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Forlaget REX 

 
 

Kære Internetbruger. 

Bogværket ”Den sorte Perle” af Sigma Godot kan aldrig blive færdigt, for det er selve livet og 

fungerer ligesom livet og afslører livets parametre. Hver gang mennesker omkring en skifter, skifter 

livet. Hvis du læser bogværket er det ligesom en levende ven du får. Når du er igennem bogværket i 

den helhed, det kan lykkes at færdiggøre det i, så vil du være igennem det stadie i mennesket, hvor 

elektronik har første prioritet. Elektronik kan ikke forenes med det efterfølgende højere niveau af liv. 

Men der er vi endnu ikke, om end der ikke behøver at være lang tid til. Bøgerne skriver 

kvantespringet samtidig med at det derved tages i slowmotion. 

Hver bog i værket har 3 bogomslag, men vi må foreløbig holde her, så det er ikke gennemført endnu. 

Vore hjerner magter måske ikke at lave det, selvom bøgerne træner hjernekapaciteten. Nedenfor er 

der derfor forskellige bogomslag og kommentarer, som er nyttig læsning inden du går i gang med at 

læse bøgerne på denne hjemmeside. 

Det lille forklarende afsnit nedenfor skulle have været indlagt i Onlinebogen  i 

forbindelse med en landsdækkende aktion, der dog endte med at blive aflyst igen. Forløbet er sikkert 

beskrevet et sted i bogværket, der nu er på cirka 10.000 sider vil jeg tro; så jeg husker ikke lige hver 

side her og nu: 

Denne bog er fremkommet ved samarbejde med den åndelige verden. Den er på alle måder 

anderledes og linker ind til et endnu ufærdigt bogværk på godt 6000 sider. Den åndelige verdens 

”samarbejdsmoral” testes nu som led i at flytte Danmark fremad i 5.dimension. Dette værk vil bevise 

om vi kan stole på dem på den anden side, eller er det blændværk? Værket har været mange år 

undervejs og bygger højere synteser af modsætninger osv.. Jeg skal nu bevise, at man kan stole på 

astrologisk viden og ad den vej, hvis det er tilfældet – få astrologerne på banen i det danske samfund. 

Det er et mega-eksperiment med de højere evner, som også skal legalisere healing og andet 

energiarbejde i Danmark og ændre kvaksalveriloven. Mit horoskop siger, at jeg skal leve af 
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donationer, arv fra andre osv. og derfor er denne bog GRATIS – men måske kun i første omgang. Læs 

om forholdene på www.raisingtherays.com  Tak for din opmærksomhed  

Den næste lange tekst nedenfor er indersiden af et nyt smudsomslag på Onlinebogen, som så således 

ud 2013.  

Ziggie Zigiezet 

Fra online til deadline 

                                             

                    

 

 

Forlaget REX 

http://www.raisingtherays.com/
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Det var en aktion på et andet niveau, hvor bogen efter min navneændring skulle ud med et nyt 

omslag på. Forsiden af omslaget havde jeg dog allerede set for mit indre blik i 2006. Det var dette 

omslag med denne tegneseriecomputer, der blev forklaret til grafikeren, da Onlinebogen skulle 

udkomme i 2006, og der skulle laves omslag til den. Grafikeren er dog også kunstner og forklarede, at 

hun kun kunne lave omslaget, hvis hun fik frie tøjler til at lave det, der kom til hende.  – Altså fri vilje 

og inspiration…. Hvilket vi jo også er vant til, så deet…. 

– Det blev så dette omslag….  

Sammen med trykkeriets uomtvistelige krav om at ændre bogens tekst nogle steder, så 

formateringen passede til produktionsmåden og det nødvendige færre sideantal og måden man 

skulle folde bogen efter trykningen på, gjorde, at jeg atter måtte vige og vride det åndeligt 

givne/bud. Dette stadfæstede arbejdet energetisk i 4. esoteriske indvielse/offerrollen. Planen 

foldede sig ud, og jeg har nu bygget broen for jer, der er i/ skal gennem denne indvielse. Der er et 

fundament at stå på hele vejen, gennem alle esoteriske indvielser i det samlede bogværk! Stadiet 

med elektronik færdiggøres og det autentiske liv følger efter. 

Men her har du så indersiden af smudsomslaget:  

Hej Læser.                                                                                                                                             1. Juni 2013 

Du har nu en nyskabelse indenfor kunst og litteratur i hænderne. Det er et totalt unikt værktøj til 

fremtiden, der bl.a. leder ind til en forståelse af, hvad mennesket og dets sind og ikke mindst 

bevidsthed er for noget. Og det er derfor også en fortælling om dig selv på én og samme tid, spejlet 

gennem forfatteren Sigma´s dagligdag. Det er et oplevelsesbogværk af dimensioner af energi, der 

kalder på din totale opmærksomhed og så meget bevidsthed, du kan mønstre op med. Det er 

samtidig en vandrebog, som du evt. kan give videre efter du har læst den! Det er meningen hele 

Danmark skal have det tiltrængte løft og vi må løfte i flok. Det er ikke et religiøst skrift, selvom 

navnet Jesus står på bagsiden af bogen! Men er du selv religiøs, kan du også få lov at være med i 

bogen. Denne bog: ”Fra online til deadline” er startskuddet til et digert bogværk, der aldrig har set sit 

lige på Jorden før. Det er indgangsnøglen til verdens første udfoldede multi-level-bogværk og er 

givet telepatisk via min bevidsthed fra os selv på et andet bevidsthedsplan, nemlig derfra hvor vi 

kender os selv på travet i galaksen. Bogværket kan aldrig skrives igen, men har alligevel indskrevet 

både Danmarks fortid, nutid og fremtid på én og samme tid og er dermed også et idé- og 

inspirationskatalog til fremtiden. Det er ganske unikt og uovertruffet i sin karakter. Enhver læser 

læser sig ind på sit eget niveau i denne bog og derfra ind i bogværket som sådan. Imens man læser, 

bliver man provokeret og derefter healet af gode energier, der er bygget ind i tekstens ordlyd. Intet 

ord/bogstav/tegn er tilfældigt og derfor giver det faktisk ikke mening at diskutere om bogen/værket 
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taler sandt eller falsk. Du finder din indre sandhed. Indholdet er en unik gave til hver enkelt læser og 

modtages forskelligt indeni. Der er meget høj intelligens og energibevidsthed bag værket og alle dine 

skyggesider får et løft frem i lyset og opløses måske helt, hvilket kan føre til lettelse af din dagligdag. 

Som let opdaget, spejlet skyggeside skrives værket med skeptisk og kritisk tone, for sådan er vi 

danskere jo….skeptiske og kritiske…. 

Alt dette lyder måske for godt til at være sandt? For nogen lyder det måske for uhyggeligt til at 

passere som en sandhed? Og i så fald giver man bare bogen videre til én, der vil læse den, som så 

giver den videre osv..  MEN, når alt dette er sagt og velment, så må jeg også se i øjnene, at det 

samtidig er så ny en konstruktionsform indenfor litteratur, at det ikke med den nuværende 

lovgivning kan udkomme i Danmark, selvom det er skrevet som en gave til danskere fra galaktiske 

borgere og derfor ikke kan oversættes til andre sprog. Værket er bygget over et spejl af vores 

sprogtone. Det viser, at vi ikke kan få en højere viden om mennesket ud i befolkningen med den 

lovgivning der pt. eksisterer. Derfor er denne bog lavet som en energinøgle der passer i låsen ind til 

resten af bogværket, der for øvrigt er en bogRING på pt. ca. 6300 sider. Du er sammen med din indre 

guide/mavefornemmelse herre over bogringen og målet er, at du når ind til dit blueprint. Altså det 

du er født til at have det godt og skidt med i dit liv. Det, der kalder på dig som dit livs mening. Værket 

bygger på din bevidsthed om dette og hint og det åbner flere og flere lag af viden, som du har med 

dig, da du blev født. Vi har hver vor viden med og vi har en fælles viden, og vi lever i et videnshav af 

kollektiv bevidsthed og ved tilsammen alt. Derfor har vi på lang sigt heller ikke brug for internet osv. 

Vi er en menneskehed, der er på vej ind i telepatiens verden og dermed en ny dimension. Vi are one 

world og vi ser derfor mange psykiske sygdomme i denne overgangsfase i menneskeheden. Det er 

mit håb, at denne bog kan tænde folk og få de fleste på ret køl, men det vil nok kræve at hele 

bogringen får lov at udkomme. Det er trods alt lettere at læse fremtiden direkte end at gå i blinde. At 

kende målet ca. 40 år frem er IKKE det samme som at sige, at livet bliver let – men dog lettere at 

trække sig frem mod det punkt, hvor rebet er tøjret. Vi går en positiv fremtid i møde og jeg glæder 

mig – men jeg vil gerne have dig med, så vi kan glæde os sammen.                                                           

Når du skal læse ”Fra online til deadline”, så skal du opøve en teknik efterhånden til at være bevidst 

på mange levels/lag af dig selv. Mærk kroppen, mærk energier, registrer uden frygt, opdag dig selv 

som deltager og tilskuer til dit liv og dine tanker på én og samme tid. Det er dér mennesket er på vej 

hen lige nu. Vi er på vej til at finde os tilrette i en ny virkelighed, som kræver et helt nyt fokus – 

nemlig blueprintet!    Idet jeg håber du tager velvilligt og respektfuldt imod denne bog og evt. 

sender/anbefaler den videre bagefter, ønsker jeg dig alt muligt godt fremover. Må du lykkes i dit og 

vort blueprint. Det er dig fremtiden venter på! Kærlig Hilsen Marianne Berg og Sigma Godot 

Der er også en tekst på hver side af ombukket af smudsomslaget: 
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 Aurafoto 2001 

Marianne Berg f.1958 

Lærer 1984, kinesiolog 1981, statslige og private omskolinger 1984-95, zoneterapeut 

1998, født healer men Reikimesterindviet x 2, bevidst åndelig kanal og clairvoyant 2000, 

første bogudgivelse 2006. Skriver på astrologiske aspekter som Jules Vernes og 

Sokrates´, samlet i nutidens og nuets højere syntese og underlagt solsystemets rotation 

og dimensionernes skiften.  

Tekst til smudsomslagets bageste ombuk: 

Det smuds, der farver det hvide omslag og dit indre undervejs i læsningen er dit eget! 

Bogen er lydefri og kan ikke diskuteres.  Man kan dog godt diskutere med bogen og 

sig selv undervejs og med andre om oplevelserne, man får! Vær under læsningen 

din egen iagttager af dig selv, dine tanker og reaktioner på det, du læser - dét er din indre 

parallelle Blueprintbog og bevidsthedsvejviser i din psyke. Enhver erkendt ubalance og 

skygge heales af de understrømmende energier i bøgerne. Styrker styrkes. Dér mellem 

linjernes dyb, findes det autentiske liv. Grib det. Alt andet er tillært støj… hørte du det? 

Hvad var lige din tankekommentar? Positiv, negativ, imødekommende, afvisende, har du 

en indre svanesang? God fornøjelse. 

Omslaget er blueprintmæssigt tegnet i sommeren 2013 på bestilling, som det oprindeligt 

blev set i 2006 af Marianne Berg og senere foldet ud i 2013 af læseren Jes Thomsen. For 

slutteligt at blive layout-udfoldet af tegneren Anna Exner Riis. Annexet@name.dk Det er 

et multilevelcover, hvor ét af coverlagene er det udtryk bogomslaget fik i 2006. Tegn evt. 

dit eget bogomslag…. 

Bogen skulle endvidere medgives følgende flyverblad: 

Hej Læser.                                       (Dokumentet sidst lukket Århus den 28.05.13) 

Du har fået fat i en helt ny form for litteratur! Det kræver selvfølgelig lidt 

tilvænning at læse den. Formen kaldes multi-level-litteratur. Det er energi-

litteratur, som derfor bevæger dine energier i krop og sind. Jeg har skrevet verdens 

første af slagsen og måske bliver det også den sidste??? Det er fuldkommen unikt 

og givet til danskerne alene, via en teknik, der kaldes ”kanalisering”. I mine bøger er 

mailto:Annexet@name.dk


6 
 

begrebet udvidet og forklarer faktisk, hvordan kanalisering foregår. Bogen her er 

blot 124 sider ud af pt. 6000 sider i en samlet bogring. Hele værket er dog så 

nyskabende, at det lider forfærdeligt under jantelovens angreb – men er i sig selv 

via læsning jantelovens opløser og vejen til fred med og forståelse af livet på 

Jorden. Foruden ”Love og regler - en moderne Askepotmyte” kan du også købe 

den første bog, der blev skrevet af Sigma: ”Fra online til deadline”. Den får du fat i 

ved at skrive til Marianne på raisingthera@raisingtherays.com 

Du kan også se hjemmesiden www.raisingtherays.com hvis du vil følge den. Jeg 

kender ikke dens fremtid og form! Den er meget speciel og åbner hele tiden 

undercover link til en meget høj indre viden om livet. Vi forstår bare ikke hele tiden 

alle lagene i energi-teksterne. Hver sætning lever sit unikke liv i læseren og bøgerne 

kan derfor ikke kritiseres. De er 100% perfekte – også i deres uperfekthed. De 

flytter læseren mod sin egen kerne. Dit blueprint. Hver bog linker til hele bogringen, 

som linker til vort solsystems energier og hjælper med at klare vore energi-

udfordringer derfra. En af disse udfordringer er pt. den stigende psykiske uro i 

mennesket og deraf medicinering af 1/5 af befolkningen. I stedet kunne man læse 

mine bøger, men de kan pt. ikke komme ud i befolkningen på grund af love og 

regler og janteloven mod alt nyt. Det forholder sig nemlig også således, at de kun 

kommer på gaden via penge, der er doneret! På den vis sørger ”universet”/derfra 

hvor kanaliseringerne nu kommer , at bøgerne ikke kommer på gaden før danskerne 

er klar til det. Der bliver derved ikke begået nogen form for overgreb. Bøgerne 

skriver i sig selv, samtidig med lærdom, visdom, oplevelser, oplæring til fremtiden, - 

Danmarks fremtid. Så på et tidspunkt kan bogværket komme ud på højde med den 

fremtid, der er forudsagt deri. Det vil da være som et stort historisk dokument for, 

hvor svære danskerne var at flytte ind i en ny forståelse af verden og sig selv. Et 

bogspejlbillede! De rummer det fornødne kvantespring, vi skal tage i 

menneskeheden, men de går hele vejen via oplevelse og viden samtidig med, at de 

løfter os ind i fremtiden. Bøgerne er den stille indre revolution, der sikrer en 

harmonisk fremtid. Men som sagt. Danskerne har hidtil afvist dem. Derfor er kun 

dette ”prøvetryk” til salg, idet jeg 2001 fik at vide, at jeg skulle ændre 

kvaksalveriloven. Men hvem kunne vide, at der kom en lægekonflikt, hvor bogen 

passer ind som fod i hose?! Bøgerne arbejder helt anderledes, nemlig med rettidig 

omhu!! 

Bagsiden af bogen 

mailto:raisingthera@raisingtherays.com
http://www.raisingtherays.com/
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Hvor ska´ vi hen du? 

Voks! Voks! Voksdukke eller indre vækst? 

Skal vi have et samfund på lykkepiller, pc´er og smartphones eller skal vi være 

lykkelige på den anden side af teknologien, dér hvor Universets beboere møder 

Jordboerne direkte i et bevidst intergalaktisk samarbejde??? Går det hånd i hånd 

og i så fald hvordan og med hvilke omkostninger? 

Dette er bogen, der via energier og hjernetræning indleder en højere syntese med 

Galaksen. Bogen vokser i omfang med tidsalderen og laver et bevidsthedsmæssigt 

link ind i et bogværk med højere viden og healing af læserens skyggemateriale. 

Dette bogværk er en virtuel reality bogring, og hedder ”Den Sorte Perle – en 

oplevelse af dimensioner – fra tid til anden” og fylder i øjeblikket 6500 sider, men 

bogringen kan ikke trykkes på grund af Danmarks love og regler. Bøgerne er 

skrevet efter lukning af et healings- og videnskoncept givet fra Galaksen i 2001, 

kaldet ’Raising The Rays’ og er et forsøg på at afdække: ”Hvad skete der lige her? 

Hvad ville de? Hvad kan vi bruge det til?...Og så lå der ”pludselig” et spejl af os selv 

efter 12 års arbejde…Hej hej i børnehaven….Vinke, vinkøøh…. 

Du kan opnå omfangsrig indre vækst ved at læse den igen og igen, da delen også 

rummer helheden…og bogen er levende og udfordrer dig hver gang, du læser i 

den. Du skal finde dine egne svar, for sandheder er dynamiske! Du kobles som 
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hjælp tættere til din indre guide, der bestemmer, hvor meget du læser hver dag. 

Respekter dette! Lyt! 

Bogen lever bevidst sit indre og ydre Blueprint i ét – gør du?   

ISBN-nr.                                                                        

Alt blev atter aflyst for spiralen fortsætter hurtigt og aktionen bliver omformet til næste level, som 

giver en anelse anderledes aktion og Askepotbogen bliver inddraget. Både bøger og livet er jo 

levende og bøgerne er spejl af virkeligheden hele tiden: 

20.06.2013 Du kunne have fået Onlinebogen gratis!!! Men skattevæsenet forlanger bevismæssigt, at 

jeg sælger den, ellers har jeg ikke noget produkt og dermed ikke nogen virksomhed! De tror ikke på 

din donation og fremtidens måde at handle på! Jeg har forsøgt at gå en ny nødvendig vej for vækst, 

men det er endnu ulovligt at rejse en virksomhed/Koncept på dets egne Blueprintpræmisser. Derfor 

er der så fra Galaksens side med rettidig omhu og viden om Jordboernes liv, så alligevel sørget for en 

vej og gave til dig. Alle hjemmeside-sider på nettet www.raisingtherays.com (fra efterår2012-13) vil 

derfor tilsammen, downloaded i datoorden,  give dig en løftende og gratis, men endnu ufærdig bog! 

Fra Galaksen til dig og din indre guide  

SIGMA: Love og regler – en moderne Askepotmyte også fra Forlaget REX er en debatbog. Denne bog 

er også en del af den samlede bogRING. Der står deri, at den skal trykkes i 20.000 eksemplarer. Får 

Galaksen ret? Kan vi stole på det, der bliver fortalt via telepatisk kontakt til os selv fra andre 

bevidsthedsplaner? Er der nogen, der har tjek på tiden? Og er der en plan for menneskeheden? Alt er 

på samme tid og det mm. får du at vide og ikke mindst oplever meget tydeligt i denne bog. Bogen 

viser dig samtidig, hvor meget længere healere og åndelige kanaler er i forståelse af mennesket, 

verden mm. Det er viden, der i dag ikke må være officielt i brug, i Danmark, men er fremtiden. Man 

forsøger at fortie dét, der er ikke-fysisk og dermed ikke-målbart. Jeg er én af dem, der lider under 

det, da jeg det meste af tiden har til opgave at downloade de nye energier i samfundet. Jeg er 

”foran” som menneske, men må affinde mig med, at den fysiske virkelighed sætter en kæp i hjulet 

for mit liv. Jeg har derfor lavet et kompromis – et psykisk bogværk, der er manifesteret fysisk. Det er 

nemlig psyken mere end fysikken, der skal i fokus nu. Men det er universitetsfolk, der har lov til at 

dømme om folk er syge i hovederne eller ej. Det er rimelig forkert, at de sidder som eksperterne og 

dem vi skal lytte til, når det er en ”splejs” som mig, der har en ekspertise medfødt, så jeg har 

rekonstrueret et menneskes psyke i et bogværk. Jeg har med andre ord skabt robottens psyke og 

tankekraft og gjort det via den samlede bogring: Sigma Gracia Gnossis:”Fra det sorte hul til Den sorte 

Perle – en oplevelse af dimensioner”.  Dette er den udfoldede titel på bogværket. Egentlig hedder 

det som multileveltitel: ”Den sorte Perle”.  

Dette bogværk rummer derfor alt og linker til hele det kollektive ubevidste, og derved kan du trække 

viden til, så dit blueprint bliver tydeligere og dit samarbejde med din indre guide bliver en realitet, 

der kan mærkes. Bogværket beviser alt det, der ikke kan bevises af videnskaben og giver inspiration 

til fremtiden. Det rummer en fed fysisk opfindelse til løft af dansk økonomi. Det rummer nytænkning 

af sygdom/sundhed og giver 3 nye sygdomkategorier som vejen frem og så alt muligt andet! Kun din 

bevidsthed sætter grænsen!!! Den ubegrænsede bevidsthed er en realitet, men dit blueprint sørger 

http://www.raisingtherays.com/
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for, at du ikke skal vide alt og kan derfor holde dig i balance. Går du udover din kompetence får du én 

på snotten. Det gives der flere eksempler på i værket, idet, det er på mange bevidstheds-levels på én 

gang og folder flere levels ud på én gang og udvider derved bevidstheden og træner læseren i 

abstrakt tænkning. Det giver sindet et løft, og hensigten er opover/henover/forbi depressions- og 

lykkepille-stadiet. Men tilbage til Askepotbogen. I denne bog vil du opleve flere bevidstheds-levels på 

én gang og du kan, når du nu ved det, iagttage disse planer med begge ben på jorden imens. Du 

læser dig ind i en oplevelse af viden omkring psyken og kommer mirakuløst videre via undercover-

healingsenergien. Du kan iagttage, at der er jordisk dagligdag, der er dem ”deroppe” og der er ”dem 

derude”, der er dig selv og der er samfundet omkring dig og en galakses eksistenser, der kun venter 

på samarbejde med dig. Det hele er dig selv! Det er skide finurligt og morsomt og du skal se på dig 

selv samtidig med at du læser og reagerer. Er det komplet umuligt prøver du bare én gang til. 

Bøgerne indtages bid for bid dagligt eller som foreskrevet af din indre guide. De koster mindre end en 

måneds forbrug af lykkepiller. Du læser selvfølgelig på eget ansvar. Og jeg har ikke sagt, du skal lade 

være med at tage dine lægedonerede piller, hvis du tilfældigvis er den ”hver fjerde Christian”, der er 

på den galej! Det ville være ulovligt af mig. Men målet med Askepotbogen, som debatbog er, at få 

ændret Kvaksalveriloven, så de mennesker, der kan fjerne eller afhjælpe psykisk sygdom uden brug 

af medicin, skal have lov til det! Og de mennesker er som regel ikke eksaminerede universitetsfolk. 
Psykisk energiarbejde foregår på helt andre præmisser!! Det er folk, der er født til at kunne hjælpe unikt på dette område. 

Skriv lige op, hvordan dit humør er før og efter, du gik i gang med bøgerne – og hvordan var det lige før, du læste disse to 

sider? Og så nu…Tændtes er håb? Glæde? Længsel? En fornemmelse af, at du selv ved noget udefinerligt? 

Det er virkelig svært at navigere og tøjle et multidimensionelt bogværk, der også har multi-mange 

levels åbne på samme tid. Derfor er man nødt til bare at lukke nogle tangenter af, når de er ført til 

ende og har vist mig efterhånden, at der er en rød tråd i et Blueprint! Og man skal trænes til at 

følge både den og den turkisfarvede tråd på én og samme tid. Og det er mere end svært at leve i 

dette spænd, så derfor har bygning af bogværket måttet foregå i næsten social isolation. Tiden og 

dens svingniger gør, at dette bogværk aldrig kan gentages. Der er kun dette ene værk i Verden! 

Her får du lige lidt frustrationsenergi: 

RYGSIDEN AF BOGEN:  

Sigma: Fra online til deadline Forlaget REX  

VI SKAL HAVE TJEKKET OM DET MÅ NØJES MED AT HEDDE REX???? 

 (logoet synes stadig som et stjerneskud kommende fra højre men 

ligger ligesom dobbelt, så der også er en stjerne bagved – stjerne med 

regnbuehale og man kan se noget af den anden stjerne bagved med 

biregnbuen – som vistnok har farverne modsat/spejl – måske går 

halerne sammen så man ikke ser alle farver men dem foroven bare er 

lysere og spejlet ovenover … måske er det for kompliceret? Den 

forreste stjerne er gul og den bagved hvid----aha farven på den 
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forreste stjerne kan forandres fra bog til bog altefter hvordan den 

hvide farve brydes i forfatterens indre krystal – hvor smart…. Et 

levende logo ….komethalen er rød gul grøn blå/lyseblå lysegrøn, lys 

gul, lys rød. Prøv – ellers nøjes med evt. pink el. turkis tilhørende den 

bagvedliggende stjerne??? ) 

Det er de små forskelle der afgør, om man følger den røde tråd eller det turkise tov i Blueprintet. 

Det er dét level af sensitivitet menneskeheden skal igennem nu, og ”jeg”/”Sigma/Zigma” har 

fået lov til at stå for danskernes ”ve og vel” ved at vise vej i, gennem, over og under tunnelerne 

og tunnellerne. Så rigtig god fornøjelse igennem paradigmeskiftets ”spændetrøje” - Fra tro på 

total fri vilje til viden om og erkendelse af Blueprintet, som du selv har lagt og fået godkendt på 

et andet plan inden dine inkarnationer! HOVSA! HVAD?! Blev vi sat under administration? Som 

foroven så forneden? Enhver må forsøge at være sit Blueprint og opgaverne deri voksen, så 

bliver man som børn påny. Det er livets leg i tillid til skaberværket og lykken, når det lykkes, men 

også mens det ubemærket faktisk lykkes i mislykkethedsfølelsen. Der er tænkt på alt, ikke mindst 

meningen med dit liv, der langsomt træder tydeligere frem og styrker din eksistens. Og derfor er 

der også tænkt på, hvordan din guide vil have dig ud af bogværket, hvornår dit fundament er 

renset og du har, hvad du skal bruge af erfaring, indsigt og viden og integrering af energierne. En 

heling i enhed og opfattelse af helheden er målet. Dualismen er kun en forsvindende lille del af 

helheden. 

Mvh. H.P.Blavatsky REX. 

 

13.04.2018 En forsvindende lille del af helheden er også Forlaget REX. Det er for et par dage 

siden for alvor gået op for mig, at ”Forlaget REX” er en selvstændig enhed og ikke noget, der 

fortsætter for evigt som et forlag. Forlaget REX er vitterlig en sort perle, der bliver kastet for 

danskernes tryner og den indre svinehund, til forandring. Aha – det er da også derfor trøfler 

spiller en rolle i værket! – Ja, det er vitterlig finurligt, morsomt og krypteret på alle mulige levels. 

Fantastisk. Jeg opdager konstant noget nyt i dybden, højden og bredden ved det. Forleden var det 

vendingen ”at gå med en ½ vind”, der fik sin nye forståelse i mig. Pludselig fattede jeg hvad pc-

samfundet gør ved vore hjerner… det frituresteger hjernen i sit eget fedt og det fører til en syg 

befolkning, fordi man lever todelt/splittet! Doblebind giver på sigt skizofreni! Jeg vil ikke give dig 

den modsatte kryptering ind i værket her, det vil jo tage ”spændingen” af det, der senere 

udkommer af det allerede skrevne værk. Men tilbage til Forlaget REX. I begyndelsen blev der 

sagt, at 200 mennesker skulle skrive bøger på Forlaget REX og alt der skulle udkomme på 

forlaget skulle være kanaliseret. Det er nu gået op for mig, at jeg selv har 

kanaliseret/været/levet/båret de 200 menneskers spejl hen gennem værkets tilblivelse. Det var 

præmissen for denne skabelse. Så sandelig er jeg Sigma og Zigma i forskellige udgaver. Nu fatter 

jeg for alvor, hvorfor det har været så hårdt at heale alt det, og hvorfor jeg skulle så gruelig meget 

igennem. Men de 200 personer har haft det lettere i deres livsprocesser, da energi følger tanke. 

Det er da altid noget. Lidt rigeligt var det dog at løfte, og jeg er selvfølgelig mærket af det. Men 
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pyt nu med det. Det var 12-tallets offerenergi – offer for den man er og det man gør. Den 

sværeste af de esoteriske indvielser at komme igennem, så selvfølgelig skal den håndsrækning 

være der for jer og afhjælpe brokkeriet og smerten! Tilbage står nu Forlaget REX som en 

energetisk Perle i det danske samfund, og energien skal gerne trille ud i verden undercover og 

løfte, hvor den kommer frem i en mega fredsproces undercover. Værket mangler blot at blive pudset 

af, så den også passer til en finpudset sølvkuppel på Aros.- Har du en pudseklud og skal hjælpe? 

Forlaget REX er altså en selvstændig, afgrænset, kugleformet, hjælpende og støttende 

helhed fra tid til anden. Der er det, der er; og det er nok, for danskerne og den Store Bjørn-

ebande i Danmark. 

Perlen er helheden af lys og skygge i ét. Det kan kun alt i alt give lys! Det er logik for 

perlehøns! Også selvom værket forener modsætningen mellem det fuldkomne og det ufuldkomne! 

Det giver alt i alt lys! 

Så drop jeres jantelov imod så ophøjet et både jordisk og galaktisk projekt i ét, som Forlaget REX 

er, og se at få dette værk færdiggjort, så vi kan imødegå Pluto i Vandbærerens tegn!!!! (2024) 

Ellers giver det socialt set ligeså meget lort som finanskrisen gjorde det på det materielle område, 

da Pluto gik ind i Stenbukken i 2008. Det her er en gave fra Galaksen til Jordboerne og det er en 

skændsel som det hidtil er blevet modtaget og nedgjort! 

 

 


