07.12.20 Lidt hjælp til forståelse af lydfilen:
Husk altid tålmodigheden!!
Dette er en ”kosmisk eksklusivaftale”, der gælder for Danmark og danskerne og rækker langt ind i
fremtiden. En sådan henvendelse til en stats borgere er unik. Mig bekendt er det ikke sket før i nyere
tid.
Sanat Kumara er Jordens indre konge, men ikke så mange kender hans navn. Vi er mere vant til at
høre navnet på Jordens gudinde; Gaia. Og nogen tror, det er lyv og gode historier. De er så også
velkommen til at prøve at ændre indgangsvinkel. Man kan jo bare ændre tilbage igen. So what?!
Sanat Kumara er en gigastor eksistens eller bevidsthed – eller hvem ved – indfoldet måske kun som
en prik? Vi v d ikø! Alligevel ved han, hvor Jorden og menneskeheden er på vej hen ad, og han har
lavet ”restriktionerne” for, hvordan menneskeheden bliver undervist i at blive/være smukke, hele,
dybe eksistenser, rigtige mennesker, der ikke er bange for hinanden og ikke vil hinanden ondt. Nogen
vil kalde ham ”Jordens Gud”, men det er fordi det så er til at ”forstå” ☺…. Eller… nå, men…
Man kan ikke tale direkte med en så høj og omfattende, intens eksistens i kosmos. Men via andre og
mindre budbringere kan det lade sig gøre at få ”downloaded” info; - hvis man har øvet sig i at lytte!
Ordene i lydfilen er givet inden Mette Frederiksen kom i Tv med nye restriktioner mod coronavirus.
Og når man siger, at de restriktioner skulle være kommet noget før, så vid at datoen ”af sig selv” er
givet inden det sker, og jeg havde først session i dag, hvor energien skal gå ned/ind i landet. Alt er
perfekt tilrettelagt og downloader i ubemærkethed. Vi mærker det ikke, vi lever bare vore liv og gør,
hvad der skal gøres. Om lidt skal jeg varme resterne af min lasagne fra i går aftes og imens
downloader denne tekst så. Det har altid været sådan!! Prøv at blive opmærksom på Planen for dit
liv. Du bliver overrasket! Jeg repræsenterer ét af de nye erhverv, der dannes bevidst i fremtiden. Mit
erhverv er i gang døgnet rundt.
Værket ”Den sorte Perle” er 12.000 siders inspirationskatalog til nye erhverv, omlægning af gamle
erhverv, diverse tiltag og livsforståelser, så vi kommer gennem krisen og forstår, hvorfor den kom og
måtte komme. Vi er allerede i det – Danmarks Blueprint – MEN vi er det eneste land i Verden, der
kan læse os ind i fremtiden, da jeg har fået tjansen af at bruge 20 år på at bygge indgangsportalen til
fremtiden – så alle kan være med! Jeg har med andre ord ”levet 20 år i isolation med coronakrise” for
minutiøst at kunne hente energierne ud af space og flette dem sammen, så de kan fungere til rette
tid.
Du kan ikke læse, hvor mange politibetjente, vi skal have eller hvor mange penge du får tilbage i
SKAT, som du så kan købe nyt køkken for. Sådan fungerer ordene ikke. Men de fungerer sådan, at du
sidder og læser indtil du ikke gider mere. Så stopper du og måske tænker du – det gider jeg ikke læse
mere af overhovedet! Så går du i seng eller du går ned på grillen efter en cowboytoast og tænker ikke
mere over det læste. Næste dag eller ugen efter får du pludselig en idé til en ny form for virksomhed,
eller løsning på noget du har bakset i tankerne med, eller pludselig letter din forkølelse eller hvad
som helst – måske skriver din næste danske stil sig selv og du nåede op over dumpekarakteren? Det
er dejlig magisk, man skal bare læse/lytte og modtage ordenes energi. Og det er den finurlighed, jeg

kan formidle, og som byggede en energi-sky over Danmark til at hjælpe i første del af coronakrisen
(indtil 31.08.20) – Om kort tid, når du får adgang til bøgerne, så er din tur til at blive spændt for
vognen og gå med styrke og hjælpsomhed ind i en ny fatteevne. Det er den fremtid, der venter os.
Nye evner, nye landvindinger som mennesker – uden konkurrence! Konkurrence ødelægger det, vi
har brug for.
Hvis du synes lydfilen var liige lovlig langsom efter din smag, så vid, at det er bestemt på forhånd,
hvordan den skal leveres. Jeg bestemmer ikke over ord og energi. Jeg overbringer og formidler. Hvis
du vil have knald på oplysninger om dette og hint og flere info om fremtiden, så må du lytte til nogle
af de andre lydfiler, evt. under ”NB22 hæves”. De filer hører dog til en bog ”De blødende sjæle”, men
kan høres særskilt, hør dog dem alle i rækkefølge første gang!!! Jæ si´r det bare… ”Det er en
henstilling!” – hvis du forstår coronasprog…
Senere vil der komme adskillige lydfiler til bøgerne under ”Higher Ground”-knappen. De er lavet, så
energien ligger latent over den danske muld. Jæ siger ikø hvor! Hjælpepakke på hjælpepakke, som du
selv ved, hvornår du kommer til at modtage. Det kaldes guddommelig orden. Deet ikk´ så Ring endda,
med en bogRing, der er en skør bogKugle af omsorg og energi, viden og visdom osv. Du v sæl, hva´ du
ka´ forvente fra de højere himmelstrøg. Jeg dikterer dig intet andet end: JUBL!
Jeg kan og ønsker ikke tage magten over jer og jeg kan ikke nødvendigvis vinde jeres hjerter, men
hvorfor blive ved at kæmpe mod mig? Jeg er her bare, stille og roligt til dit eget bedste, indtil jeg ikke
skal være her mere og andre overtager mit job. Og de gør det så på den måde, de skal, som del af
hjerternes platoniske rammeaftaler. Det er dét, der er mellem Himmel og Jord. Og tiden er inde til at
synliggøre det. Din sjæl ved, hvad jeg mener. Den elsker det. Nu kommer dens tid.
Glædelig Jul

Vær i Alt(et) opmærksom: Jul og Jingle Bells hænger sammen. Det tibetanske symbol for den energi,
der er lagt ud til landets fremme hænger forståelsesmæssigt sammen med klokke-lydfilen. For
pokker Klokker, hvor skulle du vide det fra? Det tog også mig selv et stykke tid før, den gik rent ind.
Var den gået rent ind lige efter sessionen ville vi kun have leveret klokkelyden for at komme tilbage
til almindelig jordforbindelse. Du får klokke-lydfilen med, fordi den giver et billede af at mit job er
noget andet end et 8-16 jobs. Vi var også nødt til at gøre noget, for jeg var bimlende svimmel, og det
plejer jeg aldrig at være. Men hele weekenden er jeg blevet justeret for at kunne levere det, jeg
skulle i dag. Eksakt. Og i to aftener i træk har jeg været svimmel, når jeg lagde mig for at sove. Det
plejer aldrig at være sådan. Jeg har kun fået 2 ord på det: konfiguration af stråleenergien. Og det er
noget usædvanligt, som ikke har været sådan før. Normalt kommer man til verden med en bestemt
stråleenergi, men der er blevet sagt, at jeg skal ændre ”sjælsstråle”. Det gør man ikke bare lige, det
kan kræve, at man dør indimellem. Men vi er mange, der har studeret sådanne ting i årevis – og der
skal jo også komme nyt til os. Derfor skal der opstartes et ”Sjæls- og bevidsthedsinstitut” i Danmark,
da vi får vist noget specielt hen ad vejen, til gavn for alle. Men jeg er holdt op med at kæmpe for
sagen. ”Landet” skal vide, at det er sandt, før det sker. Folkesjælen vil vide det med sig selv. Det her
er en anden tankegang. Det er sandhed på et andet level og kræver empati og intuition og flair for

Blueprintet. Hvert level har sine sandheder. Matchet i bevidsthed kalder hændelsen frem. Egoet gør
det ikke, men kan vælge at støtte op om det, så det bliver manifesteret, når gnisten er tændt. Egoet
gør som egoet vil for ikke at tabe terræn. Men det er muligt at installere en højere vilje, der arbejder
for helheden og den enkelte i samklang. Det begynder med en coronakrise, hvor man finder ud af, at
vi er nødt til at stå sammen for at komme videre. Det er så smukt! – Vi gjorde det ikke bare af os selv,
vi troede på konkurrencestaten og den materielle vækst. Vi kunne ikke slippe den printplade, før vi
blev nødt til det.
Hav et velsignet Nyt År!
Kærlig hilsen Havanna.

