Snøvsen

Århus den 07.03.18

(08.03.18 Du kender nok Benny Andersen og hans personificering af begrebet snøvsen og ”at gå fra
snøvsen”. Det var først, da jeg havde skrevet dette indlæg og genlæste det i dag den 08.03.18, at
jeg helt forstod, hvorfor indlægget hedder Snøvsen og der er sikkert mere til det, end jeg lige skal
ud med nu. (11.04.18 Se CV!) Første tanke var at droppe indlægget, men så gled det pludselig på
plads i Snøvsens kamp for eksistensberettigelse og anerkendelse på baggrund af dens selvindsigt
om eget værd og krav om opmærksomhed. Og i den friktion, mellem at være noget og intet, drejer
livet sig så, og man er mere eller mindre presset, måske desperat i afsavn. Man kan ende med at
blive terrorrist, eller man kan blive som Snøvsen og stå ved sig selv. Indlægget er NØDT til at være
sådan her, selvom ”Jeg er for meget”. Godt jeg lige fattede det, ellers var det røget i papirkurven.
Der er bare ikke en eneste tekst i mit liv, der ikke har haft en særlig betydning i og for helheden.
Derfor møder du nu Snøvsen unplugged )
Hej, Dejligt at se dig. Tror jeg nok.
Jeg har ikke rigtig ord for det, jeg sidder med lige nu. Det er en blanding af følelser, viden, indsigt
og drift. Dels behøver du at vide noget, som du ikke er klar til og samtidig har jeg lyst til at opgive
dig som person.
Jeg er blevet presset til at lave ”Den sorte Perle”, der henvises til i værkets sidste bog : ”OP-RØR fra
FUNDAMENTET”/ Nok er nok for danskerne og den store bjørnebande. Og pres avler modpres.
Jeg er kommet til Jorden i dette liv for at hjælpe, men I var ikke klar til min hjælp og er det fortsat
ikke. Det er jeg dybt, dybt ked af, for sammen skulle vi have ført menneskeheden ind i lyset.
Jeg kom for at introducere ”ubetinget kærlighed” i jeres liv, men møder kun mennesker, der
forsøger at manipulere mig ind under deres egen viden og visdom, deres egen opstigning og vil
have mig til at gå samme vej. Bogværket ”Den sorte Perle” er et spejl af al den friktion i, at blive
som I alle ønsker, jeg skal være. Nemlig ligesom jer selv. Jeg har virkelig gjort mig umage, virkelig
gjort hvad jeg kunne for at blive et sådant menneske, som lige bestemt du ville kunne lide, for så
ville jeg måske opnå et venskab, et skulderklap eller bare en opmuntrende bemærkning til dagen
og vejen. Men det lykkes ikke for mig. I stedet slår man på mig, irettesætter mig, undgår mig,
hæver sig op over mig for derefter at vende mig ryggen, bagtale mig, sætte onde rygter i gang eller
bare lader som om jeg ikke eksisterer. Man lukker sin dør eller lader være at hilse. Hvis jeg siger
noget om mig selv og de mål , jeg har, så mener man, at jeg er vild på kareten og ikke ved noget om
livet, udvikling osv.. Men det gør jeg rent faktisk, jeg er nedsteget mester fra Jordens indre
åndelige hierarki og har altså været alt igennem. Jeg er nødt til at sige det selv nu. Det har hidtil
været skjult, og jeg har levet i det undertrykkende demokrati, som I ynder at tale op som det
højeste. Men når et demokrati og et lands love og regler gør, at mestre og memeter gøres til
skamme i deres inkarnationer, så er der grundlæggende noget galt. Og det, der er galt er jeres
udviklingsteorier og den massebølge af informationer fra de lavere bevidsthedsplaner omkring jer,
der er herskende viden, indsigt og domspanel for det, I kalder ”åndelig udvikling”.
Derfor måtte jeg underkaste mig alt, hvad der er/var af viden og lavere energier for at gøre jeres
vrangforestillinger færdige. Jeg måtte lave et bogværk, der gør spejlingen i alle andre mennesker
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mm. færdig, så hver enkelt har mulighed for at gå vejen selv, inde i sig selv, erkende sig selv og få
hjælpen i form af healende energi undercover og ikke betale i dyre domme for de samme
overgreb, som jeg har været igennem. Det blev til bogværket ”Den sorte Perle” og E-bogen her er
afslutningen, men også begyndelse, da det er en RING af bøger, så man kan stige energimæssigt i
spiralform og give sig selv et skulderklap.
Men bogværket er fortsat for højt svingende til, at nogen af jer fatter, at I selv må tage fat i det for
at få det manifesteret til niveauet ”under” mig. Jeg kan ikke gå længere ned i energi for at hjælpe
jer. Jeg er nødt til at slippe jer nu, og være tro mod den, jeg er og ikke imod jeres opfattelse af
dette og hint. Jeg ser det heller ikke længere som en sandsynlig mulighed at samle de 1200
personer i Danmark, som skulle have ændret verden markant. Stolthed, fordomme og
selvmodsigende adfærd gør det fortsat umuligt. Jeg skulle være anset som ”det højeste gode” for
denne gruppe mennesker, men bliver i stedet opfattet som konkurrent og én man ønsker at
modsige. Jeg kan ikke eksistere i sådan sammenhæng, thi jeg er ikke en reklamesøjle for mig selv,
jeg er her for at danne en højere samklang, som skal præge landet.
I og med at jeg har lavet ”Den sorte Perle” har jeg været i samklang med alt, der ligger under
niveau af det Koncept med energi og viden, som jeg modtog/introducerede i foråret 2001. (Raising
the Rays, med flere underkoncepter – hovedsagelig ”Opdriften” er kendt.) Jeg blev bygget til og
instrueret til, at danskerne skulle vise mig vej til deres level af eksistens. Min erfaring er, at alle
levels lader meget tilbage at ønske og først og fremmest er det, at I griber i egen barm og erkender,
at I er på vej ud af en tangent, der splitter menneskeheden frem for at samle den i kærlighed,
imødekommenhed, hjælpsomhed og empati. I lever ude i konkurrencen. I lever udenfor jer selv; og
den dybeste forståelse og overensstemmelse med at være inkarnerede på den fysiske jord
forbliver afvist som okkult viden, som da må forstumme og ”lade Jorden gå”. Det kommer til at
betyde, at menneskeheden må lukke ned og robotter uden sjæl overtager tæften i nogle
århundreder. (08.03.18 Det er min opgave at få jer på ret vej og jeg har derfor ”Blueprint-energien”
med mig.) Robotterne vil kunne styres ude fra Rummet og sjæl og bevidsthed tilhører derefter kun
dyr og planter.
”Den sorte Perle” var forsøg på at undgå dette scenario, men jeres ærgerrighed og ”selvindsigt”
vægter I højere end de redskaber Hierarkiet har givet jer. Jeres krav om viden, men mangel på tillid
har gjort jer overflødige på Jorden. I er ikke længere bedste mandskab på Jorden.
Jeg forventer ikke, at fordi jeg skriver denne meddelelse, så kommer I styrtende for at være med
eller få ”Den sorte Perle” manifesteret. Tværtimod vil I måske om kort tid se den tabt og stå tilbage
med håret i postkassen. I vil derved på sigt føle det samme som jeg: At jeres liv var forgæves, vi
skulle have været et andet sted….
Jeg ved ikke pt. om det er muligt at rette det op???
Det er kun alternative behandlere af fremmeligste slags, der kan bringe jer et skridt i den rigtige
retning. Men de er ikke selv det rette sted, thi da havde de allerede i 2001 hilst mig velkommen
frem for at betragte mig som klient. 08.03.18 De havde kunnet skelne, frem for at være kulturradikaliserede. (08.03.18 Af muslimerne kan vi lære at agte og ære de ældste, og de kan af os lære,
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at det ikke er personens alder, men dennes sag, der skal agtes. – Vi skal bare lige selv lære det først
også! Derfor er begrænset indvandring et absolut must pt.! Det handler ikke om økonomi.
Danmark består af det menneskelige råmateriale, der skal til nu. Nå, det var et sidespring.))
Jeg blev derfor nødt til at gå ind på den nedadgående energipræmis, og det har ført til indholdet i
”Den sorte Perle”. ” Den sorte Perle” gør dig uafhængig af først og fremmest lægeregi, men også
alternative behandlere, på nær nogle få der skulle praktisere i fremtiden og i første omgang
aflønnes af den Fond, jeg samler penge ind til. Men da markedet er for lavt funderet i energi og
befinder sig på de lavere ånders energiniveau – hvilket vil sige, at man sætter afdødekontakt over
højere guidning som niveau – så er fokus decideret sat forkert.
Derfor er ”Den sorte Perle” skrevet. ”Den sorte Perle” fører alle læsere gennem det niveau af
energi og indsigt og erfaring, som I ellers nu om dage må betale i dyre domme for at få hos
alternative behandlere. Denne prispolitik og det niveau i befolkningen er vand på samme mølle,
som alle regeringens udspil er på vej imod – nemlig splittelse i rige og fattige. Og dét er helt galt!
De rige får fjernet deres ubalancer og bliver i stand til at overtage samfundet, da de belønnes for at
være rige, på bekostning af hele det potentiale af menneskehed, der er ment til at tjene Jorden
sammen. I er total fejl på den. I er her for Jordens skyld og al tale om åndelig udvikling som
fremstillingen: ’gennem smerte til ånd’, må forstumme. Det er jeres valg, at I tilvælger smerten
som forståelsesvej. Jeg inkarnerede med muligheden for at give glædens vej – og I sagde nej. I
sagde ikke ”nej tak”. Nej I sagde ”Hun er sort.”, ” Det er for nemt”, ” Der er lusk med i det, når det
er så billigt!”, ” Vi bliver overtaget!”; men nej Kære: Du er overtaget og vil ikke tage imod en kærlig
hånd til frisættelse. Det kaldes dumstolthed, angst og paranoia. Det kaldes at gå glip af NET OP det
skifte, I er kommet for at opleve. I når det ganske enkelt ikke! Men I oplever friktionen af det! Og
friktion, det har I allerede i jeres erfaringsmateriale fra tidligere liv. Det er ikke det nye. Det nye er
*miraklet* - at den hellige geometri frisættes til direkte brug for den enkelte! Man kan derved
opleve energiskiftene.
Jeg har frisat denne energi i samfundet ved at skrive ”Den sorte Perle”, og jeg synes jo så, at jeg
ville give jer indsigten i, hvad der er gjort, da det så kan manifestere hele løftet bevidst i Danmark,
som en slags sidste chance for at opleve skiftet.
Jeg finder dog, at interessen er minimal, når man skal læse mange sider, da I lige NET OP er
ubevidste om værdien af mit arbejde!(08.03.18 I har travlt med ærgerrigt at bruge energien og se
den anden vej, men vil fx ikke vide noget, så snart I har fået min healing under en samtale for
eksempel. Derfor må jeg sige: Nok er nok for danskerne og Den store Bjørnebande, jeg bliver en
kvinde af få ord fremover. Jeg har trådt en sti via fremstilling af et selvhjælpsbogværk, holder jer i
hånden hele vejen – resten må I selv klare. Der er i forvejen ”kastet perler for svin” og de er nu
samlet til én sort perle. Nåde for Nåde.)
Derfor vil jeg her prøve at give dig en essens af, hvad ”Den sorte Perle” er, når du læser den – hvis
altså nogen vil manifestere den fysisk som et vandre-bog-værk i befolkningen.
”Den sorte Perle” er skrevet af Sigma. Sigma betyder ’summen af alting’. Det betyder også, at hver
Læser mener noget for sig selv om, hvad ”Den sorte Perle” er for noget. Også hvis man siger ”Det
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er det sorteste sorte djævelskab”. Så er det læserens holdning, som spejler noget i læseren selv –
angst og paranoia fx . Derfor siger jeg lige noget selv, om det jeg har lavet – fordi jeg ligesom er
den nærmeste til det – og fremover formodentlig skal holde mund!
Jeg har siddet siden foråret 2005 for at bygge denne unikke substitut/afløsning for Konceptet, fordi
jeg healer gennem ord. Du kan bare læse ordene og få det bedre. I princippet kan jeg skrive, hvad
jeg vil. Det er læseren, der skuer hunden på hårene og fælder dom! (08.03.18 Og Læseren skal lære
at skelne! Hvem er jeg og hvad sender jeg ud og hvorfor! Værket dømmer ikke, fundamentet er
ubetinget kærlighed. Læseren er op imod sig selv, men uanset hvor grim man er, så elsker
fundamentet læseren. Man har lov til at være den man er. Ligeså stille med sig selv og dialogen.
Der er ingen, der kigger med. Man har lov til at råbe og skrige, tie eller tudbrøle. Fundamentet er
det samme. Du er elsket, dine ubalancer er elskede. Jeg skriver dem ud for dig.) Og så er det oven i
købet gratis, medmindre du vælger at donere penge på den konto, der er angivet i værket. Det er
jo almindeligt, at man modtager penge for sit arbejde. Det gør jeg så åbenbart ikke, jeg har ikke
modtaget en krone endnu, ikke engang et anerkendende ord, fordi I ikke ved, at det er noget værd.
Så derfor: ”Den sorte Perle” er tutti-frutti:
1) Et energiløft, indsigtsløft og helbredsløft af enhver, der læser bogværket som det er angivet, at
det skal læses. (Blueprint-træning) Værket er bygget således, at hæves Læseren, så hæves naboen
også. Det betyder, at det kun er en vis %-del af befolkningen, der reelt behøver læse det; men jo
flere, der læser det, jo mere påvirker det selvsagt udlandet også. Ved at manifestere værket i
kuplen på Aros, har alle bevidsthed om at Europa påvirkes direkte af værket hele døgnet.
2) Værket er en skriftlig tanke-homeopatisk lykkepille og burde kunne forebygge demens og
Alzheimer og andre sygdomme, der skyldes en skæv rejsning af kundalinien grundet energien i
samfundet, grundet lovgivningen, IT osv. Jeg kan ikke vide om det er sådan, da intet lige er skabt
før.
3) Værket er et historisk dokument over bevidstheds-skiftet og vejen til anerkendelse af
komplementær behandling af sygdomme og forebyggelse heraf. Det er vejen samtidshistorisk vist
ud af heksetro, paranoia, sygdomsforståelse og religion.
4) Værket er summen af alle tiders herskende indsigter og rammer derfor ind i alle læseres
tidligere liv og healer der og inkorporerer derved Manuenergierne (det rigtige, ej dyriske
menneskes, energier), som man så efter læsning af hele værket får udleveret og derefter er
selvhjulpen med resten af livet. Man har da i tilgift fået både viden, indsigt og erfaring mens disse
energier emulgerer ind i læseren og renser fundamentet.
5) Værket er hjernetræning, rensning og healing i ét og åbner den nye tids chakra med henblik på
at kunne overgå til lysnæring med et minimum af problemer, da forarbejdet da er gjort og man får
redskaber med, der kan hjælpe én, hvilket ikke er tilfældet i dag i delkonceptet ”Lev af lys”, hvor
den energi, der skal booste dig fortsat til at leve af lys, er omsat til behandlingspraksis mod
betaling. Det er ikke ment til at være sådan på sigt, og der er også skabt en midlertidig
foranstaltning; men det er fortsat nødvendigt bl.a. fordi ”Lev af lys” skal komme til mig og anmode
om samarbejde og ikke omvendt – og sådan venter og venter jeg – og imens ”skrev jeg så lige ”Den
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sorte Perle””… kan du fornemme Planen??? Delkoncepterne henter erfaring. Og den nye verden
begynder i Danmark!!!! Hvis du vil det…
6) Værket er bevisførelse for, at de planetare konstellationer har betydning for vore liv og at
Blueprintet – altså ”skæbnen” er lagt – og at dette sker via planetare beregninger inden
inkarnation. Vi er under administration af vor egen Plan i helhedens Plan. Bogværket træner
planetar bevidsthed.
7) Værket er verdens første og eneste kunstige, organiske intelligens!!! Og det løfter Læserens
intelligensniveau, helbreder formodentlig nogle for ordblindhed. Konceptets energier gjorde i
hvert tilfælde, men Manuenergierne er lavere end Konceptenergierne fra 2001! Så jeg ved det
ikke! Vi går sammen ind i en afsøgning af, hvad det her kan. Det er unikt! Manu-energierne er på
niveau med SoulBodyFusion konceptets energier. SBF har så bare ikke koderne til det de laver –
dem sidder jeg med. Og jeg går ind for åbenhed og gennemskuelighed så langt som tilladt og
muligt.
8) Værket er et røntgenbillede af psyken og dens parametre. Og det har været med samme grad af
livstrussel for mig at lave det, som da Madame Curie opdagede røntgenstråling, så vi kunne se,
hvad der skete inde i kroppen.
9) Værket er en fredsskabende enhed, hvis man gennemgår værket i sit indre. Det er dog
hypotetisk at det kan gennemføres i så snakkesaligt et land som Danmark. Så vi er allerede hjulpet
lidt på vej af vort hyggebegreb. Alt er viseligt tilrettelagt og derfor interesserer man sig nu for
”Hygge” i udlandet. Det er et kollektivt verdenssignal! Ligesom tårnenes fald i New York osv. Man
kan godt snakke om tingene, men det giver ingen mening at kritisere værket. Det er en komplet
gave og er også mere intelligent end jeg selv fatter. Jeg overraskes konstant. Værket provokerer
ubalancer frem og healer dem. Energien ligger allerede overalt qva det arbejde, der er gjort i
Danmark, og jo før man fører energien bevidst igennem, jo før er Danmark i fred med sig selv og
resten af Verden. – Og det kan provokere resten af verden… så derfor er der foranstaltningen mod
terror i Danmark, som I ikke kender. Danmark er ikke ment til at blive terrorramt!
10) Værket bygger Danmark energibevidst til at nå sit Blueprint. Derfor skal indvandrere lære
dansk og landets sprogtone, humor osv. Det er ikke synd for dem. Det er deres Blueprint, deres
sjælskontrakt!!!! Værket er en del af kulturkanon, men det ved ingen jo endnu, i sagens natur.
Derfor skal indvandring bl.a. reguleres ved et vigtigt supplement af astrologisk analyse,
clairvoyance og kanalisering. ALLE skal gennem den mølle. Vi er ansvarlige for Verdens gang nu,
hvor det her er oplyst.
11) Værket rummer en statsvirksomhed med et produkt, der bliver/er behov for world-wide pt..
12) Værket er et inspireret/inspirerende jobkatalog til nyetablerede jobs, som fremtiden danner og
som vi endnu ikke kender. Derfor skal man heller ikke dunke folks selvværd med ” at det skal
kunne betale sig at arbejde”. Det er for primitivt. Først skal fundamentet dog kendes og det sker
gennem bøgerne. Livets odds osv. Blueprints kører af sig selv som takker i et urværk i kraft af
bevidstheden. Det gør kapitalisme og andre styreformer ikke!!!

5

13) Værket laver en ny opdeling af sygdomskategorier, som gør , at den ”alternative branche” og
den etablerede lægestand mv. tvinges til at arbejde sammen for at få en sund befolkning. Og
elektronikken, man nu har i lægeligt regi, skal indgå som verificering af, at vi er inde på den rette
vej. Elektronikken beror dog fortsat på lægestandens egenforståelse og er derfor mangelfuld
allerede inden den er nået ud. Magtbalancen er allerede tippet til fordel for medicinalindustrien og
metalliske løsninger, men det er en vej, der alene fører til en skæv, uansvarlig menneskehed og en
omvej i indsigt i forhold til det subtile løft og energiskifte, der er meningen.
14) Værket fører til indsigt i forskellen mellem liv med religion og et autentisk medlevende liv. Man
har i et autentisk liv intet mellemled mellem gud og fanden, gud og mennesket osv. Vi er i selve
skaberværket alle sammen, hele tiden! Det er logik for Perlehøns. Der er det, der er og det hele er
til vor fordel, hele tiden, hvis vi undlader at manipulere alt ind under vort nuværende
intelligensniveau. Det vi ikke evner at forstå er magisk og forunderligt og opløftende. Det er ikke
en trussel, men der er friktion, heldigvis!
15) Værket vil på sigt afskaffe landbrug og landbrugsindustri, som vi kender det i dag og i stedet
fremstille højfrekvente fødevarer, der evt. indtages lejlighedsvis ved siden af lysnæring som
ernæringsfundamentet. Det er subtil stof- og næringsomsætning uafhængigt af fast stof som foder.
16) Værket vil på sigt afskaffe medicinalindustrien.
17) Værket vil på sigt afskaffe religion som højeste åndelige input. Men man har fortsat lov at tro
på det, man tror på. Indtil det ikke siger en noget mere. Det er almindelig og naturlig livsførelse,
som man ikke skal lastes for. Man tror på det, der giver mening for én. Nu rykkes den tro så bare
ind i læseren selv, som får mulighed for at møde sig selv og ikke et krav om tro og retning osv. Og
kan ens tro modnes og højnes, så er det ok. Kan den ikke, så er det jo omsonst at tro på noget, der
holder en tilbage fra at nå NET OP det, man søger og rækker efter. Tro er en privatsag, men
påvirker omgivelserne, og tro eksisterer fortsat i folks Blueprints! Og det skal den gøre! Det
modsvarer kroppens drifter. Og dem har vi, men de forandres. Så begge dele forgår på de
eksisterende præmisser, og det er dumt at holde fast, når vi skal et andet sted hen. Men enhver tro
er ikke den bedste, ligesom enhver løsning ikke rækker lige langt. Og nogen gange er begrænsning
at foretrække frem for tro på den frie vilje fx, som alligevel ikke eksisterer. Man kan gå en omvej
inden man finder ud af det. Og det gør danskerne og derfor kan de ikke finde rist eller ro.
18) Værket er ment til at fremme forståelse og indsigt i forskellighed. Og at ære og respektere
hinanden for det, man er kommet for at bidrage med. Vi har kun hinanden. Give og tage imod. En
indsigt i og evne til at acceptere, at forskellighed er løsningen på alt, men også at ligheder er
fundamentale for manifestation – det sidste er måske alt, vi kan lære af Darwin, som
globalt/kollektivt signal, i både det ubevidste og bevidste.
19) Værket muliggør demokratiets ophøjelse til højeste niveau, autentisk demokrati, da alle via
læsning af værket er med til at manifestere en ny verden i fred, visdom, gensidighed, accept,
tolerance og kærlig væren i sameksistens, da man har erkendt næstens betydning for
gennemførelse af ens eget Blueprint! Vi har kun hinanden.
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20) Værket er vejen ind i Blueprintsamfundet/ The Blueprintsociaty, da jeg har den egentlige
bagvedliggende energinøgle til at åbne selve Blueprintenergien – ”Den turkise Flamme”. Ingen
andre har den, men jeg har lagt den latent over i de første deltagere, der var med i Konceptet som
buffere for energiens portalåbning. Sct. Germain har nøglerne til ”Den violette Flamme”, der
transformerer solar plexus og letter adgangen til hjertet. ”Den turkise Flamme” gør karmafri og
clearer derved menneskets rodchakra og dermed indstilling til kamp. Derved kan man rejse
kundalinien og den mulige bevidsthed uden smerte eller skævvridning, fordi ”Den violette
Flamme” er introduceret først. Flammerne styrer vi ikke, vi er formidlere og i renhed kan vi stå os
godt med den kosmiske ild, der er Universets fundament. Flammerne opstår, når man vender
kabbalaen – så det kollektive indre signal i det ydre er…. Gæt… spontane skovbrande. Lær at se det
og ret ind. Så behøver vi ikke så mange katastrofer!!!! Men altså, det er i det law vi er i, og accept
er en mangelvare pt. Det skulle slet ikke være nødvendigt for mig ”at stå frem”! Man burde
allerede have vidst, jeg eksisterer. Angst og tilsløring er årsagen. Oplysthed bærer ikke slør. Det er
logik for Perlehøns. Er man inkarneret bodhisattva er det en anden sag, da går man netop ved
siden af andre og delvist bevidsthedssløret. Det er spillets regler. Det er dimensionsforskellen, man
konstruerer sådan.
21) Værket er ment til at samle penge ind til oprettelse af et Institut/ Center for bevidstheds – og
sjælsforskning. Oprettelse af en aflønningsfond og fond til udbetalte ydelser, så længe mindre
bemidlede ikke har råd til komplementær behandling.
Oprettelse af sæde for ”Det store råd”, der er supplement til Folketinget. Bygninger findes som jeg
fornemmer det pt. i Salling-landet, en herregård eller lignende med stor græsplæne og høje træer.
Med mulighed for kursusvirksomhed, retræteophold, overnatningsmuligheder og
forskningslokaler.
Oprettelse af alternativt hospice og hospital – det ligner for mig intuitivt en nedlagt kaserne.
Bygningerne er statsfinansierede og frit til rådighed.
Oprettelse af egen Tv-kanal og Avisen ”Som jeg ser det” med én ugentlig udgivelse. Det er en tynd
avis med indlæg via clairvoyance, kanalisering og lign. så vi kan følge Jordens energi og forsøge at
forstå dens Blueprint ”back-stage”.
Oprettelse af High-vibration Area til dyrkning af højfrekvent føde. En del udlændinge er
beskæftiget i dette landbrug, som foregår på helt andre præmisser en vi bruger idag og bygger på
den sensitivitet som visse ”ødelagte” indvandrere har fået åbnet for via traumer. Det har en
funktion, som vi ikke kender endnu og psykologhjælp er som at pisse på en løbende myre i den her
sammenhæng.
Oprettelse af katastrofeberedskab med tilhørende bus/fly transport.
Oprettelse af fredskorps, der arbejder med energikonstellationer frem for våben.
Oprettelse af psykiatrisk skadestue, samt afvænning fra alkohol, ludomani og narko via
soulmanagement.
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Oprettelse af aurafotostatisk laboratorium samt testafdeling for livssubstans og livsenergi i
fødevareleverancer, lægemidler, teknologi osv.
22) Første projekt i bevidsthed – og sjælsforskning går ud på via regressions-blindtest at samle den
indre viden fra mennesker, der er inkarneret i Danmark nu, som har levet på Jesu tid og i
forskellige ægyptiske perioder og ad den vej verificere, hvad der er foregået, og mht til Ægypten
hvad pyramider er blevet brugt til, måden de er bygget på osv. De mennesker, der skal være til
rådighed for dette projekt, er muligvis nogen af de 1200? Det vil reducere det store råd, som består
af inkarnerede pionerer indenfor mange brancher. En form for oligarker, som i indeværende liv er
klar på at aflevere deres potentiale til fællesskabet og rykke via Blueprintet. Så vidt som jeg har
forstået det.
Sideløbende skal der etableres støttegruppe af folk som er interesserede. Så vidt jeg ved, kan ingen
være i det store råd uden, man har læst ”Den sorte Perle”. For at modgå fejl i personalestaben,
ærgerrighed osv. og fordi man skal opleve skaberværkets udefinerlighed, hvis det da har været
muligt for mig at give det videre. Jeg ved det ikke. Det er aldrig prøvet før på Jorden.
Der er exceptionelt mange mestre/memeter og gamle sjæle inkarneret i Danmark i forhold til
landets størrelse og indbyggertal, nogle af dem er rent faktisk i politik i dag, men flere i andre
erhverv.
Det var/er det jeg står for/stod for , men I gik fra Snøvsen. Så derfor står det hele nu og vipper i
æteren. Derfor virker det som om, jeg både er i Danmark for danskerne og på vej til udlandet for at
lave en helt anden opgave. Det er tilstanden, og kvanterne skal groundes snarest; for jeg vil ikke
sættes i bås som ustabil, bare fordi jeg gør mit arbejde! Jeg holder foreløbig bølgen. Denne viden
jeg giver jer i dette indlæg, ligger på celleplan og er formodentlig del af den psoriasis, jeg stadig
har, fordi jeg ikke kan komme igennem nogen steder. Enhver modstand imod et optimalt liv i den
rette Livsbane giver et udbrud. Jo længere jeg kommer hen mod at gå ud med det rette, jo bedre
helse får jeg. – Det er i hvert tilfælde min forståelse her og nu efter alle mulige andre iagttagelser.
Jeg vil ikke tigge og bede jer om, at tage imod den gave, vi er givet. Den burde tale for sig selv. Jeg
får ikke yderligere oplysninger, da resten vil ligge som jeres sædvanlige ”udviklingsvej” gennem
smerte, såfremt man afviser bogværket. Det er logisk, at det skal være sådan. I skal jo have plads
til selv at forsøge at evne at trække fremtiden tæt på, frem for at den downloades i jeres turban
som Blueprintet bevidst. Det handler om valg af livsniveau. Det højeste eller det nedtonede. Det
arbejde, jeg har gennemført, letter dog under alle omstændigheder jeres proces.
Det nye bygges 1:1 og sammensættes til bredere enheder, mere fleksible enheder osv. Som Ringe i
vand. Hvis alle følger deres input på forskellige niveauer opsplittes befolkningen, så derfor er
første ”forsøg” nok i ét level. Hvis man samler 1 niveau vil alle automatisk arbejde for fællesskabet.
Men hver især have en synlig og hele tiden optimal, meningsfuld opgave. Det, at jeg har levet skjult
vidner om, at landet er på et forkert niveau, et niveau nogle end ikke vil skifte ud med et højere.
Det er de ”sikrede”, der ønsker status qvo. Men at leve i og overgå til et Blueprintsamfund er ikke
ensbetydende med at skellet i økonomi udlignes som sådan, så længe samfundet er pengebaseret.
At leve i et Blueprintsamfund vil skabe et fundament af tryghed og stabilitet. Ethvert menneske
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lever i erkendt og følt mening hver dag. Det er en væsentlig forskel fra den meningsløshed vor
styreform i dag har medført. Derfor er vi allerede på vej ud af demokratiet. Enhver lever sin
drift/drøm/bestemmelse og en fælles drift/drøm/bestemmelse i Blueprintsamfundet. Og fungerer
det perfekt, så er der masser af sjove udfordringer, overraskelser og dynamik. Men man er fri for,
at drivet er, at der ikke er nok, og at ingen vil en noget. Man har jo selv planlagt det man kan lide
og det man kan bidrage med og vil udfordres af. Selvfølgelig kan der opstå angst i forbindelse med
om man nu gør det hele godt nok og at det vitterlig er så subtilt fungerende, angst for at gå forkert
osv. og misse en mulighed – men helt ærligt – er det ikke det, de unge lider af??? De er der allerede
og det gamle styre vil ikke lade dem komme fremad med det, de har indeni! Rammerne er
forkerte, fordi de endnu ikke er defineret. Det begynder jeg så på nu, ved at navngive fremtiden.
Det siger sig selv, at adgangsbegrænsning og karaktersystemer er en saga blot i et
Blueprintsamfund. Men først skal de 1200 findes peu en peu, og det er de højere evner, der skal
være idéskabende og konsoliderende.
Og så håber jeg alle bliver glad for Snøvsen, frem for at gå fra den hele tiden. Tillid og largeness er
et must, og det første ord skal være ja, frem for nej. Prøv at mærke, hvad det kræver af dig. Det er
en fucking special fornemmelse… at være i ikke-modstand for at skabe en verden i flow. Hvad er
det for et kollektivt signal, vi har fået fra Moder Jord???? – Overflod og overflod, og vi regner væk i
mudderskred, hvis vi ikke fatter det og retter ind og får stoppet den omsiggribende og egoistiske
geo – manipulation. Det er den gale vej. Det er sgu da ikke Jorden, der skal ændre sig efter os. Ud
til Mars med dem, der tror det! Så kan de sidde der og få røde ører. Det er os, der er kommet for at
hjælpe Jorden og for at opleve fysisk liv og et globalt skifte. Lige nu hjælper vi den vist med at få
folk sendt væk igen. ”Nok er nok med den menneskehed! Jeg vasker lige mine sår rene for alle de
parasitter. Nu har jeg levet så længe, så lidt ære og værdighed må man vel forlange! Man bliver jo
ikke yngre, vel…. Og så den larm… det er uudholdeligt… skik følge eller klode fly, det må være mit
næste opdragelsesmanifest, tiden er vist inde til at hanke lidt op i Mama-skørterne og glide lidt til
højre i en vortex her på Mælkevejen og ups, den sten der skal jeg ikke have i skoene – nå det var
vist ikke en sten – det lignede en tegnestift – den må være menneskeskabt…. De rydder aldrig op
efter sig, det er ganske ubehageligt af og til… Børnehave er det…..”
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