BEVIS
energiarbejdes effekt:
healing
clairvoyance
kanalisering
astrologi
meditation
Blueprintet
er i spil !
A New Tomorrow
Regeringens næste udspil er, at der skal gøres noget ved sundheden og
fællesskabet i Danmark.
Ein, zwei, drei - keine hekserei….?

VELKOMMEN TIL SIDEN;
DER ER LIDT TIL EN SIDE;
OG HÆLDER LIDT TIL SIDEN
I DETTE SAMFUNDSSIDESPEJL.
JEG SIGER HELLE FOR HELLE,
DER HÆLDER FORDI:
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JEG KAN SLÅ HELLE T
OG SIDEN HUN HÆLDER T



(17.05.2013)

Jeg har lavet et revolutionerende bogværk, der kan øge såvel indre
som ydre vækst i Danmark.
Jeg har fået den Blueprint-opgave andre ikke ville/kunne tage på sig –
nemlig via et befolkningsspejl at bevise æteriske årsager til sygdom,
nedture, økonomisk deroute, krig osv. – og hvad der er at gøre ved det….
Kan man vende fjender til venner over æteren v.hj.a. energi? Har vi et
minutiøst indre Blueprint som grundlag for en ny bevidst verdensorden?
Kan man forklare og tilgive massakrer? Kan man opløse ordblindhed, angst,
frygt, depression, krig, afhængighed af tobak, alkohol, spil, spisning,
bruttonationalproduktet osv. ved hjælp af energi?
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Sidste øjeblik….:

Hvor skal vi hen du?

Flytte Danmarks vækst fra det ydre til det indre og samlet tilbage igen.

Så bærer det igennem. Hilsen H D

Giv hende et Tryk 16 og hør mere, tryk her:
Selvtest: Kan jeg stole på dig?
Du skal gøre nøjagtig, som du får besked på, på denne hjemmeside! Læg mærke til dig
selv undervejs! Er du villig og ærligt rede til at lade dig flytte med? Foretrækker du
sabotage, fordomme og frygt for det ukendte? Kan og vil du uanset udgangspunkt
gennemføre dette bevis?
Mit eget udgangspunkt er at nå det højeste gode for Danmark, hvad er dit?

Godt, nu kører toget til rette tid! Hold på hat og læsebriller, for nu skrider
toupéen i kupeen! Vi går ned under hårrødderne med den nye Esoterisk TankeHomøopati og husk: Ansvaret er dit eget….
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I feel the earth move under my feet.
I feel the sky tumbling down
I feel my heart start to trembling….
(Citat: Carole King: Tapestry.)

Syng med hvor du kan…. (Husk at gøre som der bliver sagt!  :-D)
25.09.14

Agenda, Agenda!! luk vinduet op!
for Søren spenderer en vise
Tralalalalalahlalalalalaahhh lalalalalalalalaaahhla
lalalala…
Her har i mig tilbage…
Hej Fatter!
Hej Unger, dejligt at se jer igen. Jeg er stjerne-skudt i jer…
Din skjælm Fatter, hvorfor kommer du så sent?
”Fatters gamle sportsvogn, den er piist på alle hjul, Fatters gamle sportsvogn den er..
Nå det er derfor, du kommer med Lynetten!
Ja den ved man da, hvor man har – Pegasus går man aldrig fejl af vel Pegasus?

HHhvvvrrriiiiiinskkk!!!
Hemlig nemlig! Hop ind Unger…Og fortæl mig så: What did you learn to school, today?
Hallo Unger, hvad er det I sidder med der….?
Det er et stykke af en sang, som vi fandt på Mælkevejen…det kommer vist fra Jorden…
Lad høre børn….
…

på…
Den lyder lidt ridset i lak-kanterne, den må have ligget derude i Oortet længe…
Måske er der nogen, der har trådt på den, så den er knækket?
Det er vel filmen, der er knækket…
Det er jo kun en lydfil
Måske skal man finde englefilmen og sætte til?
Den kan vi lede efter i morgen
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God idé Unger, men jeres tale inspirerer mig, lyt engang. (26.09.14 Lær tekstens
hemmeligheder at kende – når der står ’lyt engang’ – så lytter du lige om der er noget i
dit indre og så fortsætter du med at læse. Bevidst eller ubevidst…) Jeg har en gammel
sangleg her på tungen…Jeg giver første linie og så fortsætter I sammen med Pegasus
over æteren og driver resten af sangen frem…
Yeahhh!
Godt, hør så….Jeg fandt en sang på vejen……en lille hjemløs én…
med store, runde øjne
og to små, trætte ben. Hihihi
Den sad og var bedrøvet
og græd sig helt itu,
for ingen havde prøvet
at synge den endnu.
Flot Unger! Om lidt kan I sende den til én, der griber bolden på Jorden…Videre Unger...
Jeg talte venligt til den
og sang den lys og glad
og ga' den klokkeblomster,
viol og kløverblad.
Så sprang den op fra vejen
ind i min øregang.
Nu er den helt mig egen
og ingen andens sang!
Den leg kan I da godt gøre mere ved – Børn!

M.J.Nissen – H.Rasmussen 1967

Fatteeerr?
Ja, min Skat…
Jeg kunne godt tænke mig at gå til filmen….
Uhadadada, hvordan er du kommet på sådanne tanker El-la?
Hun tror hun kan noget, bare fordi vi er blevet vist nogle film i dag..
Det gør jeg da ikke!
Det gør du da!
Det gør jeg da ikke, nå!
Såså Unger, hvad har I fået vist i dag da?

Tryk der Fatter, så du kan se det:

”Stokkenes Es og den halve sandhed.”
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(26.09.14 Læg nu kort mærke til din energi, niveau, tanhker, følelser, lyde, andet. Se filmen igen og vid man kan styre ildens væsener.
De kaldes salamandere. Hvis du havde læst disse linier før du så filmen, har du faktisk begået en fejl – kan du se det? Opgaven havde
da stået inden du trykkede dig ind. Du kan være gået glip af en effekt! Vær for eftertiden opmærksom! Alt er tilrettelagt, så hvorfor
ødelægge det? Er du bange for skaberværket?)

Jaja børn, men I skal vide, at Majanatten er lang. Rom blev ikke bygget på én C D!
Menneskene er sky og dualistiske og ved ikke, hvilken Vægtskål de vil hænge i.
Nej, det var der også én der kom og snakkede om, hun sagde noget om, at man skulle stå
sammen eller så´n noget, hvis man ville op i næste klasse…
Det lyder rimeligt og fornuftigt, har du optaget det foredrag?
Ja her…

Du ska´ bare tryk´ der Fatter:

”Indsigter”

Sese, godt man har sin autentiske frie vilje…hohohooo
Fatteer?
Ja, min Skat…
Hvad skal der til for at komme op i næste klasse?
Der er nogle ting, man skal forstå helt ind til marven, se her…(26.09.14 Den film, du nu
skal se, har det desværre ikke været teknisk mulig at sætte synkront sammen med talen.
Du ser først, hvad talen gør ved (dig og) mig. Bagefter hører du den kanaliserede tale. Du
kan se energi-bølgerne, når kanaliseringen går i gang.)Jeg bruger lige Store Bjørn til at

vise dig det med…. Altså 1. Tryk 16 her

og 2. Tryk 16 her

Billederne nedenfor er aurabilleder taget under kanaliseringen du lige har hørt. Farverne
står nogenlunde for flg. Rød: kraftig energi, jordforbindelse, rodchakra,dominere. Pink:
kreativitet. Orange og gult er optimisme og glæde og mod til noget nyt. Grøn:
hjerteenergi. Blå og lilla: spirituelle input. Hvidligt: renset, kontakt, spirituelt, højeste
energi.

6

Indstilling til kanalisering

sjæl

tale3

tale7

slut

tale4

tale8

Børnehaveklasse

tale 1

tale5

tale9

tale2

tale6

tale10

engelsk
psykiske gener
Lyddelen til generne finder du sidst
i hjemmesidens blå del side 410, så du kan vælge til eller fra til den tid.
Æv, må vi så ikke høre det nu?
Nej, I må vente til I har læst lektier, så tager vi den derefter – lad os sige på vej hjem fra
skolefesten…det vil nok holde jer vågne indtil vi er hjemme.
Den film vi så i dag, den var altså bedre end den her Fatter!!…
Det er den vi så, der får hende til at ville til filmen..
Hvad var det da for en film?
Tryk selv 16 der og se:

”Kovendingen og den nye verdensorden”.
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Ja Børn, det får mig da til at se rødt, så det klodser. Hvorfor har lærerne vist
jer den film? Den alkymi er da for de ældre klasser!!
Deet da lige meget Fatter. Den var rigtig interessant!
Splitte mine Brahmasegl! Lad mig liige høre lydsporet til den film Unger!
Så skal du nok tage filteret af kørebrillerne igen, ellers går det bare galt i svinget
derhenne…
Så´ det nok Unger! Jeg kender skam udmærket vejen, der er ingen slingen i valsen her!
Pas på Fatter!!…Tag nu det filter af brillerne! Det er ildens 3. dimensions-friktion!
Det har du vist misforstået lille Skat. Det er jo den karmafrie eksistens, der skal komme,
sæt så den lydfil på øjeblikkelig…!
Er vi ikke for langt ude i hampen til det nu? Der er vel ikke Neptunsk dækning her?
Sæt så den lydfil i gang Unger!!
Okay okay….
Tag lige det filter af brillerne Fatter, så du sød…vi ve gerne ku det der…!
Hold så mund Unger og sæt lyden i gang!
Gør det selv så, når du skal være så åndssvag!
Hvor trykker man?
Pas på svinget der Fatter, der er glat…
Der er godt nok glat her, se Pegasus….
Pegasus kender vejen, den er på automatpilot…
Det er Jordboerne altså også ved at være, at T at du V det Fatter!
Det´ jo det han er sur over – fat det! Hvis T at han ikke har så meget at styre mere!
Det hedder ”frustreret over”, hvis I vil vide det….
Fatteeerr?
Nej min Skat, nu skal vi Eden og eder mage mig høre den fil…Tryk den så frem!

U-vendingerne.
Næh, nu har jeg aldrig. Det går over gevind. Flowet er som skruen uden ende. Splittet er
alle mine Brahmasegl. De har hackett sig hele vejen ind i den guddommelige Plan.
Skynd dig at skrive til dem Bertha! Jeg var ikke klar over, at de var så opvakte allerede!
Kvanterne springer jo rundt som slikkende flammer….
Du har sovet i timen Fatter!Ahahaha….
Såh det godt Sønnike! Vi ældste af dage kan osse blive bange og synge lange bange
sange – og jeg har jo jer, som jeg skal passe på!
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Du har vel bare forlagt kosmo-manualen et eller andet sted….hæhæhæ…
Du sku´ nok have ladet den Neptun stå Fatter…
Skynd dig så lidt Bertha! Det skal være NU! Ikke NU men NU!!
Det ka´ jeg ikke Fatter! Ikke efter vi lige har hørt og set det der flimmershow…
Kan du så se at fatte den fjerpen og sende besked om, at alt skal foregå til rette tid på de
respektive trin i sjælegrupperne!!
Jamen Fatter det går ikke – jeg er slået ud af kurs…det er for svært for mig at skrive alt
det du signalerer – jeg ser stadig rødt.

Så må du fatte den blå fjer der Bertha
og så skrive omgående uuuhhuuu…
jeg må liige passe på det sving her, så for Søren…
Det var jo det, vi sagde…
Nu ska´ du ikke begynde igen, så bliver Fatter altså alvorlig sur og så kan Bertha da slet
ikke skrive og så kan du blive sat af i Rynkenæse Sogn! Lige nu er det Fatter, der styrer
Hyphest og vogn!!
Bopbob…..
Hvad har du så røget inden du kom og hentede os Fatter?

Jeg har sendt det Fatter…
…så´n...
Godt min Skat, så er jeg mere rolig, hvad skriver du så? Lad mig høre…

Kære Marianne

.

(13.12.12)

Ja, så er freden forbi.
Men du må tage det som det kommer. Du har igen overskredet alle grænser på Jorden og i
Mælkevejen og i Universet
Jeg er Gud den alkærliges vidne, og Gud den alkærlige fra det mægtige univers bryder sig ikke
om din fremgangsmåde.
Det gør jeg heller ikke.
Det er himmelråbende imod alle regler åndeligt og fysisk.
Du sætter folk på dit verdenskort, som skal støtte dig.
Du hverken spørger dem, eller respekterer deres valg. Du bruger al din tid til at jagte dem, det er
sygeligt.
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Det er imod alle kosmiske og fysiske love.,
Du dømmer 1200 mennesker til at følge din vejledning, som alles intuition siger er helt forkert.
Og så får du det til at lyde som om du er ofret. og vi andre idioter, de store opblæste åndelige
egoer. ?
Jeg har givet dig en klar melding for 12 år siden, og så starter du bare forfra.? sig mig, hvad bilder
du dig ind. ?
Og beskylder D´ Art Bleus forhandler for at have forulempet dig, når hun siger fra og følger Gud
vilje, den Gud som har skabt alt og givet dem deres frie vilje.
Hvorfor besøgte du vores stand? Vil du have noget med D´Art Bleu som styrker livet at gøre?
Det er der ikke meget som tyder på, måske stæle lyset og kærligheden fra os. og helst besætte os
med dine kontakter og vejledere, hvad du ikke kan.!!!
Det er kun dig og dit det drejer sig om!!!! Kan du i det hele taget lytte til andre end dig selv og dit
lukkede hjerte.? Det har du lige bevist at du ikke kan.!
Du kan heller ikke respektere andres ståsted i et intergalaktisk råd! Din vejleder er forsvunden,
han er ikke mere.!!
Alt det din vejleder og du står indefor er udslettet af Jorden, Mælkevejen og hele Universet denne
nat. Af den eneste sande Gud den alkærlige i det mægtige univers.
(26.09.14 Så er det jo godt, at det er de menneskelige skyggesider, jeg har trukket frem i lyset!
Intet er så galt, at det ikke er godt for noget…)
Dine kys, er forræderiske kys fra Pleaderne og dem må du gerne beholde for dig selv.
JEG ER i kærligheden som ER - Bertha

Jamen er I da helt væk fra Koncepterne alle sammen!!! – Nu har du jo ødelagt mit
sendebud dernede! Hvad skal vi så stille op?!
Jeg gjorde jo bare mit arbejde…
Jamen man skal da tænke sig om alligevel Bertha! Ikke alene er hendes, men også mit
omdømme ødelagt nu!
Du pressede hende nok for hårdt Fatter. Hun var jo ikke forberedt, når hun stadig så
rødt!
Børn altså…Hvornår lærer I at skelne skidt fra kanel og Pluto fra Pleiaderne?! Vi må se
om ikke Hera kan tage sig lidt af jer. Den her frie børneopdragelse er da gået helt skæv!
Vi må ankhe op i de indre kors! Her vil man gøre det bedste for alle sine børn, og så
blander de total essensen foroven som forneden før jeg har sagt det sidste ord i den nye
ånds-reform!
Jeg tror altså, du overreagerer Fatter. Din tud er også helt rød som en kugle nu.

Ja du skulle se dig selv i bakspejlet der

, du ligner Rudolf på en prik.
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Begynder du nu også igen?! Nok er nok, Sønnike! Hvis du har så meget styr på det hele
Sønnike, så går du tættere på det jordiske felt og reparerer sendebuddet, så vi kan komme
værdigt fra Online til Deadline! Er du med!?
Det kan altså ikke nytte, at du bare fralægger dig ansvaret Fatter og så lader alle
sendebuddene om resten. Så må du selv skrive de breve, som du synes, de skal skrives og
ikke lade andre børne- og teenage-grupper om det!
Jamen jeg mente jo, de var klar til det…
De har jo ikke bestået eksamen endnu Fatter! Den kommer først derhenne inden
skolefesten!
Åhr for Søren selv, ja. Nu ser jeg det hele klart og tydeligt i bakspejlet! Det er jo først nu,
de er klar! Det må I sgu godt nok undskylde alle sammen – Fatter har kløjs i det!
NET OP – du har lagt alt for stort pres på de Jordboere. Du skulle altså ikke have ladet
den flaskehals snævre sådan ind. Hvis du havde ladet den Neptun stå, så havde du ikke
kørt ind i Løven og smadret sidespejlet på den måde!
Hold nu kæft Søn, jeg har jo indrømmet, at jeg sugede for dybt i flasken. Måske skulle
man gå et smut over til Blå Thor og hilse på.
Det kan jo ikke være Tube-år år efter år uden konsekvenser!
Du har ret Sønnike. Godt jeg har dig her ved min højre hånd! Så lad os bruge Vægtens
tegn og få skabt lidt retfærdighed inde i billedet. Jeg giver dem alle en ny chance og så
går jeg over til julebryg i stedet! Så kan man bedre styre, hvem flaskehalsen peger på!
Bare promillen er i orden, så sker der ingen skade!
Bare promillen er i orden, kan du få det som du vil Fatter.
Det er det Fatter! Du skal have målt hvor mange, der er klar!
Jamen Unger – det var jo dét, jeg sendte Buddet ind på Jorden for at gøre. Det har I jo
lige hørt!
Jamen er det så ikke dine egne ord, der er blevet formidlet i antakarana-røret?
Det kan da mageligt være, når de er gået over flere led og alle tidskvanter vipper…
Har vi så overhovedet noget at brokke over nogen af os?
Nej, for så har vi også lov at se de der film osv. bare vi passer på! Det sa´ du selv!
Og det gør vi!
Børnliller, hvor er det dejligt at høre, at I sådan slægter mig på! Hvad blev klokken
dernede på Jorden?
13.33 – 25.09.14
Så må vi hellere give sekretæren en pause i æteren.
Ja bare du ikke gør det ved at brænde æterlegemet af, så er det ok! Jeg skal jo gerne
kunne komme i kontakt med hende!
Det kunne jeg da aldrig drømme om at gøre, Sønnike!
Da har du da ellers sendt en del Opdrifts-forordninger af sted i den retning, som kunne
ødelægge en del…
Hvad fabler du nu om Sønnike?!
Du skal ikke sende meddelelser i en Brandert en anden gang, Fatter! Fatter du det! Det
switcher dem! Vi skal jo gerne have Fremdriften i hus!
Jamen tiden er inde, hvor solenglene skal i arbejde.
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Nåh, nu fatter jeg Fatter! Du har drukket for varm øl under dit ophold ved solenglene på
Ara og så har I siddet og røget en fed og spydet solengleflammer ned i sendebuddets
skorsten, så hun måtte knække skorstensrøret for ikke at tage skade! Knæk, knæk,knæk!
NET OP Sønnike og når hun så skal sende røgen ud af skorstenen igen, så skal den stå
lige op og være lydefri!

Forstår du?!
Aha, så man er stor nok til at gå videre, når den røg man lukker ud er lydefri på alle
niveauer?!
NET OP min SKAT!
Nåh, nu Fatter jeg også Fatter!
Og jeg fatter forfatteren! Jeg stiger lige af herhenne i U-vendingen Fatter og ser på den
skorsten. Så kan I bare selv fortsætte…
Godt sønnike – røgen skal være clear! Og så slår du lige på den turkise tråd og beretter,
hvordan det hele ser ud!
Skal jeg nok Fatter!

Fatter? Ja. Forneden er som foroven! Godt Sønnike!
- og sådan er der altid
et lille lys i mørket.
det står og blafrer her et sted.
Men hvis du vil kunne se det,
så må du ikke være mørkeræd.

Trille: En lille bunke krummer

Så Trille-r vi videre Unger. Hyp Pegasus, hjemad vil vi, hjemad vil vi, HJEM IGEN!
Her har du en 25- øre for turen Fatter!
Ditto herfra, ikke mere for 25-øren!
Blærerøv!
Ahahaha Unger, I har rigtig lært noget om Jordboerne i år! Det er jo hele 50 ører!
Ja, så der må være mindst 25 personer på Jorden, der har lyttet med!
Så må vi se om de kan samles 2 og 2 i dualer…så får vi 12½…
Hvem skal så gå med en ½ vind?
Det synes jeg, vi skal hugge om Unger!
Golden Sachs, Papir, Sten, Steensøn og blixt…
AVV Fatter – pas lige på ikke at slå mig ud på halvvejen! Det er nu, det gælder!
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Gok, gok, gokkernok gok gik Enoch…
– Sory Sunny Son! Det var en fejl..jeg synes bare ikke, jeg gad sidde med Sorte-Per igen.
Hathor har vist gjort, hvad hun kunne…
Ja Fatter, du sendte hende selv, fordi hun skulle smede guldtønden for enden af
regnbuen!
Deet da godt jeg har jer Unger til at holde Planen. Jeg har for meget at se til her på mine
ældste dage.
Enih Fatter, hvad er det vi har sagt 1001 gange til dig, at man skal huske på sine gamle
dage?
Øhhh…hvis det er guddommeligt nok, så er der nok 3 ting i et kinderæg…men hvad?
Man husker ikke så godt…
og man husker ikke så godt OG…..
Man husker ikke så godt!
NET OP! 3 på Linie, det er vel ikk´ så svært at huske!
Så klarede vi alligevel pynten Unger, så det kan blive jul på den rigtige side af NYT ÅR!
Hej Hejre Hera – så er vi heeer…..
Har jeg ikke sagt, at I skal være hjemme til frikadellerne skal ud over plankeværket,
ligesom ovre ved Juno?!
Joh, undskyld Hera, jeg troede det var finker, du havde på panden idag, så det tog lidt
længere tid at stege dem, inden de skulle ud over kanten; men du ved.. Ungerne skal jo
osse ha det lidt frit ikke?
Nu har jeg stået her hele dagen, mens I har føjtet rundt på Mælkevejen og alle mine
frikadeller er sorte og hårde som sten nu!
De´t da ikk´ så galt, vel Unger?
Naajh…de ligner sorte perler!
De skal bare ligge rigtigt i orden, så´n her…
Og så have et Tryk 16, så´n her…
Der ka´ du høre Hera….De Unger slægter dig på…
Hm….Deet da vist godt at både Venus og Jordboerne er gået ind i Vægtens tegn!
Går den så går den, som danskerne si´r…
Ja det er noget, der lige passer dig Søren, men sig mig, hvis er den fjer der? Hvem har du
haft gang i?

Hva´ kalder du det her?!
Den lå i Lynetten og så lånte en af Ungerne den…De har haft alkymi i dag…
Lad mig liige få den fjer på Vægten….den er jo helt sovset ind…
Jah nu ikke så hvas, nu ikke så knibsk Hera….Vi kom til at smøre lidt for tykt på i en
meddelelse midt i et hårnålesving og så har hun vel forsøgt at transformere det bagefter
med lidt grøn kærlighed…Børn har godt af at øve sig….
Hvis du skal være Fatter til flere Unger rundt omkring, så har du vær så god at opdrage
dem ordentligt…og så var der for øvrigt også lige forleden nat hvor…
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Nat nat med det, Fatter! Kom…At hun gider spejle Juno….

Giv den så et tryk 16 Unger!
Kom og sæt jer her børn, så læser vi lidt videre i ”Den Sorte Perle”…lad mig se….stik
mig lige de monokler der…sådan…

Hej og velkommen til Fatters Alkymistiske Hjemmeside.

I dag skal vi gøre en Myg til en Elefant ved at trække i en hestehale...
Guud, hvor det lyder spændende Fatter!
Ja, jeg gjorde hvad jeg kunne for at for-fatte mig i korthed Børn, men prøv at have
tålmodighed indtil essensen kommer. Tingene skal jo leveres rigtigt henad Mælkevejen
….Pas liige på, at du ikke træder på den lille sorte perle der…giv mig den lige….
Er det ikke den vi skal gå ind og læse i Fatter?
Joh – der kan vi osse godt begynde, hvis I hellere vil det. Ringen er sluttet og det er
AlfaOmega. Godt så…men det er jo en laaang lang historie….Den varer helt til i
morgen…
Pyt med det Magna Mater er fløjet ud på Nettet….Læs nu!....

Gå til næste del! f

(26.09.14 Klokken er nu 15.44 og jeg skal lave filen med bogRinge-klokken.)
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