dag onsdag den 13.02.2020, hvor bogen er færdig
og den lægges på hjemmesiden, for helst ikke at komme i udgivelse på Merkur retrograd, da det
trækker tiden yderligere ud? Eller er det den dag, hvor bogen bør enten åbnes og læses eller
være færdiglæst og møde sin hensigt, som det, jeg ønsker at give – dens Blueprint?, nemlig

20.02.2020 , tværsum af Måneenergier 2+2+2+2= 8 = Saturn/Skæbneplaneten…
Her er efemeriden for 20.02.2020.
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(Kilde:Stjernerne)

Og så vil jeg lige fortælle, at min vej går gennem nogle lydfiler, da lyd og farver bliver det nye
sort. Og faktisk så blev det som et kuriosum via ikke-tilfældigheder tilfældigvis den 21.02.2020,
der var eneste mulige dag at mødes med Hanne Mie og få den næste lydfil lavet. Og den
21.02.2020, den dato kender den opmærksomme læser fra mailrækkens 4. mail, hvor jeg fik lov
at smage på tiden som en illusion og evt. dømt ude for det I måske anså som en tåbelig fejl?

Så nu rykker vi lidt med ilden….
It´s a Ring of Fire, and it burns, burns burn. The Ring of Love.

“To serve the Country I Love”
Derfor et OPRÅB til alle jer, der ubevidst er med i ”Rådet” og de specifikke 1200
mennesker, jeg skulle finde i Danmark. Kan vi ikke være i stue sammen, samle alt vi ved
helt fra Prælemurisk tid? Kan vi ikke levere det bedste, vi har lært til de, der skal overtage
Kloden, når vi drager hjem? Kan vi virkelig ikke gøre det bedre end janteloven, mester til
mester?
Jeg har set, at der i Danmark er inkarneret mange kendte personer fra fortiden og grupper af
mennesker, der har levet på Jesu tid, i Ægypten og på Sct. Laurentiius tid. Jeg har set flere
faraoer, Christian den 4 m.fl. Marie Antoinette, Abraham Lincoln m.fl., Michelangelo,
Blavatsky m.fl., Jeanne D´Arc m.fl., Nefertiti m.fl., set gudinder fra de indre planer, ledere i
det store Atlantinske råd osv. Så derfor har vi i Danmark et mega-potentiale for at bevise
reinkarnation og ændre verden via den stadfæstelse. Vi har mulighed for at trække dyb viden
frem om mange ubesvarede spørgsmål, hvis dette er sandt. Der er tale om sjælsfragmenter,
89

så regressionerne skal foregå som blindforsøg, og derfor kan jeg ikke her sige, hvem der er
hvem. Men jeg vil godt nok gerne være den, der lægger mig på briksen og åbner ballet i
Danmarks første ”Sjæls- og bevidstheds-institut”, hvor der forskes i disse ting, efterfulgt af
de to danskere, der også har været Blavatsky, min mor døde jo inden hun kunne give sin
regression som 4. sjælspart. Jeg har ikke hørt om andre i verden, der kender sine 4
sjælsparter!!! Det er unik og eneste chance NU, inden vore mindset degraderer tidligere livs
hukommelsen i den nye opstigning!
Vi kan sagtens se tidligere liv, men kan vi stole på sindet? Er det sandt, eller skyldes det
bare, at man har en fælles planetstilling/synastri i to horoskoper, så man tror, man har været
den tidligere person? Handler det om blot at være på samme sjælsstråle eller fra samme
stjernenation? Handler det om, at man bare er overstrålet, fordi det er muligt via ukendte
link? Vi mangler at downloade så mange facts, så menneskeheden kan få et fælles, renset
fundament at stå på, fremfor at blive ved med at diskutere ret og vrang! Ikke noget med
overleveret tro på dette og hint, men mere afprøvet og videnskabeligt funderet.
Det første, der skal ske, er accept af fremtiden og dernæst at bygge en platform for
indsamling af penge til hele Konceptets Blueprint. Det hele skal stå frit, som jeg ser det og
kunne brødføde de personer, der går ud som suveræne borgere, for at kunne lave de ting,
som dansk lov og jantelov ikke er nået til at rumme endnu. Derved er energierne frie og kan
arbejde uafhængigt, og Konceptet kan være uafhængigt rådgivende mht. viden, nytænkning
og indsigt, givet via højere evners brug.
Det hele har trukket så lang tid ud, så jeg ikke kan genoptage min sag ved SKAT, der ikke
mener jeg har en virksomhed, når jeg kun bruger penge til produktion, men ikke får nogen
penge ind. De køber ikke, at mit horoskop står bedst til at modtage donation. OG som de
siger : - vi kender danskerne, de donerer ikke ”en skid”! (– Kun når de kan vinde en bil.)

Jeg har også en helseklagesag, der nok dømmes forældet?
Men jeg ville gerne
hæve 1 kr pr borger i Danmark for hvert år, jeg i det skjulte (ØT-er) bevidst har løftet
energien i landet, på den eneste farbare vej, der var, for at kunne gøre dette; nemlig ved at
skrive under på, at jeg, som sociallægen udtrykte det: er rablende gal!( 15 år = 15 kr pr
indbygger) Det prædikat vil sidde på mig i dette land som en mulighed for at sætte tvivl ind.
Og der må være et minimum af kompensation for svie og smerte!! Maria Magdalena var jo
også stemplet som sindssyg, men et par tusinde år efter fandt man ud af, at det var hun
alligevel ikke, det var bare noget, der blev bestemt af magthavere, fordi det lå i tidens trend
og havde en bestemt hensigt. OG nu har historien så lige gentaget sig for åben skærm!
Nok om alting. Jeg må finde ud af at få min førtidspension med til udlandet, for ingen har
doneret en skilling til mig gennem årene. Og jeg orker ikke retssager. Men tænk over, at det
var citater fra Alice Bailey, åndsforskningen, og det at have hjulpet andre mennesker via
healing, der gjorde, at jeg blev diagnosticeret som sindssyg!!! Det er Danmark! Skam jer!!!
Jeg er født healer! Og healing diagnosticeres som ´vrangforestillinger´! Og Konceptet fra
Galaksen som ´storhedsvanvid´ - og at vi var mange vidner og udøvere var ligegyldigt! Og
de der var med, er desværre for bange for at stå frem. Det er Danmark!
Så hold jer hellere langt væk, jeg ved sindssygdom smitter! Delen er lig helheden. Og hvis I
alligevel har fået blod på tanden, så vil jeg forslå, at man får lavet den bog, jeg ved, der skal
komme, med tolkningen af Danmarks horoskop, evt. inclusiv folkesjælen via ascendanten.
Og så prøv stilfærdigt lige at sammenligne mit horoskop med Danmarks horoskop. Så kan vi
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finde ud af, om der er noget om snakken, - at det er god idé, at jeg bliver hørt i Danmark.
Der er jo ingen grund til at blive i landet og sætte noget i produktion, hvis ingen vil have

hverken det store
”inspirationskatalog” eller mig her. Flere clairvoyante har
sagt, at bogværket skal ud i befolkningen. Så hvem har ret: jantelov eller clairvoyance?
Kan man stole på clairvoyance? Jeg så først i januar for mit indre blik, at vi ville få tøsne om
en måneds tid.

Nu kom det så nøje som set

! Hvem bestemmer vejret?

Gaia?

Har vi noget til fælles med dyrenes højere bevidsthed? Spækhuggerne lever ligesom
deltagere i Konceptet i et fælles VI ER, hvor man er hele gruppen – Sigma/Zigma, og viser
omsorg for helheden.

Å D var

Danmark. Å D var

Danmark

Olé
Olé
Olé.
Der måske blev
siddende på en knold og sang, fremfor aktivt at sætte knoppen på Svanen. Vær i Alt(et)

opmærksom

.
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Pyh!

Stort brød med kernehealing

Konto 3635 3665108325

Med tak, Brobizzen
Ordliste
Chiron: asteroide/kentaur, også kaldet den sårede healer. Der, hvor Chiron befinder sig i et
horoskop, er det sted, man altid rammes følelsesmæssigt. Stenen i skoen hele livet.
Mestertal er to eller tre ens tal fx 22 og 333, nogle numerologer tillægger dem særlig kraftig
virkende energi. Man er ikke kun en 1-er, man er doblet op – men også med ansvar og
udfordringer!
11 er fødsel og begyndelse på det nye. Perfektionisme og viljestyrke.
22 følsomhed, kærlighed, sensitivitet, ønsker fred og harmoni, man begynder at bygge nyt.
33 store krav, tjeneste, varme og glæde, morskab og underholdning. Det kan være svært at samle
energi og der er risiko for udbrænding efterhånden som der bygges i universel tjeneste.
44 Balance og dannelse af fundament
88 At mestre udholdenhed & helhed på alle planer. (slutsiden i denne bog)
Numerologi er en gammel videnskab fra perserne, hvor bogstaver tillægges talværdier, som også
svarer til talllene på solsystemets planeter. Der kan så beregnes en hel masse data udfra disse
talsvingninger af energi.
Planeterne i vort solsystem står mikrokort for
Saturn: Skæbne, tid, hårdt arbejde, ego, kanalåbner.
Mars: Krigsplaneten, kamp, ild, knive, men også en del af intelligensen,pionerplanet.
Venus: Kærlighed, penge, alle værdiers planet. Den lille lykkeplanet.
Merkur: Kommunikation, løgn, tyve, trafik, forsendelser, gudernes sendebud.
Månen: følelser, modtagende princip, omsorg, har med vand at gøre.
Neptun: kunst, healing, gas, os, stimulanser, alkohol, forvirring, kaos,depression
Jupiter: Den store lykkeplanet. Humor, love og regler, ekspansion, hjernen, heste.
Uranus: Pludselige hændelser, nervesystem/hjerne, elektricitet, elektronik, revolution,
græseoverskridende, høj intelligens. Pink.
Pluto: Transformationsplaneten, liv/død-planet. Hades.
Vulcan: Æterisk planet nær solen, Shamballa-kraft, guds vilje, magt, styrke.
Solen: Jeget.
Chiron: Asteroide/kentauer, også kaldet ”Den sårede Healer”. Der hvor Chiron befinder sig i
horoskopet er det sted, man altid rammes /såres. Stenen i skoen.
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Planet- aspekt: Planeterne bevæger sig hele tiden om solen. Derved kommer de til at stå i
forskellig vinkel til hinanden på himlen. Vinkelens gradantal betyder noget for, hvordan vi
mærker planeternes indflydelse i vores aura/subtile legemer, og deraf i sind og krop, hændelser
osv..
Del = helhed og helhed=del. Dette princip bruges i energiarbejde. Lettest at se og forstå og
mærke som fx zoneterapi, hvor foden bliver brugt som billede af hele kroppen. Bevidstheden
retter så automatisk behandlingen af zonerne op i det rette størrelsesforhold, så der hvor man
trykker på foden kommer til at svarer til et bestemt sted i kroppen.
Blueprint/Blueprintsociety: Liv og samfundstype, der bygger på, at alt levende har et formål og
en mening og at der er en stor Plan for det heles udfoldelse. At man allerede selv har planlagt sit
liv inden man inkarnerer for at give og modtage til helhedens og eget bedste.

Mit Blueprint var/er at skrive som Magna Mater, som ØT-er.

.

Magna Mater er Sigma-moderen til børnehavebørnene i bøgerne.
PS:
Mange siger, at vi aldrig har haft det så godt som nu i menneskehedens historie, og de
tillægger det teknologiens fremkomst. Men når vi nu løfter sløret for en fernisering i

Cocoos Nest

så vid at æren tilfalder alle os, der bliver

flere og flere, der bevidst arbejder med Lysets energier,

meditative

Wibes ud

healer og sender kærlige

hver dag. Vid, at det er alle fortidige og os,
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der indtager vitaminer,
kosttilskud
og
homøopatiske svingninger, der så via menneskehedens fælles aura sørger for at give

videre og derved øger folkesundheden og livslængden

beviser det

har de viise sten.
deres Blueprint.

”Den sorte Perle”

! Det er ikke kun Tv-kokkene og Bagedysten, der

De fik dem fra det kollektive ubevidste og

Love is in the Air! Everywhere and all around >>>>>

>>>>
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…

var nok bare varm luft….

Bare en tanke, der strejfede mig. Men det

Hvor kommer tankerne mon fra?
94

Det kan man så få svar på i
Den sorte Perle, når den engang er trykt
,
eller er kommet på kunstkammeret på Aros for at give kulturel kuppelkatar på Regnbuebroen,
der er til at tage og føle på.

Århus i kvindehænder; - med Homo-Rexia og Svanens tegn.

Vi hørte aldrig fra Danmarks Public
Service kanal DR1. Vi har nok bare hver sin måde at være Enere på…..

Rundfunk-tionalisme… og

Vogel

.

.

Kærlig hilsen

Mor Karen

.
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Ligger din fremtids Blueprinte-handlinger latent bag ordene?
Ligger dit livs mening undercover som Opdriften og Fremdriften?
I så fald er det sorte hul til rådighed, som en udfoldet Perle.

Fra tid til anden.
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