KARMA og vrede: Jeg er karmafri, men inkarneret igen, for at du kan blive karmafri i forhold
til mig, da jeg har været en offentlig kendt person flere gange. Du har måske noget i klemme i
forhold til mig? Det er dig, der sidder med Sorteper og vil derfor evt. ikke bryde dig om det, du
finder her på siden. Vær i ALT opmærksom!
Det er ikke bare lykken at være karmafri, da alle, der ikke er karmafrie i forhold til mig,
konstant vil forsøge at overgå mig, sable mig ned, trække gulvtæppet væk under mig, hævde
sig selv og lignende. Og jeg spejler det!!! Derfor har jeg taget tyren ved hornene og lagt mig
ned med det samme og ladet alle skygger arrivere i mit felt og så healet dem via ordet mm.. Så
kan du i enerum heale dig selv, bare ved at læse bøgerne, uden at det så behøver gå ud over
mig. Jeg kan da frisættes til at føre os videre, sammen med de mennesker der skal hjælpe med
det. Din indsats afgør om Blueprintet kan jordforbindes; mens jeg er her.
Da jeg er karmafri, har jeg under alle omstændigheder lavet denne ”frihedsenergi” i form af et
energisymbol, som du efter læsning af alle bøgerne i ”Den sorte Perle” selv kan bruge til alle
tidligere liv uden at gå glip af den indre viden, du selv har erhvervet dig gennem mange liv.
Energien er med i bogværket ”Den sorte Perle” og derfor allerede frisat i æteren, men lettest er
det naturligvis at vide, hvordan symbolet ser ud og så bruge det aktivt og bevidst efter behov.
Det kræver, at alle bøger bliver offentligt tilgængelige.
Mange bliver ved at bruge samme metode for at få mig ned med nakken; og det handler om at
kaste med viden og finde tomme pletter, hvor jeg ikke ved noget. Det er pærelet for jeg
”sletter” min hukommelse efterhånden som jeg kommer frem. Gamle overleveringer tæller
ikke i den nye tid. Det er logik for Perlehøns. Men alligevel kan gammel viden være med til at
bygge broen færdig. Jeg er ikke ude på at slå nogen tilbage. Det tjener ikke min interesse
overhovedet! Intet er mere kedeligt. Alligevel kan jeg godt med det, der er mit horoskop, blive
arrig, når nogen tilbageholder viden og bruger den som magtmiddel overfor mig – eller at man
vil have, at jeg skal på kursus og betale for dette og hint for at blive ligesom man vil have mig.
Det er ikke meningen med mit liv! Hvis du har noget, jeg bør vide, så skal det for eftertiden
gives gratis, så vi kan komme fremad på en ordentlig måde! Du behøver ikke føle dig
underlegen eller ”slået” eller ”overhalet”, fordi du giver mig din dybeste viden. Dit Blueprint
kan ikke fratages dig, og jeg er kun interesseret i at gennemføre mit eget Blueprint SOM ER
ET GRUPPEBLUEPRINT!!!!! Måske er det du ved eller kan NET OP det, der gør, at jeg kan
løfte dig og omvendt. GIV og MODTAG og sæt os alle fri! Lad dig ikke spærre inde i
karmajunglen, når der er en OPDRIFT og FREMDRIFT henover mangroveskoven, hvor
febertræerne gror. ”Hvor dum har man lov til at være? Om jæ må spørre?” Hvor sætter den frie
vilje sin grænse? Der hvor det bliver for svært at finde vej uden Blueprintet! Der hvor alt går i
stå eller i RING, fordi man måske har karma til mig og ikke vil indrømme det, eller slet ikke
har opdaget det! Bl.a. fordi man har sine spirituelle fordomme om, hvordan og hvornår man er
spirituel, og jeg så ikke lige lever op til det udtryk. Jeg er her for at hjælpe helheden – ikke for
at blive holdt tilbage af fordomme og dumstolthed! Ingen af os får NÅDE ud af det!
Føj, hvor kan jeg blive ved med at blive vred, når jeg spejler det kollektive ubevidste. Det er
sgu da utroligt, hvad man må finde sig i nu om dage! …. Mon der ikke snart dukker et
nyt Koncept op, der igen kan hjælpe med den problematik?

!

Har nogen handsket noget til min set?

Mææh si´r det lille lam

Du er muuh-ligvis gået forkert i byen…

