Efter lukketid

Århus den 27.03.2018

Der bliver nok ved at dukke indsigter og hændelser op efter bøgerne er lukkede. De kan jo
ikke lukkes hermetisk, da andre mennesker skal kunne hjælpe dem ud i verden. Måske har

du pludselig fået serveret en opgave med det? Her er nogle
Slices efter ”OPRØRS-bogen” og NOK er NOK – bogen” er lukket og jeg valgte at tro på, at vi kunne
komme lidt hurtigt videre. Men sådan ter hermetikken sig altså aldrig. Ting tager tid og
jeg er astrologisk ramt på målsætning i mere end én forstand. Så jeg må bare vente på
guidning og gøre, hvad jeg bydes at gøre indtil planeterne har flyttet sig. Jeg kan bl.a.
pynte lidt på det, der åbenbart skal ud her på hjemmesiden.
(Billeder er derfor indsat i breve den 27.03.18 og altså oprindeligt ikke medsendt i
Kontakterne.)
Til Redaktionen

Århus den 05.03.2018

Ved DR1 og TV2

Jeg retter nu henvendelse til jer for sidste gang og må, såfremt jeg ikke mødes med
interesse, se mit livsværk forblive i det skjulte. Jeg har på forskellig vis rettet henvendelse
til DR1 9 gange, og dette er 10. gang i løbet af 18 år. TV2 er dette 7. henvendelse til. Jeg
har i årenes løb skrevet til alle aviser og skriftligt udgivne medier, jeg har henvendt mig til
alle partier på Christiansborg, men er fortsat en afvist verdenssensation. Jeg har nu for en
stund underordnet mig pc-verdenen også, hvilket næsten har slået mig ihjel. Men hvad gør
man ikke for sit fædreland?
Det er klart nok uholdbart for mig at leve videre sådan, og jeg vender nu mine øjne mod
udlandet.
Inden dette sker for alvor til sommer, gør jeg opmærksom på, at jeg har et plaster på såret
til danskerne, når de nu skal i konflikt fra 4. april 2018.
Jeg vil ikke komme nærmere ind på, hvad det er. Jeg er simpelthen for træt lige nu, efter
arbejdet er gennemført. Jeg synes i stedet, I skal gå ind på min hjemmeside
www.raisingtherays.com og finde ud af, hvad I har overset og overhørt, og hvad der kunne
have haft bragt Danmark og Verden i en helt anden situation, end den I på magthaverisk
facon har valgt som sandheden for danskerne. Det er nok sidste chance. – Gå ind på
hjemmesiden og åbn dokumentet ”OP-RØR”. Du vil formodentlig ikke give dig tid til at
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åbne lydfilerne i dokumentet, (jeg kan ellers anbefale de 2 første side 2). Så derfor: gå til
side 23 i dokumentet. Du vil ikke kunne lide det, du læser. Du vil finde det irrelevant for
IT-samfundet. Gå da til nederste afsnit på side 25 og skim fremad til muligheden side 26
for at blive Golddigger! Det vil vinde dyrebar tid, inden bomben sprænger.
Hvis du ikke mener, det er ulejligheden værd – er fuglen fløjet. Nok er Nok for danskerne

og Den Store Bjørnebande. Jeg har ikke medsendt et vhs-bånd fra
men jeg har en meddelelse under knappen ”Lydfil”.

Ørkenen,

Henvendelsen er, som alt jeg har lavet, for danskernes skyld. Jeg har noget at give, som
man åbenbart dumstolt afviser at tage imod, så nu må jeg slutteligt ud på den hårde måde.
Grunden til, at denne henvendelse er ”kryptisk”, er: Jeg er ikke en døgnflue. Jeg er ikke
ment til at være i medierne, det vil være eksklusivt; men danskerne skal vide, at jeg
eksisterer. Jeg skal have samlet mange penge ind til mit projekt, kald det bare løsepenge i

terrorens navn
. Lykkes det ikke, så går Danmark og Verden glip af noget,
som kan gøre det samme for Verden som Madame Curie gjorde, da hun opfandt
røntgenfotoet. Det er nu op til jer at ændre Verden, jeg har gjort mit. Et indslag i Tv
kræver forberedelse, derfor henvender jeg mig nu, inden jeg drukner i ”Konflikt-spam”.

Og husk – man skal tage med fløjshandsker på en tidsindstillet

bombe! Ellers er det slut.

Du kan komme i kontakt med mig på

Raisingthera@raisingtherays.com

Mvh. Ziggie Zigiezet, Gryden 40
På klatretur i STAMTRÆET:
Kære Boginteresserede Skawbo

Skagen den 15.03.2018
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Mit navn er Marianne Octavia Ziggie Zigiezet. Navnet klinger ikke særlig nordjysk, men ikke desto
mindre er mine aner fra Skagen. Og lige NET OP nu er jeg på træk her i Skagen for at lægge sidste

hånd på en bog, med titlen:
”OP-RØR fra FUNDAMENTET”. Jeg bor på Traneklit i få
dage, da en veninde har vundet et 4 dages ophold der, så vi kan gøre bogen mere læsevenlig. Sjovt
nok vandt hun et lignende ophold - samme sted, samme tid bare i 2015, hvor vi da påbegyndte
samarbejdet om at få hele mit bogværk ”Den sorte Perle” færdigt- OP-RØR fra FUNDAMENTET er den
sidste i en bogværk, der er en BOG-RING. Cirklen er ligesom sluttet ved tilfældighedernes spil. I
morges, da jeg skulle i poolen her på Traneklit, opdager jeg så, at der ligger en stak ”Skagen Onsdag”
på et bord. – Jeg slår op i avisen og møder en opfordring til at komme til bogcafé. Og selvfølgelig – JA
TAK - Det skal jeg da, for vi har netop snakket om, om jeg skulle kontakte Skagen Avis for at afgive et
interview – men nu bliver det så en helt anden vej rundt at gøre opmærksom på min eksistens.
Desværre er jeg allerede tilbage i Århus, når bogcafeens gæster samles, så derfor møder jeg jer så
forhåbentlig gennem denne henvendelse.
Som sagt lyder mit navn ingenlunde jysk. Det er et ”energi-navn”, da jeg skriver bøger, der healer
læseren med energier undervejs. Bare læs og bliv i bedre humør. Men hvem er jeg? Det første jeg
kommer til er let at svare på: Min oldefar var skawbo Jens Berg, der var med i redningsflåden i
Skagen for mere end hundrede år siden og sidenhen fik en vej i Gammel Skagen opkaldt efter sig –
Jens Bergs Vej. Han havde stort mod, da han sammen med andre skawboer satte redningsbåden i
vandet, når himmel og hav var i bevægelse og gik i ét. At redde menneskeliv i havsnød var opgaven.
Netop da jeg ankom i forgårs var det som sædvanlig blæsevejr heroppe, og jeg gik ned til havet. Som
jeg stod der og så og hørte bølgerne piske ind mod stranden tænkte jeg på ham, forestillede mig,
hvor farlig en mission det var hver eneste gang, og hvordan man mon bare kunne kaste sig ud i
bølgerne og trække og skubbe en redningsbåd ud i et frådende hav med livet som indsats for at
redde andres ukendte liv – og hvad nu, hvis det var om natten. Hvorfor gør man det?
Fordi det føles intenst, vedkommende og vigtigt for én, og fordi man har det mod og den styrke, som
naboen måske ikke har. Man har måske et kald? Havde min oldefar monstro et kald i dette arbejde?
– Ligner jeg ham? Jeg skriver, fordi jeg ikke kan lade være. Jeg hjælper mennesker, fordi jeg ikke kan
lade være – selvom det er med mit liv som indsats – i BOG-stave-lig-ste forstand. Og nu har jeg netop
selv sat en redningsbåd i søen for at redde liv… en bog, der kan løfte og hjælpe danskerne gennem
deres liv og hjælpe Danmark ud af sine snærende karmiske bånd. Og NET OP nu, ved
tilfældighedernes spil - ligesom landet er ved at synke ned i en arbejdsmarkedskonflikt af
dimensioner…
Min farfar… det var Carl Berg. Han boede sammen med min farmor på Sct. Laurentiivej 138 – i den
vestre end´, som vi si´r. Min farfar var fisker og ejede engang en kutter kaldet ”Standard” i Skagen
havn. Han satte sit skib i søen og levede af det og ved det; og sidenhen længe efter kutteren blev
solgt, elskede vi børnebørn at lege i de gamle gemte fiskergarn spændt op mellem et stort
kastanjetræ og det dejlige lysthus i skawbohaven. Oh hvilken hængekøje, fyldt med tæpper og puder
under kastanjebladene og ovenover dem, en lysende blå himmel. Og syede man nettene sammen
havde vi en net-tunnel at forcere flere meter over jorden, som ikke kan slås af moderne
forlystelsesparker. Det var Danmark, det var dejligt.
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Under 2. verdenskrig var det nær gået galt for Farfar og hans besætning, pludselig lå en bombe i
havoverfladen op ad skibssiden og alle ombord troede, at livet var ude med dem. Alt stod stille og jeg
tænker nok at en bøn fandt vej til himlen på det åbne hav og tanker og følelser blev sendt mod land
og et inderligt ønske om at blive reddet har lydt i det indre, i kamp mod frygt og måske angst. De
kunne bare se på… minutterne gik og bomben slog hen ad skibssiden… man venter, og venter, og
venter, holder mod og håb oppe i spændingen mellem liv og død…. Bomben bevæger sig længere og
længere agterud… tændingssnippen vender sig igen udad mod havets vidder… man venter… og
slutteligt slipper bomben skibssiden og vugger bagud i farvandet og slipstrømmen. Livet begynder på
ny. Blev de hørt af nogen? Var der usynlige hjælpere derude på havet, i en lyseblå kutter, S155?
Ånden letter og man ånder lettere op. Nu gælder det om at komme i havn, hjem til familie og venner
og fangsten er næsten underordnet, der er nogen der venter derhjemme….
Den bog jeg sender ud nu er mærkværdigvis en slags sammentræf, det er nemlig en bog-bombe. Og
den har en lang fortid, der går givet 10.000 bogsider forud, som ikke er udgivet endnu. Årsagen er
mestendels åndelig mobning og i særdeleshed moderne teknologi, der ikke kan trykke den, fordi den
er forud for sin tid. Måske er bog-bomben ”OP-RØR fra FUNDAMENTET” det også? Måske er den
tidsindstillet og sprænger heller ikke bare man rører ved den? Man skal ville den!!! Man skal turde
den!!! Det er en ”stille” litterær revolution, men healer bl.a. ubevidste sår fra krigen i det danske
fundament.
”Den sorte Perle” er hentet i lasten af en gammel kutter for cirka 18 år siden. Kutteren forliste på en
hvid sandbund under et turkisblåt hav… Vi var nogle stykker, der dykkede og fandt ind til skatten i
bunden af kutteren. Kutteren hedder NB22. Den indgår i en venindes drøm, der blev til en fælles
meditation, der blev til 18 års dagligt arbejde for at hæve danskernes energi og fremgang – Opdrift
og Fremdrift. Sikret hidtil i det skjulte. Min bog-bombe dukker så nu pludselig op på siden af dit skib.
”Og ånder du stille og ånder du tyst – bli´r livet pluds´lig mere end lyst – og ånder alene for dig” (frit
efter Tove Ditlevsens digt) Det er sådan det er… ”Den sorte Perle” er din ånds dobbeltgænger og kun
du læser værket for dig og får netop den healing og lise, du behøver. Det er verdens første og eneste
udfoldede multi-level-bog-værk. Det kan aldrig eftergøres og det er aldrig set før – og det kan
foreløbig kun udkomme på internettet, og det volder os endog enorme problemer, da elektronikken
endnu ikke tidssvarer bogværket i layout og fuldt energipotentiale. ”Den sorte Perle” er cirka 40 år
forud for sin tid og bogen ”OP-RØR fra FUNDAMENTET” er den sidste her i det, der tilsammen udgør
en BOG-RING! Fra Alfa til Omega. Et levende værk, der er nyt for hver læsning.
– Men nu sidder I fremmelige bogelskere jo lige her og lytter – så måske vil du lægge øjne og ører til
en unik bog – som du først forstår om meget lang tid. Bogen er bygget som en kugle. Men
sprogtonen er, som den er blevet i Danmark – hvas og hård – hjertet finder du mellem linjerne og i
energien nedenunder teksten og i layoutet… Bogværket er magisk – men det er janteloven ikke, så
last ikke mig, for det du ikke forstår – jeg har blot lavet et spejl af danskerne, Danmark og alle
skyggesiderne. – Og så var det liige der skulle hjælp til at overvinde dem naturligvis, illuminere dem
undercover - man gør vel hvad man kan – er det ikke det, vi er her for? At hjælpe hinanden – ikke
tage fra og bekrige hinanden….
Min farfar var også en hjælper og meget afholdt i Skagen. Han var borgmester i Skagen i to perioder
men døde kort efter sit genvalg af en mavecancer. Jeg har siden hørt, at hans portrætfoto der
hænger på rådhuset, er det eneste, der er smil på. Han var vist en mild og afholdt mand og måtte gå
forrest for byen. Borgerne havde tillid til ham. Fra min familie ved jeg dog også, at han var
principfast. Det er nu 50 år siden han levede, da han døde temmelig ung; men jeg husker stadig hans
statur for enden af middagsbordet med den hvide koldrullede dug og hans duft af Delfoler og
Läckeroler, - som ikke var for børn. Siden har jeg selv bestemt, hvor meget lakrids jeg vil spise! Jeg
husker, at hans død var den eneste årsag til, at jeg efterfølgende har set min far græde. Kun denne
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ene gang er det sket…. Jeg var 10 år og forstod ikke lige i nuet, hvad min far var ked af. Jeg kendte jo
ikke selv min farfar så godt, for vi var flyttet til Århus og dengang var der rigtig, rigtig langt til Skagen
og mellem besøg. Det tog næsten 4 timer at nå frem. Men der var banan-is undervejs, så det gik. Og
vi har elsket at komme her alle dage. Det er stadig som at komme ”hjem”, når hjertet bobler ved
synet af klitter, marehalm, tranebærkrat og havtorn og den salte luft fylder næsebor og lunger i alt
slags vejr. Det føles som høj himmel selvom skyerne gråner – og nu er vi der snart…..
Min far, Jørgen Berg satte et nyt skib i søen. I Århus slog han og min mor sig ned og de fik mig og min
lillesøster. Min far var boghandler, først i Frederiks Alle og siden foldede han sig ud som pioner og
søsatte første boghandel i Gellerup Centeret i Brabrand. Det var første gang, der var opført et
butikscenter i Jylland. Jeg var 14 år dengang og var med til at gøre forretningen klar til flytning fra
bycentrum og ny åbning i noget, der siden udviklede sig til det, vi i dag kender fra tv som en ghetto.
Jeg vidste, vi i familien havde sat alt på ét bræt for at tjene til dagen og vejen og måtte stå sammen.
Men min far var afholdt, klog og man lyttede til ham, som til min farfar. Han forstod at disponere
men var næsten for mild og venlig til at være forretningsmand. Der var alt for megen service og for
mange arbejdstimer, og vi var midt i et ungdomsoprør, hvor studerende mente at boghandlerne
tjente for meget, så hver tredje bog skulle stjæles… Var det her mine iagttagende øjne åbnedes for
alvor?... Lortelandet og danskernes misforståede fornemmelse for ansvar og respekt for andre, der
tør tage en investeringsmæssig risiko og bygge nyt land op samtidig med at holde venligheden! Jeg
blev harm over mine medmenneskers opførsel og trussel mod os, der faktisk levede under SU-niveau
de første år! Samtidig var der stråling fra det nye betonbyggeri og SKAT, der ikke ville tro på, at min
far var en ærlig mand, for man kunne ikke leve af så lidt, og privatforbruget fra forretningen blev
derfor sat horribelt til beskatning. – men helt ærligt – hvor mange bøger kan man æde på et år? Det
var jo ikke fødevarer vi handlede med! Det må du bogelsker da vide noget om – hvor mange bøger
sluger du om året? Hvor mange giver du væk som gave? Hvor mange blokke papir kan du nå at bruge
på et år? Bare sådan cirka – og derfra skal du lige regne, at du er på arbejde fra kl. 8.00 – 21.00 hver
dag – lidt mindre lørdag og så sover du længe søndag, får øjne hen i løbet af søndag eftermiddag og
starter arbejde igen mandag morgen.. Hvad er privatforbruget så? Hvor mange værtindegaver bliver
det til? Uretfærdighederne stod i kø. Huslejerne var for høje, da det var nybyggeri og min far for stolt
til at bede om nedsættelse af beløbet ligesom mange andre forretningsdrivende havde gjort det.
Flere forretningsindehavere bukkede under med cancer eller blodsygdomme. Én for én gik de bort
med fregner på kroppen og min far blev kun 51 år. Han sled sig op for andre mennesker og man
skulle tro, at jeg havde lært noget af hans eksempel. Men nej, det ligger ligesom i fundamentet, det
der med at gå foran, have modet og driften, ville hjælpe og ville det højeste gode for andre og sætte
sig selv i anden eller tredje række eller endnu længere bagved for at løfte i flok – bare for at hjælpe
og redde liv, fordi man kan se, at der er behov for det. Liv under ansvar og mod til at gøre noget.
Jeg har gjort nøjagtig det samme – men jeg sælger ikke bøger – jeg skriver dem og forærer dem væk.
Jeg skal leve af donation, det står i stjernerne. Har man lyst til at donere mig penge, så jeg kan tro på
mit projekt, så er det godt. Men selvom mit søsatte skib, hvor jeg selv skriver bomben ved dets side
som en indre proces, møder bølge af jantelov, bryder jeg igennem gang på gang og forsøger at heale
dansken for jantelov, så er der altid storm på min sø og sjældent når jeg ind i smult vande – for vi skal
sejle i Universets RUM-sø hele vejen. Vi skal sejle på de høje bølger, mens de høje nagler fortsat
korsfæster mig dybt til et skibsvrag NB22, indtil de snart ruster op og tillader mig en endelig Opdrift
og Fremdrift. NU D NU, vi sejler forbi april, da jeg ikke er nogen aprilsnar. Jeg er snarere narren, der
går uforfærdet i verden, hvor ingen andre før turde sætte deres fod… i alle psykiske afkroge af krop,
sind og ånd. Forestil dig, at du i stedet for at spise en lykkepille bare kan læse 5 sider om dagen, indtil
du er frisk og frejdig igen – måske uden at forstå et muk af, hvad dine øjne, ører og næse er kørt
henover. Dét er magi – og jeg kan ikke lade være at skrive, fordi det er det, jeg er her for. Det er dét,
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der er mit BLUEPRINT her og nu, fordi min evne til at lave lige præcis denne kombination af
oplysning, healing og afdækning af skaberværkets grundpiller er unik. Jeg er nødt til at sige det selv,
fordi det er den laveste oplysning du får gennem mit forfatterskab, der beror på et specielt
samarbejde med alt levende mellem himmel og jord og ikke kan forklares! Det skal opleves. Det er
muligheden for at opnå forståelse af skaberværket, vi er født fysisk ind i. Så lad ikke misundelse,
mindreværd eller hovenhed og jantelov fratage dig et møde med dig selv og Altet. Men læs
langsomt, og fornem hvem det er, der sidder og læser og måske hvæser! Hvem er du? Kan du se dig
selv i spejlet? Har du fortjent det her? Eller trykker du på delete?.... Hvem er det så, du deleter?
Jeg er en stående provokation og ubetinget kærlighed ligger undercover – kan du få øje på den? Kan
du mærke den energi? Så er du måske også sådan selv? Når du og jeg så mødes i tårer, vrede,
hævntørst, had eller forvirring, så er det godt, at energien flyder nedenunder og elsker os. Lige meget
hvordan vi er. Det undrer mig dybt at være sendt til Jorden for at blive afvist. – Men hvem er jeg? Du
har fået de lette svar – bortset fra, at jeg også har diverse uddannelser, bl.a. folkeskolelærer. Men
det var en slags smertens tidsfordriv, indtil tiden var moden for aktiv tjeneste for dig. Hvis du vil vide
mere om, hvem jeg er, så læs mine regressioner i bogen ”OP-RØR fra FUNDAMENTET” . Jeg er ført
tilbage til nogle af de personer, jeg har været i tidligere liv, og det jeg oplever får du ord for ord. Da
vil du forstå, hvorfor jeg skriver som jeg gør og undres over at ingen har lyttet noget før… Men ser
du, ethvert liv er planlagt inden vi kommer – men kors i hytten, hvor kan IT dog få det til at slå knuder
på en eller flere omveje….!!!
Du finder bogen ”OP-RØR fra FUNDAMENTET” på min hjemmeside www.raisingtherays.com
Den kan desværre ikke trykkes fysisk. Du får brug for al din tålmodighed og velvilje! Min veninde og
jeg er ved at lave en forbedret udgave på trods af alting. Egentlig er bog-bomben som den skal være,
men da den som sagt er slutningen på et større værk, må man tage det, man kan kapere. Og der er jo
det faktum, at når en bombe springer – så spredes alt for alle vinde, også sproget – og nogen går
derfor også med en halv vind… og noget ødelægges helt for mening, det vil du finde ud af undervejs…
spejlet er på ét af de mange levels, det moderne samfunds splittende effekt på krop, sind og ånd.
Gud bevare Danmark… Hofsorgen er ovre, men Forlaget REX er måske først lige begyndt? Du kan
købe min første – og fysisk trykte bog/ eller låne den på biblioteket: ”Fra Online til Deadline”,
Forlaget REX – og forfatterpseudonymet er Sigma, som betyder: Summen af alting. Den udkom i
2006, men fungerer stadig – læg mærke til, hvor meget forudsagt i den bog, der er nutid i dag og
endnu fremtiden imorgen.
Min intention med denne henvendelse er, at vi sammen starter en ny, indre, frisk, fælles bølge fra
TOPPEN af Danmark, der hvor bølgerne brydes og emulgerer saltvand i saltvand. Og så lader vi
bøgerne om at klare det ramsalte sprøjt for en stund.
Mvh
Marianne Octavia Ziggie Zigiezet, Århus Nord.
(Efternavnet udtales Zigiæset og betyder ’mere gang i den, mere ramasjang i den’, når man var min
morfar og kom fra Thy. Konstruktionen er Zig zag i s-et, hvor s så allerede er blevet zigzaget til et z….
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Det forstår man, når hjernen er i sit Es. )

Tak fordi du læste med. Vi ses på www. Raisingtherays.com

.

7

8

9

10

11

12

13

Efter bogen lukkede og Fatter havde brølet MUUH 23.03.18, indløb en sms fra Annalis
24.03.18 kl. 11.33:
Har du inspireret Thise Mejeris reklamemand over æteren? Jeg må gerne låne bil i

morgen.
Svar 22.46: Det kan faktisk godt være. Det har nemlig undret mig, at jeg er begyndt at
købe mælkeprodukter igen. Jeg troede det var kalkmangel, der lige skulle boostes. Godt
du kommer tidligt i morgen, for jeg skal lige ned til min mor senere for at minde hende om
regressionen mandag og få fat på personalet, så de giver besked videre.
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Jeg kan personligt bedst lide Thise Mælk, men det er ikke altid på hylderne der, hvor jeg
handler, men så kom bølgen via Annalis. Her var altså sprogligt bevis og signal for, at
energierne og bøgernes ”synergi” nu er forbundet med mulden, og at det vitterlig er

lykkedes i det skjulte at trække Medusas teltpæle op og flytte ”Danmark”

. Det er så også bevist, at det, man har
diagnosticeret som sindssygdom hos mig, nok alligevel ER det vi andre kalder åndelig
udvikling! For det er da voldsomt som det smitter, gennem sproget! Gad vide, hvad der så

sker, hvis processen

tages offentligt

som planlagt, af flere tusinde danskere
? Bliver vi så vitterlig det
forgangsland, jeg har fået at vide, at vi skal være… det land, der går forrest ind i det nye?
Skal vi manifestere min skriftlige lykkepille ”Den sorte Perle” og rejse os, være os selv
bekendt? – Eller skal vi bruge medicinalindustriens vej på grund af penge og
arbejdspladser og ødelægge os selv via lægeverdenens statsstøtte, sådan som en
socialarbejder har angivet Sandra som sindssyg fordi hun var for høj i energi, og så ødelagt
hendes liv ved at tvangsindlægge hende og diktere en medicinsk behandling, hvor én
akupunkturnål i FIB-punktet kunne have ordnet det? Hvem sørger for at ”Den sorte
Perle” gøres klar til at gå ud i landet? Og når det sker, hvem sørger så for, at den
manifesteres på toppen af Aros, så vi kan påvirke Europa? Hvem sørger for at tænde

Pyramiden i Bosnien? Det gør jeg måske selv,
for det er
energierne derfra, jeg fik givet i 2001…. Som nu via diverse omveje endelig er nået til
jordforbindelse! Og pyramiden blev så opdaget 2006 samtidig med, at Onlinebogen
udkom….!!!
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Danskere!!! Er I der????
……………………………………………………..>>>>

Her er

Sandra, direkte fra psykiatrisk afdeling, hvor man ikke anerkender

Kunstnersjæle. Man kan komme hel ind

og forsøgt spaltet kommer man så

ud….
Sig mig hvad FANDEN er det for et land, I har skabt?! IT og åndelig udvikling kan ikke
forenes. Det er to forskellige styresystemer! Det var det, jeg fik at vide, inden jeg skulle
skrive bøgerne. Hov – hvem skiftede skriftfarven til Blueprint-farven???? Det må være
niveauet for banden og svovlen – de vejledere kan bruge IT… Fy for satan! Del og hersk!

16

27.03.18
”Tilfældigvis” fundet på
nettet om morgenen igår den 26.03.18, da jeg lige ville tjekke, om der mon var et fornavn
på Blavatskys mand, hvis min mor kunne gennemføre sin regression til Blavatsky kl. 9.00
og måske komme med noget, jeg ikke selv kunne få frem i min regression tilbage til
Blavatsky. Jeg kom så ikke længere end til billedet. Det gik pludselig op for mig, hvorfor
bogværket hedder ”Den sorte Perle”!... Og hvorfor mit hår NET OP nu er krøllet og

halvlangt, så jeg instinktivt,
når jeg ser mig selv i spejlet, fører håret om til
nakken… Det går op for mig, at jeg vist har skrevet ”Den sorte Perle” som en form for
plagiat/grounding af Blavatskys: ”Den hemmelige lære.” Men nok har afviklet de smertens
sår / sår på sjælen fra dem, der har været imod hende i hendes liv 1831-1891. Som jeg så
har mødt i dette liv. Og jeg tænker pludselig tilbage på en sød, kvindelig kursusdeltager på
samme åndelige kursus, som jeg første gang deltog i for mange år siden og endte med at gå
fra i vrede… Jeg mødte siden denne deltager på Helsemesse i Marselisborghallen ved et af
frokostbordene og satte mig ved siden af hende. Hun spurgte mig, om jeg nogensinde

havde læst ”Den hemmelige lære”
, ellers skulle jeg nok gøre det. Det jeg
lavede og fortalte om, fik hende til at tænke på den… Jeg svarede, at jeg ikke læste
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bøger, det her kommer bare
indefra… Og sådan er det stadig. Jeg skal
ligesom ikke lære noget, bare være til rådighed og skrive energivejen til karmafrihed.

NET OP!
27.03.18 Alligevel er det godt med konkrete input fra omverdenen engang imellem for at
forstå skjulte data, man ikke selv har skyggen af chance for at finde, fordi eget fokus er et
andet sted for at lave det, man laver i livet. Der har været lagt diverse pludselige læsbare
input lige foran mig undervejs med bøgerne – men jeg har aldrig læst noget, der er blevet
anbefalet eller bøgerne, jeg har købt undervejs. Præmissen for at skrive ”Den sorte Perle”
var, at det hele skulle dukke op ved et tilfældigt sammentræf. Og en sådan præmis
indfandt sig, da mit øje faldt på net op denne her afsnitsoverskrift i en artikel af Aase
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Kjærgaard / HOROSKOPET nr. 2 2018:

Pludselig forstod jeg, hvorfor navnet
Susan O´Hara skulle skrives ind som en
person i bøgerne. Navnet kom højt og tydeligt i mit indre i 2012/2013, men er aldrig
blevet helt forstået. Her var Susan så pludselig og Hara chakra, O det ved vi, er sjælens
og glædens chakra, og jeg har spontant healet AKs harachakra for et års tid siden. Her

var så nåde for nåde på sigt… Lidt karrierediplomat er man vel altid…..

Hoc est corpus meum

Vupti dot com en opvågning!
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Noget siger mig endnu engang, at min healing via ordet virker og trækker
Blueprintet frem – det samme gør Konceptets første energisymbol…. Så deet …. Hvor

bliver de spirituelle love af i den nye tid ?

Læs under knappen KARMA.

På samme side i bladet dukkede Danmarkshoroskopet op…

Online og Deadline

?

HOROKOPET 2/2018
over Susan O´Hara og Magna Mater, at T at du V D!”

”Der er noget Neptunsk

Hvor ska´ vi hen du? Det ser ud til, at alle lag er færdige og der skal
graves dybere med noget. No turning Point or Direction er angivet. Måske går livet bare
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Online ligeud NET OP nu?

I går (26.03.18) fik jeg at vide, at jeg skal

drage til Kreta for at lave en opgave der. Det giver mening

. Jeg kommer i

hvert tilfælde tættere på Olympen efter hjælp….
.
10.04.18: Jeg mødte Edel i dag. Jeg har vidst en uges tid, at det ville ske en af dagene, og
at det ville være i Føtex. I dag skulle jeg så lige hurtigt i Føtex efter en pizza og det nye
Tv-blad, jeg tilfældigvis glemte at købe i går! 1, 2, 3 og jeg blev guidet gennem butikken
uden om dit og dat og direkte til kassen. Der var ingen nævneværdig kø. Kasse 7 og 8 var
åbne – næh, hvad var det, der var slet ingen kunder i kø ved kasse 5? Numerologisk er 5
= Merkur og kommunikation, gudernes sendebud, så den nupper jeg lige i stedet, selvom
Merkur går retrograd lige nu – OG - dér stod Edel så og var i færd med at betale for sine
ligeså få varer! En ganske lille ordveksling – du kan læse i oprørs-bogen hvorfor, og vupti
fik jeg også mit energisymbol, som hun havde lånt nogle måneder til dagen og vejen,
tilbage. Nu kan jeg så selv komme videre. Ordnung muss sein, krigsenergien er healet og
forvunden er al vor nød. (Det var i går, det var Danmarks besættelsesdag 9. april, - og du
kan selv sætte det sammen i forhold oprørsbogen og healing af besættelsestiden i Danmark
osv.). Som alt andet i bøgerne, er der bevis for alt, hvad der kan bevises og vidner på det
hele undervejs, i videst muligt omfang!! Jeg går efter sandheden og ingen kan endnu måle
”tilfældighedernes” energi, men den kan ”bevises”, ligesom livets opbygning og parametre
kan det – gennem multi-level-skrivning. Så derfor er denne bon fra Føtex vigtig, selvom
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SKAT ikke vil lade mig trække beviset fra og påstår, at der ikke er gang i noget, og at der
ikke er nogen virksomhed, når der kun er udgifter og at mine beviser bare er almindelige
ting, som alle bruger, og at det ikke kan passe, at folk ikke er klar til en bestemt bog osv.

osv.:
(Hvordan laver man ellers et tro spejl af danskerne???) Og
hvis en astrolog gider lave en sammenlignende tydning på Edels og mit horoskop, så sker
der altså NÅDE i dag klokken 15.00 – tværsum = 6 og Edel er født på datoen 15= tværsum
6 og Marianne = numerologisk tværsum 6. Og 6 = planeten Venus. Og Venus = kærlighed
og penge…. Er det ikke bare subtilt? Var der mere, du kunne tænke dig at vide, så skal
nogen sørge for, at de 10.000 bevissider kommer ud i befolkningen. Jeg skal videre selv,
mens I læser. Nok er nok, for danskerne og den Store Bjørn-e-bande.

Kl. 15:00 og de to og ditto var i Føtex.
Nu sidder du så nok og tænker: Hun kan sgu´ da ikke trække pizza og lakridsflip og tvblad fra i SKAT! Det er dog for flippet! (Husk hvert ord er givet inden min inkarnation!)
Men dér tager du fejl! Jeg skal nemlig ikke selv have denne her pizza og lakrids! Det er
dårligt for mig nu! For her har du lige en meddelelse fra den åndelige verden, som var
sidste instruks i går, den 9. april 2018:
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Jamen guider og ånder, de eksisterer jo ikke. Det er bare bluff og sindssygdom og de har
jo ingen ret og bemyndigelse i det fysiske liv! Hvordan kan du være så dum Å tro det?

Fordi jeg var en del af hende åndsforskeren her i et tidligere liv!
Å nu ka A så høre, at du i dit hode siger: Jen V ingenting, jen sidder i en baggård Å hår
åldi læjst en avis!
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NEJ, NETtet OP SÅ! Her har du lige en gammel meddelelse, som er nærmest overset i

Danmark og da ganske hos SKAT:
Det er NET OP den eneste formildende omstændighed, jeg kan finde ved Nettet! At
nogen indimellem fraholder sig at bringe fake news. (Visdomsnettet.dk.)

Har du en flov smag i munden nu, så flip lidt ud:
- Det var derfor Gerhard sagde
jeg var sort. Sort som stanglakrids! Og læs bøgerne for at se, at det er endnu mere flippet
end som så! – når du altså finder den samme sætning et sted på de 10.000 sider!

Together We move Forward!.....
Og- nå så skifter skriften pludselig størrelse og også til Blueprint-farven af sig selv!!! Bob op
Bob… Vi er NB på side 22!!!! Hvor syret! Jeg siger ikke mere udover: SLUT PRUT i Hornlygten
OG: Vær i ALT(et) opmærksom!
SHAKE THE SPEAR AND FOLLOW YOUR HEART!
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