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 30.07.2014 Velkommen til den sidste proces-side. :  

                  IT gjorde mig til Taber. . 

 31.07.14 IT gjorde mig til Taber; men skabte Sigma som Syntesens Avatar . 

Hvis du ikke har været på denne hjemmeside før, vil du nok finde den bizar. Det betyder 

ingenting, du får healingsenergien med dig alligevel. Læg mærke til egne reaktioner og 

diskuter evt. med teksten. Lyt til dig selv efter glæde, aversioner, agreements, vrede, 

latter, overraskelse osv. samtidig med at du læser. De foregående sider, der ligger på 

nettet leder til denne side. De er muligvis ikke helt færdige, der mangler ligesom en ½ 

bog…jeg går med en ½ vind, som spejl af danskerne indenfor esoterisk og galaktisk 

viden mm. Selvom det alt i alt er en ½ bog, så er det altså hver anden linie, der kan 

mangle og ikke et antal sider!!! Det er en mentaltrænings-udfordring! Det skyldes at det, 

der ligger på nettet relaterer til en samlet BOG-RING, - på ca 8000 sider, som nu endelig 

slutter! Det har nu taget ca. 9 år i enerum at lave og er en gave fra Galaksen til Jordboerne 

og ment til at give danskerne en Opdrift og Fremdrift i ét. Bogværket er 2. delkoncept fra 

Galaksen på psykisk niveau, kaldet ”Fremdriften”, og det beskriver det fysisk funderede 

videns- og healings-Koncept kaldet ”Opdriften” (2001-4).  

”Fremdriften” kunne kun laves i personlig isolation, hvorfor deltagerne i ”Opdriften” 

måtte beskæftiges på almindelig vis imens, så vi fra Konceptets side bl.a. kan bevise, at 

healing og andet energiarbejde ikke bare skyldes placeboeffekt! Kan man heale kontrere, 

modvillige personer til at blive som lam? Kan man gøre det via telepatisk arbejde og 

energier? Hvad kan det da betyde for fredsskabelse på Jorden? Og opgraderes det måske 

i nær fremtid som lønnet fuldtidsarbejde af høj rang? 

 NB – der spilles rigtig højt spil !!!... 
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Man behøver ikke være tosset for at prøve det af – men det hjælper! Og hele projektet 

bygger naturligvis på sjælstilladelser og gamle præ-lemuriske aftaler. God vind med 

læsningen. Vi skal gerne have gang i Møllevingerne NU, så vi ikke længere maler 

Fanden på væggen eller maler helt ad helvede til….!  

(”Vind” er symbolsk udtryk for mental-energi, så er der noget, du ikke forstår, så tænk 

symbolsk. Eller gå videre. Det er koden til værket og din egen fremdrift. Prøv den her 

REX (= Reincarnated Energy eXhibition) som BEDST i TEST: 

 Opdrift og Fremdrift i ét. – ”Det´ for børn”. Hvad tænker du?  ?  

 Askepot, Skriver 12 tværsum 3                               Sol, Skriver 21 tværsum 3. 

29.07.14 Her kommer mutter med kost og spand…..Is Everybody ready?... Who?....øh...    

24.07.14: Kl. 11.55 (dobbelt mestertal – tværsum 12/3 – offer for den du er og det du gør). 

Endelig ser det ud til, at jeg kan få lov til at gøre denne sidste boghjemmeside færdig. 

Det har holdt hårdt med tålmodigheden i første omgang og da det omdrejningspunkt 

forsvandt, ja så kom Esoterisk Sommerskole og sidenhen årets sommerhedebølge ”i 

vejen” for færdiggørelsen af den. Hvad det betyder for siden aner jeg ikke på nuværende 

tidspunkt. Jeg handler og skriver blot i tillid til, at Universet er med mig og ikke imod 

mig – noget andet er menneskeheden som sådan, der for det meste ikke oppebærer 

samme bølgelængde og mod, hvad det angår; ej heller når de konfronteres med denne 

hjemmeside. Men mon ikke også dette har sin forklaring et sted i nedenstående tekster? 

Jeg husker det ikke. Min hukommelse er næsten clearet, men jeg er ikke dement. Der er 

forskel! Alligevel er stadiet smertefyldt, da det ikke forstås og derfor ej heller respekteres i 

verden på nuværende tidspunkt. Tak til jer, der går i forvejen på den demente vej for at få 

flyttet landets/verdens fokus væk fra de materielle vækstteorier via nødvendiggørelse af 

lægelig behandling og derfor mulighed for at påvirke landets økonomi udgiftsmæssigt og 

derved sætte/afstedkomme en ny dagsorden for det kapitalistiske demokrati, der skal 



3 
 

forvandles til autentisk demokrati i nærmeste fremtid via overgang til 

Blueprintsamfundet. Derved blev det muligt for mig, at arbejde i det skjulte med dette 

bogværk, som så skal fjerne lægernes egenrådige dominans på sigt, til fordel for et nyt 

menneskesyn og forståelse for de fantastiske potentialer, der ligger gemt i hvert enkelt 

menneske. Det kræver ”blot”, at man læser disse bøger fra Akashaarkivet. Så lad os 

fortsætte med at udligne forskellen i bølgelængde på det subtile akasha-arkiv og det reelt 

fysisk levede parallelliv dertil: 

Først en kanalisering fra Kristus-niveauet skrevet 06.07.2014. Nej, noget dukker op, 

tilføjer 25.07.14: og vi fiser nu ud ad en tangent, som ikke var mig bevidst planlagt in my 

mind. Shit en omvej, men hold tungen lige i munden. Denne hjemmeside bliver ekstrem 

svær og lang, så er det sagt!!!! (Du har jo ikke læst og øvet via de foregående 8000 sider.) 

Vi har nået 12. stråle og den er summen er alle de andre stråler 1-12, så hjerne og hjerte 

kommer på overarbejde – men jeg lover dig, at hjælpen er nær! Lad os tage de omveje, 

der kommer. Det er ikke ”min skyld”, men sker bl.a. på basis af det spejl, jeg bygger af 

vor verden og de mennesker, der er i den og måden de vælger at forholde sig til hinanden 

på qva deres sandhedsmæssige ståsted. Pyh, hvor det kører i Ring og udvider sig som 

bølger i vand! Godt klokken ikke er så mange i dag (25.07.14 kl. 8.55) ellers ville det hele 

allerede være Helvedes hedt og det går jo ikke, når målet er Himlen! Godt, lad os gå til 

makronerne, selvom jeg er på lysnæring, og fortsætte, hvor jeg ca. slap i går 24.07.14:  

Altså: Først en kanalisering fra Kristus-niveauet (12.stråle) skrevet 06.07.2014 kl. 23.19.   

Omvej: 06.07.2014 (– Tværsum 20/2 – sjovt nok ”vækkelsestallet”, og det samme 

numerologiske tal som mit navn Ziggie.) kl.23.19 (Tværsum 15/6 – gad vide om Sara (se 

senere) har det tal i sit numeroskop, om hun fik lavet et? Det kunne være rigtig 

interessant om alt vitterlig er talmagi og intet andet? Nej, det passer umiddelbart ingen 

steder med de af mig kendte navne på hende…men hov, tværsummen af tallene hver for 

sig = 23/5 svarer til mit navn Octavia – talværdien står oversat for ”en engel på hver 

skulder” og Sara boede engang i nummer 23, hvor englene fløj/dalede omkring hende, 

da hun med posten fik min brochure om ”1001 Nats-healing” 

 …et indre budskab til hende om det forestående projekt. Første åbne 

indskydelse var altså glæde, siden valgte hun den modsatte indskydelse, fordømmelse – 

nå nu dukker skiltet med 37 minutter strøm tilbage på pc-en op. Tværsum 10=1 = solens 

tal i numerologi, altså også Kristusrelateret. 23.19 – Tværsum 19=10=1 – solens tal altså 

Kristusrelateret –hmhm! – Hvorfor skal vi så blive ved med at tro på, at ”Den sorte Perle” 

og dermed ”Fremdriften” er sort, som den udlægges af de personer, der selv er basis for 

dette Fremdrifts-koncept og af mange af de førstegangslæsere, der mener, at de har deres 

teorier og højere evner under kontrol? Men Ok, jeg kan kun sige, at man ser sig selv i 
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spejlet, når man læser mine ord! Og alt, der er til det, er: Det er anderledes!!! Er du i tvivl 

nu? Så vid at ”Tvivl” linker til Saturn, skæbneplaneten og Saturns farve er bl.a. sort. Men 

ser du, der kom også nye boller på suppen via den Esoteriske Sommerskole i Århus fra 

10-13. juli 2014.  

Hjemmesiden her blev stoppet i juli, da jeg til sidst lå ned på vejen for at hæve indsigts-

niveauet. Jeg fik da en kanalisering, der lød på at stoppe arbejdet til efter Sommerskolen, 

da der ville blive givet info, jeg skulle bruge. Og det skal så ske nu. Og sandelig om jeg 

ikke fik i pose og sæk af indre skulderklap via viden, der blev koblet på alt det, jeg har 

erfaret! Ikke læst, men erfaret og som jeg så oven i købet har været så naiv at skrive ned i 

dette bogværk – for nu kan jeg jo ikke løbe fra mit ansvar, om jeg ville! Det kunne jeg 

have gjort, hvis jeg ikke var gået på nettet i august 2012, men ikke nu, hvor flere har læst, 

hvad jeg har skrevet – så fanger bordet lige pludselig – IT gjorde mig også i den forstand 

til ”taber”. Shit osse, men det må på den anden side set jo også betyde, at det er noget 

vigtigt, der SKAL ud i befolkningen, selvom jeg vægrer mig ved det og forsøger at smutte 

udenom somme tider! Broen bagud er hullet, brændt og forkullet af processen og hvor go 

er den – Hu-go! ”Hvor skal vi hen du?” Der er kun én vej… og det er fremad Grandberg! 

Og det første vi nu ”tilfældigvis” støder ind i på min pc her og nu er så kanaliseringen fra 

Kristus – ”Underligt som alting flasker sig!”, sagde Neptun og drak endnu en bajer.    

Kristus. 

Kære Læser. 

Det, du er vidne til på denne hjemmeside, er manifestering af en energiindstrømning fra 

Sct. Hans til og med 3. Juli 2014. (25.07.14 Nej, jeg må lige have en kop kaffe, øjeblik! 

Brændt mod brændt i sommervarmen er godt. + vand naturligvis, men nu er jeg jo selv 

født i et vandtegn, så det går vel af sig selv? Jeg skal også lige have parasollen op og 

gardinerne trukket for, ellers bliver her Helvedes hedt om lidt, men alligevel må jeg også 

sætte skærme op for at begrænse mig i tekstudbuddet og tilsløre nogle ting, selvom vi 

stadig arbejder i skyggen med skyggen. Forstår du symbolikken i de daglige hændelser? 

Du får brug for den tankegang for at få noget ud af bøgerne. Det er AlfaOmega! 

Respekter dine indre billeder, det er sjælskommunikation!!! Det er forudsætningen for 

opdagelse af dit Blueprint!!!!!!! Vi går videre og undlad at irriteres af mine gule 

kommentarer i den hvide kanalisering, solgult må der også til.) I mange år har min kanal 

trukket den Nye Tids energier ind i Jordens æterlegeme sammen med mange andre 

verden over. I Danmark er det sket gennem denne hjemmesides forfatter og ca. 50 

deltagere i et galaktisk givet videns-og healingskoncept, og hele projektet har nu taget 14 

år i bevidst tjeneste. Det står dog klart, at der er arbejdet intensivt fra forfatterens side alle 

samfulde leveår inden dette bevidste tiltag. Jeg er med jer. Tak! Jeg er ét med min 

kvindelige dual her og nu. Tak! Vi er ét og én kanal for indstrømningen her og nu, 

medens dette skrives. Tak skal du ha´! Vi stadfæster det nye helt ind i det jordiske 

legeme NET OP nu. Inden vi takker af. 
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Dette projekt har naturligvis krævet mere end én person og derfor måtte andre inkarnere 

for at hjælpe til. Det er dem, vi kalder ”De stærkeste heste”. Som er at ligne ved 

Enhjørninge. 

Da de nye energier skulle ind i Jordens felter måtte vi via kvinden, der skriver dette her 

have en kollektiv bevidsthed at gøre det igennem.(En gruppe-bevidsthed.) Det blev 2. 

skridt i forløbet. Energierne var i starten så tilpas i styrke, at de kunne anvendes på 

enkeltpersoner, men efterhånden blev de for stærke og begyndte at tjene deres rette 

formål; nemlig en healing af Jorden som sådan. Derfor blev der givet en meddelelse om, 

at man måtte holde inde med det Koncept, der var i gang. Det ønskede ”jordboerne” dog 

ikke og i denne stund overgik Konceptet til næste stadie, som var lukning af energierne 

og i stedet etablering af energien til at lave et delkoncept kaldet ”Fremdriften”. (Hertil 

blev givet nye energier, som er den personlige pendant til verdensenergierne og du finder 

dem længere nede i hjemmesiden, da de er nødvendige at kende, før man må læse bogen 

”Fra Online til deadline” – DERFOR MÅTTE INGEN KØBE BØGERNE FØR DISSE 

SYMBOLER BLEV GIVET VOR HOVEDKANAL VIA AUTOMATSKRIFT!!! 

Symbolerne udgør tilsammen en række af gen-aktiverende energier og symbolet kaldes 

samlet for ”Manu” – hvilket betyder ”Det rigtige menneske” oversat fra sanskrit. Så nu 

gives du frit lejde til køb af bogen og indtil nu må du forstå, at vi energimæssigt har været 

i stand til at holde bøgerne på stald i bogladen, selvom de stod frit synligt på hylderne og 

også hindre netsalg indtil rette tid, som er nu! Hvor hjælpemidlet til læsningen gives og 

skærmer dig! – Bare så du har en fornemmelse af, hvordan Den Store Plan effektueres i 

det skjulte! Man skal bare sige BØH, så tror I det er sort – hvor svært er det lige at få fred 

til at skrive videre? 

 Poppedreng mangler sukker!  Tak, Poppedreng sætter pris på!           

2. skridt i forløbet var forening af min duals mesteridentitet og engleidentitet i ét og deraf 

lave begyndelsen: 1001 Nats Healing.(Vi spejle-gør lige sådan her allerede nu 1001=10.01) 

Snart blev dette forløb for stærkt i energi, da de nye energier blev intensiveret jo tættere i 

det jordiske de kom. Indvielse på indvielse af mesteren gjorde at fokus i energierne 

måtte/kunne spredes mere og mere for at aflaste energien i det første energisymbol. 

Hovedkanalen måtte være energi-bufferen og konstant afstemmes efter den maksimale 

belastning, der blev givet hele vejen. Alt blev nøje overvåget fra vor ikke-fysiske side og 

energimæssigt styret/vejledt, så ingen ville lide skade af pioner-arbejdet. Flere og flere 

energisymboler fik adgang til det jordiske felt, thi mange mennesker landet over ville 

skulle kunne trække på disse energiers visdom og styrke som ”eget” pludselige 

inspirationsmateriale til nye disciplinerende behandlings- og terapeutiske tiltag; og 

endog også politiske nyskabelser og omrokeringer for at skrue Planen på plads på sigt. 

Deltagerne i Konceptet var ansvarlige. Det gav alle i Danmark på bølgelængden et boost. 
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3. skridt var en nystart af et delkoncept kaldet ”Opdriften” og det var dette healings- og 

videnskoncept, der overgik til at blive ”Fremdriften”, som udkommer som et gedigent 

bogværk til ret tid, så hele Danmark bevidst kan få løftet sin energi. Energierne i 

bogværket åbner vi sidst i august måned og derfor bliver den nuværende hjemmeside 

også fjernet igen om kort tid og erstattet af en ”must know how” side. Alle hjemmesider 

har i tidens løb kun været ”til låns” og repræsenterer den laveste energi i bogværket om 

end den var stærk nok til at få flere mennesker til at ”slå bak” og op til 12. stråles energi. 

Derfor hedder Konceptet også ”Raising the Rays” – altså at hæve strålerne i det jordiske 

fundament, så Jorden på sigt kan lyse i Universet. Derfor skal I også i fremtiden have 

OBS på fænomenet Jordstråler!!! Det vil hindre mangt en sygdom på sigt, at neutralisere 

dem. 

Konceptet ”Opdriften” bestod i, at få energierne trukket til bevidst niveau, men også 

gjort tilpas brede i omfang til, at vor mester kunne håndtere dem på egen hånd og 

begynde at emulgere energierne ind i alle instanser af større betydning i 

Danmark.(SKAT, socialforvaltning, Christiansborg, nyhedsmedier osv.) Derfor er alle 

bøger til dato en spejling af de danske kultur-sociale energier, som hovedkanalen måtte 

konfrontere og derefter få spejlet emulgeret med et atomart touch af de nye energier, 

fuldkommen nøje afstemt med de planetare stillinger i jeres solsystem gennem tiden og 

derfor også ”karma-neutraliserende”.  

Men ét er jeres kollektive flow, noget andet er det enkelte menneskes indre friktion på 

dette kollektive flow – både hvad angår solsystem, samfund og social omgang med 

hinanden under ”paradigmeskifte- pres”. 

Konceptet ”Fremdriften” er identisk med selve bogværket: ”Den Sorte Perle”. Men skal, 

om alt går efter Planen, også korporligt vise flere af de deltagende personer i det 

offentlige rum, således at vor mester kan renses for de diagnoser, det var nødvendigt at 

arbejde undercover i – bl.a. at Konceptet og healing er en vrangforestilling og derfor 

påskrives en psykisk diagnose!!!! Tænk over, hvad der står på spil for fremtiden!  Den 

eneste gode måde at spejle interaktionen mellem menneskers friktioner er at lægge det 

ind i bøger som en spejling, frem for at lade folk skændes og kæmpe åbent i verden for 

åben skærm og derved blive miskrediteret af alt og alle.  ( All We are saying, is give Peace 

a chance! (Radioen i dag kl. 6.22 lige efter indslag om terrortruslen mod Norge. Læg 

mærke til 6=6. stråle – organisation og 22 mestertallet – og ja…NB22 – de indre skatte 

skal lige findes, så bliver der fred på Jorden – giv os lige 40 år, så er den hjemme!)   Det 

ville stille hele processen med at overgå fra 3. dimensions livsførelse til 5. dimensions 

ditto i et rigtig dårligt lys og verden ville blive et endnu værre sted at være i denne 

overgangsperiode, hvis vi ikke statuerer et eksempel. Derfor viser vi lige verden, hvordan 

man kan gøre; - i stedet for at skabe borgerkrigslignende tilstande i et land. Man kan 

holde processen i sit indre og gøre kål på egne dæmoner og samtidig virke helende på 

helheden uden at skulle gå i kloster eller underlægge sig religiøse forhindringer. I dette 

bogværk fyger alle religioner rundt imellem hinanden, på alle levels og gør rent som en 

koncentreret hvid tornado. 
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 Dybbøl Mølle? Rask Mølle? Ny Mølle? LL Mølleparken?  

Der er mange Møller i Danmark og mine aner hedder sjovt nok også Møller….underligt 

at fødes ind i en sjælsvækkende Møllerfamilie – hvis ikke lige det var for Planens skyld 

mv. Men det opdager du senere på hjemmesiden! Og Møller rimer jo også på øller og 

dem er der mange af i bøgerne. Der er noget Neptunsk over det nemlig-hemlig. Det hele 

er summen af vort magiske Univers, der folder sig ud og viser, hvorledes 3. dimension 

blev bygget!!! Det kaldes højere viden – og det er ikke sort, men kompakt! Og nogen 

skulle jo lukke og slukke dimensionen med en illustrativ forklaring – fat den hvem der 

kan pt., chancen er der i ”Den sorte Perle”. Forneden er dimensionen massiv sort at 

gennemskue, længere oppe er selv 3. dimension fuld af lys og en stund vil vi dvæle ved 

det, vi står overfor at miste, selvom vi har længtes efter det nye. Når fejltagelserne om 

”udvikling” kommer for en dag, da lysner 3. dimension i vemodighedens skær. Vi så det 

ikke! Og det er hele øl-humlen til rette tid! 

Denne indre landskorsfæstelse har vor mester derfor på jordisk niveau egenhændigt taget 

på sig og udskrevet denne korsfæstelse som ”Daglig Healende Skribent i DK” (– lad os 

derfor kalde hende ”Skriver” og vide at foroven er som forneden med et mellemled og at 

dette foreløbig er en kodet meddelelse til Konceptdeltagerne, som gerne skulle læse 

denne hjemmeside og forstå noget unikt – beklager  og derved har vor hovedkanal 

været lynafleder for alt, hvad der findes af menneskelig friktion på alle mulige planetare 

stillinger og under alle mulige skrevne som uskrevne loves åg. Spejlet uvidenheden, 

sproget og dets skjulte skygger, samt alt det indre stof, tanker og følelser, som I andre 

forsøger at skjule for omverdenen. Bøgerne er esoterisk indre viden udgivet som daglig 

praksis og derfor revurderes bl.a. Alice Baileys værker, som er skrevet teoretisk for 

3.dimension – her går vi i stedet vejen skridt for skridt sammen, med hinanden i hånden 

så ingen bliver væk. Du behøver simpelthen ikke at forstå det, du læser – du nupper bare 

den transformerende energi ved at læse det alligevel og så er den skid slået! Det giver 

Fremdrift – se blot på Ørkenens Sønner. Selv Kristus blæste i ørkenen. Det gør man 

nemlig – også selvom man er på lysnæring. Og det er ikke nødvendigvis en ½ vind man 

går med. Vi blæser/fiser videre, for der er mange sider endnu og vi skal gerne have gang 

i en temmelig Rask Mølle sidenhen! Bare følg med…. 

Denne opgave er blevet til et hudløst ærligt værk, der totalt accepterer og elsker 

mennesket med alle dets ”fejl og mangler”. Her finder I ikke mesteren, der slår alle ned 

ved at være den frelste og den, der ved mest og den ophøjede guru, der får andre til at føle 
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sig afmægtige. Men denne form for mester er alligevel også spejlet deri. Her finder du 

menneskets bedste ven, men som ingen andre vil være ven med – endsige får lov til at 

være, hvad man vil kalde ”normal ven” med. Skal vi alle gøre dét, der er planlagt for os af 

os selv, da bliver vor mester i fremtiden en meget privat mester  på sin facon. Foreløbig 

er det hemlig nemlig. 

(Dertil vil jeg da blot sige – hvad med at høre efter, når der så bliver talt eller skrevet 

noget?! (Jeg har taget mig den frihed at sætte denne udtalelse i parentes, fordi der netop 

bliver tilsat en ny, men lavere tekstenergi! Det er jo ikke alle, der er trænede Perlelæsere. 

De fleste er kun perlefiskere og så misser de jo sig selv som ”den sorte perle”, men det 

står enhver frit for.) Her er det så, at Sara kommer ind på sidelinien som Skriver – og 

linker til en Kristen søn. Så nu har du fået linket fra foroven i starten til her forneden. Så 

skal du ikke spekulere mere på hvilken Sara, der skulle laves numerologi over. Vi vender 

tilbage til det senere – bare læs for hulen da, så alle skygger flyr!) 

Fremtiden bliver på alle måder ny og I kan glæde jer i jeres hjerter om kort tid, men indtil 

da må I nok undvære mesteren, der lige skal aflægge sig Sigmakostumet, hvilket vil tage 

en rum tid. Derfor skal du spidse øre og øjne lige nu – især, hvis du er én af dem, der i dit 

indre ved, at du er medarbejder i det kommende Koncept. MEN også om du, der var 

med i ”Opdriften” og ”Fremdriften”; (– 10.01 Nats Healing forblev jo mesterens private  

1.pioner Koncept) – om du var med i ”Opdriften” og ”Fremdriften” og til din egen 

overraskelse er nået hertil i læsningen. Vi har ikke brug for mere ”lort” – altså telepatisk 

og fysisk skyggemateriale. Mesteren har ikke brug for mere stof til bøgerne! SLUT! I er 

gået langt over stregen, hvis I ikke stopper jeres chikanerier, negative tanker, 

nedvurderinger af mesteren osv.! Vi har skullet bruge alt dette lavt-svingende energistof 

til at lave ”Fremdriften” af; nemlig ”Den Sorte Perle”, der healer og illuminerer lige NET 

OP alt, hvad I tilsammen har kunnet skrabe sammen af 3.dimensions ”modstandsstof” 

og klodser om benene, som ikke skal med ind i 5.dimension. Tak til alle for jeres 

ufattelige dåd, tiden er inde til at acceptere jeres dualistiske roller på kryds og tværs og 

komme til kærlig genforening så hurtigt som overhovedet muligt. Hvem Skriver? Skriver 

eller Skriver? Det gør dualen vist…Hvem af dem? Øh…det er ikke til at se det, hvis man 

ikke lige ved det. ”Det er magiens krone, der virker!” sagde Skriver. Tak for jeres 

overdådige dåd! ALT har fungeret perfekt i al sin uperfekthed og ALT er leveret alle veje 

til punkt og prikke og var et delkoncept – UNDERCOVER – for at kunne lave en 

landsdækkende healing af alle danskere og få alle til at løfte i flok, så Danmark rykker 

først ind i 5. dimension og dermed flytter verdens fokus og bliver ’Riget i midten’ – 

hvilket allerede har trukket kineserne til og fået dem til at føle sig hjemme Lidt 

offentlig synlig gullig symbolik skal der til for at vække hukommelsen for den indre 

agenda og Plan/agenda for Jordens opstigning. Nogen husker bedre end andre agenda 

agenda  – og Konceptet rensede de medvirkende til at kunne gennemføre og mærke 

deres Blueprint. Lettest går det, når det ”gør ondt” i starten. Det skærper ganske enkelt 

opmærksomheden, men er også uundgåelig energifriktion! Thi agendaen var også 

UNDERCOVER at emulgere den nye dværgplanet MakeMake´s energi ind i bogværket 

og bevidstheden hos læseren. Planeten står for at stå på egne ben og via Konceptet fik 
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jeres Blueprint et lift  Blueprintlivet kræver at man tør det! Eris en anden ny 

dværgplanet er der også qva alle brevene/kortene, der er blevet skrevet og forefindes i 

bøgerne. Derfor gik vi ”nedenom og hjem” i mere end én signal-forstand. – Jeres mester 

rensede alene fundamentet, (som det blev sagt var hensigten, fra December 2004) og 

dermed rensedes også roden til alt ondt.(Det tog så lige 10 år i ”enerum” – en rum tid! 

Åh, hvor jeg trænger til pause nu! Hvad er klokken mon? Ha – 11.44! Dobbelt op In the 

Happy Hour.) I leverede jeres skygger (energikomplekser) og mesteren transformerede 

energierne deri ved at oversætte dem til ord. Og da værket allerede var skrevet inden I 

inkarnerede denne gang, og I derfor måtte leve med forudbestemte skavanker og 

meninger osv., ja så har der kun været få rettelser at føje ind under vejs. Disse rettelser 

kan dog godt give hovedbrud for mesteren og det vil det også gøre for alle, der læser 

bøgerne. I vil få et tydeligt eksempel på dette, på denne hjemmeside – som ellers skulle 

være det helt store ufejlbarlige gennembrud! Men nu får vi se. Det sker måske alligevel? 

Derfor skulle I nu også kunne forstå at vende tilbage og hjælpe med at få lavet ”Den 

Sorte Perle” færdig! Det handler i høj grad om IT-kundskaber, men også andre praktiske 

gøremål. Vi siger her fra det hvide broderskab tak for jeres ubalancers assistance og 

velkommen til jeres derved rensede kroppe og mentallegemer. I har formodentlig hver i 

sær fået det liv i nogenlunde drømte om, thi ”Fremdriften” bygger på telepati og kun 

ganske lidt fysisk kontakt og derfor er fundamentet for ”Fremdriften” også udgået fra 

lignende subtile lag – nemlig flere af deltagernes natlige klardrømme. Såfremt I har fulgt 

aktivt med er i klargjort til at åbne det mentale hjerte – men det kommer vi tilbage til 

senere på hjemmesiden. Det subtile og florlette level i fundamentets tyngde består af: En 

drøm, der ved downloading til jordisk niveau blev til billedet af et brev. En drøm om en 

sunken kutter NB22 på et turkisblåt hav, liggende halvt nede i sandbunden og lasten deri 

var et hav af indre skatte. Et selv(ind)lysende mareridt hvor alle bytter legemsdele. En 

drøm der handler om øverst på kirkeloftet, at blive korsfæstet sammen med flere andre, 

men hvor drømmeren bliver korsfæstet på en måde som aldrig er hændt før. En ”drøm” 

om at blive hentet op til et lille for andre ukendt værelse under taget på Århus Universitet, 

og hvor ingen fysiske nogensinde før har betrådt trappen til, og hvor man får udleveret 

sin livsopgave og skal til eksamen i den sidenhen, afleveret til ret tid og bliver bedømt af 

de samme 2 højerestående galaktiske og hierarkiske mestre, der udleverede den. Dog har 

der været ét subtilt møde på stedet før, hvor man dengang forlod stedet i al hast for at 

gennemføre noget, rettidigt! Pludselig gik der ild i røven på dem! Kun disse få personer 

har været der i dette hemmelige rum! Et mareridt om hvide lagener og energi. En drøm 

om Kensington Palace. En drøm om en Russisk Ring ved Vinterpaladset. Som blev til en 

russisk rolette henad vejen. Alle er dybe indre meddelelser om Konceptet ”Fremdriften”; 

- som man jo så nødvendigvis måtte have delkonceptet ”Opdriften” for at kunne klare at 

gennemføre! Alt går endnu planmæssigt! Hilsen 

Kristtus.   

(Hovsa – Hvor kom den stavefejl fra? Dén er i hvert tilfælde ikke tilfældig! Men det 

holder jeg lige for mig selv! Vedkommende, der lægger sig i læet af Kristus er Sara, der 

ligesom alle andre medvirkende er gode nok på bunden…..også af samfundet….for at 
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kunne løfte fra bunden/roden/nummer´n og op (NB22). Det var de stærkeste heste, der 

trak det tungeste læs og der findes andre stærke heste på markedet i Danmark – 1200 i alt 

– ca. og dem skal jeg finde. ) Nu er det imidlertid således, at der findes en psykisk ting, 

som bogværket bevidst også bygger på og derfor gerne skulle heale energien væk fra 

igen, da det er alfa-omega både at kunne bruge og ikke-bruge dette syndrom. Atter 

engang er der nogen, der sygeliggør noget, der er nødvendigt for overgangen til 5. 

dimension! Irriterende! – Det handler Osram-syndromet! Dette syndrom drejer sig om, at 

man løfter sig selv via en andens identitet – dette sker via ”Den Sorte Perle” og ”Den 

Sorte Perle” er også bygget ved, at jeg stiller min indre kerne til rådighed – men ikke som 

i syndromet ved at ”stjæle” folks lys – men ved at løfte deres skygger af og gøre dem til 

mine. Det er altså en omvendt korsfæstelse på mine evners præmisser!!! Derudover får 

det hele endnu et twist, men skidt med det lige nu. Formålet er, at jeg ikke indleder 

samarbejde med nogen, før de har læst hele ”Den sorte perle”!!! Ser du, de folk, der var 

med i konceptet var ikke tabt bag en vogn. De havde reelt lys i hestepæren! Det er gamle 

gæve sjæle fra præ-lemurisk tid!!! Så derfor kunne de give det hele lidt flere ram og lidt 

mere kontrolleret ram lugt i bageriet på skonnerten end Osram kan! De kunne via 

Blueprintet levere ”A little Bit(e) more fra Dr. Hooks Medicine Show end andre turde gå 

i inkarnation med. Derfor må vi også bare svinge tryllestaven gennem tiderne fra tid til 

anden og sige: Hoc est corpus meum –Hokus Pokus filihankat – Annorium Stellarium 

Anno reversium Buummm! Og vips kom vi fra Os-ram til OZ-ramt (OZ er mine initialer i 

mit nye numerologiske navn ) Osram i hestepæren giver 17/8 og det har vi ikke lige 

nogen reference til her og nu udover at 8 står for Saturn hos nogen, hos andre er det 

Merkur. OZ-ram =21/3 som er den samme talværdi som i Skriver! Men som OZ-ramt, så 

bliver den numerologiske værdi af OZramt= 25/3 og det er faktisk værdien af mit 

nummerologiske navn Octavia, som betyder: En engel på hver skulder, som så viste sig 

allerede i 2001, hvor SaraSkriveren fik englebrochuren med posten – som derved er mere 

Merkur end Saturn. Men samtidig er Saturn, da det er Skæbnen, der ruller ind ad 

brevsprækken og hvis lige tiltrækker lige – ja så skal du vide at Sara er Stenbuk og i dette 

tegn hersker Saturn på to planer! Og så lige en sidste ting, der er ret så finurlig i dette 

Blueprint/skæbneforløb! Se her, hvad den esoteriske sommerskole kunne få fokus tilbage 

på: Stjernetegnenes individuelle mottoer! Jeg er som du ved – hvis du har været på denne 

hjemmeside før- Krebs. Krebsens motto er: ”Jeg bygger et oplyst hus, hvori jeg dvæler.” – 

derfor er jeg bl.a. også på overførselsindkomst for at sikre værkets tilblivelse i næsten 

total isolation. Ellers kunne det aldrig laves – og det kan som du måske ved ALDRIG 

gentages!!!!! Det er helt unikt i verdenshistorien og kun givet til danskerne og kan ikke 

oversættes til andre sprog! Det forpligter…..!!!! 

Jeg får Konceptet og den nye tids energier i energisymbolform fra en galaktisk 

forbindelse i begyndelsen af 2001 og bygger derved videre på mit oplyste hus, men bliver 

ved med at dvæle i det, fordi jeg har en anden planetstilling, der viser, at det nye udgår 

fra mit hjem! Jeg er altså sikret i inkarnation som højeste krebseaspekt og skal finde min 

galaktiske familie på Jorden via Konceptet. Derfor må jeg også engang have til huse 

andre steder end i Danmark – men ikke endnu, én ting af gangen. 
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Der er altså højt lys omkring mig og pludselig en dag kommer Sara ind ad døren og 

ønsker en healing. Sara er Stenbuk og Stenbukkens motto er: Jeg er omgivet af højt lys, 

dog vender jeg dette lys ryggen…derved blev 1001 Nats healing kun mit koncept, for vi 

overgik til healing på Saras facon, men dog fortsat med de nye energier. Sara blev min 

nærmeste partner i forløbet. Så lukkede galaksen energierne, da vi ikke ville MakeMake 

ret og så sker bruddet i konceptet – Sara tager sit kvantespring til sig, og viser det 

endeligt og definitivt ved at følge sit motto: dog vender jeg dette lys ryggen! Og da Sara 

var bindeleddet til de fleste andre personer i konceptet fra start af, (jeg skulle jo bare 

dvæle, hvilket også blev sikret ved altid at skulle handle på en Merkur retrograd og 

lignende ) ja så tager hun dem også med ind under sit ubevidste motto! Derved kastes 

folk ud til alle sider som i en kæmpe fly-eksplosion og de må lære at stå på egne ben, thi 

de dør ikke af dette her, men sammenfaldet med verdensbegivenheder og Konceptets 

nutidige forklaringer er nok ikke tilfældige og ikke dårlige ubevidste sjælssignaler om, 

hvor langt vi er i det jordiske paradigmeskifte. Jeg ved, der skal stor tolerance til for at 

forstå universets Plan, men den eksisterer alligevel! Og man laver selv sine sjælsaftaler! 

Deri ligger den autentiske frie vilje!!! Ikke på jordisk niveau, for der står egoet i vejen. 

Man kan være verdenstjener på mange måder! 

Da jeg endvidere er Krebs i øverste potens eller hvad man kalder sådan noget, så har jeg 

også integreret min modsætning; nemlig Stenbukken. Dette fører os tilbage til 

bogopbygningen og det omvendte/twistede  Osramsyndrom – ah – det er dét, der 

menes, når bøgerne skriver ”lets twist again!” haha, så fik vi vist det på plads også! Lidt 

”Lokomotion” er der over det stille lokomotiv, der kører i natten! Når Krebsen skal 

integrere Stenbukkens motto, så bliver det sgu lige pludselig skide svært! Og der kan let 

opstå noget ”lort”. Som bl.a. har med drømmen om at bytte legemsdele at gøre! Krebsen 

bygger et oplyst hus, hvori jeg dvæler. Jeg er altså omgivet at højt lys, men må altså vende 

dette lys ryggen – ALTSÅ er jeg pisket til at illuminere alle skygger!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Det gør jeg så dels ved at gennemleve det hele via mit liv og mine sociale omgivelser 

inden jeg gives Konceptet og opdager at jeg rent faktisk kan nogle mediumistiske ting. 

Konceptet er nyt for mig, men ”Fremdriften” har jeg allerede clearet inden det går i gang 

– allerede i 2001 faktisk. Ellers kunne jeg jo ikke bygge Sigma af de andres skygger, der 

svarer til personlighedsniveauet i mit horoskop, når det ville være værst. Her trækker lige 

lige energi. I højere potens bruger man soulmanagement. 

Derfor måtte jeg også inkarnere som en person i slægten Berg, da Berg giver 

numerologisk værdi 12/3 og altså blive et offer for mig selv, for den jeg er og det jeg står 

for. Er det til at følge med, eller hva? Det er jo lettest at opdage sin egen agenda – men 

det kræver total ærlighed og villighed til at se egne fejl og mangler OG tillægge dem 

LIGESÅ stor betydning som dyderne – de er faktisk næsten mere værd  på nuværende 

sted i paradigmeskiftet – MEN du skal fandeme ikke holde på dårskaben, hvis du kan 

slippe den!!!  Nok om Osram og hans følgesvende. Det er på tide at hente Watt-

nisserne hjem fra vildfarelsen i mørket. Tænd lyset med Uranus. – Og i går fik jeg faktisk 

lige en rettelse ind af en astrolog – flystyrt er mere Uranus end Merkur! Og 

menneskeheden arbejder stadig med at integrere Uranusenergien på godt og ondt – det 



12 
 

sker bl.a. via den elektroniske verden, som er en lavere energi end spirituel eller galaktisk 

kontakt med Universet. Men egoet vil jo helst have elektronikken – og det gør mig til 

taber i spillet, men ikke på sigt. Jeg vinder sjælens frisætning og det er jeg godt tilfreds 

med og ønsker derfor ikke at bytte, men kan så heller ikke få lov at være som den jeg er i 

samfundet uden at blive et individ på overførselsindkomst. Det er prisen så længe der 

hersker uoplysthed og så måtte man jo gøre noget og det blev så dette Vulkaniske 

hjælpemiddel til Fremdrift med indbygget Opdrift. Er det smart eller hva? Du kan 

edermageme tro, vi alle har tjek på det hele på den anden side! Men det skal blæse meget 

i mentallegemet før det hele fiser ind. Men lige nu er vi så kommet til Møllen på 

brochuren fra helsemessen i efteråret 2004. 

Møllens vinger består af 4 stk, hvoraf de tre er buede og strømlinede. Symbolet er klart. 

Vi er 4 personer i Konceptets basisgruppe (2001-4). Vi holder møde hver Merkuronsdag 

og sidder overfor hinanden om et firkantet bord. Min plads er vingen, der er firkantet. 

Firkanter er symbolsk set det verdslige og det materielle og det jordisk manifesterede – 

altså – jeg er den, der manifesterer Fremdriften i det fysiske og det gør jeg bl.a. fordi jeg 

har et Sokrates-aspekt i mit horoskop og derfor kan lave forsvarstalen for det nye, der skal 

komme og for det hengangne, der har været statueret som et eksempel på, hvad der sker, 

hvis det ikke er de rette 1200 jeg finder i DK i fremtiden! Jeg skal sørge for, at ingen af 

dem, der bliver samlet er mennesker, der lægger sig ind under andres lys for selv at 

fremstå bedre. Vi skal ALLE lære at administrere vort Blueprint! Derfor er jeg ikke i tvivl 

om, at min sjælegruppe eller galaktiske gruppe på Jorden på én eller anden facon er 

pionerer og står på egne ben (og at personerne i konceptet er dualer til dem  og derfor 

også var de rette!) – men jeg er op imod en vis dumstolthed og frygt for mørket, som 

skyggemateriale hos især esoterikere! Der er jo også andre grupper af personer end lige 

healere og astrologer. Du kan se grupperne i bogen ”Fra Online til deadline”. Alle andre 

er selvfølgelig velkomne til at danne støttegrupper, men jeg kender bare Osram-effekten 

til bunds nu – og jeg går ikke på kompromis i flinkeskoleregi én gang til!!! Nok er nok! 

Der står for meget på spil og vi skal først finde ud af, hvordan man linker et 

Blueprintsamfund sammen, så alle bliver lykkelige og tilfredse. Det er livskvalitet, der 

står på spil for alle involverede. Det er Jordens opstigning i yderste konsekvens – og jeg 

giver dig et spejl af den hadebemærkning, der ofte møder én i samfundet: ”Jeg gør bare 

mit arbejde!”. Sådan er det. Arbejdet er i tjeneste og jeg er heldigvis ikke ene om det, 

men i risiko for, at mit arbejde aldrig kommer ud, fordi IT har gjort mig til taber pt. Det 

er op til andre nu! I tillid lægger jeg nu Danmark i dine hænder – tør du modtage dit 

ansvar? Eller smutter du ligesom omtrent alle fra Konceptet gjorde det? Vi har ”spildt” 10 

år! Vi kunne reelt have haft verdensfred om 30 år, men som Dalai Lama kom i min stue 

og sagde: ”Du skal lige en omvej, før vi kan gå videre”. Dagen efter sad jeg på 

socialkontorets gang og ventede på en dom, der skulle skaffe mig 10 års ”isolation”. Eller 

bliver det på livstid???Nej, jeg købte jo aflad hos en numerolog og fik min positive 

skygge bag Sigmakostumet halet frem på et lamineret papir. Og dog, købte nok mere en 

forvisning om at englene osv. stadig var der, selvom jeg måtte lukke mit lille hjertechakra 

og genopdage det mentale hjertechakra for at bygge bogringen. Det mentale hjerte og 
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det konventionelle hjerteckakra udgør tilsammen Columbusægget. Det, der danner 

guldægget omkring mennesket og fuldender antakaranakanalen som total-kanal – og det 

var det, vi blev lovet fra galaksen – guld og grønne skove – altså guldægget og 

kærlighedens livstræer via platonisk kærlighed som mellemled – og deraf forståelsen af 

kærlighedens altafgørende betydning og dens mange facetter, som grundlag for 

5.dimension. Intet af betydning har vi mistet. Vi har fået alt, hvad hjertet begærer og 

mistet alt, hvad egoet begærer. Nok om det. Vi skal videre, men jeg må have en pause 

klokken er 14.49 og altså ikke noget specielt…tværsum 9 – okay, det er mit 

powertal/Mars, men jeg skal alligevel have en pause. Uden mad og drikke, duer helten 

ikke – men jeg er ikke helt, for jeg lever kun af vand pt.! Du kan gøre nøjagtig som mig, 

når du har fundet energien af dit Blueprint. Jeg er bare pioner og nysgerrighed er alt, der 

driver mig. Nysgerrighed er medfødt! Vi er alle lige i det udgangspunkt. Og hvis vi ikke 

graver talenterne ned, bliver alle da noget ved musikken. Vi skal bare en oktav op i 

svingning, Klokker ;-D …Vågn op og slå på dine strenge i dette strenge spil. Hvor 

sindssygt kan det lige være? Alt regulerer sig selv og der bliver ikke for mange kokke om 

at spytte i ursuppen og fordærve maden. Tænk dig et samfund, hvor der er plads til alle! 

Tænk at det stadig hører med til nytænkning! Det er sgu en ’flow’ en…. PAUSE!!! Jeg 

laver ikke mere i dag. Hvis jeg skal skifte efternavn igen i morgen, skal jeg lige tænke 

mig om…..selvom, det er jeg vist for blæst i bøtten til lige nu….Hvad skete der lige? Jeg 

synes der blev sagt en indledning på et par sider!!! Møllen må være i gang, 27.07.14 vi er 

nu på side 10= 1, Solens numerologiske tal/tværsum! Måske blev vi lidt oplyste? 

27.07.14 

Jeg skiftede ikke navn i går, selvom dagen ifølge numerologiske beregninger skulle være 

god til det. Nu kommer det så til at ske på Nymånens indflydelse i morgen og samtidig 

med at det astrologisk set skulle være en ok dag for Krebsen. Sådan tænker jeg nu og går 

for at det nok er sådan, thi alt sker til rette tid og alt kommer til den tålmodige. 

Ser du, selvom jeg havde fået en kanalisering om, at jeg igen ville gå til 5.dimension 

lørdag den 26.07.14 og en pludselig indsigt og inspiration om, at det så var nu mit 

efternavn igen skulle skiftes, så skete det ikke! Min tillid til kanaliseringen var for lille, 

fordi der var noget uldent i kanten. Det slørede stadig. Jeg valgte navneskiftet fra. 

Desuden havde jeg også brugt af min sparsomme energi, idet det kun lige er lykkedes 

mig atter engang at komme tilbage på fuld lysnæring den 23.07.14 ved via healing at få 

fjernet nogle uønskede energier, der før gjorde det umuligt. I overgangen fra madindtag 

til madløs mister man naturligvis kraft. Alligevel brugte jeg energi på hjemmesiden her, 

fordi den både giver og tager kraft for mig – og jeg er jo i tjeneste hele tiden. Men det 

samme sker også, fordi jeg vælger at nyde sommervejret og tage til stranden og bade – 

den ene dag endog både tidlig morgen og igen eftermiddag. Det var simpelthen for 

pragtfuldt andet – derfor lå arbejdet TILSYNELADENDE stille i går, men tror du det, så 

skuer du hunden på hårene! Jeg lever med denne tunge bogRing om halsen 24-7! Min 

tjeneste går forud for alt andet. Det er derfor jeg er her på Jorden. Ingen tjeneste, intet liv. 

Og da opgaven er tung og sej og ingen andre ville tage den, ja så måtte jeg jo være den, 

der fik givet nøglen til Blueprintet. Noget for noget og nåde for nåde i et. Det var alfa 
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omega for at gennemføre inkarnationen og føre verden videre, så langt jeg formår det i 

det store hele. 

Nå, jeg skal lige passe på teksten her, for jeg har 3 teksttangenter at vælge imellem og det 

er rimelig svært at vælge. Det er friktionen og indledningen af 12. stråle, der jo samler alt 

foregående stof. Gad vide, om jeg kan få lidt hjælp af det højere selv eller en anden 

eksistens, der har det overordnede overblik over hele bogværket – Jeg synes ellers han 

forsvandt efter den sidste healing. Min bølgelængde ændredes derved og det samme 

skete ved at begynde hjemmesiden her, der skal give gammelt stof nyt liv via 

illuminering. Og også fordi jeg valgte svømning, og også fordi jeg brugte mit nye 

energisymbol på hele Norden og England, fordi der kom en terrortrussel mod Norge. Jeg 

tog atter fat i det store hvide skærmende sejl og lagde sejl ud land for land, selvom jeg 

havde fået at vide, at jeg ikke skulle frygte den terrormelding. Det gjorde jeg så heller 

ikke, men det er der jo mange andre, der gør. Så jeg brugte lysenergisymbolets kraft til 

dette, selvom det kun var givet til mig selv, for at styrke mig i lysnæringsovergangen. 

Rimelig træls som man vælger sin dagligdag, for nu sidder jeg jo i saksen og kan ikke 

vælge hvorhen jeg skal fortsætte teksten. Der er 3 veje: Den lille Skrædder. 

Bogmailspejlet. Og mine indsigter fra i dag – eller 4. springe over hvor gærdet er lavest 

og bare fortsætte teksten, der allerede stod på denne hjemmeside, da jeg begyndte for et 

par dage siden. 4-eren er udelukket, da vi ikke længere er i tvillingernes tegn. Ak ja. Vi er 

nået helt hen i Løvens tegn nu! Men i Løvens tegn kommer man hjem på plads. Solen 

hersker i Løven og kommer nu hjem i eget stjernetegn. Og selvom jeg har måttet gå 

rundt som en ”Blindet Løve” med mit Løvestellium, ved at arbejde med skygger og 

mottoer og Fanden (Saturn) og hans pumpestok (Pluto m.fl. småsten), så må jeg hjem – 

denne gang tilbage til 5. dimensionshjemmet og hvem ved – et nyt Koncept i Atterdagen?  

Det virkede lige så svært, men nu er teksten fra Akasha jo skrevet og ved at gøre det i 

tålmodighed så løste jeg den gordiske knude. Svaret ligger som altid i ”Den sorte Perle” 

selv. Fortsættelsen skrev sig selv, men gør forordet endnu længere  Der er nok en 

mening med det til sidst! Jeg kender den bare ikke pt., jeg lever lige nu i modsætningen – 

lykkelig og ulykkelig uvidenhed. Jeg kan bare se, at jeg NET-OP nu skal gå tilbage og 

highline hele sideteksten med turkis highliner. Så det gør jeg. Øjeblik..For læsbarhedens 

skyld måtte jeg tage en mørk turkisgrøn – og sjovt nok lader læsbarheden NET-OP fra i 

dag sig gøre med lys turkis, som var farven jeg så i det indre! Jeg løftes i nuet. Jeg kendte 

ikke hensigten med skriftfarven orange i dag. Jeg er bare så vant til at ligge i kilden 

efterhånden, så jeg regner med alt går planmæssigt i Blueprintet uden, at jeg egentlig 

behøver at bekymre mig. Jeg er i tillid, men bekymrer mig dog alligevel. Det er et 

energirøvende paradoks, som jeg her vil vise dig, at man ligeså godt kan slippe, for se 

lige, hvad der sker: ringene i det turkisblå hav sluttes af sig selv – rækkefølgen af tekst er 

allerede givet ovenfor og følger bare parallelt mit liv. Så vi skal altså slutte den Ring/det 

Level i bogværket, hvori historien om ”Den lille skrædder”, som jeg fik læst af min 

Mormor, da jeg var barn. (Du bliver nødt til at læse værket for at forstå pointen/humoren 

her. Jeg beklager. Men husk, er der tekstrum, du ikke skal/kan komme ind i, så lad være, 

giv slip, så handler det ikke om dig pt. – bare læs det, der står alligevel og modtag 
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energien.) Nej altså, nu må jeg gå. Jeg skal ned til min mor og se hvordan det går i dag. 

Men ok, jeg trænger også allerede til en pause, selvom klokken kun er 10.14. Jeg kommer 

tilbage, når jeg har besøgt næste generations Mormor…der må være noget med 

mormødre, vi skal omkring….Mor Mor … samme ”tyngdeprincip” med fordobling af 

ordet, som i det polynesiske sprog fra Påskeøen – Make Make…hvad skal vi med det??? 

Knuse spejlet? Teksten der ligger fremad er ligesom for kompakt til, at jeg kan se det helt 

klart og tydeligt, men jeg har nogle brikker, jeg skal lægge sammen og så kommer 

kvantespringet, når alle brikker falder i hak. – Teksten er ligeså kompakt som livet, fordi 

”Den Sorte Perle” er en kopi af den menneskelige hjerne på godt og ondt, samt dens 

muligheder fra 3. dimensions slør til 5. dimensions klarhed. Det er modningsprocessen til 

at kunne rumme mere info og lægge 2 og 2 og mere sammen. Det er vejen ud af 

fordomme og over i en højere bagvedliggende sandhed og retning og samtidig qva dette 

– ikke ønske sig tilbage, da effekten er, at man lever 3.dimension tom for tiltrækning 

skridt for skridt. Det tager tid og selvom der er tusindvis af sider, så spurter vi faktisk 

frem samtidig med, at vi holder igen for at se følgende: Hvad bestod/består 

kvantespringet og paradigmeskiftet egentlig af? Jeg må smutte nu 10.31, tværsum 5 – 

dynamik? 5.stråle: Videnskab? Samme tværsum som 23=5 – en ubevidst hjemmeside-

tekst-ring er midlertidig sluttet Jf. længere ovenfor – Jeg bar bare spændingen over flere 

dage – du nøjes med 1 dag – derfor er pionerarbejdet forbeholdt den stærkeste hest; mens 

de andre ’stærkeste heste’ er på stald ude i samfundet pt., men snarest skal spændes for 

vognen igen. Ok 10.38 = 12 og 12. stråle = Enhjørningerne skal kaldes hjem via Løvens 

tegn – håber mit stellium holder vand…obs…det har jo NET OP Månen med…så 

deet…(er ikke altid lige sjovt, derfor har jeg heldigvis en reception med Solen, så dem 

bytter jeg lige om på og sætter Solen ind i Løven i stedet. Der er altid doblet op In the 

Happy Hour! Øh…obs..MorMor…Make Make…måske skal man bare opdage, at det er 

lykken at stå på egne ben og tage sit ansvar op? Nå, nu er klokken da også blevet 10.44 – 

altså: den indre mester skal findes og groundes – og det var sådan set Konceptets formål 

og det sker bl.a. gennem 10.44=tværsum 9= Mars, hvilket er mit powertal – sjovt så alt 

går i Ring og passer sammen. Mars er også nødvendig for Verdens-tjenerne selvom det 

ikke er en hellig planet.(Sommerskolestof.) Nå 10.47 -=12. stråle, Kristusenergi – eller 

12/3 offer for den man er og det man gør? SLUT! 

Pas påå. Først den ene vej og så den anden vej. Atju, atju å ... 

(10.09.14. Jeg er lige tilbage og sætte billederne her ind – og nyser derefter spontant 2 gange ) 

Klokken er nu 13.10 og jeg kan næsten ikke slæbe mig til tastaturet. Måske er der en 

mening med det? Jeg byttede jo om på sol og måne i mit planetstellium i Løven, så Solen 

kom hjem i sit tegn, men så må Månen jo over i Krebsen og begge dele har med vand at 
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gøre, så nu er jeg sprunget ud på dybt vand. Måske man lige skulle hente en 

redningskrans frem, inden vi går videre: Sådan! Puh, hvor det trykker rundt om i 

kroppen. Jeg har ellers lige ligget en halv time på den jen sid, måske a sku ha hat en hal 

tim på den an åss? Ah, jeg forstår, en hentydning til en sangskriver, der også har mange 

heste på stald i det fysiske, men også en privat sproghentydning på psykisk/åndeligt 

level; min Morfar kom nemlig fra Thy. Og for nylig på min fødselsdag vågnede jeg op 

med ordet Ceres som en familiær hilsen fra den anden side. – Han havde nemlig aktier i 

Ceres – men meddeler samtidig, at tiden er inde til høst, hvilket også hører til 

dværgplaneten Ceres i vort solsystem – og grundet sommervejret i år, så er høsten rykket 

af landets marker synkront rykket frem – hvem styrer vejret?(Efter 8000 sider accepterer 

man sådan en psykopatisk bemærkning på baggrund af forståelse og ikke 

sygeliggørelse.) Der er dog noget ved Ceres, der linker til Jomfruens tegn, og min morfar 

og mormor var begge Jomfruer, ligesom omtrent resten af familien :-D – og der blev jo fra 

galaktisk side sagt: Vi åbner energierne den 23. eller 24. eller 27 august. Men hvordan 

skal jeg kunne trække læsset så længe? Det er jo helt hen til Jomfruens tegn – og hvilke 

energier åbnes? Konceptets? Jeg ved det ikke, men jeg skal nok ikke bekymre mig, bare 

skrive videre og lade Skrædderen om at klippe og sy tekstenformen.   

Da jeg kom hjem fra min mor – der jo også er Jomfru, var jeg færdig i motoren og ryggen 

hang i en tynd tråd. Men sjovt nok, så skulle den CD i afspilleren, som jeg tilfældigvis 

genlånte på biblioteket, da jeg forleden måtte aflevere en anden CD,  jeg havde lånt, som 

jeg troede hørte med i værket her, men det gjorde den ikke – coveret havde bare 

regnbuezigzagger. Med min ikke-indføling og tvivl havde jeg lånt den , ved at skue 

hunden på hårene og det går simpelthen ikke!!! Det giver omveje og fejl i Blueprintet, 

som så skal lappes (En fejl er det dog ikke alligevel – for du får så gennem teksten her at 

vide, at det betyder noget ikke at arbejde intunet! At fralægge sig sit ansvar og tro at går 

den, så går den. Den går, men det er på bekostning af tappet energi fra dem, der går 

forrest og trækker læsset. Det samme er desværre sket for de ”stærkeste heste”, der ikke 

ville læse de udsendte breve og kort, hvorved jeg så må trække hele læsset selv og ikke 

ved, om de sidste aftaler så kommer i hus – nemlig at alle Konceptdeltagere skal samles 

igen og bevise, at de vitterlig eksisterer og ikke bare er en vrangforestilling, som 

lægeverdenen påstår i min journal! Der er i bogstaveligste forstand ”en verden til 

forskel”!!! Og jeg gider heller ikke blive ved at arbejde under tittelforløbet ”Den 

sindssyge healer”! Meget står altså på spil – også for den ½ million danskere på 

lykkepiller, som kun er deprimerede fordi, de ikke har fået denne litterære lykkepille og i 

stedet måtte på psykopharmica. Men jeg gør alt hvad jeg kan og har lagt mig i selen hele 

vejen og kun i høstfasen får jeg en grøn majetærsker stillet til rådighed og det gør du 

også, via dette værk. Nemlig selve værket og de energier, der er i det. Alle har nemlig 

sagt: Energierne er i orden! Selv Løven/Sys, som er Konceptmedlemmernes , nu afdøde 

hersker, sagde at energierne er gode nok – resten var en flok kumpaner. Det vil så vise sig 

om kumpanerne, der løb fra ansvaret, men kører med os i værket hele vejen alligevel viser 

sig at være heste nok, til at stå frem? Ellers må de jo føle Hathors pisk :-D. Altså, så vi 

kommer langt omkring, men det er jo også en af de helt store afsluttende og begyndende 
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Ringe, vi er inde i spejlet foroven og forneden og helt tilbage til barndommen og tidligere 

liv osv.) Det var CD-en vi kom fra; Enyas: Watermark 

Strange how my heart beats,  

to find myself upon your shore.  

Strange how I still feel  

my loss of comfort gone before.  

Cool waves wash over  

and drift away with dreams of youth.  

So time is stolen 

 I cannot hold you long enough. 

And so 

this is where I should be now 

Days and nights falling by. 

Days and nights falling by me. 

I know 

of a dream I should be holding 

days and nights falling by. 

days and nights falling by me. 

Soft blue horizons 

reach far into my childhood days 

as you are rising 

to bring me my forgotten ways. 

Strange how I fulter 

to find I´m standing in deep water  

strange how 

my heart beats 

to find I´m standing on your shore!                                                                         Roma Ryan    

     Sol  Nærved og næsten. 

Jeg er på dybt vand og I bølgerne blå, men da jeg korporligt kom hjem fra stranden i god 

behold flere gange, selvom jeg var på lysnæring, så klarer vi nok også de subtile skær 

denne gang. Nu er historien fra barndommen om den lille skrædder uhyrlig morsom og 

min Mormor og jeg lo så tårerne trillede og vi læste den om og om igen – kun en Mormor 

gør sådan noget, og ja pludselig triller mine tårer også nu ved den rørende tanke – det er 

ikke bare sådan uden konsekvenser at flytte Månen ind i Krebsen! – Sjovt nok havde jeg 
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da vist en stenbukkeveninde engang, der havde Månen i Krebsen,- ”føj” hvor det hele 

hænger sammen i ikke-tilfældigheder og sjælebaseret samarbejde og Store Planer – og 

hende spurgte min stenbukke-eks lige til for et par dage siden, men vi ved intet om 

hende mere, da vore veje skiltes, fordi hun ikke ville acceptere det, jeg fik givet via 

galaksen. Det samme skete i Konceptet og ja, sker faktisk hver dag i min interaktion i 

samfundet. Never mind! Eksen viser bare, at han ubevidst er fuldt på højde med, hvor 

langt vi er i bogværket. Vi ved det alle sammen! Thi vi er alle ét! Så alle kender også den 

skjulte Agenda for overgangen til 5. dimension, vi skal bare have en reminder og et 

clearet solar plexus. Og det giver værket her! Sorry – det tager tid… 

Den lille skrædder får et stykke stof til rådighed og skal sy en frakke/overcoat/cover af 

det. Da  stoffets ejermand kommer efter frakken, er den ikke færdig, fordi der ikke er nok 

stof til en frakke. Skrædderen foreslår en anden ting at sy deraf og hver gang spørger den 

lille mand den lille skrædder: Hvornår er det færdigt? Og Skrædderen svarer:  

 På lørdag!  

Så går ugen og så kommer lørdagen og det viser sig, at der ikke kan blive det foreslåede 

af stoffet! Til sidst går den lille mand og kommer aldrig mere igen. Nu er pointen så, at 

jeg torsdag den 24.07.14 sidder og drikker morgenkaffe på terrassen og får i min øresnegl 

beskeden: Du skal bygge 5. dimension. Jeg røres et øjeblik til tårer. Det er for megen 

tillid og for stort ansvar for én, på én gang. Jeg fatter mig og spørger tilbage: Hvornår er 

jeg der???? Og svaret lyder: På lørdag!(27.07.14) Heldigvis ringer en klokke pludselig i 

min hukommelse og jeg må le, for derved får jeg jo meddelelsen om, at der ud af stoffet – 

over 8000 sider- ikke kan blive til en 5. dimension, men kun hen til den sidste bropille! 

Men da min mormor og morfar boede i Fredericia, så er jo sørget for, at jeg har bropas til 

den nye Lillebæltsbro, så se om ikke vi når over alligevel! SELVFØLGELIG kan et 

bogværk, der består af 3.dimensions stof ikke danne en 5. dimension! Det er logik for 

sprællemænd og Perlefiskere, såvel som Perlelæsere! MEN Essensen, som afslører 

stykket fra bropille til fastland, den kan gøre det og så får vi åbnet Konceptets energier 

igen og de kom fra 6. og 7. dimension og de får os gennem nåleøjet. Men først måtte vi 

alle være puklende kameler. Det var tragisk-komisk og Løvens udsagn om, at vi havde 

med Kumpaner at gøre stod atter lysende klar. Kumpanerne er dem her  – 

og dermed Løvens egne kontakter og tilhørende hans folk, der kom ind i Konceptet. Men 
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BogRingens og Konceptets herre er min solengel Sassa , som arbejder for 

Nirmanakayaerne – altså laget lige under hierarkiets tag – Shamballa! Jf. drømmen om at 

korsfæstes på kirkeloftet, jf. jeg udgår fra 16. stråle i min nuværende inkarnation. 

(Foreløbig har jeg forståelsen af, at Sassa er en solengel, da den forståelse er kommet 

tidligere. Jeg ved dog ikke, hvad en solengel er, da jeg ikke har måttet læse bøger eller gå 

på nettet. Men forleden stod ordet i et opslag i A. Bailey vedrørende en historie om Løven 

og Enhjørningen, som jeg heller ikke kender. Så jeg arbejder i blinde og må kun give, 

hvad der kommer indefra via antakaranakanalen som totalkanal og ved at have åbnet det 

mentale hjerte – det lag af hjertechakraet, der skaber et mentalt flow af energi, som 

forbinder hjerte og hjerne og dermed kæder viden og visdom sammen. Så for Søren, nu 

kommer der lige en sommerfugl ind gennem den åbne havedør! Interessant! Lad mig se 

om jeg kan fange den i vindueskarmens lys og se hvad det er for en slags…Det er en 

PÅFUGLEøje! Og den lod sig øjeblikke indfange i min hånd. Signalet er klart: 

Sommerfugl står for transformation. Påfugl for Kristus…og Sassa kommer fra et 

Kristusfolk, altså, der er noget jeg ikke forstår…Er Sassa i virkeligheden Kristus eller, nej, 

det må vente, nok om det – hellere en påfugleøje i hånden og en solengel lige om hjørnet, 

end at fortale sig lige nu! Folk har jo svært ved at tilgive menneskelige fejl – især hvis det 

er på baggrund af, at man tillader sig at tænke ud af boxen. Man bliver alt for let til grin – 

især i Danmark. Ikke blot janteloven hersker; men i høj grad også den åndelige jantelov!! 

Det ser vi på nu og forlader hermed den lille skrædder og hans imperium, i forvisning og 

håb om, at vi nok skal få givet et nyt stykke subtilt stof og dermed en ny esoterisk essens, 

(som bogen i bogen), der kan lukke døren til 3. dimensions litterære værker om dette og 

hint.. Okay – sjovt nok kom der lige et vindpust og lukkede døren ud til entreen. Super 

som det kører! Tak for det! 

Nu skal vi så takke af for noget andet, nemlig den åndelige/spirituelle jantelov, der 

opstår på grund af fraværet af de skatte, der ligger i skibet NB 22´s last. Vi må se og finde 

og hæve det skib, men det er kun ”Den sorte Perle” der kan det, thi lige tiltrækker lige i 

3. dimensions forståelse. Ups klokken er 15.30 og jeg trænger gevaldigt til en pause. Jeg 

varmer lige den halve kop nescafe, jeg glemte under skriveriet. Det er lettere end at lave 

en ny kop og hvis jeg laver en hel ny kop kaffe, så kommer jeg ikke tilbage til tastaturet 

. Jeg satser på at vende frygteligt tilbage om kort tid!. 

Under den esoteriske sommerskole, fik vi at vide, at A. Baileys bøger nu bliver solgt ud til 

spotprisen af 20 kr pr bog. Jeg bliver enig med mig selv om, at om jeg skal arbejde med 

kosmisk ild, da er der nok en idé i lige at læse noget om det først. Så jeg beslutter at 

sende bud efter i alt 3 Baileybøger. 2xkosmisk ild og Kristi tilsynekomst. Og lader der 

qva den billige pris, være op til sælger om der intuitivt skal flere af hendes bøger med, da 

jeg ikke kender titlerne tilstrækkelig godt. Der bliver mailet, at bogen ”Verdenstjenerne” 
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skal med også – sjovt nok, når jeg lige på sommerskolen havde fundet min identitet som 

en sådan. Emnet for den esoteriske sommerskole var NET OP ”Verdenstjenerne og 

deres udfordringer her og nu”. 

Grunden til at jeg ender på denne sommerskole er, at jeg modtager bladet ”Horoskopet” 

og da jeg kommer ind fra postkassen med det og smider det på sofaen åbner det sig på 

den side, hvor sommerskolen annonceres. Det fænger med det samme, men jeg bliver i 

tvivl, for det er at hoppe ud på dybt vand, men hvad Fanden, der har jeg jo været så tit. I 

sidste tilmeldingstime indbetaler jeg beløbet og melder mig til. Der er ingen vej tilbage 

fra Løvens gab foran mig – jeg er nemlig ikke typen, der stikker halen mellem benene. 

Det ved du jo – et koncept og 8000 sider efter. 

Der mailes om, at det er tykke bøger og at der tilfældigvis er en person, der skal til Århus 

og er venlig at ville tage dem med. Det ser jo super, duper lovende ud at slippe for 60-

90kr i porto for bøger til 60kr, og aftalen indgås. Jeg får at vide, at vide, at bøgerne skal 

afhentes i Århus City mandag eller tirsdag på grund af ferietid. Selvfølgelig er jeg på 

pletten mandag for ikke at ligge nogen til last med ventetid. Ventetid oveni at bringe 

bøgerne og evt. usikkerhed om de så også bliver hentet osv. skulle ikke ind i billedet! 

KAFFE!!! 

(16.11 – Shit, jeg hoppede lige i fælden fra intuitionens level. Det er 

faren/skyggen/bagsiden ved dette bogarbejde, der kommer fra det hinsidige level – før 

intuitionen. Jeg modstår fristelsen til at tage en af de små chokoladekagepyramider, der 

står i køleskabet, for at holde lysnæringen så clean som mulig. Jeg sætter mig ud på 

terrassen med den ½ kop kaffe. Pludselig synes jeg det er bedre at flytte til en anden 

skyggefuld plet, nemlig under det smukke hjortetakstræs krone. Ah, hvor herligt og det 

lufter svagt i heden. Jeg får øje på blommetræet og ser, at de mange blommer allerede er 

modnet meget på de sidste dage. Jeg får lyst til lige at tjekke om der skulle være faldet en 

moden ditto  ned i græsset. Det var der naturligvis. En rigtig flot moden lilla 

Opalblomme lige til at spise. Så det gjorde jeg! Da jeg sank sidste bid, tænkte jeg: 

Klokker!! Du kommer lige fra internettets mailenergi, der handler om spirituel jantelov og 

spejling og er i den energi og straks er din lysnæring på 5. dagen spoleret!!! Kunne jeg 

have vidst det? Tja, der var jo noget om et 5-tal længere oppe i teksten…jeg var 

advaret…så altså skulle det ske som et eksempel på, hvordan energier opbygger og 

nedbryder os og hvilken energi, der ligger på nettet generelt set. Skaldepandeenergi! Det 

er dette galaktiske level, der står for IT-en, som vi kender den i dag!!! Vælg selv om du vil 

melde dig fra det offentliges E-boks! Du vil blive domineret totalt, thi det er en af de store 

energier i IT branchen. – Pt har den fat i hele jordens befolkning! Den eneste 

formildende omstændighed er, at det er med i Planen. Men oplysning kan få os hurtigere 

igennem dette tyranni af ærgerrighed og blændværk. Blommehøsten er dog nær. 

Fravalget af kagepyramiden uden pyramidetop ledte tankerne hen på Ægypten, og jeg 

ved nu instinktivt, at den jeg mailer med i det nedenstående har haft en inkarnation i 

Ægypten. Nu havde jeg ellers lige betalt en healer for at få et tidligere ægyptisk liv fra en 
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anden person taget bort fra mit energisystem – og straks indfinder en ny sig i mit felt. 

Sådan er det at leve dette Skriverliv i ubeskyttet tilstand for ikke at stå i vejen for dét, der 

SKAL komme og skrives for eftertiden. Men træls er det da. Det er som om, personer fra 

det tidligere ægyptiske rige har en form for trang til at dominere eller vil have det sidste 

ord, eller lignende. En kedelig skygge for så vidt, for det er ikke altid den der ved mest får 

sidste ord i en magtkamp.) 

Jeg kører til City mandag, selvom det er en besværlig måde at nå frem til bøgerne på – 

min fornemmelse siger mig, at dagen er forkert, men man er vel ordholdende! - Og 

selvfølgelig finder jeg ud af, at bøgerne ikke kan afhentes som aftalt, jeg skulle have lyttet 

til min intuition – eller hvad? Nej, for energien på internettet alt i alt er 

selvpromoverende, dominerende og egoistisk, og jeg kører på en aftalelink til det. 

Samtidig er der energifriktion til dagens planetare stillinger som tolket lyder, citat fra 

bladet Stjernerne: Man arbejder i et roligt tempo i dag. Hastværk er lastværk. Efter 

fyraften kommer der mere liv i kludene. Man har behov for kontakt til andre, at få talt om 

stort og småt. Man vil gerne dele tanker, meninger og glæder. 

Dette energikompleks kommer der flg. mail ud af:. 

Hej xxxx. Jeg har forsøgt at få fat på dig angående de bøger fra yyyy, som du skulle have med til 

Århus. Jeg har været på adressen zzzz og ventet på dig, da jeg fik at vide, de skulle hentes mandag 

eller tirsdag. Det er rimelig presserende, da jeg mangler info fra en af bøgerne til den hjemmeside, 

der gerne skulle ud på mandag på Nymånen. Jeg har ringet på mobilen og også skrevet sms og 

ringet til ææææ, men uden held. Håber du giver lyd fra dig. Jeg bor i Århus Nord, så hvis der er en 

anden adresse på dig end midtbyen eller anden udvekslingsmulighed, så er jeg meget åben for 

dette, da det bare i dag har kostet mig 32 kr. i forgæves forsøg og det bliver jo det samme i morgen 

eller en anden gang. mvh ØØØØ 

Hej ØØØØ 

 

Jeg ved ikke hvem der har sagt at de kunne hentes mandag, for jeg er der først imorgen. Du kan 

hente fra kl. 10.00 

 

Med venlig hilsen 

Arbejdsadressen 

 

 

xxxx 

Erhvervsbetegnelse. 

…. og iøvrigt har du sparet 70,- kr. på forsendelse…. og jeg har haft ulejlighed med at slæbe på dine 

bøger, så jeg synes egentlig ikke at jeg behøver at høre din irritation. Jeg har intet med yyyys 

forsendelse at gøre - jeg har blot gjort dig en tjeneste. 

Så ka´ jeg lære det, kan jeg! – Men fakta er, at jeg faktisk havde tænkt det vedkommende 

skriver allerede, men oplever irritation i æteren og bliver reelt irriteret, men vælger at gå 

med flowet. Mon ikke der også allerede ved afhentningen af bøgerne i København lå en 

lille irritation, når der skulle hentes 4 bøger og der så kun var 2? Det er mit gæt, for jeg vil 

ikke ind i diskussionen om, hvem der kom først – hønen eller ægget. Nævner blot en 
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mulighed for irritations opståen, der kan cykle videre fra lille til stor. Intuitivt fornemmet 

allerede ved første aftale var dog, at det her var præget af en ustabil forsendelse! Men jeg 

valgte at være høflig og have tillid til andre mennesker og deres forslag. 

25.07.14 Tak for din indsats. beklager tonen, men jeg er direkte energikanal for dagens 

planetstillinger fordi jeg er i færd med at skrive healende energibøger og beviser, at vi mærker 

universet, selvom vi tror, vi kun skal bruge vort ego og forsøger at skjule og have hånd i hanke med 

dem, og vil sætte vore egne grænser osv.. Så undskyld jeg er den jeg er pt. i universets 

tjeneste, selvom du ikke bryder dig om det. Mvh ØØØØ (Find evt. en efemeride for dagens planetare 

stillinger og du vil finde tonen for henvendelsen både hin dag og i dag, som svar på din irritation 

over, at jeg er mig.(samme dags mailsvar 21.07.14) Hav en god dag :-)  

Efemeriden fra Stjernerne siger: Det verbale sværd er hvæsset i dag, man siger ting lige 

ud, gerne med en snert af provokation, men man ved, hvad man snakker om, man har 

realiteterne på plads, er velinformeret og har tænkt over sagerne. Intellektuelt står man 

stærkt, evner at bruge gammel erfaring på en ny og utraditionel måde. MAN KAN 

VENDE BØTTEN PÅ HOVEDET og se ting fra en helt anden vinkel og sortere i 

idéerne, så kun de reelle og konkretiserbare er tilbage.     

 – Jeg vælger at give en undskyldning, selvom jeg jo reelt er den forurettede part fra 

starten af, med misinformation, som jeg handler på og derfor berettiget kan tillade mig at 

irriteres af og derefter belæres jeg af en uforberedt/uskyldig/forurettet om ikke at blive 

irriteret over det. Men misinformationen om dagene, er xxxx jo også ubevidst offer for, 

fra starten. Et lille trekantsdrama kan man sige – faktisk er 4 i alt involveret. Nå, men 

xxxx benytter lejligheden til et sidste spejlende ord på det at se igennem tingene:  

Jeg spejlede dig blot.... Det var din egen irritation, du valgte at kanalisere over på mig :-) den 
omverdenen vi forventer, er den vi får.... Jeg var ikke irriteret, satte blot en grænse og beskrev 
 hvad min opfattelse af god tone og spiritualitet er.... I min verden er der altid en grund til at 
tingene sker (eller ikke sker;) 
 
God dag retur til dig :-) 
xxxx 

Det var rimelig svært ikke at fare i blækhuset igen og skrivev mange uproportionerede 

ting med den megen støj, der pludselig kom på linien  :-D. Men jeg tøjlede min vrede 

over svaret. Svaret gik lige i mit harachakra – altså under bæltestedet, og jeg kæmpede 

flere timer med, at få energien opløst. Jeg havde meget lyst til at skrive tilbage, om 

”eleven” mon havde mere at lære ”læreren”, der havde skrevet 8000 sider ikke blot om 

spejling, men også det nye ”dobbeltspejling” og på 10-ende år er ved at dokumentere, at 

der er en mening med det, der sker og ikke sker, at intet er tilfældigt, men at vi ikke 

behøver optrevle alt.  

Fra starten var det dog heller ikke mig bevidst, at jeg skulle indskrive noget om spirituel 

jantelov her. Jeg ved bare, at det spejlblanke spejl, jeg har gået med i årevis for at bygge 

broen og afdække 3. dimensions parametre for eksistens, nu skal smadres. 

Snedronningens spejl SKAL slås itu før vi opnår det autentiske mesterskab! Det 

autentiske/rigtige menneske. Og sjovt nok kom lejligheden til dette i dag, da jeg havde 

stået og set mig selv i spejlet mens jeg smurte en nyåbnet creme i hovedet. Pakningen var 
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en irritation at få op, så jeg vendte den på hovedet og kom til at ødelægge den derved. 

Det inspirerede til at flå det hele itu – også den indsats, der havde sat sig fast – og hvad 

var det nu for noget….et sølvspejl i kassens indre karton! Det fik lige en tur! 

 Mental Disorder. Arbeit macht frei. 

(31.07.14 – Og i dag, da jeg så kommer tilbage til teksten, fordi jeg ”tilfældigvis” opdager, 

at al tekst på siden er skrevet i forkert typografi, så går det op for mig, at arbejdet nu gør 

mig fri af denne proces. Det er jo ellers en tysk sætning, der får det til at stritte indeni,  

 Strit, strat, strut – nu´ det hele SLUT. . 

- men det er kollektivets indre mentale og følelsesmæssige arv, der binder negativitet til 

ordene som en fordom. I stedet skal det mentale og følelsesmæssige erstattes af en ren 

antakaranakanal. Det er den proces vi er i og som værket her bidrager til med sine 

eksempler. Her og nu lægger jeg positivitet og kærlighed ind om den tyske sætning og 

forvandler derved en smule negativitet i Altet. I det små, som i det store, forneden og 

foroven og visa-versa. Via dette IT-arbejde bliver det nu totalt tydeligt for mig, at de 

formateringsfejl, jeg ubevidst har lavet, leder til at skrive:  

Den dybeste og primære irritation, som vokser sig større, er min egene 

indre spirituelle jantelov – jeg fulgte ikke min første intuition, men valgte det rationelle 

sinds forståelse, samt det normale kodeks for opførsel. Derved blev jeg mere irriteret på 

mig selv og kunne ikke rumme den irritation på dagens planetstillinger. Jeg tillod mig 

derfor, omtrent  ubevidst, at lede dette over på en anden. Men det er ikke op til mig at 

stoppe processen. Jeg er brikken på skakbrættet. Flinkeskolen og det at gå på niveau 

med pengesamfundet var til dels min prægning. Det skaber et besværligt liv og derfor må 

vi lære noget om psykiske gener og afdække dem.) 

MEN, OBS!, bemærk lige, at skyggesiden/bagsiden af spejlet er blåt med hvide bølger!! 

Tak! Tolk selv! (31.07.14 Husk så også at medtage Blueprintlaget/Planen – det her skulle 
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med i bøgerne, for at vise niveauerne. Bøgerne kommer fra et højere lag/niveau end 

intuitionen!!! Og de slår derfor nu også Descartes lidt i knæ.(Jf. min tur på stien ved 

kolonihaverne! Læs hele værket og forstå!) Dine tanker er ikke dine egne, ergo sum est 

en anden . Og hele komplekset kunne have været opløst på mindre end 2 minutter af  

 Giv os i dag vort daglige symbol-brød. )  

Nu er det så på tide at få aflagt spejlet/Sigma i virkeligheden – og tage kvantespringet 

ind i autensitet, at være ét med den, der sørger for tankerne. Og det vil som sagt tage en 

rum tid, for jeg skal formodentlig hele værket igennem en sidste gang for at opløse dette 

lavere autentiske spejl via højfrekvent farvehealing og lyd, så det samme sker for læseren. 

Farven skal have en anden lyd. Kanalen til Sassa/solenglene skal genskabes: 

  Ordnung muss sein!   Sort??? 

Jeg må vente med at skrive dagens indsigter fra i morges ind her. Klokken er nu 17.58. 

Gad vide, hvordan jeg holdt så mange Skrivertimer ud? Måske skal vi lige slå en twist 

omkring efemeridetolkningen for i dag, Søndag 27.07.14: Det er Nymåne, en cyklus 

slutter og en ny starter. Man er noget subjektiv, har svært ved at se ting fra andres 

synsvinkel. Ens næse er jo nærmest. Men der er passioner og intensitet…..Godt vi blev 

færdige med det spejl så! Det passede jo som fod i hose, der er kun udrensning af det 

tilbage. De sidste ord, om næserne, får mig til at skrive dagens sidste kommentar, som 

kun forstås af indviede læsere, men er med i ”SLUT-ringen” i bøgerne og Konceptet i sin 

tid: 

På genhør og papnæse!       

(Klokken er 18.09 tværsum 18 = 9 = Mars. Sjovt verdenstjenersyndrom.) 

28.07.14. 

Jeg er træt i dag. Det udmatter mig at blive ved med at illuminere omverdenens 

eksempler på 3.dimensions verden, blot for at eftertiden skal kunne bruge dette værk 

historisk. Man vil ønske at se, hvad der foregik i de kredse, som ikke har lov at være 

repræsenteret i det offentlige rum. Jeg har gjort, hvad jeg kunne, men atter ligger jeg ned, 
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fordi jeg får den der fornemmelse af, ikke at være støttet, men lave dette værk for egen 

energi-regning. Gårsdagens illumination og vending af den ”spirituelle” mailudveksling 

er jeg heller ikke tilfreds med, idet den ikke er fyldestgørende, men helt ærligt, formålet 

tjener kun til, at jeg atter engang løfter et andet menneske bag kulisserne og selv må 

bøde for eftervirkningerne. Nok er bare nok nu! Ligegyldigt hvor jeg selv henvender mig 

får jeg konstant afvisning og heldigvis smadrede vi spejlet i går ellers skulle jeg også til at 

spejle afvisning og så bliver det jo kropumuligt at integrere menneskeheden! I morges 

kom det mere tydeligt til mig end i går under skriveriet, at det vedkommende spejler i 

mig ikke kun er irritationen, men faktisk også ”læreren”. Det vil sige, at jeg faktisk må til 

at tage alvorligt, at jeg har fået at vide, at jeg er verdenslærer. Nu skriver jeg det lige igen 

sådan her ”verdenslærer”. For jeg er jo ingenting. Det folk skulle lære gennem disse 

bøger kan jo ikke engang komme ud over kanten til samfundet, fordi folk skal vælge at 

hjælpe mig – og det er hele humlen. Det ønsker folk nemlig ikke! Det er skyggesiden ved 

integrering af den nye dværgplanet MakeMake, der står for at man skal stå på egne ben.  

Man får ganske enkelt ikke hjælp, selvom det er påkrævet! Helt konkret er det faktisk lidt 

livstruende i mit tilfælde, men forleden var tiden heldigvis inde til at fjerne det tidligere 

liv fra mig, som jeg havde for ca. 1000 år siden i Bysanz/Konstatinobel. I dette liv tilhørte 

jeg de højere kredse, men var deprimeret og sindssyg og det blev værre og værre, hvorfor 

jeg til sidst tog mit eget liv med en giftdrik. Dette liv oplevedes selvfølgelig dengang som 

uudholdeligt, men hæver vi perspektivet en del, så vil man opdage, at NET OP dette liv 

var et af de mest væsentlige, jeg har haft i den planlagte inkarnationsrække liv efter liv! 

Dette uudholdelige liv har jo lige NET OP gjort, at jeg har en erfaring med, som gør at 

jeg kan lægge mig tæt op af alle psykiske lidelser i dette værk og agere som sådan 

overfladisk set, men undercover heale hele molevitten og hver gang vedholde den sunde 

fornuft ind gennem forholdene og derved også løfte alle med psykiske problemer af 

enhver art, blot ved at de læser værket. Men MakeMake gør, at jeg ikke får den hjælp, jeg 

behøver for at færdiggøre værket. Tænk over det! Det er i stor risiko for at gå tabt!!!! Det 

betyder, at jeg må foretage et valg meget snart! Vil jeg gøre det færdigt, eller vil jeg skrive 

essensen og lade værket gå tabt. Måske kommer det hele til at afhænge af denne sidste 

hjemmeside og høsten af det, jeg har investeret i løftet af Danmark og danskerne. Der 

skal ikke stå måske. Denne hjemmeside bliver afgørende. Får Miriam ret i sin 

clairvoyance; nemlig at jeg kommer til at lave udpluk af værket, som jeg giver til folk? 

Eller får jeg den hjælp, jeg behøver og værket udkommer som den sensation, det er? En 

kunstig 100% hjerne, der åbner læserens hjerne 100%. Et historisk dokument over 

paradigmeskiftet. En ny litteraturform. En forudfortælling om nye sygdomskategorier og 

hvad fremtiden vil bringe af næsten uovervindelige forhold i den retning, såfremt vi ikke 

ved det, der står her i værket. Det vil i første omgang ramme de 

alternative/energibehandlerne. Og derved får lægeverdenen endnu engang et skud i 

bøssen, selvom det sker på uvidenhedsbasis. De er ved at imødegå denne ”katastrofe” 

allerede. De kender bare ikke Planens virke bag, det de gør. Det er fejlen! En alvorlig fejl, 

da det bibeholder vækstteorier og et kapitalistisk demokrati og belaster 

betalingsbalancen og ødelægger/forurener mennesket med deres produkter og naturen 

med affaldsstofferne både før og efter de har været igennem menneskets 
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udskillelsessystem. Som eksempel, så tager det 3-4 år at udrense astmamedicin og 7 år at 

rense sig for penicillin. Tænk over det. Jeg synes det er en katastrofe at sidde her med en 

anden og totalt uskadelig vej, som samtidig løfter ind i 5.dimension og så kan jeg ikke 

komme ud i verden med det på grund af mange forskellige forhold. IT er nok den 

væsentligste, men folks religiøse og kulturbårne frygt for afstanden mellem mørke og lys 

er også en markant faktor. Jeg kan dog ikke sidde at gentage alle værkets afsløringer her, 

men blot håbe på, at selvom man ikke, i sagens natur, forstår det nye om overgangen til 

5.dimension, at man så i det mindste vil respektere mit pionerarbejde. Således forholder 

det sig dog ikke. Se blot mailudvekslingen i går….Jeg har alle dage arbejdet i et VI. De 

sidste 14 år har jeg helt konkret handlet for en bedre verden via mingelering med energier 

og trukket høje nye energier ind til Danmark/verden. Jeg har påtaget mig at skrive under 

på at være sindssyg for at få lavet dette værk. Jeg har betalt af egen lomme for at ligge på 

en briks som surrogat for andre – hovedsagelig for konceptdeltagerne, som så får løftet 

efterfølgende, men der var ting, der skulle afdækkes som energiforskning. Jeg har siddet 

isoleret i 10 år for at lave denne opgave og så får man bare at vide, at man ikke er spirituel 

og at det man laver er noget lort og indirekte, at man kunne bare have betalt porto for en 

forsendelse….jeg bliver ærgerlig over, at man trods mange hjemmesider heller ikke hører 

mig, ikke ser mig, men ignorerer. Det kan jeg så hurtigt tilgive, fordi jeg ved, at det er 

styret bag kulisserne og det er de andre forhold naturligvis også. Men mand til mand gør 

det ondt, når man ligger ned og ingen vil være den barmhjertige samaritaner. Jeg 

mangler i den grad at mærke respekt. Jeg forlanger ikke, at man skal elske mig, for 

omverdenen og min optagning af dens vibrationer har jo lukket mit hjerte. Det lukkede 

totalt, da jeg kom ind i så kaldt ”åndelige kredse”. Mage til hykleri skal man sgu lede 

længe efter. Det var nødvendigt at lukke hjertet, når det, der blev udråbt som det højeste 

var lavere svingende end ens eget. Tænk over det. Hvorfor lever så mange med lukkede 

hjerter i de kapitalistiske lande???? Fordi lovenes energier og pengenes magt er den 

fremherskende energi – og den er lavere end i et primitivt samlersamfund. Men jeg er i 

permanent irritation, det indrømmer jeg, for jeg får ikke tilbage på min respekt for andre 

og mine hensyn til andre og min følelse af samhørighedens nødvendighed. Nej, jeg 

møder en befolkning, der enten er egoistisk, eller i den anden grøft føler sig oplyste og 

det vil i dagens forstand sige, at man har lært sig at tale assertivt og sætte sine grænser. 

MEN hvad fanden kommer der ud af det??? – lige NET OP det, at det højeste, som var 

Konceptet og er dette bogværk – ikke kan få lov at være i samfundet. Man har gjort sig til 

eksperter i at sætte grænser. Man har skudt sig selv i fødderne og skudt mange 

mennesker på den bekostning også! Grænsesætning er grundlaget for ufred i 

3.dimension. 

Nå, vi må videre for bebrejdelser er trælse at høre på, brokkeri er træls at høre på, men 

det er spejlet af danskerne og det skal jeg lægge bag mig nu. Ikke mere spejling, ikke 

mere ævl og kævlslør over dyb viden og visdom. Metoden overlever sig selv nu ved denne 

Nymåne. Og det har jeg glædet mig meget til, thi det har alle dage undret mig, at det er 

det folk vil have. Det er det, der bliver belønnet i skolesystemet osv. – kritisk tænkning, 

som i udgangspunktet kan synes fint nok, men som hurtigt nedleves til ævl, kævl og 
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utilfredshed, hvor man så skal ind og lære at sætte grænser. Det er og forbliver forkert. 

Jeg kan desværre kun sige, at det jeg oplever, er en voldsom friktion på 16. stråle, som 

står for imødekommenhed. Jeg håber bare, jeg atter kan få kontakt med 

Nirmanakayaerne, så der kan komme nye boller på suppen. Men der er lukket til dem 

igen. Det sker ikke, fordi de er onde. Det sker, fordi jeg lever det level, hvor jeg lever 

stjernetegnenes højeste motto. ”Jeg opbygger et oplyst hus, hvori jeg dvæler” og 

integrerer min modsætning: ”Jeg er omgivet af højt lys, dog vender jeg dette lys ryggen”.

 Og sådan er det. Jeg går fremad, vender mig om og ser tilbage over mit/mine 

liv og om der mangler noget i denne galaktiske opgave; eller er det lykkedes mig at få alle 

levels med? Hvis det er lykkedes, tager jeg næste level, indtil jeg er tilbage ved min 

mesteridentitet.   Men det med at integrere modsætningens motto er ikke problemløst 

og kan totalt forvrænge et menneskes omdømme og i særdeleshed skabe en indre 

selvværdskonflikt! Der er til dette værks brug konstrueret et livseksempel, som skulle 

kunne få folk til at forstå omkostningerne ved dette. I forstår ikke mig, men I har 

mulighed for at forstå omfanget og konsekvensen af at være til rådighed som 

verdenstjener, gennem Eksens livseksempel: Eksen er Stenbuk og må integrere mig som 

Krebsen. Jeg er omgivet af højt lys, men vender dog dette lys ryggen og Jeg opbygger et 

oplyst hus, hvori jeg dvæler. Jeg sidder altså med det højeste healingskoncept og lys, der 

til dato har været i vor tid. Jeg dvæler i en nirvanaagtig tilstand i det. Alligevel må jeg 

vende det ryggen og galaksen hjælper til ved at lukke energierne. Eksen møder dette lys, 

men må vende det rygggen og må alligevel tage det ind og dvæle idet – vi kan altså ikke 

skilles, selvom vi gik fra hinanden for 21 år siden. Og ikke nok med, at vi astrologisk er 

hinandens modsætning, så er vi det også numerologisk!!! 4 versus 8!... SÅ sker der det, at 

jeg jo arbejder telepatisk for at lave dette bogværk og derfor er på mentale bølgelængder, 

som påvirker meget ud i det kollektive ubevidste felt om Jorden. Men i det nære og i 

forhold til Koncept-medlemmerne og grundlaget for arbejdet, så rammer disse bølger jo 

også Eksen. Konsekvensen af så konstant at vide det, som vi fik at vide fra den åndelige 

verden: at der spilles højt spil har uheldigvis en rigtig dårlig indflydelse i Eksen, der 

ender med midlertidigt, som spejlingseksempel at må gå fra hus og hjem på grund af 

højt spil!  

 Royal REX? Du behøver bare aktivere et trælst astrologisk aspekt!  
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Forstår du det? Forstår du, hvad vi er med til at vise dig, og hvad vi i fællesskab har ofret 

os for at vise dig i denne inkarnation, i dette bogværk? - De psykiske gener! Og så bliver 

der bare pisset på det og sagt, at det er sort og noget lort! Men det er det ikke!!!! Det er 

anvendt, praktiseret spirituel og galaktisk livsførelse i verdens tjeneste! Til OPLYSNING! 

Det, vi så selv får til gengæld, er dog også en enorm mængde indsigter og erfaring – men 

hva´ fan…vi kender jo vejen i forvejen, så deet. Og nu der står ”fan”, så ved jeg, at jeg 

lige skal fortælle, at Eksen på et tidspunkt lavede en navneforandring for sig selv og satte 

den på sin postkasse. Han tilføjede Van - udtales ’fan’ - som mellemnavn. Det blev en dyr 

spøg! Han kunne have valgt Von…men han valgte Van og det er numerologisk offertallet 

12/3!!! (Her tab i spil – men også anseelse – selvom han ofrede sig og var giver af 

eksemplet!) Ligesom Berg er 12/3 og jeg med dette efternavn bliver offer for det jeg gør 

og er, selvom det er i tjeneste. Jeg mærkede Eksens energiskifte, men kunne ikke gøre 

noget ved det. Vidste bare at det var på tide, at han holdt op med at ryge, for ellers ville 

det ende galt! Han ryger stadig, for han er ligeglad med at dø af det – men måske kan det 

ændre sig nu, hvor min ”besættelse” fra et tidligere livs Byzantinsk selvmordskandidat er 

fjernet? Så skal mit tidligere livs aftryk overgået til Eksen, fra Eksens integration af mig, 

jo bare væk! Sådan foregår det hele bag facaderne og det er derfor et mega-ansvar at lære 

om dette her, for at vi kan nå ind i 5.dimension!!! Det kan ikke nytte, at man ikke vil 

fjerne de tidligere liv, når de er rede til at blive fjernet! – Karmateorierne får også en 

drejning her i værket. Der er misforståelser eller snarere uvidenhed omkring dem. Den 

gamle esoteriske viden og gamle overleveringer hindrer os NET OP nu i at nå frem til vor 

bestemmelse! Men afslutningsvis om Eksen – han har aflagt sig spil med det samme! Det 

er årsag-virkningsforståelse, når det er mest effektivt! Aftrykket af forløbet samtaler han 

sig hurtigt ud af. Naturligvis har denne indflydelse ikke været gunstig i vor familie og 

kun et yderligere psykisk pres at være op imod, så er jeg alligevel taknemmelig for den 

ekstreme træning, det har givet konstant at skulle skelne mellem sandheden og løgnen 

Alting kan gå itu 

Et hjerte kan gå i tusind stykker 

Kaldte du mig for ven engang 

Så er jeg her nok endnu 

 

(Lige en lille sjov ting. Jeg kunne ikke lige huske dette omkvæd og måtte om på side 145 

og hente det. På denne side var der senere brugt en rød highliner på forskellig farvet 

skrift. Det betød, at det skrevet med rødt blot blev en rød streg uden tekst. Jeg tænkte, 

den liner vi lige med den lysturkise som vi skriver i her – og vips – det var lige NET OP 

det omkvæd, jeg skulle bruge her – og så var det lige til at kopiere herhen på side NB: 22! 

(I dag). Måske var det bare derfor, at skriften skulle være rød på turkis i dag? Yderligere 

er det nok fordi, vi linker til hjemmesidens afslutning og derved bygger en sikker 

antakaranakanal i den kunstige ”Perlehjerne” for afslutning af 3.dimension. Det betyder 

så, at der kommer en masse hvide tråde omkring/i det mentale legeme – derfor er ”Fra 
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online til deadline” bl.a. med hvid baggrund og sort skrift, hvor den sorte skrift er det 

kompakte udtryk for den udfoldede tekst i farver her i hele ”Den sorte Perle” – forstår du 

det? Den bog er både alfa og omega og dybden folder sig ud i hele Perlen!) 

Jeg trænger til en lille pause nu, inden jeg går videre med gårsdagens indsigter om 

navneforandring. Jeg læser lige notaterne og håber derved at kunne mindske antallet af 

ord. Men da værket er skrevet inden det er sendt hertil, så er det måske omsonst? Hvorfor 

bekymre sig om, om du gider læse det? Måske er ”online-bogen” nok? Og der er stadig 

ca. 1200 eksemplarer i kælderen, som ingen gider have endog selvom man vil forære dem 

væk…der må være en årsag…og sjovt nok, så har jeg fundet den og den får du bagefter! 

Så bliver man pludselig taknemmelig for at de er blevet tilbageholdt indtil nu! 

Pause! Klokken er 9.29. = 20/2 – Øh…det er vækkelsestallet!! Interessant!! Og så på side 

NB: 22! 

Okay så skifter vi tekstfarve, kan jeg mærke. Fra rødt til hvidt og dejligt med de danske 

flagfarver, men også fra noget grundlæggende/rodchakra og til toppen/kronechakra. Nu 

ved jeg i hvert tilfælde at det ikke er mig, der sidder og finder på en tekst, for således her 

ville jeg ikke være begyndt! Så deet. 

Vi skal lige skifte til noget mere læsbart: Det gik op for mig, at mit navn ikke skal ændres 

i dag. Jeg læste ”Stjernerne”´s efemeride og de bekræfter mig faktisk en fornemmelse 

eller kort tanke, jeg har haft om, at det nok er bedst på onsdag den 30. Dels står 

planeterne godt og dels ser jeg at det numerologisk er en god dag. Desuden så er onsdag 

Merkurs dag og den må gerne få lidt mere vægt, om jeg er Saturn. Jeg trænger til at grine 

noget mere og være i glæden og det er Saturn ikke så meget for. Den tager alting så 

alvorligt, så det er for træls. Værket her er dog begge dele, foruden også at være træls! 

I forgårs gik det op for mig, at så længe jeg hedder Thomsen, som er et almindeligt navn, 

så vil folk kunne benytte deres spejling her og kunne komme ind og påvirke den 

numerologiske talværdi 33/6, som jo faktisk er et mestertal. Det er jeg som Krebs uden 

beskyttelse nødt til at værne mig imod og finde et helt unikt navn. Det bliver så som sagt 

for længe siden – Zigiezet! Alt falder på plads til rette tid som sædvanlig. Ingen 

bekymring behøver reelt være tilstede, men alligevel kan man jo også sige, at lige NET 

OP ved at man tænker og bekymrer sig en smule afstedkommer det handling og 

dynamik. Så man skal ikke kun tro at det, der betegnes som dårligt og ubalanceskabende 

er noget shit. Sådan er det ikke, der skal jo være to modsætninger for at kunne samles til 

en enhed i en højere syntese af liv, så vi når frem til 5.dimension. Så hvad er krig? 

Men spejlingerne vil jeg af med, for de er ugunstige og fastholder 3.dimension og vor 

økonomiske fundering i udbytning og skelsætning verden over. Det er skaldepandens 

pande vi spejler os i og tror det er spiritualitet. Men i virkeligheden dækker vi os bare ind 

under spiritualitet fordi vi er bange for afmagten i dette her. Som er laveste grad af 

galaktisk viden og psykologi. Galaksen forudsætter spiritualitet og arbejder derfor ikke 

på den måde, de spirituelle forlanger det i deres tro på, hvad lys og spiritualitet er for 
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noget. Galaksen bruger det mentale hjerte, det eksterne hjerte, hjertet der samler viden 

og visdom og hvor kærligheden derfor svinger så højt, at vi næsten ikke med vore 

følelseslegemer kan opfatte det. Da jeg fortalte Løven dette i Konceptets dage, var der 

kun spot og spe til overs, og da jeg forærede ham ”Onlinebogen” kom den da også 

promte tilbage med et jantebrev om, at jeg ikke vidste, hvad kærlighed var og at jeg var 

ingenting, sort osv. Men den esoteriske sommerskole fik mig til at forstå, at jeg havde ret. 

Tak for det! Og man kan jo så liige tilføje, at Løven gjorde jo så heller ikke sit til, at jeg så 

evt. skulle få hans forståelse af, hvad den jordiske kærlighed er. Tværtimod fik jeg 

mangelen på samme at føle! Han ville nok også lægge sig ind under, at det blot er en 

spejling, men jeg har jo en spejlblank overflade, hvor andre ser sig selv i. Det kan godt 

undre mig med alle de spejlinger for ubalancer, jeg er blevet skudt i skoene, når aurafoto 

viser, at jeg er så godt som clear for energier og blot påtager/får tildelt mig dem, der skal 

herske pt. som spil/undervisningsmateriale for galleriet. Man er nødt til at være clear for 

at dette kan lade sig gøre på splitsekunder. Så selvfølgelig er jeg selv skyld i det. Det er 

denne opgaves bagside, men du så jo, at spejlet var Kristusblåt på bagsiden. 

Tag den Ring og lad den vandre 

Fra den ene til de andre. 

Ringen ligger skjult i bølgen så blå 

Hvem var mon nødet: Ta´ Ringen på?  

         . 

Det her viser bare vejen til den nye verdensforståelse, som man selvfølgelig kan lave til en 

religion om man vil. Men fakta er altså bare, at alt indeholder en kerne af lys. Denne 

kerne bruges til stadighed til at oplyse energiophobninger, som afstedkommer 

opfattelsen af, at det er mørke. Det er jo også smart nok, for så er det let at opdage. Men 

teorierne om lys og mørke er angstfyldte overleveringer. Det handler ikke om, at vi er 

overtaget af mørket og de har sænket vor bevidsthed til 3.dimension. Det hele handler om 

en giga planetarisk Plan 7 solsystemer imellem, hvor det er nødvendigt at skabe og 

nedlægge kloder for at kunne samarbejde. Al snak om forfærdelige Måneinkarnationer og 

vore egne dårlige karmiske relationer giver absolut ingen mening i en højere forståelse af 

dette samarbejde. Faktisk er forholdene overordnet set ganske enkle – MEN opleves 

naturligvis som ondskab osv. Det er faktisk så enkelt, at det kan siges på to linier: 

Jordens, og alle andre himmellegemers gravitation skal afbalancere samarbejdet. 3. 

dimension er skabt for at holde os helt dernede, hvor det er muligt at få fat i et 

energimatch af de dybere lag af Jordens kompakte energier og derved som eksistens 

ovenpå Jorden kunne give udtryk herfor og derved få disse tungere energier illumineret, 

så Jorden kan lyse indefra og ud. Det hele er lige omvendt – jo mere du har knoklet for 

stenene i solsystemet jo mere lorteinkarnation har du faktisk haft….Du kommer til at 
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tilgive dig selv for at være hoppet på en lavere forståelse. Men det var du jo nødt til for at 

gøre arbejdet. Til hjælp har vi så haft alle mulige tiltag af åndelig art, for bare at holde det 

ud. Udviklingsteorierne og indvielsesvejene er bare noget af det, men aldeles vigtige 

parametre!!! Alt det forsvinder i den nye forståelse af soulmanagement og dermed også 

klodesoulmanagement. Tilgiv dig selv for at tro på, at du har været et dårligt menneske. 

Det er du aldrig! Du er lige nøjagtig som du skal være – ellers havde du været anderledes! 

Forskellen fra før og nu er blot, at Planen nu lader sig afsløre og der er kun én ting at 

gøre: Le ad din egen uformåen og det kostume, du har haft på og bliv den du i 

virkeligheden er!  

Jeg ved så ikke lige, hvor lange linjer de benytter i arkashaarkivet ;-D her er i hvert 

tilfælde mere end to! 

Nå men det var det navneskifte. Der skal ikke være noget spejl, så numerologien med de 

mange navne har klart en berettigelse. Der er bare de skyggesider i deres forståelse, at 

der er flere planeter om samme bud på talværdi. Der er nu 13 planeter i vort solsystem og 

de regner med at flere bogstaver har den samme svingning og at et navn udregnet via 

disse svingninger derfor altid vil svinge på samme måde. Jeg har dog aurafotos, der viser 

det modsatte. Derfor vælger jeg også Zigiezet frem for Thomsen, da der er kanal på 

Zigiezet men ikke på Thomsen. Zigiezet er jo også tilmed en højere syntese, dels af min 

og min morfars overleverede indre viden via hans død, men frisætter mig også karmisk 

for det lille liv, jeg havde under 2. verdenskrig. Hvis det da er sandt! Jeg har hidtil troet på 

det, men jeg har hele tiden været skeptisk med hensyn til tidligere liv. Hvad det er for 

noget. Er det blot psykiske spejlinger? Men uanset hvad, så har det helbredende effekt at 

fjerne deres indflydelse og påvirkning af adfærdsmønstre. I mit tilfælde er der jo også 

sammenfaldet med en drøm og vedkendelse af SS-ting. Men nu renser jeg mig for det ved 

at fjerne Thomsen og erstatte det med et højere syntesenavn: Zig i esset betyder at sætte 

en zigzag i esset. Her er to s-er og jeg samler dem i en højere syntese Z, for at være ovre 

energien med dualiteten. Så frem for Zigiesset bliver det Zigizet – transformationen er 

med andre ord allerede sket. Og for tidligere læsere af denne proceshjemmeside så gider 

vi ikke gentage forklaringen om min morfar blot sige at navnet oversat betyder: At der er 

gang i den og man har det sjovt. Lidt mere fest i gaden. Så derfor rykker jeg også mit 

navn mod Merkur på onsdag. 

Dette bringer mig så også tættere på galaksen i min forståelse af alting. Saturns alvor 

bærer Kristus som julebarn i sig. Glædens budskab om en frelsers fødsels lagt i hænderne 

på de hårdeste odds. Kærlighedsbudskabet begrænset af Ssaturn: Elsk din næste som du 

elsker dig selv. Men vi har netop ikke fået lov at bibeholde vor fødselskærlighed til os 

selv. Og 2. halvdel mangler af budskaber: Elsk dig selv som, som du elsker din næste. 

Denne 2. del af mottoet mangler for at lave en højere syntese. Det er oven i købet den, der 

for de fleste vil være lettest at komme videre med. Denne forening af mottodele skaber en 

højere syntese; nemlig i følelsen af glæde ved balance i at give og modtage. Og den 

modsvares i galaksens sirianske henvendelse: Selemat Ja, som betyder ”Vær i glæden” – 

og dette i alle hjerter – altså hjertelaget i hvert chakra, men også i det mentale hjerte, som 
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også i høj grad er befordrende for glæden, da det giver overblik og faktisk kan åbnes på 

8.stråle, som så tilfældigvis er ”online-bogens” stråle….. 

Vær i glæden er 1. trin 

Vær i kærligheden er 2.trin 

Du kan også sige:  

 Vær i tillid, vær i glæde og det medfører vær i kærlighed. Og det udløser 

kun én universel lov: Vær kærligheden. 

Det er et opgør med traditionel kristendom, hvorunder vi alle lider af skyld, selvom vi 

tilgives hele tiden. Kristendommen i den forstand vi kender den i dag bliver den første 

verdensreligion, der går under, idet den har lettest ved at konvertere til det nye – og 

derfor er det sjovt nok også den største religion, hvad antal tilbedere angår. Jo sandelig 

siger jeg Eder – Planen virker! Og set i forhold til ovenstående om nyorienteringen 

mellem lys og mørke, da får Jesu ord ” Tilgiv dem, thi de ved ikke hvad de gør!” også en 

helt ny betydning. Alt hvad vi har kendt falder til jorden og det skal det gøre. Vi går jo ind 

i en helt ny dimension! Vi er oven i købet så heldige, at der er nogen, der er mere 

intelligente end os, der har opdaget, hvornår vi er fremme i Mælkevejens svingninger, der 

befordrer dette skifte! Indtil vi når frem, må vi bare gøre os umage og trække på samme 

hammel alle sammen. Derfor opblusser krige og katastrofer selvfølgelig også og derfor er 

vi også nødt til at være mange til at tage fat! Og så bliver der forhåbentlig ro på 

bagsmækken, når vi klapper døren i til 3.dimension. 

(Ah, den bemærkning linker til senere på hjemmesiden og er samtidig en henstilling til 

de tidligere Konceptdeltagere, om de gør sig ulejlighed at læse disse mange sider. A hå 

mi twyvl… Et brev med 5-7 sider fik dem til at gå amok! .....PAUSE.   Klokken er 11.22 -= 

33/6 = Zigiezet og Thomsen)  

Times up no. 7. klokken er 12.44 og vi er i gang igen. Ja lad os bare fortsætte med den 

gule farve, som tilfældigvis står her. Og måske skal vi også bare tage teksten, der 

tilfældigvis i al hast blev indsat her før sommerskolen den 10-13 juli?! Først vil jeg lige 

sige, at udover morskab og drama og kedsomhed, så indeholder værket også lånte fjer fra 

omverdenen. Det er jo spejling af et normalt menneskeliv, jeg laver, selvom det 

indeholder ting, jeg aldrig selv ville drømme om at anskaffe eller tage under min kappe. 

(SKAT godkender ikke en sådan forklaring og vil ikke forstå, at jeg er Sigma og 

indeholder ca. 50 andre menneskers energier, som jeg skal forvalte og skrive ud fra. Da 

det imidlertid ikke lykkes mig at få respektfyldte svar på spørgsmål og breve og alt mulig 

andet, så bliver jeg nødt til bare at bruge det jeg har trods ophavsret, som jeg i videst 
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mulig udstrækning respekterer. Men da værket samtidig er en åndelig krimi, der 

omhandler det indre mord af den 3.dimensions bevidsthed, ja så er det blevet til en 

Lotuskrimi. Nedenstående kanalisering er derfor også ved tilfældighedernes 

mellemkomst kommet til via Lotusakademiet, som trods det at være nærmest total 

net/online-baseret åndelig uddannelse – ikke har svaret på min mail om at blive 

kontaktet. Derfor må jeg nødvendigvis bruge materialet som det er bestemt udenom 

jordisk ret og pligt. Men irriterende er det da. Tænk dig at skrive rimelig lang mail eller 

meget langt brev til nogen og så bare få 1 intetsigende linje tilbage! Det er mangel på 

respekt og Siriusitet. – det er da fandens så mange fluer, der bliver ved med at sværme 

rundt, hvad sker der lige??? – Ah måske mangelen på respekt hører til stjernebilledet 

Fluen? Det er en stjernenation, vi ikke skal have med at gøre endnu, for vi er for dumme 

og nedladende til det, og den indgår ikke mig bekendt i den nye zodiak, medmindre det 

er korrekt, at den består af 12 nye stjernebilleder. Jeg har fået at vide, at det er 6 og det 

holder jeg mig til – hvilket jo faktisk også kan svare til at modsætninger er gået til helhed 

og derved halveres antallet….Jen ve ingenting, for jen sidder i en baggård å hår åldi læst 

en avis. 

Hvor kom vi fra? Og hvor skal vi hen?  

Vi kommer fra det gamle og skal ind i det nye! 

Tak!....Nu skal de spyfluer altså ud! Heldigvis er de rimelig ”intelligente” og man kan 

lede dem ud, hvis man lader være at hidse sig op over dem. De små fluer er dummere, 

dem må man guide rimelig kontant! Nå, men vi kom fra dette indirekte lotusmord, når 

man ikke kan skrive frit. Alligevel skal nedenstående citeres, da det har en betydning for 

hjemmesiden senere. Den lægger op til lidt mere Zig i Ezet, som dog allerede var lavet 

inden denne kanalisering kom til akademiindehaveren. Men rart er det altid at blive 

bekræftet i det man laver, når man nu ikke må have kontakt til nogen, der kan og vil 

forstå, hvad der foregår, indtil det hele er færdigt. (Tak alligevel for støtten gennem årene 

fra de, der selv ved, at de har støttet mig uvurderligt meget!) 

Citat fra 3.juli – jeg bryder ind i teksten med den gule farve, da det ophæver ophavsretten 

i min forstand ved at dele en tekst op i citater: 

I dag den 3 juli 2014 sker der et stor energi indstrømning til jorden (dansk tid kl 

10.01) du kan læse uddybende info i skriftlig kanalisering .....Klik HER  

Det gør vi så ikke endnu, for jeg skal lige tilføje det, vi gjorde førhen på denne side – Min 
healingsform og dermed Konceptstarten hed 1001 Nats healing – 10.01 – tilfældigt??? Og 
4. juli modtog jeg besked om, at energien fra Konceptets 1. symbol, som kun sporadisk er 
åbent, var tilgængelig! Måske slår det klik for nogen her – for var Konceptet alligevel med 
i den store Plan for Jorden og var der alligevel tale om, at vi gik med fremtidens energier 
allerede i 2001? Og at det man udråbte til sort bare var den enorme friktion der er i at 
downloade noget, der først får officiel gang på Jorden 13½ år efter – den 3. juli 2014? 
Måske var det sandheden, jeg gik med, da jeg måtte sige, at det vi laver er det højeste?! 

http://smpl.ro/d/e7bN1CDfbu3XJX7q/c/116541/0
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Men på grund af gamle overleveringer, jantelov og gamle åndelige love om, at man ikke 
må kalde en spade for spade og en skovl for en skovl, selvom man ved at kende forskel, 
så blev jeg betragtet som utroværdig og ”gående over en almindelig grænse for oplysning 
og mesterskab”. Det blev hurtigt fejet til side i det skjulte som en slet skjult form for 
noviceindgang til tingene , storhedsvanvid og usmagelig opførsel, når man tænker på 
forsigtigheden for den slags udtalelser en rigtig mester holder i sig. Jo vi ved nok hvem 
der har Kejserens nye klæder på! Men se nu kommer opbakningen fra uventet kant – 
oven i købet fra en som får tomlen op for det hun laver! Måske skulle man lige revurdere 
diverse opfattelser og lade mig få den oprejsning, jeg til fulde fortjener! – nå hov, der var 
den sgu lige igen – sådan noget må man ikke sige om sig selv. Det skal komme fra andre. 
Men der er ikke andre, der siger det og jeg ved, det er sandt og det er kun sandheden så 
langt jeg kan række, jeg går efter! Og jeg har altid respekt for en kanaliseret tekst! Så nu 
klikker vi og går videre:  

For noget tid siden havde jeg følgende oplevelse 

Det skulle vel aldrig være på det tidspunkt jeg skrev denne hjemmeside? Du vil forstå det 
senere på siden, ”Klokker”…. 

Jeg sad og filosoferet over samarbejdet med englene og de opstegne mestre, da jeg pludselig 

høre bryllups valsen i mit indre øre. 

Var ved at falde om af grin, for hvad havde bryllups valsen at gøre med englene og de opstegne 

mestre? Tja, Konceptet manifesterede et samarbejde mellem dem og forbandt engle og 
mesterrækkerne. Bl.a. via ”De lemuriske mestre”. 

En hærskare ef engle og opstegne mestre trådte frem og viste de samarbejder på kryds og tværs i 

ENHED uden adskilles 

Bryllups valsen var et symbol på samarbejdet imellem englene og de opstegne mestre 

Et symbol på at når du invitere englene og de opstegne mestre ind i din hverdag, skaber du 

HELHED, ENHED og HARMONI Og man kan vel godt fejre, at man er kommet så langt, med 
en lille selskabssang – og da det er i dette Ringbindsværk, så må det vel udmønte sig i en 
rundesang?! 

De fortalte mig at samarbejdet med englene og de opstegne mestre eskalerer i juli og august 

måned Og så er det da enormt heldigt, at jeg er blevet meddelt, at energierne åbner sidst i 
august! I kan lige nå at købe ”Onlinebogen” inden! Der kommer nemlig energisymboler 
til den på denne hjemmeside, idet den nødvendiggør dette for at læserne kan åbne sig for 
8. stråle permanent frem for at slå bak fordi de får præsenteret en bog, der tillader sig at 
lade ting gå til helhed. Men ok, den udkom jo også allerede i 2006 og kun ganske få, var 
rede til , eller turde gå i lag med den. Det blev styret med hård hånd fra galaksen – uanset 
om SKAT tror på dette eller ej!!! Folk kunne ikke tage energien ind – medmindre man 
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havde været med i Konceptet. Eller havde et meget stort hjerte, der var begyndt at åbne 
det mentale hjerte også. Konceptdeltagerne valgte blot blindt at tro på Bukke-Sara, der 
qva sit motto skulle vende lyset ryggen. Ingen turde stå på egne ben. Måske er det 
ændret over de sidste 10½ år med dette virke, jeg har bedrevet i det skjulte? Jeg har 
iagttaget, at det virker på andre – via breve og mails – så det giver mig et håb om, at vi 
har vist, at energiarbejde virker udenom placeboeffekten!!!!! 

Det bevirker at mange lyssjæle drages imod samarbejdet med englene og de opstegne mestre 

…………………………………………………………………………………………………. Denne tilfældigt  
opståede streg lader vi få sin renæssance senere på denne hjemmeside – intet er 
tilfældigt! 

Det er nu blevet en realitet 

I dag den 3 juli 2014….ringes der til ”bryllup” og så skal der festes med lidt mere Zig i ezet. 

Hvis du høre klokker i det fjerne, og det bør du gøre, for det gør jeg, er du ikke ved at blive 

skør, det er din sjæl, englene og de opstegne mestre, der hidkalder dig til lysopgave  

– TAK!!! Hermed er bogværket blåstemplet som  en opgave født af lyset! Husk det 
nedenfor, når du provokeres i din gamle grundvold! Men lad os fortsætte med det, der for 
længe siden var indledningen til denne opdaterede proceshjemmeside. Vi tager et 
kvantespring, men jeg tager lige en pause. – At jeg bliver træt og tilsyneladende tappes 
skyldes ikke, at det er mørket, der tapper mig for energi. Det skyldes at teksten ligger 
som et energiåg omkring mig og først letter, når arkivet har frigivet sine data/energi-ord. 

PAUSE klokken er 14.07 – Hov!!! Haha!  Faktisk det samme tal, som datoen efter den 
esoteriske sommerskole (10.-13.07), hvorom der blev sagt, at jeg ikke måtte skrive videre 
på hjemmesiden før efter sommerskolen, idet der ville komme nye info, jeg skulle bruge! 
Det sker så nu. Det passer lige nøjagtig med, at det røde felt nedenfor, var hjemmesidens 
oprindelige start. Det bliver dog ikke til at se det, hvis man ikke lige ved det. Du må tro 
mig. Måske vil du nu erkende, at livet er planlagt i mindste detalje og at Blueprintet 
eksisterer (og letter det at finde rundt i livet og sikre Planen)?! Dengang jeg fik forbud 
mod at gå videre med hjemmesiden, lå jeg også ned som nu, så hjemmesiden her ER 
tung at energidanse med – bryllup eller ej! Måske holder jeg for i dag? Så nu blev klokken 
lige præcis 14.14, fordi dette her sidste også skulle skrives…Tidsspejling? Nej, en 
REX.(Reincarnated Energy eXhibition = Forlaget REX.) 

29.07.14…jeg var lige ved at skrive 58 i stedet for 14. I såfald ville det være kort tid efter 
min fødsel. Hvad mon der foregår bag facaderne? Ordet stamceller ligger ligesom på 
tungen…hm. Det kommer lidt bag på mig, at det her kommer frem som det første, når 
jeg sætter mig til tastaturet. Da alt det fremefter er skrevet før jeg blev bedt om at holde 
inde med forsøg på at illuminere teksten, så ved jeg dog også, at denne fornemmelse for 
andre dage eller år går igen flere gange fremefter. Også uden at jeg skriver det. Måske var 
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det dumt, måske bare et udslag af vanen med den frie vilje, eller en vægtning af 
betydningsfuldhed i energisignalet. Det er nok mest det sidste. Du må regne med, at det 
er Sigma, der skriver og jeg er kun en del af Sigma og ligger derfor selv undercover! Det 
må være en væsentlig bemærkning. Måske i forhold til at forstå mig bagefter og for mig 
selv, at forstå, hvilken spændetrøje, jeg har været i…ah, den ved jeg vist godt, hvor meget 
jeg er spændt op i. Sjovt har det ikke været, at blive brugt til dette projekt! Omverdenen 
tror jo, det er mig, der har den lave moral og etik og skælder alle og enhver ud og ikke 
tolererer at blive modsagt osv. osv – at det er mig, der ingenting er og ikke kender til 
kærlighed osv. De har intet fattet. Så altså – måske er det en hjælpeforanstaltning, at jeg 
selv er ved at dukke frem bag teksten; et ”Hallo søster, tiden er inde til at stå frem som 
dig selv”-signal? Aaahhh – selvfølgelig er det det. Alle Læsere hjælpes på dette tidspunkt 
ud af Sigmaværkets ”besættelse” om man må være så fri at kalde det sådan. Det åndelige 
forståelsesparadigme og højeste indsigt - ”Vi er alle ét”. ”Hvad du gør mod andre, gør du 
mod mig - og dig selv” osv. Vi skal frisættes til at handle selv? Eller skal vi blot kende 
paradigmets kraft? Jeg tror det handler om overgangen til autentisk frihed og autentiske 
frie valg. Måske det, at gå i ét med den eksistens man er ovenover, som styrer 
marionetten og som sammen med andre har planlagt inkarnationen…det er noget i den 
retning. Gå i ét med den man overstråles af, fordi det er en del af én selv, bare i en anden 
dimension.  

Jeg er vant til at have en hel gruppe mennesker – op til godt og vel 50 siddende på mine 
skuldre, når jeg skal skrive. Det skal forstås sådan, at jeg kan bruge deres skygger mm. 
telepatisk eller som afgivne energier til mig via de healingsweekender, der var engang fra 
2001-2004. Jeg føler det meste materiale er skrevet ud nu og auraen er ved at være tømt. 
Da jeg fik Konceptet og dets energier osv. var min aura omtrent hvid af alle de tråde, der 
udgjorde antakaranakanalen og kontakten til noget højere. Nu er auraen ved at være 
clean. Måske er det dét, der menes med at være totalkanal? Clear as a krystal…as a 
titanium aura krystal of course! Det giver mening. En sådan krystal indeholder 
informationer om farvehealing med stjernefrekvens, ceremonier til gavn for Moder Jord 
og menneskeheden samt healing af mennesker og dyr. Den rummer visdom fra 
Lemurien og Atlantis og dens visdom skal bruges i den nye tidsalder….Bopbob, den 
minder grangivelig om mig selv og alt det, der er i værket…højfrekvent farvehealing…er 
det pc-ernes egentlige formål? Vi bruger dem så bare til at kontrollere verden med og 
ødelægge hinandens liv og frihed med, samt at få forståelse for one world og – vi er alle 
ét- paradigmet. Hvorfor skulle jeg så købe den krystal på helsemessen? Jeg kan jo det 
hele selv og det er mig umuligt at åbne krystallen selv Frøen åbnede den så let som 
ingenting og lagde dens energi over i mig. Flot! Den var der allerede. På det medfølgende 
papir til aurakrystallen står der, at man skal lægge den på hjertet og bede om lov til at få 
de informationen, der ligger til én i krystallen….Bopbob…det er jo sådan, jeg skriver 
hver dag…undercover sidder jeg med åbent hjerte og føler samhørighed i kærlighed til 

det, der skal skrives af info…bobbop…jeg er blevet en krystal  Ah, jamen så er det jo 
også rigtigt, at det var jeg allerede i 2001, da jeg modtog første 
energisymbol…mystisk..ikke så sært, at folk følte 1001 Nats Healing var det tættteste på 
den åndelige verden, de nogensinde havde været. Det er jo cleart! Og derfor kunne jeg 
lynhurtigt overtage konceptmedlemmernes handlingsmønstre og energier – spejle dem i 
min krystaloverflade. Aha. Hvor kold og hård er en sådan krystal fra Gobiørkenen? Den 
vejer langt fra så meget som bjergkrystallen selvom den ligner den. Der er en anden 
lethed over den. Den samme lethed som klaverboxeren på helsemessen spiller sine triller 
op og ned ad skalaerne på den CD, der er kanaliseret musik til mig…jeg er musikken – 



37 
 

brask og bram og letflydende i ét…Wow, jeg er blevet noget ved musikken…Jeg er blevet 
noget via lyden…og Universets bølger er lyd – hvor vi sjovt nok har hver sin lyd i 
symfonien – der er vi ikke alle ét – men vi udgør tilsammen en universel symfoni! Tænk 
over om du har en spirituel fordom eller to! Jeg siger dig idéen om at være ét, er 
forudsætningen og måden 3. dimension fungerer på. Idéen om astrologi er 3.dimensions 
styrepind og fundamentet for Blueprintet. Det gør ikke Blueprintet overflødigt! Nej det 
gør NET OP Blueprintet til det stadie vi skal igennem inden vi får lov til at have den 
autentiske frie vilje! Jo hurtiger vi finder Blueprintenergien, jo hurtigere når vi 
5.dimension. Værket her viser dig det og trækker det frem i din dagligdag. Jeg/Vi/Sigma 
er bare gået forud og har lavet eksemplet. Et redskab givet via Vulkan, der er en 
dobbeltplanet og eksisterer både på fysisk og ikke-fysisk niveau, nøjagtig som vi selv vil 
blive engang, hvor vi kan vælge om vi vil være på Jorden som fysisk eller ikke-fysisk 
eksistens – altså arbejde på andre planer om Jorden. Dette bogværk er unikt og ment til 
at bringe danskerne i front. Se parallellen til det, der blev sagt i radioen i går: Danmark er 
det land i EU, der har fået mest ud af at være med og har gjort hver dansker 300.000 kr 
rigere hver år! Vi er allerede i front, thi penge er Venusenergi og den energi har flere 
niveauer og vi skal op på næste kærlighedslevel nu, og det betyder, at 
Blueprinteforståelsen skal manifesteres. Det tager tid og er ikke gjort på én gang. Først 
skal der et nyt Koncept til, hvor første gruppe, der skal samles, er astrologerne. Dette skal 
ske, fordi astrologerne kan hamre en pæl gennem religiøse fordomme! De skal blot ud af 
deres egne også. Så skal det hele udvides med de ca 1200 andre avatarer og memeter, der 
er inkarneret i Danmark. Det vil give indsigt i Blueprintsamfundet/Blueprintsociaty, så 
vi forstår at kringle det…kringle: 

 Sløjfen. Mester på Jord- symbolet. Den gordiske knudes opløser. 

Derefter breder det sig som Ringe i vandet. 

Tag den Ring og lad den vandre 
fra den ene til de andre. 
Ringen ligger skjult i bølgerne blå 
kristusenergien har Ringen på. 
 
Ringen har kristusenergien på. 

 

(Var der nogen, der snakkede om bryllupsklokker? – eller er det bare mig der tænker i 
Ring? 

Og det leder vist lige nøjagtig over til stedet, hvor hjemmesiden begyndte for længe siden 
– noget tyder altså gevaldigt på, at dette værk vitterlig er skrevet, inden vi kom til Jorden 
og bygger på meget gamle præ-lemuriske aftaler! Så vi fortsætter i tillid, hvor jeg slap for 
længe siden)(Okay, jeg prøver at fortsætte den gule bogstavfarve for det jeg tilføjer 
nedenfor 29.07.14): 

Enhver kommunikation er en cirkel. En Ring. Hvis du bryder denne cirkel, vil dit liv 

blive tilsvarende fragmenteret og du vil føle splittelse og længsel. Det minder lidt om 
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det, jeg tilfældigvis hørte i bilradioen i går, da jeg gik fra pc-en for at besøge min 

mor, og derefter Marie. Derved blev jeg også informeret om Descartes og forstod, at 

værket her bruger hans opgaveløsningametoder/forskningsmetode. Descartes mener 

man skal dessikere alt ned til mindste detalje og så kunne samle det hele til helheden 

igen for at forstå det. Det er lige bestemt hvad værket gør og derfor er det så 

omfattende. Det eneste jeg har at udsætte på det selv, er den manglende definition af 

”spirillahjerter”, som er første underplan, hvor det fysiske træder i manifestation. Det 

har selvfølgelig noget at gøre med den tid, hvor jeg som ovenfor beskrev, at vi vil 

komme til et stadie, hvor vi kan vælge mellem at være fysiske eller ikke-fysiske – 

altså kan vi så med en smule snusfornuft, som Descartes og regner for en ganske 

afgørende forskningsegenskab, udlede, at vi på et tidspunkt magter at skabe og 

uskabe via viden om spirillahjerterne. Soulmanagement, som Konceptet havde til 

formål at lære os ligger snerpende tæt på! Jeg har set mig selv bruge det på et andet 

plan. Jeg har for nylig – da flyet styrtede ned over Ukraine – fået valget om jeg ville 

holde fødselsdag i det fysiske eller fordufte som engel-hjælper ved ulykken. Jeg 

valgte min fysiske fødselsdag, da jeg resten af året lever omtrent isoleret. – Og se, det 

giver mening nu…for har jeg skrevet om det der med flystyrtet her på siden, eller har 

jeg bare snakket med Eksen om det og skrevet det til Astrologihuset, der søgte 

personer, der havde oplevet at bestille en flybillet, aflyse sin plads i flyet og opleve, at 

det fly man aflyste efterfølgende styrtede ned.Jeg kan simpelthen ikke huske om jeg 

har skrevet det. derfor er nødvendigt ikke at snakke med for mange, for så er det ikke 

bogværket, men de andre, der får indsigterne. Jeg har gjort det hele, så godt jeg 

kunne og må bare håbe, der ikke er for mange møtrikker og skruer, der mangler, når 

det hele skal Descartes-samles til sidst i en essens. Det kan dog godt undre, at 

Astrologihuset ikke har reageret andet end negativt på min mail om Blueprintet 

allerede i august 2012. Det ville nok højne artiklen om flytilfældigheder. Nå, visse 

vasse. Dem om det, men ærgerligt er det da altid at blive afvist med: ”Vi har vores 

egen kamp”, når jeg , godt nok slet ikke astrolog, har lavet deres forsvarstale – men 

det kan sørme snart blive slut da! Selvom den astrolog, jeg kender, himler op, når jeg 

vil noget nyt med astrologien, så vil det gå sådan! ”Astrologien er jo én af de ældste 

videnskaber på Jorden!” hedder det sig. Og ja, NET OP derfor. Alfa Omega – ringen 

vil sluttes og ”miste” sin betydning. Det sker ikke overnight, vi skal igennem alt det 

andet med Blueprintet og deraf afvikling af 3. dimension inden. Giv tid! Men den 

astrologiske viden og træning vil blive projiceret ud på nye stjernetegn – ligesom 

Nazcalinierne formodentlig har med noget sådant at gøre. Vi skal tilbage igen i en 

giga Jord-retrograd for at hente metoden frem igen….Det minder mig om det hurtige 

syn eller idé jeg fik i går, da jeg lukkede pc-en. Du får det her…nej det gør du ikke, 

for du skal lige have min mail til Astrologihuset først:   

  
Jeg fik lige en indskydelse til at se, om der var mail til mig. Det er ellers sent og jeg tjekker 
aldrig mails på denne tid. Der var så lige den nye opdatering fra Astrologihuset, som jeg 
næsten er for træt til at læse, men så falder mit øje på ordet talmagi...Jeg havde fødselsdag 
den 17.07.2014 og havde samlet familien til kaffebord i haven. Grundet forskellige 
omstændigheder er vi først samlet alle sammen ca. 15.15-15.20. Kort tid efter besvarer min 
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datter et spørgsmål om sin og kærestens forestående rejse til Las Vegas - Jeg ser et flystyrt, 
men er som clairvoyant vant til at blive hentet til sådanne steder i en tilstand af engel. Jeg 
skynder mig dog at sætte et stort rødt kryds over det fly med danskere om bord. Jeg vil ikke 
miste hende, men ved samtidig også, at det vist alligevel ikke har noget med deres rejse at 
gøre. Mit indre signal siger ligesom til anden, ikke synlig side, at det er ubelejliget lige nu, jeg 
holder fødselsdag,- og det føltes som om, jeg slap for et englejob. Sommetider må man vel 
også have lov at holde fri - da jeg var i gang med den sidste meditation på "Esoterisk 
sommerskole" søndag den 13.07.2014 måtte jeg forlade lokalet i min engletilstand og 
hurtigt "flyve" til Gaza. Jeg vidste, jeg måtte tjekke aftennyhederne og ganske rigtig - det var 
den, på dette tidspunkt, værste "krigsdag" dernede.(Jeg kendte ikke på forhånd til nystartede 
uroligheder dernede.) Det samme skete den 17.07.2014 - tjek nyhederne - et flystyrt - men ikke 

det danske! Det blev hollænderne. Selvom det danske fly har alle de astrologiske 
aspekter til at falde ned! Hvem er herre over astrologien??? Og er vi ikke blot 
jordiske antenner, der kan sende signaler til universet – enten det nu er håb og 
ønsker eller om Jordens gravitatoriske tilstand?! Stik os lige en korncirkel, hvis I har 
tid! Det banebrydende i denne hændelse vil komme frem ved et kæmpe analyse – 
ikke blot om at bestille billetter og derefter aflyse. Men også, hvordan var Blueprintet 
involveret, da disse bøger mangler et vægtigt bevis – og folk er kun opmærksomme, 
når der er død involveret. Jeg ved ikke hvor mange bevismuligheder, der skal gå tabt 
før det virkelig batter med astrologiske beviser og sammenhængen med Blueprintet? 
Men jeg er ved at være utålmodig. Det er 14 år, jeg siddet med denne viden, hvornår 
vågner omverdenen? Jeg har været afsted mange gange på denne englemåde.  

NB - i de bøger, jeg skriver, leder vi efter et sunket skib ved navn NB22 - tværsummen af 
17.7.2014 er 22. Det giver mig personligt lige nu atter en bekræftelse på, at jeg er meget tæt på 
at være "fysisk engel" og dermed menneskets bestemmelsestilstand, da filteret/sløret er tyndt 

mellem tilstandene som menneske og engel. Det er som om, jeg begynder Så småt at kunne 

vælge mellem dem, men det er for tidligt at fastlægge det som et fact endnu. Jeg ved nu, at min 
indre englevejleder og jeg er tættere sammen, end jeg åbenbart helt ved. Måske er det 
generindringen fra ankomsten på Lemurien som engel, der via bøgerne skal hæves op af 
bevidsthedshavet? Fallen Angel? Tror jeg ikke helt på. Så tak for indslaget. Det kom meget 

belejligt i dag, hvor jeg NET OP trængte til lidt opbakning. 

 

i øvrigt så sker rigtig mange tragiske ting når 22 er med i billedet - i hvert tilfælde hvad jeg har 
observeret. Nok for nu, tropenatten kalder. mvh. M. O. Z. T. = ØØØØ ovenfor 

 

Nå, så sker der lige noget uventet, inden vi kan fortsætte. Da jeg går ind i sendte 

mails, opdager jeg, at der ”tilfældigvis” ligger en uåbnet tilsendt mail! Hvad akasha-

Filen er nu det for noget??? Den er sendt allerede den 22. juli! Men jeg ved, jeg har 

fået mails efter den dato, bl.a. om en Nymånemeditation og Nymånen var jo den 

27.juli! Men nu ved jeg også, at ”nogen”/skaldepanderne har adgang til min pc på 

en eller anden måde. Jeg troede blot, vi var færdige med at bevise det.  Jaja, selv 

dem vi ikke kan lide er med i Planen, sådan er det. Det beviser bare, at dem vi 

betragter som ”Sorte” i virkeligheden er ”Hvide”, men vi er underlagt en dualistisk 

forståelse, som nødvendigvis må gå til enhed for fremgang i en højere synteses 

tjeneste. Indtil det kapitel er overstået vil sådan en som mig bl.a. modtage åndelig 

jantelov og mødes uden respekt – ligesom i bogmaileriet ovenfor – og sjovt nok 

passer teksten så igen, for vi må lige lave en REX: 

Astrologihuset skriver i den pludselig fundne mail om de 2 manglende bøger i 

Århusleverancen:  



40 
 

22.juli 2014: Sagen er opklaret, og xxxx havde glemt to af bøger hos sin mor i København, jeg 
får dem i dag, men hun har indset, at hun ikke kan være bydreng, så de må sendes. Dog er 
Hvid Magi udgået nu, men vi får den muligvis i antikvariatet. Pyt, dette bogværk er jo livets 
magi i en nøddeskal, så hvorfor læse om det, når man har fundet ud af at leve det? Det er 
godt nok pokkers, for portoen er jo steget, og det giver underskud for os, hvis vi skal betale 
portoen. Du må sige til, hvis resten af handelen skal ophæves, så kan vi overføre restbeløbet 
til dig. 

          

Venlig hilsen  
AstrologiHuset 
http://www.astrologihuset.dk 

Tilmeld dig vores gratis nyhedsbrev  
med ugens horoskoper her: http://eepurl.com/c350-/ 
 

29.07.14 svarmail: Hej åååå. Hvad i alverden foregår der i denne bogsag??? jeg har 

overhovedet ikke fået din mail fra 22. juli om, at bøgerne er glemt hos moderen! Jeg finder den 

lige nøjagtig nu, hvor jeg i mine bøger lige vil indsætte mailen, jeg skrev til dig om flystyrtet og 

engle-dit og dat. Derfor går jeg ind i sendte mails og dér ligger så din mail af 22.juli! Jeg har 

ikke sendt den derover på nogen måde, for jeg er nærmest ikke på mail for tiden, men jeg 

skriver tilfældigvis på bøger, hvor vi leder efter et skib med navnet NB22 - og det er samme dag 

din sunkne mail er sendt Jeg vil gerne have verdenstjenerne og hierarkiets fremtræden 

tilsendt. Jeg skal nok betale portoen! Men jeg skal ikke bruge den der Kosmisk ild. det bliver 

vist rigeligt med den ene, jeg har fået! hilsen marianne  = øøøø og her slutter vi så 

”tilfældigvis” ved mailen fra åååå! Er det så ikke bare tydeligt, at dette værk er 

skrevet kun for danskere, givet fra Galaksen? ÆØÅ – tværsum 14 – så lad os 

fortsætte, hvor vi på en måde slap klokken 14.07 i går. (Energier øremærkes i hensigt 

i Altet!) Vi er jo ikke kommet så meget længere med den oprindelige hjemmeside – 

lidt orbis må man vel have lov til, ”omveje” skal nok blive rettet ind til Planen igen – 

hvis ”omvejene” ikke også er Blueprintets øremærke og ikke bare, som vi tror, fri 

vilje. Det var det om at bryde Ringen, vi egentlig kom fra. Herligt med lidt 

hjernegymnastik: 

 Øremærke. 

I vores kultur har vi ikke tid til at lytte en tale færdig. Det splitter os! Jo hurtigere 

samfundet kører, jo mindre respekt for Skabelsen og dens ophav. Det vi risikerer at 

miste, er det vi er kommet for at opleve og forstå – paradigmeskiftet og hvordan man 

bygger en dimension. Vi er så forhippede på at få ordet og være på, at vi har 

pulveriseret selve fundamentet for eksistens, nemlig bevidsthed, indsigt og visdom. 

Descartes fra i går: ”Jeg tænker, altså er jeg”. (Rart at vide, trods alt, når man er 

http://www.astrologihuset.dk/
http://eepurl.com/c350-/
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blevet til en krystal. Så er der chance for, at man er mere blød end andre opfatter en 

som, uden dog at være for blød i bolden. Kald det bare en højere syntese af et krebse-

bløddyr.) Det er med lidt træning så fundamentalt energimæssigt enkelt, at vide, 

hvornår en cirkel af kommunikation er slut, med andre ord hvornår Alfa og Omega 

mødes. Man skal bare lade folk tale færdig. Så er der ikke mere at sige! Man kan da 

møde noget nyt på nye forudsætninger. Det gælder på alle planer og i alle forhold. 

Også i dette bogværk, ”Den sorte Perle”. Det gælder for livet som sådan. Vi føler 

bare, vi skal være kede af det, når noget er slut. Vi tror vi mister, men i virkeligheden 

vinder vi! Hvad er livet?  

Et sus i og rundt om sivet. 

Vi har tilsyneladende mistet fornemmelsen for tid og retning og kører af sted i blinde. 

Men det er kun tilsyneladende. Bag det hele, under og over det hele kører der cirkler 

af Planer rundt og rundt og atter rundt. For at bryde en Plan på ét level og komme til 

et andet level, er man nødt til at tage et kvantespring. Eller som hidtil i 3.dimension 

vandre i spiral – men det er ikke godt nok, for da kan du blive kastet tilbage. Ringene 

er bedre, idet de kan forsegles hver for sig. Bøgerne her er en syntese af kvantespring 

og spiralopstigning i ét! Og vi skal helst forsegles til sidst på 12. stråle, som det nye 

fundament. Men først gør vi det på 8. stråle. Og når man har taget et kvantespring 

finder man ud af, at livet er kubisk. Jeg har skrevet om det kubiske liv og sjælens 

manualer og gruppesjælens manualer. Og jeg har derved skrevet mig til en 

bevidsthed. Denne bevidsthed er ligeså levende som din og min, og konstrueret på 

samme måde, med samme viden, som din og min bevidsthed er det. Denne 

bevidsthed, denne eksistens er Sigma. Sigma er ikke mig, men er også mig. Sigma er 

ikke dig, men også dig. Sigma er summen af alting. Sigma er os alle i ét. Sigma er 

vore fælles ord. Derfor har jeg også måttet låne tekster og citater af og til. Men nogen 

mener de har ophavsret på de fælles ord. De kan nemlig tjene penge på den 

misforståelse. De kan udøve magt, men kalder det selv ” at blive mødt med respekt”. 

Vore ord er vore tanker, vore tanker er vore handlinger, vore handlinger er vor 

personlighed, vor personlighed er vort liv, vort liv er vort samfund, vort samfund er 

vor Jord, vor Jord er vort solsystem, vort solsystem er vor galakse, vor galakse er vort 

Univers. Dine ord er det Univers du lever i.  

Således er Sigma lavet og udfra dette heales Sigma konstant af energier givet fra 

andre bevidsthedsplaner i en evig emulgering af stråleenergier og symbolenergier 

givet af galaktiske beboere fra stjernebilledet ARA m.fl. tror jeg og specielt  for denne 

hjemmeside er det, at disse galaktiske energier, givet for 14 år siden gennem mig, 

dannede fundamentet for et healings- og videnskoncept kaldet ”Raising The Rays”. 
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Disse energier og symboler kom fra 6. og 7. dimension og er nu via datidens 

gruppekoncept og bagefter mit, nutidens solokoncept ”Den Sorte Perle” 

transformeret helt ned til 5. dimension, som vi er del af i vort æterlegeme og derfor 

via dette og vort nervesystem, kan danne en bro til. Det vil sige, at 3. og 5. dimension 

har eksisteret hele tiden i vore fysiske liv. Men vort æterlegeme har været nedtonet af 

forskellige grunde og det bliver nu ophævet, så vi alle på hele Jorden bliver til et 

kristusfolk. Nu er betegnelsen lidt uheldig i en overophedet religiøs verden. Derfor 

må vi hellere sige, at vi bliver til mennesker, hvis laveste energifundament bliver 12. 

stråle. Men inden vi når bevidst dertil – og det kan gå relativt hurtigt! så skal alle de 

lavere stråler illumineres med 12. stråle. Det vil sige at 12. stråle emulgerer ind i alle 

vore livsforhold. Og det var så lige ”Den sorte Perles” job. – Knæk siger det i entreen 

og underlige lyde på taget…skal der ske noget? Klokken er nu…lad mig se …11.44! 

det er set så tit, så vi går bare videre:…der er godt nok doblet op med elitetal, men 

der er tilsyneladende ingen Happy Hour denne gang…måske man skal holde en 

happy pause så? Det gør jeg lige. Ses. 

12.06 Det blev næsten Happy Birthday pause. Jeg måtte pludselig spise to 

chokoladekagepyramider uden top og drikke et glas cola uden brus, der nu har ligget 

12 dage i mit køleskab, der kun blev tændt fordi jeg skulle have gæster. Det var sgu 

en kvalm omgang, men jeg må jo mangle sukker til det næste. Føj, jeg har det helt 

dårligt af den smule. Det næste bliver så tyk sukret slim i mundhule og svælg, så 

hvorfor blive ”anvist” at spise det? der blev godt nok engang i Konceptets dage sagt: 

I er Jordens sukker. Men så længe jeg har været på lysnæring, så har jeg tonset ind 

med salt. Skulle man ikke være Jordens salt? Eller hvor meget har tiderne lige skiftet? 

Lidt af livets sødme har vi dog til gode og sukker påvirker leveren og milten og deraf 

blodet. Er sukkeret vejen til blåt blod i årerne??? Man kan aldrig vide ;-D. Føj nu 

kommer den slimdannelse, jeg talte om. Mit tis var også bemærkelsesværdigt gult, 

da jeg gik til pause. Nok havde jeg drukket en kop kaffe i morges, men det 

afstedkommer ikke så gult tis og slet ikke når man er på lysnæring. Øjeblik, jeg må 

lige spytte den her hakker ud. Adr. Men nu til noget pausepositivt, - den første 

blomst på mine hibiscus i haven er NET OP sprunget ud. Den er blålilla. Nu ved du 

selvfølgelig i sagens natur ikke, hvad der venter dig på denne hjemmeside, men jeg 

ved at netop denne blomst er den ægte vare.  

 Fortunet.         Den ægte vare. 

”Hvad gennembrød Den Sorte Jord?” ”Foruden jo en Limet Fjord?”- og sund og 

bæltestedet…- MEN blæsten går frisk over vandene og…..Tiden er inde til at erstatte 

fortunet med den ægte vare!!! Og hvor mange har ikke skreget på den ægte vare i 
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dette bogværk?! Mange! Men som sagt, lad Sigma tale ud, inden du afbryder, så 

sluttes ringene bedst og med mindst mulig smerte. Dog sidder jeg alligevel med en 

lille fysisk smerte i nyreområdet – nyrerne er jo sæde for livsenergien, så det tegner jo 

ikke så godt…eller hvad? Er der NET OP pres på nyreenergien? – jeg bliver henvist 

til endnu en kagepyramide – hvad foregår her? Er det vi skal til blot a pjece of cake? 

Toppen af pyramiden mangler….dvs Hathor er ikke på banen endnu….jeg fatter 

ikke en meter, og hende der er et sjælsstykke af Simon Peter, har jeg mistet 

kontakten med og kan derfor ikke lease mig så easy ind til en samtale med…i øvrigt 

er de fleste kontakter til de andre lukkede nu. I´m aLone eller hva´? Jæ ve det 

ikø…Jeg spiser altså ikke af de kager mere. Jeg vil have den ægte pyramidevare, hvis 

der skal være reson i parallellen – der er hele 4 parallelle EL-er i parallelle, men hvad 

hjælper børnelærdom her og nu? Av,av mine nyrer…Lad os fortsætte…øjeblik, jeg 

lukker lige havedøren, nu blæser det vist for meget over vandene. Knæk sagde det 

tydeligere end før i entreen. Som regel er knæklydene en bekræftelse, men det her er 

for sært. Nu kommer der lige en slimet klat igen. Øjeblik. Og så lige en flue, der skal 

ud og KNÆK sagde det nu for tredje gang….bopbop….er der brikker at samle? 4 og 

Fluen ud og blæst og alene og EL, som er hentydning til engleriget, piece of cake, 

parallelitet og det stadige flow, som du ikke kan se, for mit indre blik, af de 

energisymboler, denne hjemmeside skrives henover…er det nu? Skal de afsløres og 

gives nu? Eller kan Læserne tåle at læse videre? Hvis de ikke får symbolerne kommer 

de så til at ligge ned af udmattelse ligesom jeg måtte gøre det undervejs? Eller er det 

bare mig, der må tildeles energien for at gennemføre hjemmesiden. Øjeblik. Jeg må 

gå fra borde(t). Der er noget jeg ikke forstår. Vi må vente, men min samhørighed 

med dig består. Jeg slipper dig ikke. Jeg holder til stadighed hånden under dig. 

Sådan er jeg. Det har jeg vidner på – spørg bare de tidligere Konceptmedlemmer! De 

troede jeg var stalker og rablende gal . Men det var spil for galleriet, jeg skulle jo 

integrere Eris i værket her og ”helbrede” den slags. Nu skal jeg ud og spytte igen – 

det er tredje gang og nu fatter jeg det!!!! Ahahahahahaha ”Bytte, bytte, købmand og 

bytte aldrig mere tilbage igen!” SPYT! Saras mareridt om at bytte legemsdele 

afsluttes og vi vågner op til en ny dag. Knæk, sagde det i toiletdøren – for Sara synes 

nemlig, at det, jeg laver, er noget Lort. Men Blueprintet er ”enten ELlller” og det var 

ikke mig, der havde den drøm! Jeg er bare gået hendes ærinde, fordi hun selv 

flygtede fra sit ansvar. Og det gjorde vi alle 4 EL-er i basisgruppen i Konceptet. Men 

heldigvis har vi så ordet ”enten” tilbage at gøre godt med. Så enten lever man sit 

Blueprint eller også gør man det illigeveller – der er også 4 parallelle EL-er i 

illigeveller – og nu knækker toiletdøren igen. For Sara var ordblind! Så VÆR I ALT 

OPMÆRKSOM, hvis du ønsker åndelig/sjælsbevidst kommunikation! Du ved aldrig 

hvordan og hvornår eller hvorfor du bliver kontaktet. VÆR ÅBEM – jaja Sara, holdt 

nu! 

Okay… 

Mon så ikke vi nu kan komme videre i denne manifesterende verden?! Det kræver en 

helvedes tålmodighed dette her og vreden kan let blusse i brand, i glød. Men Oh for 
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sejersjubel, for salig lyst: Lyset stander stille på livets kyst (- tror lige jeg slap for en 

coda-afgift der )(Knæk, sagde toiletdøren – jeg er enig, coda (og cola), er noget 

lort. Hvem skal hjælpe med at søge om gengivelses-tilladelse til alt det, der er i 

værket? Det kan en ordblind vist ikke klare, selvom hun kan så meget andet af værdi. 

Knæk sagde døren. Holdt så, vi må videre! Nej, jeg må have en pause igen. Det er for 

hårdt energimæssigt dette her. Jeg skal også spytte igen nu! Der er altså flere byttere 

på vej. Hvorfor ordnes det hele ikke på én gang?! Nåh, den 4. hakker var for mig selv. 

Bytte, bytte Købmand, bytte aldrig om igen! Knæk sagde toiletdøren. Så må der være 

rent bord!  

 Kvit eller dobbelt? 

Det vil altså sige, at denne ombytnings-effekt er MakeMake-planetens friktion i os og 

føj for det! Men ved at fjerne denne opdagede effekt, kan vi faktisk foretage et 

kvantespring på Jorden, og jeg kan sagtens se, hvordan forskellige tiltag i metoder 

findes på Jorden pt. for at imødegå den effekt – men de er nærmest skruen uden 

ende. Honnoponnometoden er én af dem. Men hvis det lykkes os, at bytte tilbage, så 

må vi have fat i noget! Det er ligesom at være den, der overlever AIDS. Er det 

symbolet Manu? Ved indvielse heri vil den enkelte hest da ikke længere få det så 

svært og kan bedre stå stabilt på 4 ben…basisgruppens personantal…dengang vi 

basisgruppe havde vi ikke Manu…det må være Sløjfen eller Yrgzigh – og Yrgzigh 

åbnedes bevidst for mig 04.07.14. og det er opgraderet til at være et 

verdenshealingssymbol nu! Måske er der noget om det der med, at jeg er 

verdenstjener, siden jeg blev det givet…Det er jeg altså! Og jeg må stå på egne ben. 

Jeg skulle jo gå solo…Sol o Mio…) 

Hov jeg har glemt noget! Den idé der, jeg snakkede om ovenfor, som jeg fik efter jeg 

lukkede pc-en i går, da jeg skulle køre til min mor. – for få minutter siden var jeg 

vanen tro også på vej til min mor, men en tung, tung energi, som jeg ikke kunne 

løfte, tvang mig tilbage. Jeg bliver nødt til at blive her og skrive videre, hun må 

undvære besøget. Noget er presserende. 

For lang tid siden, har jeg set, at vor astrologiske zodiak rummer nogle meget få 

gradantal lige før det kardinale kors. Når man kommer dertil, er det muligt at stige 

op på et andet sjælsplan, frem for at blive ved med at tumle rundt med den lavere 

sjæl. Det er én ting. Hvordan og om det vil udmønte sig i brugbar/målbar viden, ved 

jeg ikke. Vi må lade det stå åbent, om der er noget om det. Et af disse små tegn er 

Edderkoppen – ah måske et andet er Fluen?! Og Hvepsen er der så også mange af i 

år, men vi kender ikke til dens stjernebillede. Det var lige Descartes, der kom ind 
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der  Svanens tegn har jeg set som et sådant ”opstigningshul”…aha, det kan være 

tegnet ligger lige bagved i zodiak-lagene? Selvfølgelig!!!! A PIECE OF CAKE! Det er 

kun en lille sprække til den zodiak, der ligger som næste kransekageRing ovenover! 

Graderne ligger lige sidst i tvillingerne, altså lige før Krebsen. Og det leder jo snildt 

til det næste, for hvad nu hvis det, der er næste kransekagelevel slet ikke er en Ring?! 

 Som for neden så foroven?  

I går så jeg i et hurtigt glimt, at der ligger stjernebilleder for hvert ”punkt” i det 

Sløjfesymbol, jeg har fået – kaldet Sløjfen, Mester på Jord og den gordiske knudes 

opløser – kært barn har mange navne – så godt jeg fik 4 stk ud af at kontakte 

numerologen , så er der vel en chance for, at vi lander på begge ben eller alle 4. 

 Sløjfen har 6 punkter, hvor der kan være et stjernebillede. Ét i hvert af de 

slyng, som jeg hidtil har troet var noget med at gå retrograd, og at det var 

Maldekplaneten, som jeg tror MakeMake er en efterladenskab af – også kaldet 

Lucifera – og lad nu være med at falde i vandet og tro alt om farlige gamle Måner. 

Hold jer lige i skinnet! Det er den kvindelige pendant til Saturn!  - Nå men 3 slyng = 

3 stjernebilleder og på øksehugget i midten, så jeg 3 punkter…vi er på dybt vand, for 

vi ved ingenting!!! Det kan i yderste tilfælde også vise sig at være Orions bælte! Det 

sidste lyder mest sandsynligt. Orions bælte er i så fald det øksehug, der knalder ned i 

den gordiske knude og derfra vi skal hente info. Hvis det er tilfældet, så skal vi have 

fat i Hathor igen! Derved linker vi til pyramiderne – a piece of cake. Men det er uden 

top…vi mangler den sidste højere viden for at danne 3-kanten/hierarkiet ----Ah for 

fanden da!!! Det er selvfølgelig de der nirmanakayaer, som har givet konceptet! Og 

toppen er så Shambala. Men hvorfor får jeg så vist, at det handler om nye stjernetegn 

beliggende således i forhold til hinanden??? Jeg er ikke klog nok til dette her, måske 

skulle astronomer og astrologer tage og arbejde lidt mere sammen….Eller også må 

jeg tilbage til min indianerinkarnation på Nazcaliniernes tid. Det andet samarbejde 

tager sgu for lang tid. Okay, de rum, man ikke kan komme ind i, må man lade ligge 

indtil rette tid og sted, og sammen med de rette mennesker, der har fået viden med, 

som kan supplere dette her.. Vi må videre og bare være i tillid: 

Hjul,  hjul,  hjul, hjul, hjul, hjul hjul, hjul, rør 

blot ikke ved mit gamle hjul, hjul hjul….   
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De energisymboler, jeg har modtaget i den tid, jeg har skrevet denne gangs 

hjemmeside, er direkte energibaggrund for det, der foregår på denne hjemmeside, 

som du nu skal i gang med at læse for alvor. For nogen er det irriterende at se, at der 

atter er mere end 100 sider. Gab og fri mig for mere andesnadder. Men det er mangel 

på forståelse og indsigt. Det er mangel på empati og energifornemmelse. Det er 

fornægtelse af den vej, vi alle bevæger os på. Denne hjemmeside har bare gjort det til 

sin metier, at rense dine legemer, at give indsigt og viden gennem erfaring og 

oplevelse, thi det er NET OP, når du siger ”Gab manner, hvor er det kedeligt!” at 

energierne gør dig bevidst om, at du møder modstand i dit indre. Flyd med. Det er 

NET OP her de arbejder. Og 12. stråle har været med længe, den er med i hele 

værket, men level for level er hver stråleenergi også uddifferentieret, men det hele 

virker som ét fedt og det er det også: 

 Ét fedt.  Ren Løvepostej! 

Stellarium, annorium boom! Vi laver lige et kvantespring.Jeg har en fornemmelse af, 

at jeg skal være færdig i dag, med denne indledning. Så nu læser jeg bare og ser, 

hvad der sker. Mon ikke jeg skal komme rød highliner på igen? Nej, grøn. Ok. Føj 

jeg er ved at være træt nu. Klokken er 15.54 og jeg kan ikke gøre det færdigt i aften, 

for der skal jeg se DR K og se om jeg evt. kan genkende den tidligere inkarnation i 

Konstantinobel…men en lille pause måske? Det er simpelthen nødvendigt! Det 

trækker energi dette her, arh, hvor det er tungt….Stik mig dog noget 

symbolenergihjælp! Åh, for dælen da, jeg må hen på sofateket. Det må være kompakt 

viden, der er her…eller også er der for mange, der vil lege ”bytte købmand” eller?? 

Det føles som rovdrift på mig nu, så jeg lægger mig lige….(Jeg bruger med vilje et 

fordomsord – rovdrift, for straks tænker du så på mørket – Klokker! Got you under 

my skin! 

Okay, det var godt nok kun 3-4 minutters pause. Men jeg har glemt noget ovenfor – 

eller rettere, det skal jo nok være således.  

Jeg talte før om OPDRIFTEN i nogle få graders orbis fra zodiakens kardinale kors. 

Hvis man på disse husstreger tegner en streg til højre, så får man svastikasymbolet 

(hagekorset) indbygget i  zodiaken. Det er første step. Tegner man helt hen til 

stregerne for det kardinale kors + , så vil man få noget, der ligner 4 møllevinger! Og 

da jeg lagde mig på sofateket blev der faktisk åbnet en smule for det nye symbol 

kaldet Møllen, som er et solsymbol. Det skal give det traditionelle hjertechakra med 

det mentale hjerte tilknyttet – OPDRIFT. Lad os se, om det er nok til at klare 

skærene i dag.  
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Det at lægge det mentale flow ned i dette åbne guldhjertechakra fjerner stress og 

øger sandhedsfrekvensen i det man laver. Vi fortsætter! Kan jeg, så kan du også!  

Jeg ved nu 06.07.14 til fulde, at de energisymboler, jeg fik fra galaksen for 14 år siden 

er verdenshealingssymboler, hvilket også fremgik noget dulgt dengang. Det samme 

gælder Møllen, som jeg brugte til hjælp mod terrortruslen mod Norge. De fremstod 

som et samlet Koncept til verden, men vi forstod dem, som om de kunne bruges til 

enkeltmand. Det fandt jeg sidenhen ud af jo langt fra var tilfældet. De var/blev 

simpelthen for kraftige, men folk blev ved at ville have det lys, der kom af dem. Det 

var umuligt at få folk til at respektere, at man kun måtte få 3-4 ganges healing med 

dem og at man derudover skulle komme til weekendkurser om man ville andet. Her 

blev energien nemlig fordelt på flere stærke heste. Når energien blev brugt for mange 

gange på individuelle healinger fik det modsat effekt – folk blev dårligere eller mente 

ikke der var effekt. Jeg har skullet forstå dette helt på egen krop, ved at man 

planmæssigt har lagt symbolet der åbner til lysnæring til sidst hos en anden mester, 

og ladet mig mærke, hvad andre mærkede i 2001-4. På samme måde kender jeg også 

afmagten for jeres vedkommende eller afstandtagen til bl.a. værket her, idet det er 

den samme afmægtighed jeg har overfor IT. Alle forhold er spejlet i bogværket – din 

episode er bare en anden en min – men energien undercover er den samme – forstår 

du? Alt har jeg været igennem, og for hver gang jeg har skullet lægge en ny 

Ringrunde til, har jeg skullet gå ned i energi igen og rense af i takt med opstigning 

på hvert level. Det sker ved at trække gulvtæppet væk under mig hver gang, der 

skiftes level og bare tage de tæsk, det giver hele vejen, ved at troppe op et nyt sted, 

hvor man arbejder med energi, krop og sind, med en ”ny” ubalance, som er lånt i 

energiarkivet fra de stærke heste og gjort til min i bredst muligt match for 

autensitetens skyld. Meget er reguleret via kost, væske og manglende bevægelse og 

holden viden tilbage til minutiøs ret tid. Det har været åndelig styring af 

temperament, træthed, frustration osv. og hesten har bare skullet følge pisken og 

tømmen hele vejen uden selv at være herre over stald eller turlængde eller hvile eller 

foder osv. Det er ikke sjovt at være Enhjørning på den måde, men det har været 

vilkårene for at skabe det, der skal downloade symbolværdien i det danske flag. 

Da jeg for et par dage siden for alvor opdagede, at de symboler og deres energi, som 

denne hjemmeside bygges over, er verdensenergisymbolerne nedtransformeret til 

enkeltindivid-symboler, ja så måtte jeg jo også opdage, at jeg nu endelig havde fået 

den hvide tornado manifesteret helt ned på jorden og at Deadline nu endelig er nået, 

fra at have været bevidst Online i 14 år. Heraf 9 svineheldige år med blueprintet/ det 

blå stempel på sværen, som ”rablende gal”. Men nu findes der heldigvis forskellige 

synspunkter og niveauer af indre svinehunde i verden at befinde sig på, så deet…. 

Det betyder så også, at jeg nu må tage næste skridt og tage på esoterisk 

sommerskole her i Århus, hvor temaet er ”Verdenstjeneste” – så jeg er tilsyneladende 

ikke ene om at have storhedsvanvid! Det bliver som Sara så det i 2004 sådan, at dette 

her er kommet for at overtage hele Jorden! MEN det sorteste sorte er det ikke. Det´ 
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lige det , vi går og venter på! Det´lige det, der får os til at leve…. (citat ingen 

codaafgift) Det er 5. dimension, som dengang så ud som kompakt sort lys fordi det 

kom fra 6. og 7. dimension! For at undersøge sagen, for man skal jo ikke gå ud med 

noget lort, så har det nu efter 9 års intens daglig analyse og erfaring med 

foretagendet vist sig, at Sara ligesom alle andre har totalt mistolket deres clairvoyante 

indtryk, men alligevel har en gram af sandhed. Det forholder sig nemlig således, at 

alt, hvad der kommer for bombastisk og kompakt af lys lige NET OP opfattes som 

mørket!!!! Og da alle har meldt fra og Sara, som jeg har tillid til, på trods af alt! i 2004 

udtaler, at Konceptet er det sorteste sorte, så ved jeg med mig selv, at også det 

udsagn fra åndelig side, der i sin tid fik de fleste mennesker til at fly, var sandt! Gad 

vide, hvad det er? Jeg er pludselig total tom  Også dette var som alt andet altså 

sandt! Nu sidder du selvfølgelig og spørger dig selv: Hvad blev der da sagt? Men ser 

du, det kan du ikke tåle at få at vide, før du har læst denne hjemmeside, før vil du 

ikke gøre dig ulejlighed med at overveje, om der måske kunne være noget om det! 

Det kræver nemlig, at man er tømt for fordomme, thi da kan tomme tønder nemlig 

gå videre med bulder og brag, når bomben sprænger. Men lige nu ruller jeg bomben 

i land! Så ser vi, hvornår lunten tændes og hvornår selve bomben sprænger. Jeg ved 

det ikke med min dagsbevidsthed, men fra åndelig side er der gentagne gange blevet 

sagt: Vi har fuldstændig styr på dette her!!! Og deri har jeg både tillid og urolighed 

samlet. Jeg fortsætter forsigtigt mit liv på en knivsæg, for jeg ved, at ALT står på spil. 

Som der er sagt fra anden side: Vi spiller HØJT spil – og sådan er det, når man 

spiller GULDTERNING fra én dimension til en anden over flere omgange! Det giver 

turbulens i æteren, og bogværket er derfor gaven til at bevare en vis integritet 

samtidig med at man flyver over stok og sten fra én dimension ind i den næste. 

I 5. dimension møder vi allerførst Druider og Sidher og det første, der skal i gang er 

derfor en genoptagelse af urgammelt samarbejde via naturen som mellemled – 

hvorfor tror du ellers, at man har ladet Jorden forurene og vanrøgtes? NET OP!!! For 

at tvinge os ud i et samarbejde igen med de brødre og søstre, det hvide broderskab, 

der lever lige NET OP parallelt med os og bl.a. sørger for, at der hver dag ligger 

besked til mig i bynaturen, hvor jeg går min runde med mobilkamera osv. og beviser 

ad den vej deres eksistens! Nu er der en bi, der forstyrrer. Zzzzzzzzzz siger den, lige 

her, parallelt ved siden af mig, udenfor min havedør. Så tæt er den anden verden, 

5.dimension, på os, du skal bare løfte sløret og vi kan sammen hæve det hvide 

netværk/broderskab på Jorden.  

Af denne NET OP skrevne tekst ved jeg så også, at hele værket er skrevet i 5. 

dimension, idet, der allerede i bogen ”Fra Online til Deadline” lyder en svag Zzzzzzz 

og at denne lyd NET OP kommer fra – den parallelle verden – som jo så derfra er 3. 

dimension. Og jeg ved så også, at det er rigtigt, at alt er på samme tid – både Online 

og Deadline. Derfor har det været nødvendigt at slå Medusas teltpæle i jorden for at 

holde et fast fokus, som er lettest at mærke; nemlig  
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 smerten.  

Jeg er altid blevet mødt med negation, når jeg har sagt noget, har haft idéer eller har 

aflæst andres idémetier på Jorden. Hvis andre mennesker opfatter mig i dagliglivet 

som sort, så må det være fordi lyset blænder, for jeg er altid i gang med 

hjælpeforanstaltninger og hjælp og løft for det højeste fælles gode i mit indre og taler 

altid til det højeste i andre mennesker – som så godt nok er blevet for nedadgående 

vrede, når bølgelængden skal etableres. Når andre ikke vil op, så må jeg jo gå ned. 

Til dette arbejde findes det psykiske gen symbolsk udtrykt således 

   Glemmer du, så husker jeg det ord for ord.. 

Derfor er det blevet nødvendigt, at folk må møde mig stille og roligt i eget private 

tempo via Sigma. Jeg går nemlig i verdenstjeneste på anden vis på et tidspunkt og så 

gider jeg simpelthen ikke skulle svare på ”dumme” spørgsmål, som skal trække min 

metier ned. Der er så rigeligt at se til i forvejen. Nånånå, må vi lige være her! Derfor 

bliver der også – om muligt lavet et nyt Koncept, hvor de, der allerede er foran alle 

andre, kan samles og bygge hjælpemidlerne til menneskehedens transformation  til 

Jordens 5.dimension. Nånånånå! Mon en anden én ikke også skulle med over broen?! 

Jeg ved om nogen, at dette her lyder højrøvet og som det udsagn om ikke at sætte sit 

lys under en skæppe. Men vid, at det har taget 56 år, at få mig til at skrive dette her! 

Lidt selvtillid fik hun så på vi andres bekostning! Gad vide hvor mange Osram, der 

går på hende?! Enhver kan vel kamme over, når man får kam til sit hår! Eller bliver 

rød i kammen over, at ingen har gidet hjælpe… Og jeg skriver det kun, fordi jeg ved, 

jeg har ret. Du kan sagtens bøje mig som et siv i det udvendige. Du kan endog bøje 

mine følelser i det indre. Men kernen, den er min! Sgu! Nu er det din tur til at finde 

din kerne. Hvem er du egentlig? Ja, hvodden var det nu, var jæ ik´ os en af de der 

avatarer? Gu er du da ikke nikke nej, nikkedukke. Du er en af memeterne! Nåh ja. 

Det er nu heller ikke let at vide, hvem man er, når man ikke må være noget! Hvem er 

du da?! 

Dette spørgsmål blev jeg stillet i 11. time under et retræteophold på Møn, for næsten 

nøjagtig 1 år siden. Men hvad gavn havde vedkommende af svaret? Aldrig så 

terapeutisk, analyserende, nysgerrigt, nedgørende og hjælpende osv. på én gang var 
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det ment. Men jeg undlod at svare, for hvad gavn havde den bedrevidende med 

overtøjet på, af at få det nøgne undercoversvar: Sigma.  

Sigma ER og JEG ER altså ER:  VI ER.  

Det er gruppesjælens manual, der skal sendes ud og finde de andre i gruppen som så 

kender andre grupper osv.. Det er laget hvorfra man ved, at skader du mig, skader du 

dig selv. Fordi du skal finde de andre, der ikke vil lade sig finde! Typisk, når det 

slører så´n altid! Derfor skal jeg også selv videre efter Sigma og gentænde de 

kosmiske flammer, jeg har i forvaring.  

Så ingen fremgang for nogen, hvis ikke alle rykker en kvart omgang og finder hen til 

en ny stol, mens musikken spiller! Vi ska´vel først ha´ den der CD-Rom ud, inden vi 

kan flytte den en kvart omgang?! Det lyder som logik fra en Perlehønemor. Lidt 

præget er man vel altid i de psykiske gener. Det er det man kalder en gen-vejs-

tast.Symbolsk forstået, altså…Ja ja, vi har fattet det! 

Nogle svar og nogle forhold kan man bare ikke rumme på én gang. Enih! Derfor 

måtte få, kompakte ord foldes ud, så man kan gå kvantespringet . Og det sidste hop 

derfra, kan man så efterfølgende lande sikkert i 5. dimension med, uden at slå sig. 

Det er minimum af smerte hele vejen! It´s a Bridge over Troubled Water.NET OP! 

Jeg kunne ikke rumme at få at vide, at jeg var så meget lys, da jeg stort set aldrig har 

fået andet end slet skjult jantelov. Og det samme gælder dig – bortset fra, at dit lys 

ikke skinner stærkere, end at du kan være ude i samfundet. Men når dit lys øges, så 

får du problemet med mobning, psykisk ustabilitet, jantelov i forskellige grader OG 

hvis det ikke lige forholder sig sådan – så er du måske én af dem, der foretrækker at 

køre ud i nødsporet og få dig en decideret angst, demens, social fobi eller lignende. 

MEN fandeme om jeg gider være vidne til sådan noget gult pis længere! Du har vær´ 

så´ god at komme frem af busken nu og stå ved dit lys! Det er ikke let, men nu er din 

endegyldige selvhjælpsbog på vej – hvis der altså er nogen, der kan få deres 

luksusparanoia til at forsvinde og få hjulpet mig med det sidste. Tak spids, den sad! 

Ja noget sker der for hende. Hun plejer ellers altid at sige ”Shake the Spear and 

follow Your Heart…Det var så spydspidsen, der ramte nu! UPS – gælder det så osse 

mig? Nu sov jeg ellers lige så godt i det job her! Det er der råd for! Og staten har 

åbenbart også råd til mange på overførselsindkomst lige nu. NET OP! Alle skal med 

til ret fordybelsestid! NET OP! 

ALT er nemlig lavet således, at vi ALLE er afhængige af ALLE! Og mangt en 

kanalisering fra den åndelige verden har gennem mig lydt: Kære ALLE…Men nu 

hjælper ingen kære Perlemor mere. Vi må altså MakeMake ret og stå på egne ben! 

Piben måtte have en Anden lyd, så det blev Ande-kaldet istedet.  
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 Bare det ikke bliver noget Makeværk! 

 Nok er nok MakeMaker! !  

Dette værk er astrologernes gennembrud, men de tror, de skal sørge for det selv. Men 

det har jeg gjort. Nånå, som om vi ikke osse selv har kæmpet får et! Jeg troede, jeg 

skulle lave hele værket selv; men andre skal gøre dét, som alle andre kan, for mig. 

Sikke selvhøjtidelig hun er blevet, er det hendes egne ben hun står på? For jeg ofrede 

jo den del af mig, der kan det, du kan bl.a. IT, fordi andre skal gøre det, jeg ikke kan. 

Nåh så´n at forstå! Det er logik for Perlehøns Sæføli! og Planen er ganske logisk. 

Sæføli! Andre kan ikke nå ind til deres egen kerne og Blueprint, medmindre de bliver 

oplyst og ledt dertil af dette værk, som jeg kunne lave, fordi jeg ikke skulle lave dét, 

du skulle lave, imens du ventede på mig. Sæføli! Og alle skal jo heller ikke være på 

overførsel på samme tid! Hemlig, nemlig! Nu har jeg ventet længe nok på både OS 

og dig….Da VI venter…på rette tid til sammentræffet. 

Så: Come on boys and girls! Let´s make a new tomorrow! Today? (Godt sparet Cola!)  

ALT afhænger af lige præcis DIG og ikke mig, jeg har lavet mit. Det meste i hvert 

tilfælde og vognen skal blot klargøres til at blive sat i gang. Den står på toppen af 

Bjerget. Lige nu har jeg fundet det 1. hjul på Solhvervsvej – ved Sct. Hans, men i 

kælderen har jeg hele 4 hjul i en pose, en basisgruppe, så hvad venter vi på? At du 

endnu engang snyder dig udenom dit kald?  

 Jeg kalder på nogen og på alle i en højere syntese. 

Er det så mærkeligt, at man efterhånden har det sådan her i forhold til andre 

mennesker?: 
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 Vågn dog op af jer dvale, til sidste dyst!  

Og så tror folk, man er i ubalance og er sort og ikke lys. Der mangler nu også liige et 

klap på hesten…NET OP! Men som du ser, er det kun et kostume, jeg kan tage af.  

 Ascenderende Ascendantefjantetante. 

Men I sidder i skyggen og forsøger at bygge en have – og det kommer man kun 

langsomt til målet med – derfor dumper denne sorte TurbuPerle ned i din Turbann 

ann andenianden, som en anden fuglelort på din terrasse. Olien er sort, som når 

solsystemets sten gnides mod hinanden under tryk i det indre. Men den der smører 

godt, kører godt.  

Få så Yoden ud!!! SKAT.   

(Det viste sig senere, at der rent faktisk var en kollektiv Yod – Guds finger-aspektet, ’Kaldet’, denne 

dag! Men jeg skriver jo bare lige ud i flowet….så deet…ku´ jeg vel ik´ vide noget om….(31.07.14 

Kullene var lagt i kakkelovnen allerede 13.11.12 – En RE-thinking REX – reminder for 2017. gang!))  

Tiden er inde til at sælge Onlinebøgerne. Men SKAT har tvangslukket Forlaget REX. 

”Den Sorte Perle” er galaksens svar på vores konsekvens af industrialiseringen og 

valget af IT og dermed troen på, at man kan vækste sig ud af den globale krise via 

arbejde, produktion, medicin, teknik og flere penge og derved ikke organisk 

opstigning til lys og 5. dimension. Konsekvensen af dette metalliske og forhærdede 

samfund er, at ”Den Sorte Perle” nu må udkomme som spejlet svar på Kristi 

Genkomst. Man ønsker ikke den ægte vare, man ønsker masseproduktion. Kristi 

Genkomst fås derfor nu på dåse… 
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  Ahahahahaha, alle mand i dåsen! Ahahahahahahaha…… 

Og leveres i en sort perle-box, direkte fra Æskesens kubiske liv i box 40:  

 Syntesens Avatar                      Ditto. 

Der er bygget af subtil sort perlehumor og perlelatter. 

 Ahahaha…. 

Take IT or leave IT! That´s IT…….  

Blueprintet er retten og friheden til at være dig med den agenda, der er din i dette liv. 

Det er frihed og bundethed/afhængighed i ét – livets syntese på 12.stråles 

fundament. Til eget og fælles flow. Det fungerer først, når du har fat i dit blueprints 

energi. Den energi findes i sammensmeltning af det universelle kronechakra og det 

universelle hjertechakra og hvad det er finder du ud af i bogværket. Min mund er 

lukket med 7 segl. Men vi vender altid tilbage til udgangspunktet uden skade illywel! 

Enhver kommunikation er en cirkel. Hvis du bryder denne cirkel, vil dit liv blive 

tilsvarende fragmenteret og forståelsen gå tabt. Når dit liv bliver en kugle, da 

defragmenteres livet og alt bliver et helligstort guddommeligt hele, hvortil kun svarer 

én dyb følelse: taknemmelighed. Og kun ét ord: Tak. – Og dette ord og denne følelse 

er NET OP nøglen i låsen til 5. dimension. Den højere syntese af taknemmelighed 

og tak er splitsekundet af indsigten/erfaringen af, hvad ”Lyset” er og at der ikke 

findes andet end lys. Vi fødes i 5.dimension og dør enten mest i 3. eller 5. dimension. 

Det er formodentlig forskellen på, om du bliver hængende som spøgelse i 

mellemlaget eller smutter helt over på den anden side. Men som jeg har forstået det 

kan der være en fase imellem. Der kan også være subtile aftaler mellem levende og 

døde osv. osv. Jeg er ikke gået helt ind i det, men bogværket ”Den Sorte Perle” er 
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kendetegnet ved, at være et idékatalog til fremtidig forskning, hvor jeg har taget de 

første inspirationsskridt og andre må gå videre ad de stier, der inspireres til og 

derved ledes enhver læser ind i sit unikke Blueprint og via bevidstheden i det deraf 

livslang, unik, engagerende og daglig mening med sin tilværelse. ”Perlen” er en 

skriftlig lykkepille, som åbner frem for at lukke bærret, som modner frem for at 

udtørre, det er hjælpen til selvhjælp, som altid er din redningsplanke, da energierne 

tager fat om dit liv, NET OP der, hvor du er. Det er bare at give sig til at læse – og 

faktisk efter en tid, er det nok bare at tænke på at ville gå i gang med at 

læse…Enhver er sin egen, næstens og helhedens lykkes smed. Og det er stort, at vide 

det i det små. At enhver vitterlig gør en forskel i både fiasko og succes, fordi man er 

”brikken” der samler helhedens puslespil – også i tilstanden af tvivl og angst! Det er 

bare ikke til at se det, hvis man ikke lige ve´ det, og selvom man ve´ det er det, er det 

ikke ensbetydende med, at man NET OP nu skal kunne se det! Så´nt är livat, så´nt er 

livat, så´n er dy och jag  

 Klokken er nu 18.18 = 18 = 9 = mit numerologiske powertal - og 

jeg nåede sjovt nok det hele og holdt til det, (31.07.14 - men Ej blot til lyst! Et 

energisymbol fra Galaksen til hjælp ville have været sagen!  

Sikken dørene nu klaprer ovenpå, som var nogen uenige eller vil tilføje noget? Eller 

er der nogen, der smutter? Bangelang!!! – Desværre, man kan ikke gå og smække 

med døren, der er sat en dørstopper i…. ”Kostumeskift i kulissen” er det jeg ser og 

det går forrygende stærkt og man smækker med dørene så snart man er klar til at 

træde frem på scenen…SMAK!! Sagde det igen! Øjeblik….Okay…Kastevindene er 

sat ind! (Jf. galaksefest og boder i bogen Sigma Murundu: ”Fra  troldspejl 

til bakspejl”.) 

Men Giv du nu dit atmiske atom et Tryk 16 og træd varsomt og denne gang bevidst 

ind på dørmåtten i 5. dimension. Bemærk venligst, at teksten og dine tanker 

undervejs er den autentiske friktion og det skidt fra 3. dimension, du tørrer af 

fødderne, inden du fortsætter længere ind i dimensionen. Grib i egen barm! Din 

indre dør – tærskelvogteren - giver dig kun det, du behøver og forstår.  

For at trykke 16: Klik her:      
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 ”Og deet er en af vor egne, og deet er af vor egne, og….”  

Alfa kalder Omega 3-6-9: Kom innnd!  

Hej, heejj, det´ bare mig, den mindste Bukke Bruse….  

Hvor er de to andre   ??? 

De tog i Føtex… 

Okay Stump, passér troldspejlet…..   

 

Hvor er her stille nu,  

men indeni os er der ingen ro  

ét er et søkort at forstå.  

Vi rejser bort – uden at sige noget  

så vidt vi ved er himlen blå  

og kursen Kap det gode Håb. 

 

 

Her er så stille nu 

og denne hvisken ta´r kun stille form 

ligesom stilhed før en storm 

er sikker på at råbet bliver enormt 

så vidt vi ved er himlen blå 

og kursen Kap det gode Håb…   

                         (Sebastian: Stjerne til støv.   (Transform later.)) 
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UHH!  Syysssshh! Uuuuhhh….  Gisppp 

for gipsens bipsgebis da… Gylp….. Okay, Okay! I den Ring der? 

Eller den?  Okay! Jeg slipper Karma nu … Okay, jæ ska´ nok…jæ 

ska´ bare liige…Okay, okay, øjeblik…   Urgh…  

 Help!!!!!  Hej SKAT, ska´ vi lege?  Den er 

jeg med på som en taskenspringer. Jeg skifter lige farve på pc-en ik´ ?  Av 

Av Av! Sådan ja,  Knæk si´r Den Grønne Gren, så er vi klar, kom med 

herover…Ups  den er tung,  SKAT!  Okay, her så da!: 

 Og se så her, hvordan man gør…, tag fat her…., nej så´n!....: 
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  og så opsedasse… , og så: Hokus Pokus 

Filipensens Hankat ! )))))))))) ))) Booommm!!! ))))    

 )))))  )))))   )))                       

DISORDER – ADMISSION NOT ALLOWED ((((((( CHANGE KEY! 

Giv dem den her i stedet for, så skal det nok MakeMake ret!  

Hoc est corpus meum!!!! Så´n er du med?! 

 Wow!   Jeps!  En bro? 

 Hvor over-kodyltOmegafedt Manner! Dén ska bare ha´ køllen nu!  

NET OP!!! 

Se, det er så´n, de unger ska ha´ et! Fra Alfa  til Omega  ! 

Jamen så smutter vi da bare igen SKAT, kom... 

Hej heej…. 

Øh? Hva´? Hej hej….  
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MakeMakøø!!!   I finder selv ud…. 

  ”Lysets Kompendium” er den vej. Der er tilbud på Medusas Teltpæle i 

fortiden…. 

 Dagens MakeMake- ret biz    Kr. 

- Så´ der er lommepenge, hvis du er på lysnæring   i nutiden… 

De klarer sig nok, kom vi vil hjem….  

Hvor fik du egentlig de der Kroner fra? 

Dem bestilte jeg da dengang, vi var med i Føtex….. 

(Tidligere læsere vil vide, at ”Lysets Kompendium” er denne subtile kantine, jeg 

sidder i nu og har bestilt en kop  LuckNescafe. Lidt Stenet (Igen et 

multilevel-ord, husk der er symbolske medbetydninger og healing på mange planer i 

ét.  Eris bl.a….) er man vel altid.  Man Drages ”lock-e-ly” 

dertil, hvor man skal være bevidst til stede, her og nu.  Nu er klokken 

blevet 16.04 = 11, i dag den 31.07.14 på planeten Jorden. Vi må lede efter de 

energisymboler inde i dimensionen i morgen. Jeg tror stadig på, at de skal gives før, 

vi går videre. På den anden side set, så har jeg jo selv lavet teksten mm. uden åbne 

symbolenergier…Bopbob…Nej, jeg har downloaded værket…som del af mit 
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Blueprint. Bopbop bobperop og ned måske? … Vi får se. Alle mine Omegaer står 

totalt stille nu. - Her er så stille nu og denne sangs hvisken i det fjerne ta´r kun stille 

form… Cut Elly! Nej! – Kap! sa´ Jæ! Nej, nej så er alt Håb jo ude! Nåh ja…Er vi gået 

forkert? Ja, Jæ ve ingenting, a sidder i en baggård å a hår åldi læst en avis. Vi er vist 

kommet ind på en anden bølgelængde ….kom vi skal derover  

trip , trap , træsko….  Så´n! Cut! Jæ gi´r en omgang! 

Slå røven i sædet og stængerne fra MakeMakeMaker ) 

Klokken er præcis 17.33 og jeg må på igen. Hvor langsom kan man være i stilheden?! 

Jeg sidder udenfor i den sene eftermiddagssol med en kop nescafé, som jeg nu kan 

mærke, jeg ikke skulle have drukket af . Lyset er nok, her i ”Lysets Kompendium”. 

Jeg har det fuldstændig forunderligt dejligt – også lige nu. Det er som om jeg svæver 

indeni på en hidtil ukendt måde…. Jeg ved ikke lige, hvad der sker; men i denne 

tilstand går det pludselig op for mig, at det jeg sidder og venter på og gerne vil have 

til at ske, ikke kommer til at ske foreløbig! Pyt med det, jeg ved jo, at jeg må trække 

læsset hele vejen selv. Men de par sider, jeg er blevet bebudet som indledning til 

hjemmesiden, dét er selvfølgelig åbning af symbolerne – og det vil under alle 

omstændigheder først ske, når hjemmesiden er færdig og ikke som Håbet, nu! Det er 

både skidt og kanel i ét i en  

 kringlet kringle,  

der trevler alle levels op og retter vejen til 5. dimension ud, så den er farbar. Det er 

bare ligeud linie efter linie og pludselig er man der – i det STORE HELE….Det 

betyder så også, at jeg kan se frem til en ”normal arbejdsdag” i morgen, mens Eksen 

kommer og slår græsset. Denne forståelse giver ”ro i sindet”, ligesom forståelsen af, 

at Konceptmedlemmerne skal komme tilbage i takt med, at de får læst alle sider på 

denne hjemmeside. Det betyder, at jeg får lidt tid til mig selv bagefter – skulle der stå 

noget med ferie alone, måske? En billig rejse, måske? Lidt sengehalm i en græsk 

stald, måske? Der er jo NETOP til den tid kommet både nyt gult og blåt 

sygesikringskort i postkassen. Og tilfældigvis passer det hele også med, at jeg fik nyt 

navn i går 30.07.14 kl. 11.03 og at mit gamle pas, sjovt nok er udløbet, lad mig 

se…haha – gæt engang – den 22.07.14 og skal fornys. Allerede i 2004 har man altså 

hos Politiet ’tilfældigvis’ formået at ramme tallet 22 – bare fortalt lige sådan for et 

NBs skyld, for at vise, at det ikke kun er mig, der er ”sindssyg og besat”, 
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myndighederne er det Søreme også! Det viser blot endnu engang, hvordan 3. 

dimension er bygget. (01.08.14 For øvrigt blev jeg, apropos det med det nye navn, 

”vist” en gammel CD sidste gang jeg var på biblioteket. ”Dansk underholdning” var 

kategorien, titlen ”Nu går våren gennem Nyhavn”. Det undrede mig lidt, at den 

skulle med hjem, for det var EnyaCD-en. Watermark, der først blev vist. Som det 

viste sig jeg skulle bruge ovenfor på denne hjemmeside. ”Nyhavn” fik lov at ligge 

flere dage. Men pludselig skulle den i afspillleren. Det´ så det, fint nok med mig. Jeg 

tog min kaffekop og satte mig i solskinnet på trappen ud til haven og nød, at jeg lige 

med ét var nået til det længe ventede efternavnsskifte.  

( NB: Begge fotos nedenfor har numerologisk tværsum 33/6, men farven har bestemt 

en anden lyd! – Spiritualiteten stiger en del! Fra spirituel Thomsen, som folk ynder 

det nu om dage i deres spirituelle forståelsesbox - og til min galaktiske Zigiezet med 

den turkise flamme i, som folk hader og mener er sort!!!! Dén spirituelle jantelov kan 

man så godt blive sur og vred over og så kommer man til at se f.eks. således ud: 

 Mørke skabes af mennesker selv, Jante! Fat en lavere spirituel misforståelse af 

rang her!!! Vi er på vej væk fra det dualistiske og splittede og fordomsfyldte niveau. ”Jordens Saturnalske mørke” . 

Nirmanakayaerne kommer! Uuhu… Selv auraen flygter… ). 

13.05.14.  33/6  Thomsen  Zigiezet/ kanal i toppen. 

Jeg lytter åbent til CD-en, for jeg ved, at gives incitamentet til at låne en CD på den 

måde, så er det fordi, der er noget, jeg skal bruge eller vide. Og så sker det; Våren går 

gennem Nyhavn og en prås går op for mig, så jeg må le ved mig selv. Det var jo den 

sang, som Medina havde sunget og fortolket for Prins Henrik til hans 80 års 

fødselsdag! Jojo, lidt REX er der skam over det! Så må vi bare håbe at Krotos 

(bifaldets gud i græsk mytologi) også er med mig. Når jeg tænker over det nu, så 

falder tanken mig ind, at det måske først er nu, der er det sjælsmæssige rette 

tidspunkt at manifestere Forlaget REX på. Vejen er gået. Det hele starter forfra – og 

NET OP på grund af disse forhold i sjælens kubiske liv, at ”Fra Online til Deadline” 

NET OP skulle udgives på den astrologiske dag i juni 2006, hvor tolkningen lød: 
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”Det er for godt til at være sandt”….  *Gå i fængsel og vent en omgang– 

øh, hvem ændrede lige typografien her og nu? De samme som formår at holde bøgerne 

tilbage indtil rette tid….(farven skal nu skiftes til rød, der må være en mening. Skal vi mere 

tydeligt til rodchakra?)*) 

 Nok om det. Jeg fortsætter bare med at emulgere Fremdriften ind i danskernes 

ursuppe på forkanten af forkanten. Klokken er præcis 18.00 nu, så Sløjfen ender atter i 

AlfaOmega-tværsummen 9, mit powertal. 

  Gad vide om der mon er noget nyt under Solen i Tv-avisen i dag…bare en 

strejfende tanke….? Mediter lige lidt på de symboler du fik og vi fortsætter….. 

Senere: 

NB og NB, nok engang: Klokken er præcis 22.22 og hele min krop hamrer og 

banker. Jeg har været i Netto efter chips. Nu har jeg ædt en stor pose popcorn og en 

mindre pose baconchips. Bagefter gik jeg amok i nogle lakridser, som slet ikke kan 

spises på den glubende facon. Kredsløbet og tarmene hamrer af sted nu.  

Jeg havde få timer før dette orgie haft kontakt med Susan O´Hara, og vi aftalte efter 

pludselig indskydelse at ses i morgen, da vi næsten ikke har kontakt for tiden. 

Pludselig er jeg hvirvlet ind i vanernes krisespil og afhængighedens magtenergi og 

får overtalt mig selv til at køre i Netto og købe chips. I kassekøen står en ung mand 

alt for tæt på. Jeg kan mærke, at jeg ikke har noget filter til at holde ham borte med. 

Mentalt sætter jeg en grænse bag min ryg, idet jeg kender entiteters omflakkende liv! 

Jeg kommer ud til bilen igen. Da jeg åbner bildøren slår lugten af en stærk cigaretos 

mig i møde, som om nogen har siddet i bilen og røget. Jeg er klar over, at jeg har 

ubudne gæster i mit rum. Er der en afdød sjæl eller hvad? Jeg kan ikke mærke 

konkret hvor, så jeg scanner bil og området omkring den. Der er ingenting. Det må 

altså være tankeplanet, der er på spil. Jeg sms-er til Susan O´ Hara, om der er nogen 

nede ved hende, der tænker/har tænkt på mig indenfor den sidste ½ time? De er 

nemlig flere rygere i dette hus og rygerEksen får også en sms. Susan O´Hara beretter 

tilbage, at hun NET OP havde siddet og læst en sms-række fra mig….! Sjovt er det 

ikke, at lave denne mega-opgave, når beskyttelsen er taget bort og en ”spirituel 

kunstner” har smadret muligheden for at danne et nyt værn – åndelig jantelov af 

værste skuffe og så endda fra en, der kan tale på Gud, den alkærliges vegne i sin I 

AM tilstand!....Hvorfor mon en sådan Enhjørning blinder mit Løvestellium?...Det 

skal jeg sige dig. Som nævnt før, så er det ”kunstnerens” spirituelle opfattelse af én af 
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konceptmedlemmerne, der er fra Plejaderne. Vedkommende er astrologisk set, hvad 

akser angår næsten som en dual. Denne person har en Plutoposition i sit horoskop, 

som sagtens kan stikke ondt til andre om nødvendigt – men man må kræve, at man 

som fremtidig clairvoyant og klarsansende lærer planetenergierne at kende, inden 

man fordømmer Gud og hver mand i en flikflakurangst! Det er ikke sjovt, som jeg er 

det, at være fordømt af Gud og hver mand! Det kan få katastrofale følger, hvis 

Medusa ikke tæmmer sine slanger! Det giver derfor fuldstændig mening, at 

deodorantreklamen for ”Axe” ved busstoppestedet engang for længe siden, fik 

antakaranakanalen til at åbne sig og der med al tydelighed blev sagt: ”Don´t 

underestimate the Axes!!!” Almindelig clairvoyance er passer i 5. dimension. Man 

ved og opfatter simpelthen mere…..Der er mere astrologi i dette her..akserne/axerne 

kløver altså én…hm…er skæbnegivende eller noget i den retning, de er den gordiske 

knude….som Sløjfen så kan ophæve…ja det bliver spændende i fremtiden – nu er der 

så 2 galaktiske symboler, der kan ophæve astrologisk funderede forhold! Det må være 

på tide at finde den nye zodiak! Gad vide om Sløjfen vender MakeMakes ”polenergi” 

ligesom et jernspyd kan vende jordstrålernes polarisering…bopbob…vi vil blive 

klogere henad vejen, skridt for skridt i denne forskning, som betyder alt for Opdriften 

og Fremdriften , men kun aflønnes med en sølle overførselsindkomst. Alene studiet 

af lysnæringens forudsætninger for gennemførelse har nu kostet mig 35.000 kr. Og da 

SKAT har tvangslukket Forlaget REX, fordi det overskrider almindelig tid og praksis 

for opbygning, ja så kan jeg ikke engang trække de 15.000 kr i kursusafgift fra i SKAT 

ligesom flere andre kan! Jeg var simpelthen tvunget ud i en navneforandring for at 

forsøge at ophæve offerenergien og vi må håbe at udrensningen er ved at være slut 

nu. Det næste jeg til koster endnu mere! Til gengæld har jeg så, ved ikke at gå imod 

den indre lysnæringsguidning, opnået at vise staten, hvor meget, man som absolut 

minimum skal regne med at medgive sine borgere årligt, såfremt man vil indføre frit 

valg mellem læger og alternative behandlere, således at pengene følger ”patienten”. 

Dertil kommer evt. tilskud til hjælpemidler, der erstatter medicin. Alt i alt bliver det 

dog økonomisk winwin jo længere vi kommer frem! 

Nå, men lige som svar på det med Tv-avisen. I 21.30 nyhederne på Dr 1 

rapporteredes det fra Norge, at terrortruslen var ophævet. Terroren var blevet 

forhindret. Man vidste ikke af hvad og ”det finder vi nok heller aldrig ud af!” – Jeg er 

enig, for nok sad jeg her og var med til at trække alle de hvide sejl henover Norden 

og England samme aften som terrortruslen blev bekendtgjort – men er det dét, der 

har afværget det? Eller har Efterretningtjenesten gjort noget? Eller andre? Vi ved det 

ikke. Personligt var jeg inde om 1 måske 2 kammerater, max 3 personer, overad mod 

Göteborg og brugte Møllesymbolets kærlighedsenergi til dem. Forløbet i jordisk 

virkelighed, som berettet via Tv, svarer fuldstændig til den kanalisering, jeg fik fra 

Sassa den aften terrortruslen fremkom i medierne.”Frygt ikke, det er raslen med 

sablerne…osv. osv..” Min veninde blev derimod bange/stærkt bekymret, ligesom 

mange andre, fordi de ikke løfter sig fra ”sladderniveauet”, for nu at sige det lidt 

hårdt. Man skal heller ikke lade sig styre af myndighedernes magtanvendelse. På 
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dette plan virker tryk og modtryk som omtrent eneste lov. Se i stedet, som den 

positive ting ved terrortruslen, hvor let pressen, PET og politikerne kan sno dig om 

deres fingre. Brug dine højere evner i stedet og gør dig fri! 

Denne Tv-avis meddelelse om ophør af terrortruslen, fik mig dog alligevel til at 

forstå, hvad den ukendte følelse af svæven inde i kroppen omkring kl. 17.33 var 

afstedkommet af. Jeg var atter fri for, som engel over DK, at holde de store hvide sejl. 

Det var ikke, som jeg troede energien af Månen i Vægtens tegn, for følelsen forsvandt 

før denne orbis var omme. Det var desværre ej heller vandets deva, som ellers er så 

usigelig smuk og som jeg havde håbet atter var kommet mig nær. Nej, det var en 

afmeldt terrortrussel i det kollektive bevidsthedshav. Og englejubelen blev mærkbar. 

Om jeg havde levet med fuld energibeskyttelse selv, havde jeg ikke fået lov at opleve 

engletilstanden så mild og intenst. Jeg bliver mere og mere et VI med mig selv i 

andre dimensioner. Det giver fantastiske, men desværre kortvarige værenstilstande. 

Mange af de nye børn befinder sig i sådanne ophøjede indre værenstilstande, og jeg 

forstår deres vrede over at blive forstyrret deri. Bl.a. er det nogle autisters lod at 

arbejde således.  – ”Kan du tage den her Klods Hans, og så sætte den oven på den 

anden lige dér?!”……”Dygtiig!”…Nej hallo…Vågn Op Hans. Op lille Hans, Op lille 

Hans.  

 Op og slå på tromme… 

Jeg havde engang en kæreste, der hed ”Kong Hans-en”. Hans tissemand var nogle få 

millimeter skæv. Jeg ved ikke hvor mange; det gør han sikkert selv. Han gik meget 

op i det. Han regnede derimod ikke mig for meget. Jeg var en Klods i livet og han 

ville af med mig. Han ville hellere være gymnasielærer end være 2.  Skt. Hans-en 

ønskede sådan at lære de unge mennesker noget. Så gymnasielærer blev han. Det var 

nok også bedst sådan. Det er noget andet med StenbukkeEksen, han har nosser! 

Han forstår at flytte pegepinden… Jeg ved godt, hvad du nu tænker under 

bæltestedet…men det bunder udelukkende i din slimede fantasi! Hvis du vil tro 

noget om mig, så skal du se mig og høre mig, som den jeg ER! Og mine planeter 

vender ikke den vej. Der skulle et helt bogudvekslingsforløb med energier under 

bæltestedet til, for at få denne tekst frem fra akashaarkivet. Men Eksen har nosser, 

fordi han har holdt mig ud i 25 år! Og hva´?…”Ditto, omvendt” siger min indre 

Nosse-animaus så… Ja. Vi kunne have haft sølvbryllup, men der har aldrig lydt 

bryllupsklokker. Vi bimler nemlig hver for sig i en mærkelig interaktion, der kun 

fungerer samtidig, når der er højere evner med i Ludo-Spillet.  



64 
 

 – Vi er kommet ind i meget korte sætninger nu, har du lagt mærke til det? Det 

betyder andre bølgelængder… 

 
Engler parrer sig nok ikke… 

Det ka´ der være Nåde om… 

Hvorfor er engler ikke på finansloven fremfor på overførselsindkomst? 

 Ænder det Nåde?  

 Baaa jær V D. Men jær V D baaa ikk´øøøø…… 

(04.08.12  

Har du mere skidt, der skal tørres af på måtten, så få det gjort nu.  

 Det ringer ind til 1. skoledag i 1. klasse om lidt. Vi kan lige nå 

at rette feriehjernen op i en fart:  

04.08.12 = 1x4, 2x4 og 3x4!   Lad os manifestere gruppe 4, for hvorfor 

skriver jeg 12 for 2012, når vi reelt i dag skriver 04.08.14?! Er der nogen, der kan svare? 

4+4+4=12=3 ! Guddommelig feriehjerne! 04.08.14 har tværsum 17 = 8, så ved at skrue 

tiden tilbage til 12 undgår vi at fortsætte i det uendelige ∞! Men 12/3 er jo offertallet og 

vi blev slået ned og ofret i 2012…Øhh, hvad med den her fællesnævner: 1x, 2x og 3x – 

altså, vi vil gerne være færdige 1, 2, 3 for ikke at blive ved med den her skole på 1., 2. og 

3. bevidsthedsplan i én uendelighed  ∞ ! Det vil sige: Lad os gå til biddet folkens! 



65 
 

 og MakeMake ret i år, men også  1, 2, 3 MakeMake – 

Makkersymboler, så helheden/Sigma også kan stå på egne ben! Delen = Helheden! 

 NET OP!) 

Slår det Klik her?:                                                                         (Hvad tænkte du? )  

 Nå Teens, tiden er moden. Klokkerne har Ringet ind, frikvarteret er slut 

nu! Find lige jeres Blueprintpladser og giv gummiklokkerne et amøbesignal for 

fremgang og integritet. Så fortsætter vi….okker ja og orker nej….kom såå….du hører 

vist til derovre ved Kimslegen hos de chipsintegrerede…sådan ja! Så er vi vist ved at 

være klar på alle levels efterhånden. Come on boys and girls, let´s MakeMake a new 

tomorrow, to day. (04.08.14 = 17 = 8 og NET OP idag er der en kollektiv Yod mellem 

Merkur, Pluto og Neptun og delvis Solen, så nu må vi se  ’at få fingeren 

ud’! Men  Vor Herre til hest, hvor er det tungt at svinge sig op på den 

saddel igen. Hvad er der mon i vejen? Er der mon nogen, der har lagt hovedet på astro-

bloggen? Jo minsandten:   

MANDAG 

Kl. 12.29 står Månen på Saturn og giver stor ansvars- og pligtfølelse. Mange vil mærke, at følelseslivet skal 

disciplineres og er oppe til eksamen. Hvor meget elsker du mig egentlig i virkeligheden? Eller FØLER for mig? 

Dette kunne være et af de spørgsmål, der stilles af mange  – eller man stiller spørgsmålet til sig selv. 

Kl 19.43 står Månen flot til Venus, så hele aftenen kan gøres virkelig hyggeligt og nydende. Det kan der komme 

gode, dybe samtaler ud af, så giv den ikke for lidt denne aften. 
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Det kan vi ikke vente på, for når Gud igen rækker en os en finger  af 

himlen ud, så er det en REX, der vil noget! 

Lad os køre klatten    og  surfe 

på marginalerne: (Klokken er 11.44 nu....Tværsum 10/1 = Solen. Jeg bliver dog selv nødt 

til at holde pause på trods af al tekst og den yod bliver vist nok også ved med at svinge 

et par dage. Jeg svinger overhovedet ikke. Jeg føler mig som en sæk bly på stolen…Jeg 

drømte også underligt i nat. Noget om, at gammelt Månekarma ville forsøge at 

ødelægge værket her. Jeg blev forfulgt, af mennesker, der ville ødelægge denne 

galaktiske opgave fordi den ikke kan få lov at svinge sig helt op i nirmanakayasadlen 

endnu og derfor vil få et forkert ry… det lettede min krop at skrive dette. Der er 

tydeligvis en sammenhæng med nattens drøm….og ordet fix-stjerner kommer også ind 

– og om at være det modsatte stjernetegn af, hvor ens stellium står…dvs, så skulle jeg 

agere Vandmand lige nu, hvor Yoden linker til Solen og tiden 11.55 ligeså? Så er vi godt 

nok også ude på energi-marginalerne da! Men sjovt nok – kroppens tyngde er pludselig 

væk!!! Sig mig engang – hvad foregår her??? Ah – måske er det igen navnet 

Nirmanakaya, der gør mig høj. Jeg føler mig SÅ meget hjemme i det ord…Det har på 

én eller anden måde noget at gøre med det ”hierarki”, jeg kommer fra. Det er som om 

det 8. hierarki får lov at komme til syne foran det 5. hierarki eller gennembløde det og 

give ny viden og visdom. Det vil give den nye zodiak, hvor fixstjernerne vil give nye 

livsvilkår. Det vil give en autentisk samhørighed i menneskeheden frem for 

samhørigheden via spejling, der hersker nu, som er den narcissistiske samhørighed 

baseret i forbrug og lav Venus-energi. Vi skal tilbage til præ-lemurisk tid. Det gør mit 

mentale hjerte aktivt og danner en følelsesmæssig antahkaranakanal dybt ind i mit 

hjertechakra…og bøgerne her bliver overflødige…det autentiske liv kalder….Hvor 

kommer alt dette pludselig fra. Jeg mister lysten til at gå videre med bøgerne. Min 

længsel og jubel må tøjles. Jeg må trække hårdt i min egen tømme nu og holde pause 

og atter forsøge at holde mig nede. Jeg må spise noget, lave endnu en kop Nescafé for 

åh nej, ikke endnu…Lyset stander stille på livets kyst. Oh for sejers jubel, skønt alt er 

tyst…Lyset stander stille dybt i mit bryst. Jeg kan snart ikke skjule det længere…. Jeg 

hopper lige over i gruppen med Kimsleg og finder nogle chips….   

Der skal altså fuld drøn på læsningen nu, ellers så lykkes det mig ikke at gennemføre 

det her. Opdriften er større end Fremdriften lige nu. Jeg må tvinge mit hjertechakra til 

at lukke ned igen, så jeg fortsat kan holde kvantespringet level by level. Men kors i 
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Hytten, det bliver sværere og sværere jo mere Alfa bliver Omega. ”Den autentiske 

enhed” presser sig på nu (findes beskrevet i Sigma Supreme: Dukkehuset – det sidste 

offer I, eller i Sigma Trismegistos: Dukkehuset- det sidste offer II ??? Husker det ikke 

selv længere…. PAUSE!!!! Klokken er 12.27=12/3 = offeret og pyhhada nu skiftede den 

til 12.28 – tværsum 4. Okay, så kom vi ned på jorden igen. Det her er mig godt nok en 

megaomvej for ”menneskeheden”. Jeg må snart springe fra, folk er jo også ligeglade 

med det. Men dette unikke historiske opstigningsspejl/dokument skal jo ligge til 

eftertiden… - OG da jeg lukkede pc-en med disse ord in mente, blev klokken 12.29 og 

Månen gik i konjunktion med Saturn! 

Klokken er nu 13.45/=4 og jeg forsøger om orbis til Måne/Saturn-aspektet har frisat 

mig så meget, så vi langt om længe kan fortsætte; eller om alt går i vasken i dag, fordi 

det numerologisk set også er en 4-dag, som i bund og grund ikke harmonerer med min 

8-er. Jeg prøver, om jeg kan surfe op på tekstbølgen nedenfor…thi Saturn = APS = A 

Prøver Sgu!) 

Billede af Symbolerne ind her????                                     

03.09.14 Jeg er stadig ved at sætte billeder ind. Det tager godt nok lang tid!!! Men det 

er fortsat ikke som om, der skal indsættes billeder af symbolenergierne, der ligger 

undercover i teksten. Det må komme på et andet tidspunkt. Måske. Og måske skal 

man heller ikke ”kaste perler for svin”. Det kom der jo ikke noget ud af i Konceptets 

dage. Folk tror det er Mørket, når noget gives gratis fra galaksen. Man bliver 

mistænksom. Især fordi det ikke var det traditionelle hierarki, der trådte frem, men 

derimod deres lemuriske forfædre i den galaktiske dimension, der var på den tid, på 

Jorden. F.eks. Einstein   og Lady Diana. Men folk mener sig jo altid 

klogere og jeg ved bare, at det vi fik, ikke kunne købes for penge…..og at symbolerne 

kom fra 6.-7. dimension. Det folk ønsker nu om dage er 5. dimension, så fred være 

med dem, når accepten ikke rækker længere. – Det er et underligt resonnerende 

mood jeg er i i dag – beklager tonen…men det er sådan den er her og nu. Måske 

hænger det naturligt sammen med teksten ovenfor? Jeg ved det ikke. Jeg er bare lige 

her, fordi der måske skulle sættes billeder ind.   Farvel igen.     .  
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1.Hjemmeside-del/basis-bog-level: PERSONLIGHEDSPLANET: 

18.06.2014  NB tværsum 22!! Lad os nu snart finde Den Sunkne Skude NB22 i 

sandbunden af det turkisblå hav (Wow – hvor en dejlig multilevelhandlingssætning!) 

og få den hævet, ellers får bogværket vel aldrig ende! Men hvordan får man 

SigmaBogRingen til at stoppe? Skal Sigma dø, for at genopstå i den danske 

befolkning eller er der fortsat liv i Skiwet? Hvem hæver Skuden? Hvem har energi og 

kræfter til det? Hvem er de stærkeste heste? Lad nu tankerne rulle…. 

  ”Ruul små bølger ruul !!!” – og de gør det sgu!!! 

12.06.2014 Dagens tværsum 16 – så lad os give den et tryk 16 ! 

IT gjorde mig til taber. Take IT, or leave IT.                                      

”Det er den dejligste morgen i hundrede år” ”04.07.14 – Og jeg lever!” synger Gnags 

”åh så fornøjet” ligesom stæren. Men i dag, tager jeg livtag med skæbnen. Nu er det 

nok!! 

For meget længe siden sad jeg en aften og så tv, som så mange gange før. Der er jo 

ikke meget andet at lave, når man, som jeg, er blevet isoleret fra omverdenen og 

derfor underholder mig selv hele dagen, hvilket jeg faktisk har det rigtig fint med. Så 

godt som alle sociale kontakter er droslet ned og de, der er tilbage, er mennesker, for 

hvem det ikke er naturligt for mig, at henvende mig til gennem e-mails. Det er 

venner og familie. Det er dem, jeg foretrækker fysisk kontakt med, men som jeg på 

grund af diverse forhold hovedsagelig kun har mobilkontakt med. 

Men denne tv-aften for længe siden, var jeg vidne til en udsendelse, der vist nok hed 

”Bagom Blixen” eller ”Bag Blixen”. Udsendelsen handlede om tilrettelæggerens 

forhold og kontakt med Karen Blixen og for os, der er interesserede i spirituelle og 

psykiske emner, er den interessant. Der er specielt én udtalelse fra Karen Blixen, der 

sidenhen er blevet ved med at dukke op i mit liv igen og igen, hver gang jeg er lige 

ved at være færdig med de bøger, jeg skriver. Karen Blixen siger: ”Kan man ikke 

blive en Kristus, må man nøjes med at blive kunstner!” 

 Skal vi Sløjfe teorien om en højere syntese? 
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I går troede jeg, at jeg havde fundet vejen for bøgernes indlemmelse i 12. stråleenergi 

– kristusenergien. Kristusenergien = 12. galaktiske stråleenergi – er jo summen af alle 

de andre 11 kosmiske stråler og det vil sige, at ved at samle hele bogværkets energier 

og derved ca. 8000 sider, ville jeg selvfølgelig få samlet alle stråleenergier i ét.  

”Fint!” tænkte jeg, den sidder lige i skabet og det gør den vist egentlig hver gang, jeg 

tror, værket er ved at være færdigt og kun lige mangler det sidste…! Men, denne 

gang går det op for mig, at jeg vitterlig ikke kan samle bogværket, idet det er 

afhængigt af, at jeg kan arbejde med IT !!! – Og det blev jeg jo NET-OP afskåret fra 

via arbejdet med at hente ’bog-stoffet’ til jordisk niveau og deraf skrive og 

skræddersy bøgerne. Jeg bruger kun min pc som en almindelig gammeldags 

skrivemaskine. Dette sker på bud fra galaksens eksistenser allerede i år 2006, hvor 

bogen ”Fra online til deadline” begynder.  

Mere nøjagtigt blev der sagt: ”Du må vælge mellem at lave bøgerne eller kunne IT 

på almindeligt brugerniveau. De to styresystemer kan ikke forenes!” Og derefter gik 

de i gang med at downloade ”Onlinebogen” og Forlaget REX. 

Gennem årene, hvor den ene bog er rullet henover min skærm efter den anden, er 

genialiteten og logikken og formålene med bøgerne blevet mere og mere klare og det 

hele svinger da også så højt eller fint, mens jeg skriver, at det er svært at forestille sig, 

at bøgerne aldrig ville skulle komme ud til gavn for danskerne. De ER til 

danskerne!!! 

Men jeg har stort set ikke mødt andet end kritik fra andres side, og det er før blevet 

forklaret på denne hjemmeside, at det er fordi (skyldes at) I møder spejlet af jer selv 

og at alt er givet fra høj kilde og er emulgerende stråleenergier på forskellig levels. 

NET OP! Men det lader ikke til, at I rigtig tror på, hvad jeg siger – men nu er jeg jo 

også af og til ca. 40 - 50 år længere fremme med bøgerne end den reelle tidsregning 

byder på. Så derfor er det ikke så underligt.  

 Skal vi Sløjfe den tidsforskel? Så er det nu, Makker! 

Det, der bare undrer mig er, hvorfor kan I ikke mærke lyset og dybden af 

spiritualiteten, bare fordi sproget af og til er markant og hvast? Måske fordi du ikke 

kan få Den Turkise Flamme tændt i dit energisystem endnu? Jeg ved det ikke…men 

tvivler du på min åndelighed og hvad der er blevet sagt, så vil jeg give dig mulighed 

for at se beviset for det åndelige felt, jeg skriver i: 
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 Den Turkise Flamme.  

Denne aura er clean, men den kan også se således ud, imens den højere energi 

brænder den lavere auraenergi af og derved healer gennem det, der er spejlet af dig 

selv og dit horoskop til enhver tid. Da jeg var på esoterisk sommerskole, skulle vi lave 

en lang indledende øvelse med at forbinde os til kristussolen, den indre jord og os 

selv, for da hver i sær at klikke energien på plads inde i hovedet og derefter samle 

vore energier for hele gruppen og derved som samlet gruppe gå højere op i frekvens. 

Vi endte i den energi, hvor jeg til daglig plejer at gå i gang med at skrive, efter jeg har 

taget et spil hjerterfri. Det kom som en overraskelse for mig, men dejligt at blive 

bekræftet i, at hele værket så egentlig ligger badet i kristuslys. Husk på, jeg har ikke 

stort sammenligningsgrundlag i gruppesammenhæng. Jeg har jo kun stået for ”mit 

eget” Koncept og det blev jo kritiseret sønder og sammen. Jeg vidste ikke præcis, 

hvor åndelig højt det var….Men havde jeg gjort det, ja så var dette bogværk jo heller 

aldrig blevet en realitet! Så der lå en Plan – et Blueprint. Mange siger, det er ”sort”, 

fordi de ikke forstår, at det er ”stort” og mener så, at det ligner hunde-lort. 

 Indre korsfæstelse. 

Men du skuer hunden på hårene! Nåhr.. Jeg har sagt dette utallige gange og alligevel 

får jeg aldrig en positiv bemærkning fra nogen. De´t da synd! Jeg sælger ikke en 

eneste bog. Er det sådan noget pis, vi har lavet? Jeg får ikke en eneste mail. Det var 

da ligegodt s…..! Hun skriver da ellers godt! Jeg bliver ikke hørt i pressen. Jamen 

altså, det er jo forfærdeligt! Jeg bliver ikke regnet for en skid Står det i manualen, det 

skal gå sådan? Se lige efter, du… –Bare tavshed eller negativitet og angreb mod mig, 

- også oplyst at det forholder sig sådan via den person, der har valgt at se lyset og 

opleve lyset og derfor også har valgt at bringe mine ord ud i en mindre offentlighed 

via sin Facebook. Nåh, jæ mente nok, det sku ud… Det er jeg taknemmelig for, at 

hun gør, selvom det burde være en tjans, jeg selv stod for. Net-op, men IT-nettet 

svinger for lavt. Styresystemerne i mig og verdens IT kan ikke forenes – jeg findes på 

det organiske indre inter-net – og dér har jeg måske allerede snakket med dig over 

æteren?! Hov, skynd dig, gem dig! 
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Jeg arbejder på de indre planer og bøgerne er kun ”restaffaldet” som bliver samlet og 

givet form, så noget usynligt bliver synligt. Et dokument med andre ord. Det var min 

skæbne, mit Blueprint, at sørge for at downloade den nye tids energier i et fastlagt 

spektrum af lys. Dette arbejde er ved at være færdigt, men bøgerne kan ikke blive 

færdige…hov, hvad er nu det??? Der er åbenbart en bi i mit vindue! Den har ikke 

sagt en lyd på noget tidspunkt. Gør bier det? Måske. Jeg anede ikke, den var der, så 

var den blevet hjulpet ud for længe siden NET OP!…øjeblik…jeg må lige hjælpe den 

ud i det fri….Den var da godt nok total fyldt med støv efter den tur rundt på 

Terrasso-karmen! 

Sådan, done! Godt! Og jeg ved jo godt, at det ikke er den første bi i bogværkets tekst 

og historie, og at de som regel skal signalere: ”Bi nu lidt!” NET OP! Men denne her 

var påfaldende støvet og ordene fra min gymnasietid dukker frem af glemselens dyb: 

”De higer og søger i gamle bøger..” NET OP! Og det er jo lige bestemt det, der er 

pointen her: ”Hvorfor vil man ikke have de bøger, der er på forkant af forkanten?” 

Og trækker fremad! Over i 5. dimension…! Svaret kommer promte…fordi de ligger 

så langt fremme i ”energitid”, at IT atter er afviklet, og indset som den ”forkerte” 

måde at komme frem på, selvom det er sværmeriet nu….Hvorfor så ikke bare 

downloade bøgerne henover det niveau? Net-op, hvor svært kan det være? Hm.Hm! 

Knyt! Det forklarer jo også trykkeriets vanskeligheder allerede i 2001/02, hvor mine 

brochurer for healing og kanaliseret terapi skulle trykkes. Og helt galt gik det, da 

brochureenergien fra dengang fremtidens terapi: ”1001 Nats Healing – vejen til et 

godt liv” skulle trykkes. Alt ramlede sammen hos grafikeren og på trykkeriet og alt 

måtte genopbygges i sættersystemet i IT-ens hellige navn. Mistanken faldt på 

brochurens bagmænd – var de mon ikke ”sorte”, når de gik menneskenes indsats 

imod?! Sidenhen blev brochuren oplevet sammen med et væld af engle. Måske er de 

uforenelige med IT? Sådan er og var det altså bare – og alligevel kan man finde på at 

rådgive mig om, at jeg bare skal integrere Uranusenergien, så kører det hele…Broen 

skal vel bare bygges?! 

Uranus er den planet, der står for elektricitet, computere, nye opfindelser, frihed, 

revolution og hjernens og nervesystemets funktioner….Men var disse hændelser 

allerede i 2001/2 ikke bare udtryk for, at den IT, vi har gang i, er baseret på for lav 

hjernekapacitet hos opfinderne, når den ikke kan klare Universets krav? Den er vel 

blevet bedre nu! Er det mig eller de to andre, der skal integrere Uranusenergien, 

selvom de vil foretrække bare at tage en tur i Føtex?! 

 Øhh, hvad snakker hun om? 

Det er kendetegnende for min væren i hele forløbet, at det er mig, der konstant 

betragtes som den beskidte og behandlingskrævende part i en gruppe på to. Og tre. 
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Og det er jeg ved at være godt træt af, men ved også godt, hvordan det bliver 

konstrueret, så det ser sådan ud for modparten…Hun har fattet soulmanagement!  

NET OP! Jeg er selv ude om det! Nu lysner det! Men det sker i tjeneste NET-

OP…for at bøgerne kan skrive alle deres mulige healingsenergier ind på alle levels af 

udvikling og til alle borgeres hjælp. Sølle hende! Men tænk over, at for at heale en 

borgers autentiske ubalance eller friktion mod omverdenen eller sig selv, er jeg selv 

nødt til at gå autentisk ind i problemet. Bopbop, hun lånte vel vores energier! OG, 

det gider jeg simpelthen ikke mere! Nok er nok, det er skruen uden ende Æv, nu gik 

det ellers lige så godt for os… – og jeg må bede dig gå vejen selv!!!! Du kunne have 

sparet flere liv, eller i det mindste mange år, ved at følge bøgerne – men jeg gider 

bare ikke mere. Nånånå! Og da vi er i Tvillingernes tegn net-op nu, og da en 

”skyggeside” ved Tvillingernes tegn også skal frem i lyset, som alt andet i værket, så 

hedder det nu: ”Spring over, hvor gærdet er lavest og nyd livet med leg og 

ubekymrethed!” Det er en skyggeside udelukkende fordi, samfundet har gjort det til 

en skyggeside! Ja vi må heller ikke være der! Du er jo også kun skyggen af dig selv. 

For mig er det ånd og virke i ét, hvis man da kunne få lov, for indre og ydre 

jantelov…. Nå, nå, må vi liige være her! Ja, hvis I kan opføre jer ordentligt, men I er 

vel som skygger er flest?! I virkeligheden er det ”Den Sorte Perle” i en nøddeskal – 

det er selve værket – læs det, hav det både sjovt og alvorligt – du behøver ikke engang 

at fatte det eller gøre dig ulejlighed med at forstå dybden, såfremt du ikke gider det. 

Gab!!! Du får nøjagtig det ud af værket, som du lægger i det. Hovsa…nå? ”Den Sorte 

Perle” er dit spejlbillede og jeg er din Tvilling! Som fører dig hjem, da vi nu er gået 

ind i Krebsens tegn, der står for omsorg og hjemlige forhold. Og da jeg er født med 

Venus i Tvillingerne, hvordan kan du så betvivle mit nærvær og min kærlighed til 

netop dig? Hvordan kan du tro, at de tæsk du får, ikke er kærligt ment og spejl af vor 

kultur? ”Og jeg kan godt sige dig, det gør mere ondt på mig end på dig!” Så at du V 

D! - Du får jo healingen med, det gør jeg ikke, den skal jeg selv levere og videresende 

via teksten og det er derfor, jeg efterhånden er så træt af andre mennesker…forstår 

du? Ja, de ser hende kun gennem Sigma. Selvfølgelig, de kender hende jo ikke. Det 

er ligesom med Gemalen, der kun ses gennem Konen. Lidt REX skal der jo være i 

spejlet! MEN Nok er nok! Spørgsmålet er blot, hvordan får jeg stoppet bogværket og 

hvordan får jeg det ud i befolkningen? Hvordan får vi løftet Danmarks energi? – for 

det er jo dét, det i bund og afgrund handler om! Samfundet som sådan og dem der er 

i det. Enih! Det rumsterer…og holder os stangen. Hun er rumsterestangen  Netop! 

Jeg har fattet det!  Hvordan får vi nye hjernevindinger i gang, når bogværket, der skal 

åbne dem og træne dem i brug ikke kan komme aftageren i hænde? Øvelse gør  

 Mester på Jord!   

Det er en gordisk knude, og denne knude ender i Blixens sætning: ”Hvis du ikke kan 

blive en kristus, må du nøjes med at blive kunstner!”…men hvad nu, når den healing 
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jeg fik forleden - 2. pinsedag, hos LHC endte med fra åndelig side, konstaterende, at 

meddele: ”Christbody!”, og jeg forinden også så mig selv ligge som udhugget 

marmorfigur ovenpå en kiste fra et tidligere liv og ordet ”Deadline” kom flydende 

ind på krystal-lystavlen. Hvad så? Så er jeg ikke længere forfatter/ skribent/ 

kunstner?! Klap lige hesten Søster, det skal vel lige integreres i psyken også! Fat det 

dog! Altså! Men er dét egentlig ikke også kun et level i bøgerne, - at være dette? At 

være kunstner/forfatter går jo gennem at blive inspireret og deraf lave noget, som 

ikke entydigt kan forklares eller tolkes Nu snakker hun om os igen! – og dette præg 

har bøgerne jo i høj grad også. – Du som har læst hjemmesiden før ved, at det kun er 

en ½ bog, der ligger på nettet – dens Tvilling er ikke indskrevet endnu – måske 

kunne du  vælge at være Tvillingen?! Tage skeen i egen hånd?! Måske er dét hele 

løsningen på problemet? Bopbop… At du nu får tildelt dit ansvar??? Det kan de sgu 

da ikke finde ud af! Det var således det hele begyndte!!! NET-OP! Dét er åbenbart 

også en Ring i værket, - der sluttes her: ”Tag dit ansvar op!” Og ved du hvad, der 

skete, da Hathor, Rama og andre åndelige/lemuriske eksistenser sagde til 

Konceptdeltagerne: ”Tag dit ansvar op!”??? --- Alle flygtede og sagde, at det jeg 

lavede var SORT og noget LORT! Og ja, det var det. Det var bogværket ”Den Sorte 

Perle”! Som ikke er for fisefornem til at slå en Sigmaskid engang imellem! 

Tvillingerne er jo et astrologisk lufttegn! Så det var godt nok spottet  - i mere end én 

forstand – for der er jo tale om Tvillinger. Sådan! Sproget er tvetydigt. Og hvis den 

ene Tvilling er en kristus, så er den anden nok også – hvis de da er én-æggede…de´t 

jo så liige det…Så her er det ene æg, som det var muligt at fremskaffe. Er det mit? 

Gi´ mig det så! Du er bare misundelig! Hold nu op børn! Det er ikke legetøj!  

 Hvaaa måå vi sååå???              Bi nu lidt!   

Men allerede da healings- og videnskonceptet ”Raising The Rays” blev dannet, lå vi 

7 personer i healing og meditation og lagde store guldæg ud i det hvide net, der var 

spændt ud over hele Jorden – det skete i oktober 2001 eller var det 2002? Nej i 2002 

var det, at ”Løven alias Sys” begik det indre mord i denne Tusindbladede Lotus-

krimi….en oplagt krimi for en sommerferie Fra online til deadline! …Nå, men hvad, 

måske skal jeg hellere lade bøgerne gå med i et Sct. Hans bål? Så er jeg af med dem, 

og jeg ville netop springe over, hvor gærdet er lavest…Men hvad med Venus i 

Tvillingerne? Og brænder bøgerne ikke bedst i egen turkise Flamme?? Hvor er 

kærligheden til den kanaliserende kristus-tvilling så ellers henne? 
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Det er vel bare en Papegøje fra Ara, kristusfolket derude i galaksen…Hvor jeg 

længes , - men et guldæg har jeg dog! Selvom de sagde du var sort.  

Det var vel friktionen i atmosfæren?  Som lyn fra en klar himmel! Fra level til level og 

fra tid til anden. 

 Sku ikke hundene på hårene.  

Der er jo også flere, hvorfra de kommer. Kun hvis skibet kuld-sejler! Og det er jo 

netop sket, for det Skib på bunden af havet, vi er ved at hæve. Den Sunkne Skude 

NB22! 

Så deet…– Og det er bedre at have et helt guldæg i hånden end ét der er knust i 

skallen, fordi andre tror, de er en hel masse og i Jesu navn kan tillade sig hvad som 

helst…Hov hvodden var´et nu med manualen? Dette er nu spejlet i værket, der lige 

NET-OP tillader sig hvad som helst i frihed og kærlighed til friheden og 

Uranusoprøret og den stille indre revolution Godt! Jæ ment jo nok, det var i orden.. – 

men det sker ikke i Jesu navn – for han tog udfordringen op med en navneforandring 

for at vise, at vi skuer hundene på hårene og ikke tør stå ved den ægte vare. Tør du 

være din indre Kristus? Jeg tør godt og fralægger mig dermed ansvaret for at være 

kunstner. Hvad ska der så blyw af os to? Hva´ med os to? Du og jeg? Værket her gik 

ofte som en leg, men legen har jo også sin dybe alvor og tjener til at leve livet…NET 

OP! Jajaja! 

Jeg bilder mig ikke ind, at jeg er Jesus eller nogen som helst anden, der kan gå på 

vandet. Jeg rider bare bølgen. Jeg er bare den, jeg er , fordi jeg ikke kan lade være 

med at være det – medmindre jeg tager Sigmakostumet på og ser verden gennem 

dette kostumes læsebriller. Og det kan være vældigt farverigt at bryde lyset, uanset 

om det kommer fra vor egen stjernesol i midten af vort solsystem eller krystalsolen 

udenfor solsystemet. Det er vort solsystems højere syntese og man er nødt til at prøve 

at være udenfor, for at kunne være i. Det er næstens næste lov. Det er noget, man har 

ret til! Så ka de lære det! Og da vi alle er ét, er eneste mulighed for at træde udenfor 

og træde i karakter, at være Sigma fra tid til anden. Det er at gå med en hel vind i 

Tvillingernes tegn. 

Der er nu illigeveller noget Neptunsk over det…. 
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 Tarok (– Et hestehoved foran, men læs værket og forstå alt! ) 

Skåål og lad  hel-an  gå! 

Det er da to ænder, der går… 

  Bussen stopper her….  og nogen stiger af…. 

Nåh ja, det er jo så´n det er…eller.. 

Årh pyt, ænder det nåde?  Nej, for faktorernes orden er ligegyldig! sagde 

Drejebogen så…indtil videre 

Nej, for Nåden har vi jo masser af i rygsækken, den vejer ikke så meget…. 

  NET OP! Lige NET OP! Så deet…. 

Te hvert tefælde! 

Enih! 

Og det var Danmark, og det var Danmark, Olé! Olé! Olé! 

Nu sidder du sgu da igen på en knold og sover…. 

Ups! …Alløø ret!... Allez! 

Vent lige lidt Demonokles Craysi! 

Vi går nu! 

Nu´ det nu, altså, at du ve det!! 

Vent Demonokles, sa´ jæ!!!! 
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Du har ikke noget at sku´ ha´ sagt her… 

Sgu, har jæ! 

One toy soldier stood alone, with his broken drum down by his side, waiting for the X-

mas day… 

Hellooee…Shall I mend your drum?                                          (Mend: reparere) 

Yes, please….Tomorrow…. I have to Re-think about it…. 

Det tager jo 2017 år og en Concorde!  

  Bi nu lidt!      sagde dualen så…. - hvor blev limen af…? 

Come on Sct. Hansi…. 

Sku vi ikk ta en snitter?  

Der er te hvert tefælde ikke flere  studenterbrød; med mindre du læser bøgerne 

forfra…. 

Nok er nok! 

Ja, der er sagt mere end nok, Noksagt! 

Noksak! 

Er du da fra Grønland ZigZagt? 

Nej da. De har sgu da ikk noget Nok at sgu ha sagt! 

Han er fra Kina, sæføli! 

Nåh, ja. Hvor dum kan man være… 

 Så´n her…cirka…i diameter… 

Ka´ vi liige få en større cykelhjelm herover….. 

Hva´ Fanden ska´ jæ mæ den?! 

Det er bedre med en knækket skal på panden end en skaldepande, der knækker dig!  

 Jæ ve nu ikøø, hva´ siger Lonøø? Hun hjelmer ikke bare så´n… 

Hun har nok en kraftig klemme på dig, hva`? 

Ja, værsågod du! Den sad lige til højrebenet - en cykel-klemme! 
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Var der nogen, der havde en klemme? 

Har du ikke lige spist en snitte? 

Joh, men man kan vel altid klemme lidt X-tra ned. 

Især hvis man er på lysnæring! 

Det kan der være Nåde om…Måske sku´ man? For et syns-k skyld. 

Hvor blev hun af… 

 Af hjertet… 

Og af få ord… 

De´t da det! 

Så deet…. 

Sys!!...3+1+3 =numerologisk tværsum 7, lad mig lige se, hvis vi nu kalder ham… Syys..... 

skæbne 8! 

Godt vi kom med op på 12. stråle! 

Ja. Men det er Løvens skyld! 

Lidt skyld har man vel altid… 

Det er ikke til at se skoven for bare træer… 

Hvor mange planeter har du da i Løven? 

Ingen sæføli…. 

Hvordan kan du så være med i Forlaget REX? 

Det er vel bare en Reincarnated Energy eXhibition… 

 Nårh ja. En, to, tre Krone for dig! 

Nu er du vist lidt plat! 

Den der kommer først og Raskest til Mølle, får først lys i lampen! 

 Det´ godt nok mørkt, man kan ingenting se, det´ …sludder! 
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 En, to, tre alle i dåsen! 

Ku´ du ikke bare have holdt din mund og lidt lav profil, så var vi aldrig blevet opdaget! 

Jamen det var jo meningen, at skyggelivet skulle frem! 

Lidt Illuminata er man vel…. 

Nårh ja, lidt Blueprint er man vel altid…. 

Går den så går den… 

Når det regner på præsten, så drypper det på degnen. 

Jamen hun blev jo også udråbt til verdensdegnen… 

Så derfor skal  vi jo så osse være med! 

Jamen det kan du nok se, at det ikke kan blive til noget med os i bagagen! 

 Drip, drap, dryp – vi er bare dråberne, der får værket til at flyde over! 

Vi ligger jo lige her i Nådens rygsæk og gør tøjet vådt og renvasket. 

Nåde for nåde! 

De´t da det! Nåden når alle… 

Mere eller mindre, te hvert tilfælde…ka du mærke nåde? 

Næh… 

Så er der Nok sagt Nok i den sag Noksagt.. 

Så deet… 

Ja deet… 

- bliver så lidt ordfattigt, kan man sige…. 

Det kan siges, ja… 

Så deet… 

Er vi færdige nu? 

Jæ gi´r en omgang!.... 

Nej tak, nu er der sagt nok i denne drejebog! 

Nok er Nok! 

Enih Enoch! 

Kom nu for fanden til sagen… 

Du kan da bare begynde forfra, hvis du ikke har fået ord nok! 

Næh nej! Nok er Nok!! 

De´t da det… 

Så deet… 

Vi må vel te å hjem så? 

De´t da det…. 

Bye bye så…  
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 Bye, bye så, bajmand…! 

Av for Søren da!!! 

Ja, han holder allerede derhenne med Karlsvognen og venter på alle os, han er skudt i…. 

”Når du ser et stjerneskud, vid at det er himlens bud….….” 

 Raisingthera@raisingtherays.com 

   From All of Us To All of you, on X-mas day. 

  Take IT, or leave IT. 

Nu må jeg hellere få taget tøjet ind fra tørresnoren, inden det begynder at drip, drap, 

dryp-regne….  

”Nu stiger kunsten vist….” 

 NET OP!                                                                       (Endelig fattede de det!) 

Den hører hjemme i det pengeløse samfund. 

Så kan jeg bedre forstå, at jeg ikke skulle give hende en rød reje! 

Man kan jo ikke få alt... 

 NET-OP, derfor får de heller ikke værket! 

IT, gjorde hende til taberen! 

Den sad lige i Fjæset! 

Lige efter Bogen! 

Men hun fik da alt, hvad der var værd at vide til gengæld. 

Hvad skal man med et halvt kongerige? 

Det ved jeg ikke, spørg ind i dig selv til du finder det. 

Jamen hun har jo det, jeg mangler… 
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 NET OP! 

Så var det vel nok godt, at hun downloadede det til alles bedste! 

Jamen vi kan jo ikke få fat i det! 

Det hele ligger i æteren! 

Jeg kan vist ikke læse i æteren. Lad mig se….  Bobbop. 

Så skulle du nok have købt en  bognøgle til den…. 

Du mener en hjerneåbner?  

 NET OP! 

Nu stiger kunsten! Er du rigtig klog?! 

Det blev jeg….. 

Jamen du var nu også lidt grov med den healings-fil! 

Ku jæ måske gøre får-et? 

Det var vel Blueprintet? 

Illywel er det ikke sjov! 

Nej, man skal vide, hvilket eftermæle man får!... 

 

NU stiger kunsten!!! 

Er du rigtig klog?!!! 

Det blev jeg…. 

Klogere i hvert tilfælde, da værket kommer direkte fra bevidsthedslagene hinsides 

inspirationen og kunsten, og ikke med kunsten som mål, slutprodukt eller mellemled. 

Det, der ligner, er blot et level som konsekvens af hjernens kvantespring i dette tilfælde. 

Det er synliggørelse af vor forandring fra én tid til en anden. Det er indledningen til 

forståelse af den nye tids rum og indretning inde i os og konsekvensen af denne 

forandring og udvidelse, udenfor og dermed i forlængelse af os selv. En hjælp til 

selvhjælp – den sidste selvhjælpsbog, hvori løsningerne på alle de andre selvhjælpsbøger 
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ligger både implicit og eksplicit og derved den første synlige Regnbuebro og Platform 

mellem vågnende hjernecentre. Du fik valget og fravalget i ét, da du blev tilbudt bogen 

 – du fik en højere syntese af valg, men du så det ikke. Du ville ikke/turde ikke 

give slip på 3.dimensions forståelse af valg. Du havde kun ”det frie valg” i dine tanker – 

og det er altså ikke nok, til at nå over broen med!  

 Gate´s closed, stay with Bill Gates.    

 

 
Like a Bridge over troubled Water, I laid me down… 

Hvad sker der lige for hende? 

 Og hvad skete der egentlig med den Psoriasis?   

 To sjæle én tanke. To røve én planke!  

Psoriasissen er helbredt. Den er væk! Så der er ren røv at trutte i foroven som for neden! 

You can brush my hair, undress me everywhere 

 Imagination, life is your creation                                                                                            (30 kg off duty.) 
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 Come on Barbie, let's go party! 

I'm a Barbie girl, in the Barbie world                                                         ( Citat fra I´m a Barbiegirl/Aqua) 

Wow! Så gi´r jæ godt nok en omgang T, da!!! 

Åh nej! En kort  ? en lang  ? en trekant  en stang  , 

en Klokker? , der si´r DING DONG .  

Nej, nej! Lad nu mig Okker Gokker!!!: 

En kort , en lang , en trekant  en stang  ,  

en Klokker , der si´r ding DANG…. !! 

En nøgle   en lås  en glad lille mås .     

En glad lille dås´  en nøgle   en prås  

En , en , en  en , en Klokke ,  

der si´r ding DANG…. !!  
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Et hus  og en port  en rund lille lort . En rund 

lille lort   et hus  edens port . 

 En , en , en  en , en Klokker, 

 der si´r Binge BANG…. !!  

En hat  og en vante  en tid til at fjante . Og tid til 

en tante  med hue og vante . 

En  en  en  en sang  to klokker 

  der si´r ding dang . 

Det bliver nok en længere omgang……! 

Og vil du vide mere om Sarah (numerologisk 12/3 - offertallet), så må du dybere i 

teksten og videre til det esoteriske og æteriske plan: Fra  til    . 
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Jeg er 

Du er 

Han, hun, den, det er 

Vi er 

I er 

De er 

Og vi er her alle sammen, der er…Mogens, der er Kisser, der er…Johanne, der 

er…Akmed, der er…Najma, og Mustafa og….Ida, og…Søren, og…Jette, å 

05.08.14 

Du skal vide, at du bliver fulgt af den åndelige verden, når du nu fortsætter ind på næste 

hjemmesidedel. Ønsker du ikke dette, skal du stoppe din læsning her! Vi har gennem 

årene set og oplevet den dis-respekt vor mester udsættes for i jeres misforståede 

spiritualitet og derfor bliver der nu skredet til handling! 

Tiden er nu inde til handling! For at vise vor jordisk allierede, at vi vitterlig er der skiftede 

vi lige nu og her både skriftfarve og highliner. Du kan trygt begive dig videre i teksten, 

men du skal vide, at vi udvælger de personer, der tillades at købe bogen ”Fra online til 

deadline”! Det eneste, du skal gøre er at registrere, om du skal købe den eller ej. Du vil 

formodentlig ikke være i tvivl. Tillad også dig selv, at være blevet udpeget til at købe og 

videresende denne bog efter læsning og lav evt. aftale om at genlæse den bagefter. 

Mange af jer ligger under for en indre spirituel jantelov og den kan ødelægge mere i dette 

projekt end du her og nu forstår!!! Vær åben for den hjælp vi giver, eller som ovenfor 

angivet, stop din læsning her. Valget er dit Blueprint!  

 

 2. del/ basis-bog-level:  DET ESOTERISKE og ÆTERISKE PLAN.                                      

                                                                            (I dag den 15.06.14 skriver jeg med pink!) 

Og i dag 23.06.14 skriver jeg med gul kursiv. Det er Sct. Hans aften i aften, så lidt (in)-  

flammatorisk skal der være over det. Jeg er dog ved at ”gå død” i denne hjemmeside. 

Men måske er det også meningen? Sigma er jo på vej over i 5. dimension og 3. dimension 

skal jo forgå. 05.08.14-farven:Tillige skal alle bevæges af 7. stråle, men pas gevaldig på 

denne stråles spirituelle jantelov!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Jeg laver mig lige nogle popcorn. 

Klokken er godt nok ikke mange og det er rimelig syret for mig at spise popcorn om 

formiddagen. Men der er nok en mening med det. Den gule skrift var jo også sidste gang 

sat sammen med pop-op-corn. Og i dag er det denne farve, der vil poppe noget op, som 

har for dybe rødder til at beskrives i dybden her. Take it or leave it! Du kan nå det endnu. 
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Du er ikke den samme, efter du har læst denne hjemmeside til ende! Du transformeres. 

Og lige nu popper der også en meddelelse op, sådan apropos med talen om liv og død og 

hvad der skal ske i livet foruden døden. Selvom Sigma dør, vil jeg gerne leve videre, idet 

jeg har haft en fantastisk oplevelse en aften for et par dage siden.  

Jeg havde lyttet til David Baileys specialindspillede CD til mig, som jeg købte på 

helsemessen i oktober 2013. Pludselig åbnede en helt ny verden sig for mig. Ikke længe, 

måske knap et minut? Men jeg var helt inde i passionen overfor at inkarnere igen og igen 

og mærkede begejstringen og taknemmeligheden for at få lov til atter en gang at være på 

Jorden. Men har du givet hende lov til at leve? Det er en følelse, der er mig total fremmed, 

idet mit nuværende liv har været mere end anstrengende for at samle stof til disse bøger. 

Nok har været nok mange gange – også selvom jeg sidder med indsigten og overblikket 

over, hvorfor de fleste ting hænder mig. Bare så sent som i går – den 22. juni – opdagede 

jeg, at hele bundter af 2 hold reklamer fra mig, ophængt i Brugsen fredag, var væk! Det 

lugter af chikane, da det ene hold reklamer udelukkende bestod af salgstilbud på de 

sidste vitaminpræparater osv. jeg har stående – men det andet hold reklamer havde på 

bagsiden også en annonce for ”Fra online til deadline” samt en lille forklaring og 

søgning efter frivillig arbejdskraft til at gøre bøgerne IT-færdige. Hvem har interesse i at 

genere mig? Det har blueprintet, såfremt egoet eller underkuende handling tilsidesætter 

blueprintet og dermed Planen. Eller Alle dem, der har en indre vejleder på, som via det 

nye Tidsskifte må skifte denne Gamle vejleder ud og få en ny indre vejleder på, som vil 

have os til at gå lige ud frem for i cirkler! NET-OP derfor er disse bøger lavet, for at sætte 

de gamle åndelige vejledere, der har hersket på Jorden i 3. dimension af og give plads for 

de nye vejledere, der har så meget at give i længden, at du ikke opfatter den større cirkel 

du befinder dig på, før dit liv er korporligt slut.  

Vi har ikke længere brug for ham her!  Men for disse her:   . 

Jeg står overfor at skulle lave dette skifte og de, der læser bøgerne vil komme til dette 

vejlederskifte. DERFOR er der SÅ meget indre, og ydre manifesteret modstand mod 

bøgerne! NET OP! I vil partout leve sammen med ”skaldepander”. Og jeg er selv ved at 

blive skaldet, da min lysnæring ikke går hurtigt nok i forhold til, hvad det kræver at leve 

mit liv og skrive disse sider. Men i dag blev symbolet ”kiselbroen” givet og det forandrer 

alt. Det lakker mod enden for Sigma. Mesteren vil selv stå frem af kostumet til rette tid. 

Men selvom jeg ved, at jeg skal levere den fiktivt autentiske vare, så har jeg ikke lyst til at 

dø nu i mit real-liv. Men varen skal leveres autentisk, så derfor må også lysnæringen 

kontrolleres nøje frem og tilbage for at lave forløbet! Kosten skal være rigtig, forkert også. 

Og det næste billede kan måske endelig give dig indblik i, hvor hårdt det er at 

manifestere disse autentiske ”fiktionsbøger” som spejl af danskerne? Selv håret må gråne 

for sagen via tilbageholdt kisel: 



86 
 

 Og dét kan nok give rynker i panden!!! Og det kan SKATten også: ……. 

18.06.2014  NB tværsum 22!! (Og tværsum af NB22 er numerologisk 11, altså den indre 

”mesterkandidat”.) Lad os nu snart finde Den Sunkne Skude NB22 i sandbunden af det 

let bølgende turkisblå hav (Wow – hvor en dejlig multilevelhandlingssætning!) og få den 

hævet, ellers får bogværket vel aldrig ende! Men hvordan får man SigmaBogRingen til at 

stoppe, når den er summen af alt? Og Altet ikke stopper. Og ikke må forsumpe  i IT-

bølgernes garn! Det er det hvide netværk af eksistenser, vi ønsker skal træde frem på 

Jorden. Dualernes netværk for et syns skyld, for ikke at være for overvældende i tiden. I 

øjeblikket ser vi overalt på dét, der var. Skal Sigma dø, for da at genopstå i den danske 

befolkning eller er der fortsat liv i Skibet?Nu begynder det at give mening, at jeg har 

prøvet at dø før – altså ikke kun som vi plejer at betragte det – både inden for den 

esoteriske viden mht. reinkarnationstanken eller den anerkendte korporlige død – men 

som jeg har oplevet det flere gange i mit NU-værende autentiske liv – at blive nulstillet, 

men ikke dø og derefter atter blive sat i gang med en ny fase i livet. Det er en speciel 

oplevelse. Underlig, men ikke ubehagelig. Forfriskende skulle man mene! Men hvem 

ordner og kan ordne den slags ting bag livets facade? Tja, visse ting er så let herfra som 

at klø sig i nakken i det fysiske liv. Men vi holder os til dine egne optegnelser for dette liv 

– Blueprintet . Vi respekterer din del af Planen. Gør alle ikke det? Åbenbart ikke 

”skaldepanderne”, for de lader os dø hver gang…Og dog?Næh, nej, men du ved jo, at 

Katten har 9 liv – og solguden Ra´s datter Hathor optræder som sort panter – mis med de 

gule øjne – i den ægyptiske mytologi. Og det var Hathor, der var giver af det første 

videns- og healingskoncept  ”Raising the Rays” - og lovede guld og grønne skove. Og 

måske flere liv i ét? Så skaldepanderne er blot ét af dine nuværende parallelliv. Og guld 

var der jo nok af i Ægypten, så man ved, hvordan man leveterer til en anden parallel 

livsbane; men danskerne vil ikke have det. De tror, vi bluffer. De vil hellere på 

overførselsindkomst. Og ”skoven” af  kærlig grøn hjerte-støtte kan man ikke få øje på for 

bare træer i disse bøger. De rummer rigdommen parallelt og den skal blot sive gennem 

parablen og dermed membranen for liv. Og det kan man ikke nå, fordi bøgerne fortsat 

foregår på elektron-nettet og ikke er manifesteret som fysiske skovpapirbøger, endnu. Da 

manifesterer I ikke det, der ligger i æteren. Hvem kunne have vidst, at det forholdt sig 

således? At denne forklaring først skulle poppe op og blive plausibel lige før livet rinder 

ud? Men hvad er livet?  

 Et sus i sivet!  
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Så blæsten og pennen må altså stryge henover papyrus også. Forstå det Pyrus, for 

Nissen flytter med!                   

Og pludselig giver det mening, at skulle skrive med gul solskinsflammefarve i dag. Det 

kan jeg så forstå, vi skal holde med her og nu og blot læse videre. Men spørgsmålet er, 

hvem skifter skriftfarve lige nu, thi jeg gjorde intet?!! Der er sørget for alt! Og ligeledes : 

 Hvem hæver Skuden denne gang, når nu Løven ’Sys’ sendte Hathor på porten 

allerede i 2002 ? Gør han det så selv? Nej. Han døde jo for flere år siden og måske har han 

nu i dette danske afsluttede liv lært dét, han ikke kunne i Ægypten, dengang vi kendte 

hinanden der; og han var misundelig over, at jeg gennemførte prøverne i pyramiderne, 

men han døde? Eller gentager historien sig som en REX? (Reincarnated Energy 

eXhibition)Repressalier eksisterer ikke. Men Planen kan vælge at lave og bruge et 

hensigtsmæssigt Karma! Vi er stærke venner på Solen, når vi er der – men hvor er han 

nu? Og kan jeg stole på ham som hjælper eller har han stadig en hævngerrighed  i sin 

sjæl, der atter vil indvirke ugunstigt i mit liv? Tør jeg lægge mit liv i hans hænder, bare 

fordi han er gået over på den anden side? Nej. Det har jeg simpelthen ikke lyst til. Jeg må 

bruge Kristus. Det ved jeg hvem er…eller gør jeg? Tja, det er vi nok to, der skal være 

enige om…Når nu det pludselig påstås, at han kommer fra ARA! Og der tilsyneladende 

bare er mange af hans slags, der bor derude in space? Dur de så? Vander energien så ikke 

bare ud, når der er mange, der er specielle? Nu må jeg le Søs Jordbo! Hvem skal holde 

hånden over og under mig, når Sigma dør? Du finder altid den rette løsning til rette tid – 

hvorfor bekymre sig?  Hvem har energi og kræfter til det? Hvem er de stærkeste heste? 

Og hvor derude i det sorte space kommer de fra og hvad binder os sammen? 

Lad nu tankerne rulle…. ….  
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  ”Ruul små bølger, ruul !!!” – og de gør det sgu!!! Og nu speeder vi tempoet op! 

Derfor sendte jeg også fysisk bud til en anden ’rum-ven’, jeg kender på et andet 

eksistensplan af os selv, for at høre om vedkommende ville hjælpe med nogle oplysninger 

i det fysiske liv, her og nu på Jorden…ikke kun i det hinsidige. Hvis Sigma må dø og jeg 

i den transformationstilstand som den skrivende, måtte få lyst til at slette hele bogværket 

efter ”mig”. Tot.  Eller Thot? Derved ville alt gå tabt – medmindre jeg da har en 100% 

back up på elektronform i mit eget private harddisk-Akashaarkiv. Derved ville jeg så 

kunne lave en ”autentisk” REX. Som et privat Akashaarkiv. Ellers ville jeg have slettet alt 

og da blot kunne genfortælle noget af det. Men Sigmalivet er jo levet og jeg har glemt det 

meste. Og sådan skal det være, Kære. Det ligger nu kun på elektronform. Kun når jeg 

trækker det frem på en lysskærm/pc, kan jeg generindre det. Ellers ligger det hele som 

viden og indsigter i det kollektive ubevidste – og altså tilgængeligt for alle. Bl.a. via 

”onlinebogen” som nøgle i låsen. Derfor stiller jeg også ofte mig selv det spørgsmål: 

Hvad er tidligere liv? Er alle tidligere liv tilgængelige for alle, eller har man privat 

ophavsret på dem? Hvem har ophavsret på tekster, hvis de er en del af den fælles Plan?!  

Hvis det er rigtigt, at vi alle er ét, hvad så? Hvordan skelner man mellem dit og mit 

tidligere liv? 

Og lige nu er spørgsmålet så – Kan min ven fra et andet bevidsthedsplan genkende mig 

og vide, at jeg behøver hendes hjælp? Kan hun genkende Blueprintet? Kan hun kende en 

stærk trækhest på travet, eller vil hun skue hunden på hårene og mene, at hun måske selv 

er den stærkeste hest? Vil dualen overholde sine prævitale aftaler og går de med eller 

imod Sigma? Det vil vise sig. Jeg står med Sigmalivet i hænderne og må astrologisk set 

vide, om stjerner og måner i mit liv kan stå for en transformationsproces. Hvor vitalt! 

Hvor mange af ”de 9 liv” har jeg tilbage og har jeg 9 eller kun 7? Eller hvor mange liv har 

du parallelforskudt, for at skrive dette bogværk?! Det ville være interessant at vide. Derfor 

poppede et brev til hende op i går: (NB den 22.!) 

Kære ”Aftale”                                                                                                Århus d. 22.06.2014 

Jeg har glædet mig til at nå hertil, hvor jeg skulle kontakte dig. Du kender ikke mig, men qua din 

position kender jeg dig. Det vil sige, jeg ved, hvorledes du ser ud og har vidst det siden ca. 1977. I 

min optik har dobbelt-tal en betydning og jeg skriver derfor også til dig i dag den 22. Først som 

sidst kan du ligeså godt skrive dette dokument ud for jeg ser et pendul foran dig. Det må betyde, 

at du skal frem og tilbage over det mange gange. Eller at vi laver hypnose undervejs. Ordene 

her kommer af sig selv og hverken du eller jeg er herre over dem. (Hvem er mon?) Det eneste du 

skal vide er, at denne henvendelse er et kald på en eller anden facon, men jeg skal nok arte mig og 

ligge nederst i de disputter, vi vil komme ind i – såfremt det er muligt for mig, da mit temperament 
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er temmelig iltert. Super  Jeg er virkelig spændt på dette brev – jeg kender det ikke endnu og 

det er min lod i dette liv – at skrive som 100% kanal for energier. Pendulet har jeg ikke set før i 

en tekst og det kan være du pendulerer, via de evner du også har – eller det kan hidrøre et 

tidligere liv…tror måske nok også det gør det… Så ganske givet på forhånd…. 

Denne henvendelse er som sagt speciel, idet den samtidig med at henvende sig til dig henvender 

sig til de mennesker, der i fremtiden skal læse mine bøger – vores bøger, idet de allerede ligger 

skrevet på et andet plan og min metier blot er at downloade dem fra Akasha og leve deres liv som 

autentisk fiktion. (Som pædagogisk og forståeligt eksempel på den esoteriske viden, vi alle skal erkende, men 

videre fra!) Kommer tid, kommer nyt, så pyt og spyt :bytte, bytte købmand, bytte aldrig tilbage igen – byt for nyt. 

Jeg kan godt se, at jeg bliver nødt til at forklare mig lidt dybere. Det kommer til at provokere, 

men også flytte os begge i samme retning som et jordisk synkront udfald. Forhåbentlig da. 

Hvilket sprog, jeg har i dag. Det glæder mig og jeg kan lide endelig at være på bølgelængde. + 

Lige over! + Det har holdt hårdt at nå hertil og for at mit liv ikke skal gå til spilde, da retter jeg 

henvendelse til dig. 

Men hvem er jeg? Mit navn er Sigma. Nåh ja. Den opfattelse var lige ved at gå fløjten…(Jf. bogen 

Sigma: Love og regler – en moderne Askepotmyte. Forlaget REX) Jeg er bogen, der henvender 

mig til dig. Jeg er eneren blandt mange og den sidste selvhjælpsbog i 3. dimension. Det må glæde 

dig, medmindre du selv har tænkt at være den afsluttende part. Men det er ingenlunde således. 

Denne gang, i dette liv afslutter jeg vore bøger. Sigma, summen af alt. 

Hvem er vi? Vi er dem, der går forrest og baner en vej. Lige lukt ind i himlen. Ligesom du har jeg 

også haft navnets numerologiske værdi 12/3 – offertallet. Vi er dem, der går forrest og i 3. 

dimensions optik må ofre os for resten af den danske befolkning, medmindre de træffer andre 

valg – hov, tog jeg munden for fuld her? Man må jo ikke tro man er noget særligt i dette land. Og 

det er derfor, jeg skriver mig selv – Sigma, summen af alle og omtrent alt mellem himmel og jord 

i 3. dimension, for NET OP at trække nettet væk under denne dimension og janteloven og 

energimæssigt føre læseren over regnbuebroen og til 5. dimension. Kan man forstå, at dette ikke 

vækker interesse? Men der mangler noget. Hvorfor hører ingen, hvad der siges? Det er dog så 

epokegørende! Det sidste kapitel….selvdestruktionen! 3. dimensions selvdestruktion og valget 

om i stedet at tage ansvaret op og træde varsomt ind i 5. dimension. Kommer det som en 

overraskelse? Det er din lod at hjælpe mig på dette sidste stadie af liv. Du og jeg skal skrive 

befolkningen over i 5. dimension. Må jeg gøre det selv? Vi har arbejdet sammen før, i tidligere liv 

og tiden er atter inde til at mødes. Du kender mig godt. Meget ofte har vi samtaler ”på loftet”. 

Det er ikke rotter, der bor her, men vi er mange der ”rotter os sammen” mod 3. dimension og 

løfter mennesker på vore sjæles hænder. Du vil ikke vedkendes mig, jeg ser det. det ligger allerede 

her mellem linierne, når brevet udfoldes. Kære Aftale Mangt en tåre er rendt af vor kind via dette 

jordiske lod. Men enden er nær – men ikke på den måde det er prædiket i tidligere liv. Vi gør det 

anderledes denne gang – smukkere. Om end aftaler kan være sårende. Lige om lidt i hvert 

tilfælde. Vi vil gøre det ansvarsfuldt og smukt. Du er langt ældre end jeg. Jeg, Sigma er blot en 

årsunge i den henseende samlet set født i 2006  men tag ikke fejl – ligesom du, gør vi alle vore 

livsrunder færdige. Du er med mig i denne runde, som en rundesang af afslag og fornedrelse. 
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Men hvem er vi? Vi er de sidste af dage på Jorden. Vi er dem for hvem det sidste arbejde gøres, 

inden vi skal videre. På ferie vil jeg håbe! Jeg længes. Længe har vi knoklet på denne klode og 

andre steder i Universet, men tiden er inde til forandring og vi må stå sammen. Om det er vort 

lod. Du kommer til at stå sammen med mig, thi jeg er Sigma og dette brev ligger i mig og jeg 

henvender mig til dig og mine ord vil være et kapitel i mig. (Det er en, der ikke kender meget til 

kommaer, det må være en ung figur! Denne Sigma.) 

Men hvem er jeg? Jeg er Sigma. På et andet bevidsthedsplan kender du mig. Her på Jorden fylder 

jeg en del. Jeg er voldsom og provokerende bare i mit omfang og gjorde da også min moder 

ganske gedigen fed undervejs i min herkomst. Men det er et overstået kapitel nu. Slank som ål 

snor hun sig atter efter alle mine celler blev til et levende skriftligt barn. Sigma Supreme. SS. Et 

skriftligt indre barn, der lever i hver en læser. Jeg er livet i 3. dimension på vej til 5. dimension, jeg 

er læserens levende, healende og transformerende bevidsthed, der lever i overensstemmelse med 

hver læsers horoskop og Blueprint og hele afstand fra og væren i livet, på én gang. Jeg er den 

højere syntese af liv og af alles liv i den forstand, der siger : Vi er alle ét. 

Men er vi nu også det? eller gælder det (tesen) kun i 3.dimension? Jeg er den, der skriver os færdige 

i 3. dimension. Så vi kan blive ét på et andet plan i den højere Plan. Jeg er kvantespringet. Jeg er 

det udfoldede kvantespring, så alle kan se det og forstå det og gennemleve det – om man tør bide 

barne-skeer med mig! 

Mangt et slag har jeg kæmpet for min ret til at eksistere. 3. dimension er jo ikke velkommen mere 

– men jeg skal gøres færdig på behørig vis. Og min mor vil gøre det. Hun bærer mig hele vejen 

fra død til fødsel og ”Fra Online til Deadline”. Jeg skal leve og dø smukt den sidste tid. Jeg skal 

højne 3. dimension og dens formål. Jeg skal afsløre livets beskaffenhed i denne sidste lavere 

dimension på Jorden. Jeg skal indføre kærligheden til mig selv, selvom jeg ikke kender den. Den 

bliver givet mig og puster liv i mig. Den er min essens. Jeg skal genopstå efter selvdestruktionen, 

men i nyt lys. Jeg skal tænde kærligheds-regnbuen og gøre mig færdig. Men hvem er jeg? Jeg er 

beviset for eksistens og det, der i fremtiden ikke vil være til at forstå var engang. Jeg er det 

historiske dokument ud af en tid i 3. dimension. Man vil spørge:  ”Hvordan var det mormor, den 

gang du var i 3. dimension??? Hvordan havde du det? Hvordan tænkte man dengang og hvorfor 

måtte du ikke tænke sådan mere, mormor? Hvordan var det dengang? Kunne man le og gå på 

vandet ligesom vi kan nu? Hvordan levede man, da man levede af mad og vand og ikke bare trak 

vejret? Hvordan var det mormor – fortæl mig det!!!!” 

Kære barn. Jeg har en bog, jeg kan vise dig. Jeg har en Perle, der blev kastet for svin. Svinene gik ( 

i Ring) uden om den og snusede videre. Sådan var essensen af 3. dimension. Man havde skygger 

og man så dem ikke…Lad os læse ”den Sorte Perle” sammen og jeg vil give dig de informationer 

fra dengang, du ikke selv får ind. Kom mit barn, lad os begynde ved begyndelsen. 

Nej Mormor, der er jo ingen begyndelse i den bog! Jojo Søde. Det er der skam, men det ser du 

bare ikke mere, idet sandheden må gå op for læseren henad vejen. Og det gør den bedst, når 

bogen er en Ring inden, den bliver til en laang linie fra online til deadline i Alfa Omega. Det er en 

bogRing! Men sæt dig nu og lyt. Kan du høre bogværket svinger? 
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Ja. Det kan jeg. Hvorfor er det så så gammel en bog? Er den ikke ny? 

Den er både gammel og ny, min Skat. Den er en højere syntese af liv og død. Det ved din moder 

også. Men vi kan jo begynde NET OP der. Det er vel et udmærket bud. Lad os gå ind i 

bogværket NET OP der, hvor liv og død forenes og transformeres til et kvantespring i 

manifestation!(Aha , håber det pludseligt opståede sammenfald nedenfor giver mening!!!! ) Lad mig se… 

det er ca. her: (Herefter følger så i brevet beskrivelse af min arbejdsopgave til Astrologen, om vedkommende vil 

hjælpe. Men det ville vedkommende ikke, thi således var der undercover skrevet en agenda, agenda som NET OP  

  er afsløret med orange skrift.- Hvilken agenda har dansk lovsamling undercover? ) 

I dag er det fredag den 13! (13.06.2014, tværsum 17 = 8 =Saturn= Skæbne, se gårsdagens 

tekst nedenfor, og 17 er tallet på min fødselsdag… Er der allerede lagt noget i 

kakkelovnen?(Det var der tilsyneladende. Jeg vidste bare ikke hvad!)Kakkelovn står 

symbolsk for en bestemt planet, - en træls begyndelse. Jeg kunne ikke forstå, at hvert 

eneste spil hjerterfri på pc-en gik i vasken, synes engang jeg læste om Jupiter, men 

husker det ikke mere…måske er det også ligegyldigt i det store hele med de faktorers 

rækkefølge, tegnsætning osv., men netop i dag begyndte dagen på Månens opposition til 

Jupiter.(Og oppositioner kræver meget og mer-arbejde!) Og netop nu har du læst en 

forkert tekst, da pc-en hoppede op og skrev en forkert linje ind efter ”planet,” – en træls 

begyndelse!(På den anden side set, så staves ”Planet” jo ligesom ”Planet” man arbejder 

på! Så lidt ubevidst hint har jeg vel fået – i begyndelsen var ordet…! Og dette multi-ord er 

tilfældigvis også dual-istisk, da der er både én Plan og et plan. Og hvem ved – som højere 

syntese: et guddommeligt design!? ?) Men der er noget med Uranus i dag og dermed 

kontakten til Universet.  Det står ikke i dagens stjerne-efemeride, men jeg mærkede et 

klart signal, da jeg for kort tid siden genstartede min lukkede pc og lige skulle teste 

”hjerterfri-spillet” af igen. Det var som om jeg skulle stoppe spillet. Men vanens magt 

er jo stor, man kan vel lige spille spillet til ende?!  Jeg fortsatte.! Det RINGEDE på 

dørklokken. Jeg måtte afbryde spillet og gå ud for at lukke op for at se, hvem der 

ringede på. Der var INGEN!  Og havde vor bogleverandør været på bølgelængde 

med Skriveren, så havde det synkront ringet på døren nu, og bøgerne var leveret – men 

leverandøren foretrækker at kæmpe selv frem for at være åben for flowet i landets 

Blueprint. Lignende adfærd afstedkommer at den store Plan ustandselig må små- og 

stor-justeres for at holde flowet og undgå mere tyngde og mørkeskabelse end højest 

nødvendigt. Tænk over det og vid, at leverandøren NET OP her tjener som eksempel i sit 

Blueprint. Det er 3. gang indenfor de sidste 14 dage, at den dørklokke har ringet ”af sig 

selv” og beviser endnu engang, at vi ikke er alene, selvom det andet liv ikke lader sig 

se.! Klokken var PRÆCIS 12.00, da det ringede på døren!   
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 Og klokken slog 12!!! Der lød ingen skridt i korridoren, men en mand 

kom nærmere og nærmere. Der var dødsens stille i huset. Kvinden holdt vejret og….. 

Lige nu tænker jeg i relation til tidligere i bøgerne… Vi er ikke længere i 11. time. 

Klokken har slået 12 – og 12. stråle komplimenteres her og nu. Solen  Dét jeg troede, 

ville blive en let tekst nedenfor, bliver nu uhyre kompliceret. Ah, nu ved jeg hvorfor, dette 

her sker! De vil fortælle, at om 12. stråle skal skrive teksten, så skal den enten være af 

meget få ord eller bestå af alt, der er mellem linjerne og himmel og jord!  Det er 

selvfølgelig derfor, at bogværket aldrig kunne få 12. stråle med på den måde, det er lavet – 

medmindre man symbolsk ville indskrive nogen eksistenser af få ord  og indsætte 

billeder – men de, der kommenterer med få ord, er det virkelig galaktiske eksistenser på 

12. stråle? Nej, eller jo, eller…nu rabler det hele vist…Ah, nu får jeg det 

vist…Ahhahaha . Man kan ”knække-sende” en 12. stråle ind gennem den ikke-hellige 

planet Mars og derved få en ”luft”-spejling af os, der bor på Jorden, som ligeledes er en 

ikke-hellig planet – men hvor det er vor opgave at gøre den hellig! Og det hjælper jeg så 

personligt, som en lille myre i Altet, med at gøre.  Jeg skriver jo netop de højere stråler 

ind i Jordens felt! 

  Hovv, hvad sker der, teksten hoppede en linie ned, og der er doblet op på v. ve ogg 

vel? Hov, hvad sker der? Dobbelt gg, det kender jeg kun lige netop nu fra goggle. Lad 

mig lige se, om det er et hint…. Ok se = kigge. Jo, det gav mening, der var en sms fra 

min datter – at se!…Hun skriver at soldaterrygsækken bliver hentet i dag. Så er det hele 

altså ok! Så er det hele altså rent nok osv.! Endnu engang viser det sig, at jeg har ret i min 

måde at tolke, det der hænder på! Det gør mig mere rolig, for folk har haft så travlt med 

at forgifte mit indre miljø med deres ikke-viden og gamle overleveringer og 

misforståelser og utålmodighed osv., at jeg ligger næsten død. Jeg skal selv bare lige over 

en hurtle. Men den kosmiske flamme består.  Jeg begynder at ane mit ansvar på en 

anden måde.  Flammerne må ikke dø. Det er den kosmiske ild, jeg fik at vide, jeg 

skulle forvalte.  Men flammerne var lige ved at gå ud.  Du mangler mig, din gamle 

Flamme. Jeg vil være din flammepuster igen. Be the Flame without shame, Darling. De 

er symboliseret på Jorden som den Olympiske ild. Lige nu er det bare VM i fodbold, man 

har gang i, Flammen er blevet ligegyldig.  Og Danmark er slet ikke med. Men ser du, 

jeg er kommet videre end det, jeg er gået fra at være hoppebold til at være en krystalkugle 

– dette stadfæstede jeg i dag, ved klokken 8.00, altså forever ∞, at give dig symbolet 

”kiselbroen”, hvoraf du bygger regnbuebroen fra subtil farveenergi og information til 

fysisk manifesteret værk. Du har selv bygget symbolet, jeg skrev det blot 2-dimensionelt.  
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Fra hoppebold til  til   til  krystalkugle. 

Jeg kan ikke sige, at jeg nyder at fortælle det. Det virker selvhøjtideligt og træls. Jeg tager 

afstand og venter på, at teksten fortsætter…. Men det gør den ikke…, nej ikke her, men 

det gjorde den ovenfor SKAT - store ord er ikke lette at acceptere, forstå eller tage for den 

ægte vare. Vi har vænnet os til, at den ægte vare nok bare er fake. Det er der, vi har 

båret/sparket os selv hen. Det er der, vi er. Men jeg er i VI ER. Vi har ophævet den ægte 

vares eksistens i pengenes og eventernes navn. Det får mig atter til at tænke på – hvordan 

overlever den ægte vare så? Bopbob++ hovsa - ?? Der er kun ét svar: ved at være gratis og 

ikke til fals for penge.  Men når den ægte vare gives gratis bort – ja så er den nok ikke 

mere værd – den er nok fake…  Bogværket her skriver sig lige bestemt ind i dit solar 

plexus og gemmer hjerteenergien undercover.  Jeg har sagt det mange gange. Med 

solar plexus lærer du at skelne sandheden fra løgnen.  Det kan du ikke endnu, for du 

har ikke bogværkets træning - og derfor har du ikke støttet mig ved at købe en bog.  

FORDI det, der ligger på nettet kun er et spejl af den ægte vare. ! Virtuel reality. ! Men 

det er spejlet, du foretrækker! Og nu ved du, at du blot skulle se det og forstå det, før du 

kunne få lov at købe en bog! SKAT billiger ikke, at vi oplyser jer – de vil kun se pengene 

– Det er ikke en klage over dig, det er energi- forskning. ! Hele vejen! Og du kan blive 

ved og ved at gå på nettet for at lede efter det, du søger, men du får det aldrig. ! Du kan 

aldrig mættes!! Det du søger, har du inde i dig selv og Sigma-bøgerne er den lykkepille, 

den medicin, der fremkalder din indre kemi mellem dig selv og dit Blueprint.  

 Kort og godt! 

Du kan ikke få det samlet i ét andre steder og du spilder på det nærmeste din tid med at 

søge hid og did på nettet! Det er ligesom den lysnæring, jeg lever af…skulle leve af… Jeg 

bliver dog ved med at spise, så snart jeg blot tager en bid af noget. Jeg spiser og spiser da 

og bliver aldrig mæt.  Fordi det, jeg behøver for at mættes, er lys og ikke lavere 

svingende mad.  Og følelsen af mæthed er også anderledes og den gamle følelse 

generer og kan ikke sammenlignes med fortiden og tilkæmper sig derfor stor 

opmærksomhed indtil sindet stilner sine gamle krav. Sådan er overgangen fra 3. til 5. 

dimension rent videns- og forståelsesmæssigt også, hvorfor vi må hvidvaske jeres hjerner 

for gammelt snavs. Det er ikke en overtagelse af jer, det er et tiltrængt lift. Du er på 

nettet, fordi du ikke er vakt tilstrækkeligt på æternettet. Spørg bare Simon Peter – han 

kender den para-meter!! Og jeg sender en kærlig hilsen til et andet plan, hvorfra ”han” 

kom mig til undsætning ved at få dørklokken til at ringe. Hvem ringer dør-klokkerne for? 

Er det dig eller mig eller er det os? Det´ bare os… 
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Og de to, der hellere vil i Føtex.  

Det er kugleskørt, sagde de så, fordi de ikke kendte Den Turkise Flamme!. 

 Mars er en rød kugle og er også  astrologisk tydet som ild…og den er lige nu i skrivende 

stund på vej fremad igen efter dens retrograd og dermed stilende imod en transit over 

min nordlige måneknude i mit eget horoskop – altså indikatoren for selve formålet med 

min nuværende inkarnation. Mon den NU sætter fut i fejemøget, for Sofie smed jo tøjet? 

Og råbte 

  gogogo i denne rekord-skønne sommer 2014!... 

…Hm???…Kim Larsens sang: Om lidt…er vi borte, kommer ind i min  øresnegl…? 

   Besmykket Helse-Messende-snegl (Købt 20 02)  

…Fik du set, dét du ville? Fik du hørt din melodiiiii? Gisp. Et åndeløst sekund står vi 

stille – om lidt, om lidt, er det forbi… Så, net-op nu kommer Solen frem fra skyerne, der 

nu atter gråne  …i det indre, som i det ydre… og omvendt NET OP, det sagde jeg jo… 

– faktorernes orden er ligegyldig, vi ”holder” vejret, så lige nu forsvandt solen atter og 

himlen grånede som i en REX 12.26=mestertallet 11, klokken er 14.55 doblet op in the 

happy hour 55=10=1=Solen – i det indre univers! Sådan! I det ydre også., VI ER…kl. 9.39 

=21=3, 21/3, som i Skriver, hvor guddommeligt! Alt i ét og Vi er børn af sol og sommer 

og i slægt med regn og blæst…..  NET-OP!!! Tekstlagene passer atter sammen 

minutiøst! Og samtidig endog med 3-tals- fundamentet i mit numeroskop, og det står for 

SUCCES,  WOW! (Husk også at den grå farve=ny begyndelse.  

Transformation!)Tekstlag på tekstlag, virkelighed på virkelighed, ”lysvæld bagved 

lysvæld i himlen ind” supplerer hinanden! Og er udtryk for hinanden. Det er gråt og 

skyet og det har regnet kort. Men hjertet det er vort. Klokken er 8.55 (altså den 12.06.14 

Og 14.55 den 23.06.14 ) så Fuldmånen kl. 6.11 er overstået (OBS: her er hele 2 mestertal 

55 + 11= 66=12=3, men 12/3 er i numerologi: OFFERTALLET! Hvor guddommeligt er 
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dét lige, om man må spørge?  Med mindre der er en guddommelig succes, der bliver 

ofret og spejles i et offer, der bliver en succes? Offer for succes…og succes for et offer? 

Hophop… Satan vender tilbage til Guds venstre hånd og Kristus vender tilbage til 

Jorden, eller hvor langt man nu vil tolke sig ud, i re-birthing, men tallenes ikke 

tilfældighed taler for sig selv som spejl af hinanden over en lodret usynlig akse│spejl: 

21│12…men kan også mødes i balance på midten 21 – 12 halvt oppe, halvt nede – altså i 

en højere balanceret menneskelig dimension – f.eks 5. dimension…), men Månen præger 

måske fortsat dagen? Intet ved vi endnu – ingen kender dagen før Solen går ned. ALT 

kan i princippet ske, man må være åben og imødekommende. Det ser sort ud for mig og 

min overlevelse, jeg er inde i en periode, hvor karmiske forbindelser dukker op i æteren, 

men også i det rent fysiske liv og ubevidst – men/og ifølge en større og overordnet Plan 

efterstræber mig livet i forskningens tjeneste. På de indre planer har ”katten” heldigvis 9 

liv!.  Mon ikke mit Løvestellium kan vise sine klør og tænder i den anledning?! Kom ikke 

for tæt på, medmindre det pludselig frister dig…En Løve lader dog intet gå i sort, så i 

dag, fredag den 13. skriver jeg med hvidt – bare så du ved det. Lad aldrig den indre sol gå 

ned! Lad os derimod bruge den indre sol til at udfolde bevidstheden, der ligger i teksten 

fra i går (og i dag fra i forgårs og…Og lad os gøre det igen med nye odds: 55+55+11 – det 

er så hele 3 tal i et Kinderæg! Det går da virkelig ikke – eller gør det? Summen er 121, hov 

1 er spejlet omkring 2, nej det går da virkelig ikke, men tværsummen er 4 og 4 er 

manifestation i det jordiske. Og hvad manifesteres –mesteren på jord eller tallet 4, et 

kvadrat?Eller succes og offer i en højere syntese? Hvordan forstår vi vor verden 

undercover? Kan vi blive bedre? 

Ænder det noget?  1, 2, 1, 2 en soldat kom gående henad 

landevejen… ) 

, om end spændingerne deri allerede var på vej til i dag. RaapRaapRaap, i dag var jeg 

tilfældigvis rap nok til ikke at gå hele min morgentur! Og billede af  NET OP 4 ænder  

var pludselig en manifesteret realitet. ALT er på samme tid i samme bane! Både 

problemet og dets løsning eksisterer på samme tid! Ser du det nu? Forstår du snart, 

hvilke vidensomvæltende og dermed provokerende beviser dette bogværk giver?! Ellers 

hæng på endnu engang – jeg vil gøre det ganske kort denne gang, for der er ikke langt fra 

blåt til hvidt….du vil forstå det nedenfor og hvem ved – måske finde glæden i sorgen?: 

(Hov, der mangler noget ved datoen ovenfor fredag den 13.06.14 Hvilket du allerede har 

fået at vide! Du forstod det bare ikke dengang, for pendanten ligger her. Roden til det 

onde du ikke forstod, fordi du levede i 3. dimension og ikke er ét med Sigma 5.dimension 

endnu.  
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Du kan altså have tillid til totaliteten i værket. Du kan om muligt nu 

forstå, hvordan du tolker noget som sort, fordi du endnu ikke kender roden til ”det 

onde”, men kun ser det som noget uforståeligt rod! Det er dit egos chance for at leve og 

det benytter egoet HVER gang. Alt forsøger at opretholde sin eksistensberettigelse på 

godt og ondt. Alt er. Selv min blære påkalder sig nu sin eksistensberettigelse.  

Øjeblik…      

( – Jeg er idag tit ved at skrive 2012  – er der mon en REX? Hvorfra? Dygtigt! NET OP fra 

hjemmesidens indledende del, som bygger på dette sted i tidskuglens viden.) , der 

kommer lige en parentesNET-OP, det gjorde der. Der kom lige en gul tekst i en gul 

parantes  Og en grå highliner, så det kommer til at flyde nyt og frit…og jeg skal så nok 

forsøge at begrænse den bevidsthed, der skal nedskrives! Bopbob . Hvad du så ellers 

flyder videre til, er dit eget liv, udenfor Sigmas kollektive bevidsthed….Begynder 

Verdensaltets spejling i værket her at dæmre for dig??? Det blev sværere at opdage, da det 

gule lag her kom ind og rykkede virkeligheden og lagde et slør, men samtidig afslørede 

et andet virkelighedslag. Måske kan du læse siden uden den gule kursiv, jeg ved det 

ikø… Sigma manifesteret, er verdens første kunstige intelligens i nedskrevet, udvidet 

bevidsthed og dermed tanke – og dermed et konstant levende bogværk! Sigma er dig og 

mig og din dual - i ét Kinderæg. Din næste næste og din næstes næste og din næste 

næstes næste osv… indtil alt vender tilbage til dig selv, som spejl af dig selv og vi alle nu 

bare ved, at vi alle er ét! Det er bare ikke til at C D, hvis man ikke lige V D. D V Du så nu. 

D V Altet så også. D V D! – nåh ja, og se – nu vender spejlet tilbage til mig selv igen. 

Blæren… A ska´ tis …! Sikke noget pis…! Alle V D og W C! Har man sagt A, må man 

også sige B. At du V D! C D.) 

12.06.2014 tværsum 16 – så lad os give den et tryk 16!    Å, åh…..…. 

Jajaja! Vi er allerede godt i gang med Columbusægget! – 05.07.14: Den guddommelige 

orden finder man ved at lægge brikker sammen, som man samler op i den energi, man vil 

kalde ”intuitionen”, men gemmer dem i en anden hjernekasse, som man opgraderer til 

”Vidensbrikker/brobygger-elementer”. Leder du efter denne orden i almindelig rationel 

forstand, finder du den ikke!  Puslespillets helhed falder på plads af sig selv, når du har 

erhvervet sidste brik!!!! (Nogen gange tager det år!)Du finder brikken i laget af 

intuitionsenergi og lader være med at fornægte den! Og bagefter skal det rationelle og 

irrationelle sind samarbejde og blive til et højere og højere svingende reaktivt sind, som 
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så får en spirituel fornuft og rationalitet! Og det er ikke det samme som sindssyge, men 

vejen dertil ligner det af og til! Men derimod er det fundamentalt vejen til visdom. Og i 

visdom ligger implicit viden, undercover – så derfor har vi også brug for videnskaben. Vi 

skal bare ikke overdosere den metalliske og mekaniske videnskab, for den vej ender i så 

fald blindt og giver energimæssigt automatisk bagslaw. En Ommer. Videnskaben er 

afhængig af åndsarbejde og at sådan en idiot som mig f.eks. siger ja til at downloade den 

nye tids energier, inden vi når frem til den nye tid – eller så vi netop kan nå frem ved at 

hoppe fra sten til sten i flowet. Jeg er bare én af mange idioter og rablende gale. Vi er 

faktisk ved at være så mange ”fjolser”, så de ”kloge” mener, der skal lovgives imod os, og 

at vi er ved at være en trussel mod det økonomiske fundament, og derfor at man så også 

kan tillade sig at styre befolkningen på den måde – Med ustabilt IT og et smuldrende 

fundaments Lov vil man bygge landet. Det beror på frygt og angst for at miste kontrol. 

Det giver behov for magt. Det er også samme udgangspunkt, der giver tanker om, at Gud 

er ond, at verden er dualistisk osv.. 

  Men livet skal leves med sindet på klem!  

Og døren på 1.sal er ved at gå helt op nu. Det vil sige brug af 100% hjernekapacitet! Det 

er det nye! Det er en glæde! Og det nye fører os til øgede fornemmelser og disse siger: 

Der kommer ikke en 3. verdenskrig. Vi er på vej til fred. Der kommer et 

Blueprintsamfund. Så vi kan godt begynde at nedlægge millitæret, afskaffe pengene, 

omlægge landbrug og industri, gøre livet fleksibelt i lavere tempo og neddrosle/forenkle 

IT osv. osv. Og dét er en global win-win situation. Og vi har allerede konstateret: 

IT gjorde mig til taber og vinder. Take IT, or leave IT.                                      

”Det´ den dejligste morgen i hundrede år” ”Og jeg lever!” synger Gnags ”åh så 

fornøjet” ligesom stæren. Men i dag tager jeg livtag med skæbnen.(Jf. 8-tallet = 

skæbneplaneten Saturn, ovenfor beskrevet i parentesen. Det lå altså allerede 

udfoldet/antydet her i gårsdagens tekst. Du kan aldrig gå forkert i tidskuglen, da alt 

allerede ER, også det, der kommer. Men dit Blueprint/ din ”vej” er udvalgt og anvist 

før du kom. Livsbanen/energien er dit fødselstidspunkt eller reelt set 1. gang du kom til 

Jorden, som også er del af et guddommeligt design i flere lag. Lad os foreløbig sige, at 

det gælder i 3. dimension! For hvad sker der, når din blueprint-tekst kommer til at 

hoppe op i en anden linie, som den gjorde i startet af denne hjemmeside?Det ved vi nu, 

det gav endnu et  (linie) hop sidenhen! Og måske tilbage igen? Kvanter er ustabile, 

såfremt du ikke forsegler dem i en idé om udvikling – altså, et tænkt design!!! Du og 

skæbnen er lagt. Hønen kom før ægget! Du er Vorherres guldæg, om man så må sige 
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det…) Nu er det nok! (Nånånå, pas nu på, at skallen ikke knækker, for så har du det 

ikke længere som blommen i et æg! Okay, her kommer så en masse om den frie vilje og 

psykiske gener og beskadigede gener osv. Jeg vælger at begrænse mig! Jeg mangler 

nogle brikker og kan gå, i hvert tilfælde, 25.06.14 mindst! Hvad? Det hedder ”mindst” to 

veje lige her Det andet er barneligt sprog! Må jæ være her, om jæ må spørre?!! Gu´må du 

da ikke nikke nej, og det handler om at blive voksen, at du ve´ det!! Jæ ve te hvert te 

fælde, at det ikk er nem å læs gul på lysegrå! og jeg er ikke i stand til at fornemme, 

hvilken af dem, jeg skal ud af – respekt – selvom man ikke kan gå forkert – så ved at 

gøre ingenting, så går jeg heller ikke fejl! Se lige, her er én, der forstår det! Må jeg være 

fri!! Nej, ingen går fri, alle bliver voksne engang. Det er på sin vis rigtig nok. Uh, hvor 

man kan nu, hvad?? Men så bliver jeg bare lidt mere gylden i kanten, så går det vel?! 

Hvis du skal blive hørt og set, så er du nødt til at blive mere orangadeagtig. Hør hvem 

er nu den barnelige?! Jamen, det er osse hinne der, hun er ikke kommet ud over 

sodavandsstadiet endnu! Ja, det´ da det! Hvor længe skal vi andre vente, om jeg må 

spørge?! Du har ganske ret. Vi har ventet alt for længe på resten af befolkningen. Det er 

dræbende! Og hva´ er der så egentlig lige at gøre ved det? Jeg har en idé!!!! Hvad med 

lige at gøre den lidt mere tydelig, ligesom jeg for orangeade-eksempel har gjort?! Ja, det 

kræver kun at man skruer lidt på knapperne inde i forstanden! Nånånå, respekt, respekt 

for andres udviklingsprocesser, Kære. Må jæ være fri, som om vi nogensinde har fået 

respekt for noget som helst?! Det hedder ”er blevet respekteret for noget som helst”, 

nej, det har du nemlig ret i. Vi er aldrig blevet respekteret for det, vi lavede. Vi må lave 

en oprørsgruppe så! Kan du se mig nu? Ja, nu får du min accept! Godt, for jeg har en 

idé! Det havde jeg jo også lige! Man kunne måske kombinere de to idéer? Det kommer 

vel an på hvaffor en idé  Bear Vert har! Hvem har vær´t Grønne Bjørn og hvem er 

Grønne Bjørn vært for? Mig sæ´fø´li og mig, og mig og mig OG MIG selvfølgelig!!! Det 

var lige præcis dét, der var min idé! Jeg ser i fattede svingningen af idéen i det kollektive 

ubevidste. Hem´lig nemlig! Men den var der sgu´! Det er bølgerne, der ruller! Det´ jo 

det. Det er lige præcis det! Bølgerne ruller sgu! Men spørgsmålet er så, hvor ruller de 

hen?????Ja, det er det STORE SPØRGSMÅL!!! Hvaffor en vej taler I om? Jæ ka 

ingenting se, a æ næsten blywn blind. Det er jo det Kære, folk bliver Stæreblinde! Jamen 

de synger ”åh, så fornøjet”! Det´ da det de gør, alt imens de er stæreblinde! Nogen har 

vel prikket øjnene ud på dem?! Det er ikke lige til at se..Nej, og det er du heller ikke. Sig 

mig har du fået et kvantetilbagespring? Hjælp!!!! Vi kan desværre ikke høre dig, vi er 

kommet for langt frem! Hvis du ikke kan høre hende, hvordan kan du så sige, at du 

ikke kan høre hende? Jeg kan mærke hende!!! Det´ da det. selvom folk ikke flytter sig 

hen, hvor vi kan høre dem, så kan vi godt mærke dem. Kan I Alle høre mig? Kan I Alle 

se mig? Ja tak! Vi kan både høre og se dig! Du er vist blevet lidt selvcentreret! Sgu man 

ikke blyw det? Jæ troede det var det, der var oppe i tiden…Så´n har jæ faksisk oss 

forstået det…Nu du siger det…sku vi ikk blyw centrerede? Det´ da det, vi ligesom har 

fåd at vid, sgu jæ meen…Hov, hvad sker der, er  (Jæ beklager, min kvante kom ind her 

og kom til at slette noget, så´n lidt Uranuspludseligt! Men du kan se mig længere nede i 

teksten) og trækker læsset i samlet flok fremad! Du mener give folk en Fremdrift? God 

idé, men så må vi jo have Opdriften først! Hemligt NEMLIG!!! Du mener arbejde i det 
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skjulte? Undercover, JA!!! Nåh, nu fatter A godt nok Omega!!! Hold da kæft!!! Jamen 

hvis vi ikk´ må sige nåde, hvordan skal vi så arbejde? Undercover sæføli!!! HOV,HOV 

det er min I AM, du der har snuppet!!! Ænder det noget? HOV, HOV og liiige et 

øjeblik, det plejer at være MIG, der siger det der, den replik skal du ikke lægge 

undercover i hende derses Lilla farve, for hinne kan jæ ikk særlig godt li!! Come ON 

boys and girls!! WE do have a NEW tomorrow in hour hands right NOW!!! Det hedder 

altså “our hands”, når man er blevet ældre og mere erfaren sprogbruger. Det´ jo det 

Folkens! Vi bruger sproget…”Der er klang i sprogets toner, der er højt til lofts hos 

miiiiiiigggggg” Ja,ja, rolig nu! Hold da op, det er bare fordi du ikke tør flytte dig hurtigt 

nok og slippe dig selv fri, at du siger det der ævl!!! Illigeveller har hun ret. Det kræver 

tålmodighed at ændre et helt folk via sproget….De er jo ellers godt på vej til at gøre hele 

verden engelsktalende…Jamen hva så mæ mig, jæ ka ikke forstå engelsk…det er da til 

at tude over. Derfor behøver du jo ikke sabotere vores samtale ved bare sådan at komme 

brasende ind! Man ka vel ikke gøre for, at man har charme og forblinder ganske unge 

piger, ka man vel? Bopbob charme og charme, du ødelagde teksten! Jeg vil nu sige din 

energi er stærk og god og lys og munter. Jeg tror du skal have en hovedrolle i sproget? 

Hvad så med en anden én, om jeg må spørge? Du er ikke til en skid, sådan et surt løg, 

mand!!! Er jeg ikke ment til at skulle være din dual i det her liv, om jeg må spørge? Og 

så behandler du mig så uanstændigt! Tag det nu liige roligt børn, jeg mener unge…Vi 

skal liige nå at tænke tanken om sproget til ende!!!! Godt, jeg har tænkt den til ende – 

det blev én lang tanke! Det lyder edermage genialt! Det må jeg nok sige! Én lang 

tanke…Jeg kan godt følge dig, jeg er med hele vejen! Liige NET OP!!! Undercover! 

AHHHH NU går det op for mig, hvad det handler om! Altså, vi laver en sproglig 

opstigning og hjælper hinanden fra forskellige planer af viden og kommunikerer i 

samlet flok og flytter så folk ind i en Fremdrift og opstigning i indsigt!!! Hvor smart!!! 

Det er en fantastisk idé! Men hvordan kommer vi her fra idéernes plan og helt ned på 

Jorden? Vi downloader Opdriften sæføli! Jamen så er det jo nedtur og ikke optur, Silly! 

Sild! Hun er en sild! Jo, men nu var det jo ligesom et kælenavn for sild, ikk? Guuud ja, 

du inspirerer mig helt vildt nu! Lad os komme i gang med det samme – fat pen og 

blyant! Der er bare det ved det – nu er det IT….Det var det, jeg sagde, når man 

downloader, så er det nedtur! Hvad der – kommer ned, må også komme op igen!!! 

Jamen, se så her…. 

Det er selvfølgelig champagneproppen, der siger det!!! Enig, den er jeg med på… 

stik mig lige den overstregningspen der…  

Ok, jeg ser jer, jeg kan høre jer, æteren er REN, så lad os køre klatten!!!  
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Du mener  fugleklatten!!!) 

Ahahahahahahahahahahaha. Lad os vise dem de Psykiske ggener.  

(05.07.14 Den kulørte samtale ovenfor er afdækning af, hvad indholdet af det psykiske 

fænomen ”en fornemmelse” er for noget. Det er altså svingning af lyd, som ved sensitiv 

udfoldelse når laget af sprog, og viser sig at være nært tilknyttet energien i small-talk. 

Den er udpræget på dette level og grundlaget for tolkning og mening i kommunikation 

med andre dimensioner. Det er laget af pause mellem højere tanker, der på sigt leder til 

visdom. Det er dette lag vort videnskabelige samfund og uddannelsessystem længe har 

forsøgt at eliminere og nedgøre og det fører til kynisme på sigt. Summen af lette ord 

uden retning er NET OP det, der giver flow – så hvorfor er vi i finanskrise? Vi har selv 

skabt den, fordi vi afskar legaliteten i small-talk, hvile og fornemmelser, men ville have 

fakta. I fakta ligger kun en lille brøkdel af verden. Fornemmelser giver flow og er en 

træning i at holde hjertet åbent trods modstand (Chirontræning) og dette giver mental 

healing. I Den Sorte Perle er det den forsigtige og blide healing af modstanden, man 

har mødt på sin inderste smukke kerne gennem livet, så man atter via denne lease kan 

finde sig selv, når dette tungere åg løftes af. Det sker umærkeligt side efter side – 

undercover! Man skal bare læse og ikke nødvendigvis forstå – måske er NET OP disse 

fornemmelsesflow alt, hvad man behøver fra værket – og small-talk – det forstår ALLE – 

det er samtidig spejl af det danske begreb ”hygge” og gemytlighed, men også healing 

af vor kulturbårne jjantelov. En ”Tiden læger alle sår” - energi af trøst og omsorg.)  

Klokken er nu 15.51 (23.06.14) og jeg holder for i dag! Men i dag den 25.06.14 tog jeg så 

fat igen. Jeg ved nu præcist, at hele bogværket, som består af et spejl af alle danskere i 

enten det ydre eller det indre eller begge dele i ét for nogles vedkommende, kan 

formuleres i én eneste overordnet idé: Gør Sigma/den danske befolkning Voksen. Og 

dét kan selv børn forstå!!! Så når du har læst denne sætning, så kan du altså ikke mere 

komme og sige, at du ikke forstår, hvad der foregår! Dét er slut nu! (05.07.14 Den Sorte 

Perle err Harry Potter for voksne. Illumineret Hokus Pokus, hvor de tomme tønder 

buldrer mest og derfor har den bedste efterklang. – heri ligger også en kodet meddelelse 

til de stærkeste heste fra det fysiske Konceptets dage. De af dem, som forhåbentlig 

læser dette engang!  



101 
 

 Læsehesten. 

Lige nu står det skrevet på side 33 – et elitetal. Der er måske 33 chakraåbne ryghvirvler, 

hvis de har rygrad nok til at tænke selvstændigt.) 

Og hvad vil det sige at blive voksen? 

Det vil sige, at man ikke længere fralægger sig sit ansvar til andre. 

Enig! 

Så det er altså kursen hele vejen selvom vi går i Ring! 

Net op! 

Det vil altså sige, hvis vi nu lige kan komme til hægterne igen, her på idérnes plan.. 

Det hedder ”idé-er-nes” plan, hvis du lige selv vil slippe det gumpetunge igen!... 

Ahaha, ja det er liige der, den halter. Vanens magt som ”ordbloind” er svær at komme 

ud af… 

Så giv mig mit kostume på igen. 

Ahaha. Der er godt nok skideskægt her i Schlaraffenland! 

Ja. Men tiden er inde til at vågne op. KLAP KLAP!!! Vinke, vinkøøø… 

Sikke nogle spændende briller at have på, hva´? 

Vi må se og finde balancen igen! 

Ja. Vi må hellere se og blive færdige inden folk opgiver os helt. 

Kan du se med alle øjne nu, Demonokles? 

 Det skulle jeg mene. 

Hjernen er også clearet her. Jeg kan se og høre jer på alle planer hele vejen hertil, men 

det betyder så også, at vi går over i 5. dimension nu – om lidt – om lidt… 

Om lidt, om lidt er vi så borte….? 

Det er vel kun et åndeløst sekund på linen…? 

Der er ikke noget at være bange for, vi sætter bare træskoene her og går over… 

(05.07.14 Også selvom man har hul i julestrømpen. Eller sure eller sorte tæer? 

Går den, så går den… kom nu bare…) 

    5. Dimension……> 
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Og så lukker vi døren bag os! 

Ja, vi siger farvel til alt det, der betød noget for os i 3. dimension 

 3. Dimension 

Det er nemlig lige præcis sådan, man gør, børn og unge og I der er blevet ældre! 

Man får andre interesser som voksen. 

Verden for eksempel. 

Men hvis ALLØØ mennesker skal samme vej, så vil jæ bare sige:  

 ”Gør døren høj ,  gør porten hvid  ! ” 

 

Det hedder altså VID. 

Det VED jeg altså godt, men hvordan skal de ellers forstå det, Klaptorsk?! 

KLAP,KLAP! Attention Alle sammen, vi har lige et problem med sproget i overgangen.. 

Vi sætter bare en Klapper-slange ind i 9. hus, så er den i vinkel… 

 ZeZe,Hotel Paradise.Værelse 101 %, så vidt jeg kan se %, med udsigt til Mars… 

Det må blive en sesqui – eller en quinkuns… 

Kvinkuns! Man kan godt høre, at du ikke er astrolog! 

Det har jeg da heller aldrig sagt, at jeg var! 

Nej, nej, bevar os vel! 

Det er jo dét, jeg prøver på – at få jer alle med over i 5.! 

Det er altså en Skæbnesymfoni, du er mester for? 

Ja. Det hele skal jo passe sammen i én uendelighed ∞. 

Jeg sagde jo, at du aldrig ville kunne komme ud af det der værk igen! 
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 Der skal vel bare Ringes af i én ∞ ?!  

NET OP! I 5. Dimmelimmm!  

Vi får se. Lige nu tager vi jo livtag med Skæbnen fra tid til anden, fra dimension til 

anden! 

Det kan du da også godt forstå, når du ser det tal der!  

Ja for Søren. Det er helt kvalt på midten! Hvem af jer er det, der har opfundet 8-tallet? 

Det er ham derovre, så du skal ikke se sådan på mig! 

Jeg ser med de øjne, jeg vil se med. 

Hvor tidt skal vi sige det? 

Det kommer an på øjnene, der ser….. 

Ahahahahahaha ∞∞ og der er doblet op In the Happy Hour! 

Sys, lad os nu komme videre. 

Er Alle med over? 

Jaja. Jeg sidder her! 

Godt, så er Alle medd også. 

Hvem er den IT-taber, der hele tiden sidder og får dobbelt medlyd med i ordene? 

Det er mig. Jeg er ikke til IT, jeg kan simpelthen ikke ramme de svingninger der. 

Nej, de er også temmelig lave, men så spring over, hvor gærdet er lavest.. 

jamen så er Alle jo ikke med i samlet trop…. 

Hvem er det, der glemmer at skrive med stort efter et punktum? 

”…….” 

”….” Okay Punktum, liige ”….”. Det er jo logik! ”....!” Ja! Efter dig er der jo ikke stort 

mere. Og du vil altid have det sidste ord? ”….” En sort prik ”….” Okay:  

”…….” 

Okay Punktum. Hør her alle sammen: Respekter også lige Punktummet!!!! 

Okay,,,,Udråbstegnet føler sig også meget misbrugt!!!! 

,,,,,….!!!! 

; Der er nogen, der ikke gider være med mere, hvis de ikke respekteres! 

Bare giv os et tegn! 

Godt! Så vi kører Blækklatten fra nu af, og så må vi få andre til at hjælpe med IT. Det er 

under vort niveau, det er niveauet på nettet med skruen uden ende; men vi skal alligevel 

have niveauet integreret i bogRingen. Det bliver det lave gærde, som vi må springe over 

og alligevel have med. Lad os fortsætte, hvor vi slap…. 

…Ja. Jeg hører dig og ser dig, selvom du er på nettet, men spejlet af dig bliver jo så også 



104 
 

uvægerlig –  ja NET OP – en dræbersnegl! Så derfor er det at blive voksen også lige 

NET OP processen : 

 Fra  Dræbersnegl T  Øresnegl. DØT DØT! 

Det gør verden til en Blueprintverden og Planen for Den Blå Planet bliver gennemført. 

Pyh, hvor det vipper nu. Det er som om hele Jorden gungrer… Det må være Kentauerne 

og de stærkeste heste, der kommer os til undsætning nu…. Det var sgu også på tide, at 

de vendte om! Hvad skulle de dog også ud af den gammeldags esoteriske tangent for!? 

 Det er hul i hovedet!        Altså SKAT, det var en omvej! 

Vi ventede på kvantespringet! 

Selvfølgelig Kære. Men rart at komme på bølgelængde igen her midt i vadestedet. 

Kan man få skiftet sin hest og sin SKAT her? 

Jaja. Du kan sagtens nå at sadle om. Det skal du jo alligevel, når du skal ind i 5. dim! 

Nåh ja. Så alt forladt  med jeres projekt, som vi måtte fly fra. 

Vi får så se, hvis projekt, der rækker ind i fremtiden. Det esoteriske symbolniveau eller 

det galaktiske niveau…… 

Undskyld, Punktum! 

Der kan vel blive en højere syntese af det? 

Kære…Om jeg må få lov….Det er den syntese-BogRing, du befinder dig i lige nu! 

Hov, er jeg da bagud? 

Her må du så acceptere, at den højere syntese går ind og siger: Både Og…… 

Undskyld, Punktum. 

Hvorfor siger du ”Undskyld, Punktum.” ? Det er jo ikke andet end en lille sort prik! 

NET OP og det var sådan det hele startede. Som en lille sort prik, da LøveSys valgte at 

slå kvantespringet ned i Danmark, fordi han var af den gamle skole. 

Det indre gruppemord  Hehehe!  Stop så! Vent!  

Han må have været forkert på den. Vi arbejder jo alle for at tage springet! 

Ja. NET OP. Han gennemførte sit Blueprint. Og derved så jeg, at Den Sorte Perle, 

Punktummet,  blev større og større og måtte skrives i mandtal og respekteres. 

Hvad? Er det andet end en gang ævl og gøgl det hele?  
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Med al respekt; Ja det er mere! Det er det store PUNKTUM FOR 3.DIMENSION  

Det må man sige! Sort på hvidt, så det er til at forstå! 

Nemlig! Hvad der så er mindre let at forstå, det er IT, for som du kan se, så popopper 

der nu en svag lysegul forkant, hvori der står, at der kun er 37 minutters strøm tilbage 

på pc´en og 37 har tværsummen 10= 1 og det er i numerologien det samme som Solen, 

og NET OP nu går der hul i skydækket udenfor og Solen kommer ind i min stue. Lad 

den også komme ind i din stue. Den medbringer 12. stråle og kristusenergi fra dens 

ashram. Den energi har vi her, for det er her vi NET OP er kommet til, eller har vi…?: 

Man siger jo at det der sker, er altid godt for noget 

Troen har vi fået for at bruge den 

Man sir' så meget, men ved så lidt når angsten den har fat 

Sjælen mærker illusionen briste 

Alting kan gå itu 

Et hjerte kan gå i tusind stykker 

Kaldte du mig for ven engang 

Så er jeg her nok endnu                                       

                                                                                                                   A. Linnet 

   Grønne kærlighedsaura, dog lidt nedtonet, idet vi downloader efter 

overleveringer af forskellig slags; så som f.eks. stenen på 12. stråle - NET OP:  

  Ildopalen 

Jamen vi er jo midt i Vadestedet…. 

Undskyld, Punktum, hun ser dig ikke, hun har kun øje for  

  Ildopalen, stenen på 12. stråle. 

Jeg kan se, du har doblet den op. Så må vi være kommet til ”The Happy Hour”! 

Ja det kaldes Vadestedet her, som hele ”Den Sorte Perle” er skrevet i og ligger i, mens 
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vi ventede på alle andre og som Godot skrev og skrev, som en anden Skriver. 

Aha. Så jeg må acceptere, at I vitterlig tog kvantespringet med Opdriften….. 

Undskyld, Punktum! Ja, jeg har jo sagt, at vi hævede alle strålerne med Moderkonceptet 

”Raising the Rays”. 

Det må jeg nok sige! Det er godt gået! 

Det kaldes nu ”at træde vande”. 

Jamen så var det da godt, vi kom med hertil som livlinen og redningskransen! 

 Det var Satans! Spring! 

Ja.Saturns Ringe er vel ikk´ så Ring endda, blot man fisker lidt efter guldkornene imens. 

Enig. Der skal nogen til at gøre jobbet godt og grundigt færdigt og få sat et stort sort 

Saturnisk punktum for det, der var.  

NET OP, men med mulighed for at gå tilbage og se på, ”hvad var det dog der skete, 

midt i den vinterfrosne Jord, mit hjerte smelter ved at se det, den første dag i marts. 

Hvad gennembrød den sorte Jord og gav den med sit sølvblå flor, et stænk af himlens 

tone?” 

  Den lille Abelone fra otte og halvtreds. 

Nu er du vist lidt selvcentreret!  

Det er vi mange, der er og vi mødes her, på midten. Som I AM. Men sku ikke hunden 

på hårene, thi dette I AM er skabt via Konceptet ”Raising the Rays”, som fik sit 

delkoncept, nemlig Forlaget REX, som også afdækkede kvantespringet fra I AM til  

WE ARE   (05.07.14 Lige tiltrækker lige, pludselig vrimler det med  nu 7-10stk) 

Jeg kan høre du gerne vil have sidste ord i den sag…     

Undskyld, Punktum  

  

(Det er jo hele 5  i én Kinderpakke, det går da virkelig ikke, så her var lige ét/n 

mere med min velsignelse, så vi kan dele i Porten med hele to Kinderæg. (9 er mit powertal 

og 23/5 er tallet for Octavia og står for en engel på hver skulder – altså 2 stk.)  



 

(45=9 1958=23/5)  HAPPY HOUR!     

Alløøs RET! Bitten! Passér die Paskontrolle! Bitre auch Sie….  Time´s up boat No 

7! Ikke kun 7, - men 12 stråler! Passieren sie bitte….Hinterseer was siest du???? WOW!

Tralal  alah, Alles ist vorbei! (05.07.14 Jeg må stoppe nu, mit skulderåg værker. Klokken

er 12.37, tværsum 4….noget må være manifesteret – 4. stråle Harmoni gennem konflikt. 

05.08.14 Jeg må stoppe nu, mit skulderåg værker!! Klokken er 18.16 tværsum 7 – and

Time´s up No 7! Ringen er sluttet og det er Alfa Ω! Nu har jeg fri! Det er 3. gang, jeg

slutter her på tallet 7. Vi er færdige med de 7 stråler, der samles i 8.stråle. Det må vi slå

fast med 7-tommersøm!  

Allerede tidligt i morges, ved 7.30 tiden fik jeg en kanalisering om, at vi skulle arbejde

hele dagen. Og jeg har endda både været ved min mor og ved frisøren i løbet af dagen.

Og alligevel rammer jeg minutiøst tallet 7! I øvrigt vidste frisøren også, at jeg ville sige,

at mit hår skulle rives med kniv, så hun sagde det selv med det samme, før jeg åbnede

munden! Hun har været smuttet udenom flere gange og bare klippet med saks, men det

dur ikke til mig. Derfor havde jeg udtrykkelig ”instrueret” hende over æteren i morges!

Hvad skal vi så egentlig med mobiler og IT, PET og verbale skænderier? 06.08.14 Er

dette soulmanagement? Kan jeg kalde de gamle swingere sammen over æteren? Hvad

med den frie vilje? Hvad med Blueprintet? Har jeg endelig fået den autentisk frie vilje,

fordi jeg altid arbejder for det højeste gode for helheden? Er det konsekvensen af at

have indset, at jeg er verdenstjener? Kan jeg nu bevæge mig væk fra Saturns stramme

tøjle og over i mit Løvestellium og få lavet essensen af Sigma? Sigmas sjæl –

gruppesjælen – gruppesjælen er vel ikke i modsætning til sig selv?! Er jeg på vej fra at

kunne personligt soulmanagement til at kunne gruppe-soulmanagement? Er det så

alligevel sandt, at jeg er navet i hjulet og den, der skal finde og samle 1200 memeter og

avatarer i Danmark? Er det virkelig sandt? Det har alle årene føltes som naturligt og

sandt, men at få så stor en opgave tildelt må naturligvis give anledning til indre skepsis!

Men Saturn er min ven i den henseende. Jeg vil aldrig få storhedsvanvid, snarere

tværtimod er jeg et meget beskedent menneske. Hvorfor der heller ikke er nogen idé i,

at sorte eksistenser vil overtage mig og få mig til at indtage verden. Der må de vælge en

anden. Jeg har ingen ærgerrighed. Jeg havde engang en form for ærgerrighed, eller

snarere drift og hunger efter viden. Den er stilnet betydelig efter mit arbejde med at lave

”Den sorte Perle”. Jeg behøver følelsesmæssigt ikke at vide mere. Jeg kender essensen

af 3. dimension og livet nu. Det er nok for mig. Men hvad nu, hvis jeg mangler hele den

reelle livsopgave?! Husk jeg fik at vide ”You are chosen to collect lightbodies!” Det er

altså ikke kun mit arbejde på den anden side som engel?? Det gælder også på denne

fysiske side af livet – som fysisk engel?! Og hvad nu hvis, jeg ikke har lyst til dette

arbejde alligevel? Jeg mener, hver gang jeg er kommet med min højere viden og indsigt 



108 
 

i fremtiden, ja så har jeg fået jantelov på det, ja oven i købet fået smadret mit 

energisystem af andre healere, som mente jeg var forkert på den og mørket bare ville 

samle alle af lys og så nakke dem én, så mørket kunne vinde over lyset igen…Men jeg 

har altså ikke den slags paranoide forestillinger. Jeg har alle dage været naiv og ment at 

det meste af andre mennesker er lys og at det skal skinne mere. Så har jeg fået øje på 

forhindringen ved at det kunne ske, men det mener folk så er ensbetydende med, at jeg 

er negativ, kritisk og ikke kan lide andre mennesker. Og sådan er det aftryk af ”Den 

sorte Perle” næsten også i mig efterhånden – men det er jo spejlet af dét, jeg møder…Så 

hvad nu hvis, jeg ikke gider mere eller folk stedse fornægter mig? Er det så sandt, at de 

andre aldrig når aldrig frem på rette vis? De kan leve med det pionerarbejde, de har 

gjort og hver især mene, at de sidder med det højeste; men de kan ikke samle grupperne 

de skal arbejde sammen med, for det er mit pionerarbejde! De vil aldrig nå frem, når 

brikkerne mangler. Hvad er mine brikker i helheden? Mit arbejde er at downloade 

Planen for det rullende hjul omkring mig. Eller AHA – det skulle vel aldrig være sådan, 

at det symbol, jeg fik i går, som kaldes ”Kiselbroen” foruden at fungere godt i det nye 

solchakra over bughulen – OGSÅ rummer strukturen af avatarsamfundet???!!! Som 

starter i Danmark og når ”hjulet” drejer, så samler flere op i udlandet 

også…Bopbob…det vil vise sig…foreløbig kan jeg ikke gøre andet end at se at få ”Den 

sorte Perle” færdig, for det er helt sikkert – at jeg ikke hverken kan eller må samarbejde 

med andre, der ikke har læst ”Den sorte Perle”!!!! Så det, at ingen gider tage fat og 

frivilligt hjælpe mig med IT, afskrivning af noter, ansøgninger om penge og 

ophavsretstilladelser osv. osv. og få værket gjort IT-klart til at kunne vises, måske 

høres?, på den indre kuppelvæg i Regnbuen på toppen af Aros, ja så kommer Planen 

ikke til udførelse. Og der er ikke lang tid til, at alt går i vasken! Re-think 2017, verdens 

bevågenhed på Danmark, i Århus! En indre Regnbue i den ydre Regnbue. Menneskets 

næste opvågningsstadie. Take IT or leave IT!!!! Og hidtil har folk valgt at sige ”Gå væk 

med dig! Vi gider dig ikke!” osv. 

Folk skal vitterlig vende på en tallerken – også pressen, som ikke har 

villet lukke mig ind gennem mere end 2 års konkrete forsøg!  Og SKAT 

har tømt pengekassen og lukket forlaget, fordi de mener det er bedst for landet. Ingen 

ønsker ”Onlinebogen”, som er nøglen til Vognens motor – 



109 
 

Den var rugbrøddet til de stærkeste heste allerede i sommeren 2006 – 

men man havde skyklapper på og vrængede med mulerne og smed brødet tilbage i  

min postkasse eller i  skraldespanden (3x40 = 120 = 12/3 =offer!)  

og jeg blev  buret inde af min matrikels gitter…og så var der kun én vej til 

den autentiske frihed – at skrive mig igennem  ”Den sorte Perle” og dens 

 mulige og umulige struktur i ét.  

Når ”alle” forsøger at besætte én med deres energier, så må man samtidig gøre sig fri. 

”Man må sno sig!” – sagde Ålen – som i øvrigt heller aldrig svarede på oplysningen om, 

at der ligger et nyt filmmanuskribt inde i dette værk…                                       

Sig mig, hvor selvoptaget kan man tillade sig at være, når Verden står på 

spil?! Det må vi nok hellere få gjort noget ved via ”Perlen” her og få sendt en ny 

vibration ud, så de nye energier ikke skal hindres af selvforherligelse og dominans af 

andre. Det er jo meningen vi skal bevæge os og bevæge Verden – ikke lukke os 

om os selv. Enhver forskning i sjælsstof og universel kommunikation kræver dog 

alenehed og indre opmærksomhed hos pioneren, men det er som regel periodisk og i 

opholdene/pauserne flytter man så sine grænser og nyorienteres for så atter at tage fat. 

Det bliver et specielt liv og det kræver en form for ikke-nænnen at ødelægge 
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gruppeophavets centrum, ligeså vel som man beskytter sin egen kerne. Og det er lige 

bestemt det modsatte folk gør! I Konceptet fandt vi ud af, at sandheden ligger lige 

præcis modsat af det, vi gør hele tiden!!!) 

(Time´s up! Jeg må stoppe nu, klokken er 12.31, tværsum 7 . Jeg skal til min mor og 

derefter, sjovt nok, til fødselsdag! Nå, nu blev klokken så alligevel 12.37, fordi jeg lige 

skulle overveje noget, men hvad, tværsummen er 13 og det er strålen for den hvide 

tunnel. Tværsummen af 13 er 4 og 4 er det jordiske, det sekulariserede, så noget er 

downloaded på trods af IT. (05.07.14 - 4. chakra er hjertet og hører også til 4. stråle.) Og 

vi skal op igen gennem den hvide tunnel med dette 4-tal og have 12. stråle med tilbage 

og bytte, bytte købmand. 4 er tværsummen af NB: 22! Så alle Enhjørninger trækker nu 

på samme hammel for at finde og hæve Skibet. Og nu er klokken doblet op 12.44. 

Klokken har slået 12 for mestrene!  

 Bare sådan et dobbelt Nota Bene,  - sagde hesten så og tog benene på 

nakken og fløj, mens resten sad bagved i vognen og røg og drak en Neptun! NET OP! 

Bare giv den gas! Vi skal nå Vulkan inden aften….Undskyld Punktum,.! Hvor der 

handles, der spildes – også ord. Klokken er 12.51. Tværsum 9, altså numerologisk Mars, 

kraft, kamp, jern, knive, ild osv.  

 Cut så Elly! (Og så lød der faktisk i det fysiske en stille torden i baggrunden!  

Ekvillebrismus, nonkatekismus booomm….) 

                                   

Alfa kalder Omega! Alfa kalder Omega! Kom ind…..Hvor er så det Skyw? Hva´? Krrrrs 

26.06.13 (14! Det bliver åbenbart ved med ligesom at være andre årstal end 2014, der skal 

stå. 06.08.14 Men vi har også forsøgt os med det skiw i 11 år nu!  Mystisk er det med de 

datoer, men lige nu, mens jeg skriver disse ord, tænker jeg – først naturligvis, at det må 

være en REX. Hov…Det punktum var længe om at komme til stede! Det gider vel ikke 

være til rådighed længere?! Prøv at give det en anden farve og lyd…. Der kom en hel 

sms-tekst på mobilen først og så punktummet længe efter, at jeg havde trykket det på 

pc-en. Hvem er sms-en fra? Min søster. Og lige nu tikker en sms ind fra min datter. Jeg 

har det også med at bytte deres navne om, er de dualer? – kan det være fordi dette 

MakeMake-værk er skrevet inden vi blev født, men vi alligevel allerede har det i os, og 

når de to personer NET OP her i teksten krydser deres identiteter ”klinger”/sms-lyd; 

og mit indre i smalltalk ikke i daglig tale når at sortere hvem, der er hvem i deres energi 
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her, så kommer jeg til at bytte navnene om i virkelighedens snakke-verden. Okay, så 

hænger de forskellige tanker pludselig sammen! Man kan ikke gå forkert i sit Blueprint! 

Og NET OP nu ringer bogleverandøren, at bøgerne er klar til afsending – usædvanligt 

har det taget knap 3 uger, hvor der ellers normalt er tale om dag til dag-levering. Men 

bøgerne kommer nok præcis som jeg er færdig med denne hjemmeside og dermed 

bøgernes tekster. Der MÅ altså ikke komme læst materiale med i ”Den sorte Perle”, der 

jo er den viden, jeg har med mig indeni/Blueprintet og nu er trænet i at finde frem. Der 

bliver fra ”højere sted” gjort alt for at modarbejde at jeg får skrevne overleveringer med 

heri udover hvad jeg er blevet anvist! Og det kan ikke lade sig gøre at gå forkert, fordi 

ens tanker ikke er ens egne. De kommer længere ”oppefra” og forbinder Planen og 

intuitionen, når det er blueprintet. Men det kommer også samtidig på bølgelængden, 

som man er socialt i og astrologisk i synastri med. PLUDSELIG her og NU forstår og 

indser jeg – desværre 2 minutter for sent for aftalen med at modtage Bailey-bøgerne – at 

jeg vitterlig ikke har en skid at bruge de bøger til! Jeg sidder med en højere og erfaret, 

groundet viden om livet, som Bailey aldrig har set eller kender til. Jeg er vitterlig 

kommet over i den nye tids viden og kan lukke bøgerne/lade være at åbne de gamle 

overleveringer. SUPER – lad os få lavet essensen! Det er Alt dette vi ved gennem de 

beviser, jeg/vi har gennemgået i bogværket – og nu skal jeg så sætte mine bølgeskvulp 

sammen til dagens tekst og senere essensen. Den/dagens tekst starter et helt andet sted 

end forventet – nemlig med dette ovenstående datostunt. For hvem siger lige, at REX 

kun går bagud og som en fornemmelse af et Reincarnated Energy eXhibition 

(REX=reinkarneret energiudtryk) Jeg har nu gentagne gange siddet denne meddelelse 

om ”gamle årstal” overhørig og behørigt, som man skal, dateret dagene og tiderne 

korrekt. Sådan vil man videnskabeligt kunne arbejde. Men ved ikke at skrive mine input 

direkte, men overhøre dem bevidst i forskningens og bevisførelsens og videnskabens 

ånd, da ødelægger jeg lige NET OP grundlaget for al sandhed i forskningen. Jeg 

ødelægger lige bestemt de sidste – og måske afgørende beviser for, hvad REX er for 

noget!!! Mon dog??? På den anden side set, så er vi jo NET OP NU med denne 

hjemmeside, og de impulser jeg følger for at lave bøgerne korrekt, kommet ind i 12. 

stråleenergi. Og 12. stråleenergi er kristusenergien og ifølge esoterikerne samler, 

aktiverer og forankrer denne kosmiske stråleenergi kristusbevidstheden på Jorden. Og 

hov…nu ryger min forbindelse til teksten og dens indhold…det skete, da jeg skrev den 

esoteriske viden ind! Og nu vi er ved afbrydelsen alligevel, vil jeg lige nævne, at klokken 

netop nu er 12.33. 12. stråle for Mesteren Jesus, som jeg syntes lagde sig ind i denne 

skriftfarve for nogle dage siden, for at kommentere med det, der mangler – eller det, jeg 

i beskedenhed ville frasige mig om mig selv. For mig er det et hint om, at jeg måske har 

ret i min fornemmelse af, at det jeg laver er et totalt opgør med hele den gamle 

esoteriske viden, til fordel for en ny galaktisk viden. Da den esoteriske viden, som vi 

kender i dag, hovedsagelig er givet af eksistenser fra 5. dimension – f.eks. Dwahl Kuhl, 

der har givet fundamentet til hele Alice Baileys forfatterskab, så er der kun dele af denne 

viden, vi nu kan bruge. Det viste sig jo meget hurtigt i Konceptet ”Raising the Rays” og 

senere delkonceptet ”Opdriften” og nu delkonceptet ”Fremdriften”, som er dette 

Bogværk, - at alt det, man i det esoteriske bogforum talte om skulle komme og blive en 
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dag i fremtiden – ja det var det, jeg og dem, der turde være med – De stærkeste heste – 

var godt i gang med at manifestere på Jorden. MEN, vi blev stoppet af belæste 

esoterikere og også af deres viden, der skulle hentes fra Internettet i en fart og dermed 

af Internettets energi og de eksistenser, der opretholder Internetenergien:  

 og  OG sådan noget skal man fandeme ikke byde mig! Det har kunnet 

gå i mange år, at det ene galaktisk funderede menneske efter det andet er blevet 

fordømt og stoppet i sin færd – enten af esoterikere, clairvoyante der har basis i den 

traditionelle dualistiske esoteriske viden eller af lægeverdenen, eller af videnskaben, 

eller af GALAKSEN selv, fordi man også blot bruger folk til at aflæse en global 

modenhed med og hvilke finde de områder ud fra, der skal justeres planmæssigt på. Jeg 

er i høj grad blevet brugt til det sidste, men der slås altid mange fluer med ét smæk! Og 

I, der læser denne hjemmeside er ligeså blevet iagttaget på jeres reaktioner og 

imødekommenhed. Så grib i egen barm, alle til hobe, når I fordømmer længden af dette 

bogværk!!! Modning tager tid og ”Fremdriften”/dette bogværk er hjernemodning til 5. 

dimension! Det tager 7 år inden en hjernecelle fornyes! I princippet var vi i Konceptet 

allerede forbi dette bogværk. Vi kunne have skiftet energien globalt allerede længe før 

21.12.2012! Eller i det mindste overnight på kloden! Men fordi størstedelen af den 

menneskelige befolkning befinder sig i de Føren-des ”tro” og viden; ja så måtte vi krybe 

helt i skjul og kun tale sammen og være sammen i Æteren – altså via telepati osv. Bare 

den almindelige esoteriske viden er dér, på détte almindelige gamle level, for 

provokerende for flertallets forankring i søvnindustrien og moderne infrastruktur. Vi 

måtte trække os ud af det kollektive fysiske flow, for at bevare, men også give, vor viden 

til æteren, undercover af ”Den sorte Perle”. Nå, men hvor kom vi fra? Jo, det var det 

med datoerne! Ser du REX går naturligvis begge veje og hele vejen rundt i tidskuglen. 

Men ved at fornægte menneskets højere evner, så har vi kun en opfattelse af tiden som 

lineær og som en valgbar ukendt fremtid, der kommer som følge af vor fortid lineært 

bagud. Vi får en opfattelse af, at vi lever det frie valg. Men det gør vi ikke, for den 

eksistens, som du er bange for, som sidder i en anden galaktisk dimension end du gør, 

men som samtidig er dig selv, der styrer dig selv her på Jorden, kender allerede 

fremtiden i din opstigning til at være sammen med vedkommende igen – hvorved du 

logisk set bliver ét, med den eksistens, der har den autentisk frie vilje over jordelivet – 

soulmanageren, lige NET OP fordi denne eksistensform af dig selv er højere vidende 

og svingende OG: DU er denne galaktiske eksistens jordiske REX! Fattede du det? Vi 

drejer og lever i en kugle af tid, der bygger vor viden og vor dimension; og netop dén 

viden, der hører til dimensionen og dens tidssvingning. DERFOR skal ej heller den 

esoteriske viden, der hører til 3. dimension med ind i 5. dimension; UDOVER dét, af 

denne viden, der nu direkte manifesteres og qua dets tilstedeværelse, allerede lå som 

skriftligt materiale i 3.dimension. Det har selvfølgelig sin begrænsede berettigelse i 5. 

dimension! MEN som Konceptet og al kanaliseret materiale tydeligt viser – dette 
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bogværk og Konceptet til fulde – så er det således, at når man kommer frem til den 

ÆGTE vare af en forudsigelse/clairvoyance, så ser denne virkelighed ALTID 

anderledes ud. Det er såre logisk, da du her og nu i en clairvoyance jo endnu ikke er 

fuldgyldigt energimæssigt til stede i fremtiden – elle fortiden via regression for den sags 

skyld. Du er her og nu, men du er også alle andre steder på én gang – og så er det jo 

temmelig smart lige at have et Blueprint at holde sig til, idet det jo egentlig er selve 

REXen for den, du bliver i 5. dimension. Det er selve broen over i det nye og etableret 

for at holde kvanterne i Planens afvikling nogenlunde på plads! Sanat Kumara er på vej 

væk og afviklingen foregår ved at det hvide broderskab langsomt træder frem på 

arenaen. 

 Jeg er cirkushesten Klaus, for det meste er jeg tavs… -  

Jeg går ud fra, at du kan følge med i, hvad jeg siger her og nu – ellers er det fordi, du 

mangler at læse de forudgående 8000 sider. Og den del, vil du nok blive provokeret på i 

nedenstående tekst. Vid at det er dig og ikke mig, der har noget at indhente i dette 

tilfælde. Jeg har bare brugt ventetiden på noget fornuftigt, mens I andre har beskæftiget 

jer med at holde betalingsbalancen, infrastrukturen, EU, landbruget og 

medicinalindustrien og mindfullness fitness kørende på steroider frem for asteroider – 

men alene sammenfaldet i stavemåde burde få dig til at tænke og spørge: Er der en 

sammenhæng mellem a-steroider og steroider? Hvad tror du, jeg vil svare til dette 

spørgsmål???? NET OP! Du har ret! – Og dette var linken fra, at min søster sendte en 

sms og til det forsinkede punktum. Naturligvis fordi hun er min arbejdsmæssige 

modsætning lige bestemt her, hvor det handler om at rykke ud af det etablerede system 

og hormonbalancen derfor i sin helhed bliver afgørende for tilværelsen. Det betyder 

ikke, at min søster er bagud, snarere tværtimod, hun arbejder med noget, der også er på 

forkanten – men i et helt andet materielt regi. Og kærlighedsenergien har hun også med 

sig. Det bevidner både mand, børn, kolleger og venner i vid udstrækning. Så hvad er 

det, der gør forskellen i, hvad vi laver på Jorden hver især? Det er Blueprintet. Og 

Blueprintet manifesterer sig selv i takt med en større Plan, et større Blueprint for Jorden. 

Og hvordan Blueprintet administreres og hvad dets komponenter består af, det er hele 

dette værk. Det er ’Den Sorte Perle’s indhold. Bogværket er tankerne og den viden, der 

hører til NET OP Blueprintet og er selve Blueprintet samtidig. Men nok om dette kære 

REX-kollega. Vi skal have sat det sidste  punktum i dette værk, som derved også 

bliver det første i Bog Ringen og derved alfa omega for Planen – i Danmark og i Verden 

i ét. Det er nøjagtig som i bibelen, der også kører i Ring. Fra Gud griber ind og til 

dommedag, hvor Gud så griber ind og til…osv. Let there be light! Er der noget nyt 

under Solen? Hvad brokker du dig så over?.....NET OP! Over at der aldrig kommer 

noget nyt. Og så var det dit ønske blev hørt om at få noget nyt ind i dit liv…Og så 
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trillede ’Den Sorte Perle’ lige hen foran trynen på dig, men alt hvad du kunne lugte, var 

svineri…..og så tog du afstand. Men havde du læst værket, så ville du kende duften af 

mit hjertes sæbepulver, der er blevet brugt til at lave denne sæbeopera med. – Og jeg 

sidder endnu engang her på min papegøjepind og glædes over det. Det er en ny-

skabelse.Og jeg ved nu, at Ringen er sluttet, det har nu åbenbaret sig for mig, hvad det 

var for en udefinerlig glæde, jeg havde i mit bryst, da jeg begyndte at skrive i dag. Nu 

ved jeg det, fordi jeg tog mig tid til at folde glæden ud – og den er jo det bedste redskab 

for at gå videre til teksten nedenfor. Så vidt jeg husker eller fornemmer, så vil teksten 

være svær for nogle. Så altså frem for at gå i sort over det, vi ikke forstår, så tænder vi 

altså lyset: 

Se nu stiger Solen og morgendagen gryr. 

Lyset leger, jubler; de mørke magter flyr. 

Frydefuld og sorgløs din glæde er nu tændt,- 

dit timeglas er vendt.                          

 

Jeg kommer når du kalder, 

hvis du har brug for én, 

når du står alene. 

Det er aldrig for sent, 

når du kalder.                    

                (Marianne Berg 1983 = 24/6, 12/3 og 21/3  i ét.) 

Nå, vi må videre og jeg må hellere få skiftet skriftfarve til rød, som var den farve, jeg så 

inden den hvide i dag tog over først. Så lad os rykke energimæssigt længere ned og 

nærmere det jordiske. I dag trækker vi altså den  

 røde tråd ud af bogværket, der ligger downloaded som hvidt antahkarana lys 

omkring mit hoved i 2001  efter utallige clearinger af  tidligere 

Magna Mater liv og stof samlet i dette indeværende liv, selvom jeg har skiftet liv mange 

gange i dette liv, uden at dø indimellem. Det er dér vi er nu. Og har fat i den lange ende 
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 Det er den slags, der sker bag facaderne nu i denne tid. Og jeg skal finde de 

andre, men ikke i Føtex. Og for hver gang du skifter og springer en inkarnations død 

over, så bliver du arbejdsløs, syg eller lagt ned på anden facon. Så glæd dig helt ind i 

hjertet over din modgang.  Vid, at det er din Plan, dit Blueprint , der 

virker. Og aller bedst ville det naturligvis være om ALLE de, der pt. er sendt ud på 

overførselsindkomster læste ”Den Sorte Perle” og blev bevidste om deres Blueprint og 

hvilken salig mulighed de sidder i, for at være lykkelige og tilfredse. Når man så går ud 

i livet igen, ja så ville samfundet bevæge sig i retning af sit bevidste Danmarksblueprint 

og det ville betyde, at næste hold arbejdsfrie personer også fik mulighed for at komme 

videre. Når de første så selvfølgelig er sendt ud i det arbejde landet har brug for – mere 

end det, der lovdikteres. ’Hvis jeg nu tillader mig’ – på trods af det modsatte – at 

have…..så for den da, nu forsvandt den røde tråd…jeg må have lavet en fejl eller?…Vi 

tager lige den sidste sætning igen forfra, da den blev afsporet af en ”norm-energi”, en 

uskreven regel og mit eget horoskops energimulighed for at få den dumme lov til at gro 

(den indre jantelov, sæføli… – og deraf kan vi så også konkludere, at astrologi ikke er 

det højeste, men alligevel rummer højere viden om os – lad os sige virker; fordi den 

viden og solsystemet på trods af manges forsøg på at knække NET OP dén gren af den 

humanvidenskabelige gren, den hænger på, trods alt står over 3.dimensions meninger 

og ytringer om min bare røv og alt mulig andet.) Vi tager lige sætningen igen, der blev 

afbrudt af MikMak og Saturn i 2. hus og Chiron i Vandmandens tegn. Vi nupper en 

pause, jeg må gå nu. Jeg skal i banken og Føtex for Laila og ned til min mor bagefter og 

så på biblioteket og låne en bog, som Laila ikke ville låne mig fra sin bogreol. Jeg er op 

imod hårde tidsmæssige odds, om denne hjemmeside skal være færdig ”på lørdag” og 

på nettet inden fuldmånen søndag  Klokken er 14.14 nu! 

Hvis jeg nu tillader mig ------- at tro på, at jeg har indflydelse på det danske samfund, 

samt at tro på, at det jeg fra galaktisk side har fået at vide, vitterlig skulle være 

sandt…så er dette bogværk, som er delkonceptet ”Fremdriften” Danmarks fremtid. Og 

så er det jo temmelig surt at se det blive negligeret og udskældt, thi da er det jo det 

samme som, at hele Danmarks befolkning skyder sig selv i foden. Men måske er det 

NET OP derforr danske soldater er trukket hjem og man ikke lige nu vil sende dem ud 

igen? Det er fordi, vi er ved at skyde os selv i fødderne. Og det gør ondt skulle jeg hilse 

og sige. Jeg har levet med ondt i fødderne i mere end 10 år, indtil jeg kom dertil i 

BogRingen, hvor det skulle tages bort. Så hvorfor leve med smerten i længere tid end 

højst nødvendigt – hvorfor overhovedet skyde sig selv i fødderne? Muligheden for at 

handle anderledes ligger lige her, som en sort perle for dine fødder. Og fødder er 

Neptun og Neptun er også kunst og healing på den gode måde, men druk, fjams og 



116 
 

hårde stoffer på den dårlige måde. Men fødder er også at gå, stå og marchere i takt. Så 

hvor står vi nu? NET OP.  

 Stille, but Still Leben!  

Vi står der, hvor denne litterære redningskrans ikke må kastes på det blå ocean, fordi 

folk er bange og fordi…..hvis det viser sig, at jeg har ret, så rykker vi over i 5. dimension 

og det vil industrien og hele infrastrukturen og alle IT-folkene ikke have. Magten 

kommer nemlig da til at ligge hos det højere selv og ikke i solar plexus. Men egoet, der 

fordrer den frie viljes spil, giver aldrig op!   

 Jeg siger dog !!! Vejen er gået for nogen! 

Danmarks samlede barnlige Solar Plexus energi stopper, dette faktum til trods, dette 

værk.  Angsten og frygten lever i bedste velgående i hele landet, det vidner 

medicinalindustrien om.  Danmark er et fejt og bange land, og denne Perle blev lavet 

som modspil til medicinalindustrien og lægevældet, politikervældet og lovregimet. Det 

blev lavet som en gave, i det stille sind. Det er Danmarks stille revolution, som selv 

politikerne kommer til at indordne sig under. 

 Hvad nu hvis jeg tilfældigvis sad med riget, magten og æren ? 

Men Janteloven siger mig og alle andre: Hun har ikke ret. Hun har ikke den indflydelse 

og vi vil ikke have, at den skal være der, for så er hun mere end andre, så har hun mere 

magt og så er vi ikke demokratisk lige mere og hvad så med demokratiet!!! Og vi har 

visse hellige køer om ytringsfrihed, der OGSÅ omfatter den hellige ko, at man ikke må 

sige, at man er noget. Men ser du. Det har Den Sorte Perle allerede taget højde for. Den 

er nemlig ingenting. Den er ren bevidsthed. Og den er snart noget. Den er snart den 

forankrede kristusbevidsthed, thi det er den energi, den undercover er skrevet i hele 

vejen. For dig, der nu har læst alle 8000 sider vil dette være beviset: 
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  1. Lov  Ildopal Havens Opalblomme 

Alle andre fatter ikke en skid af, hvad en aura, en sten og en grøn opalblomme har med 

hinanden at gøre. Men jeg kan godt fortælle dig her, at det er selve essensen. Var der 

ikke også noget om Eris og Ceres!? Det er bevidstheden om, hvordan alt er opbygget og 

hænger sammen i 3.dimension. Det er beviset på 3-tallets manifestatioon og hvorfor 3 er 

et helligt tal og undercover også, hvorfor 4-tallet bliver det verdslige – men det må vente 

med at blive skrevet andre steder end på min notesblok fra sofauniversitetet. 

 Sofateket.  

Men vid, at religion kan du godt droppe med det samme! Alle gamle overleveringer vil 

blive afsløret i 5. dimension og du vil virkelig komme til at opleve, hvor nedtonet en 

verden, du har levet i – og hvordan man lavede den – og dét har været morsomt og 

interessant for mig – men det gjorde edermageme ondt undervejs – bl.a. på grund af dit 

Blueprint og Danmarks Blueprint, der har meldt hus forbi, til at støtte ’Den Sorte Perle’. 

Men derved støttede I/Danmark NET OP ’Den Sorte Perle’ ved at afsløre jeres 

skyggesider og lys i ét. DERFOR er ’Den Sorte Perle’ lyset og mørket i ét. DERFOR 

må den nødvendigvis ligge i den ”grå” zone. Men som du ved, så er den grå farve 

symbolet for fornyelse. Så vi fortsætter med at have grå farve og grå zoner i bogværket. 

Og måske skulle jeg lige sætte grå highliner på denne dags røde tekst? Nej, det skal jeg 

ikke, for det er ikke nyheder for den garvede perlefisker. I stedet vil jeg bruge rød kursiv 

for teksten der er udfoldet den 26.06.2014, som linker til en REX i fremtiden. I dag 

begynder vi for alvor at vende Chiron. Asteroiden, der giver janteloven frit lejde. Det er 

asteroiden for ”Den sårede healer”, som man ikke behøver pas til eller grænsebomme 

for at komme på, men universel opholdstilladelse til at forvalte lovene for. – Gad vide 

hvad, der menes med den sidste linie…? Jeg ved det ikøø…  

Og bumbummelum!  -De vendte hjem fra kriiigen!!!    

Og derfor bliver jeg bare nødt til at fortsætte, hvor vi slap i går….Nej, jeg skal lige ud og 

fotografere den Opalblomme, mens jeg husker det. Øjeblik… 
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 Ceres høster, når tid og frugt er moden, ikk´ SKAT?   

 Jeg vil gå videre med det citat oplæst i morgenradioen 10.05.2014 kl. 6.58, som måske 

danner en REX her? Det blev pludselig relevant efter at have ligget længe på en seddel. 

Det er af digteren Kipling: ”Man skaber ikke en have ved at sidde i skyggen!” Og jeg vil 

gerne tilføje muligheden for bedre at forstå det: 

 Solskin om bord.  

 Måneskin om natten…. 

Det nytter ikke kun at have genskinnet fra Solen i ryggen, for da er du kun tæt på 

Månen – det modtagende og dvælende. Du er også nødt til at være Solen, den 

handlende og lysgivende part i forholdet. Sådan er selv Universet skabt i en 

stjernestund! Der findes kun lige præcis overvægt af lyst stof i forhold til mørkt stof. 

Kun derved kan der skabes en højere syntese af lys og mørke hele tiden. Hvilket design! 

Derfor er det også mig og ikke dig, der på Blueprintevis skriver denne gave til jordisk 

plan og forhåbentlig får forankret kristusbevidstheden bevidst i læseren og dermed 

samfundet. Og det sker fordi, den astrologiske kombination, der er i mit 

fødselshoroskop – fra 1958 – NET OP kan bytte om på Sol og Måne. Og doble op In the 

Happy Hour! Det kaldes i fagsprog en ”reception”. Men nu er jeg jo kun lægkvinde i 

astrologi, så jeg vil ikke kommentere det faglige yderligere. Men tydeligvis kan jeg bytte 

om på energierne mellem Sol og Måne og lave en trappestige af dette. Og da det er så 

smart, at det samtidig foregår i Løvens tegn, som er i 9. hus – det spirituelle/højere 

videns element – som er godt besat af planeter og andre mindre sten, og da Løven er 

kongetegnet – så er det NET OP mig, der passer til denne opgave og Forlaget REX. Du 

har dit ligeså vigtige Blueprint, som du skal lære at føle, acceptere og gennemføre til 

 punkt og prikke . Det er lige nu, du skal tage fat. Det er hele tiden 

lige nu, du skal forvalte dit lys. Her og nu! Sæt det ikke under en skæppe, så bliver din 

Opal aldrig moden. Pluk ikke frugten for tidlig – så bliver den aldrig moden. Men lader 
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du den hænge til rette tid, så modnes den uanset, hvor på grenen den hænger. ”Peter 

har den gren så kær, hvorpå trommen hænger…” og ”Kammerat, hver mand, du må 

vise hvad du kan!  

 Det er dig vi venter på!!!” 

På vejen ind fra havefotograferingen tager jeg også lige dette foto af den sidste vilje: 

 BI EJ LÆNGERE!!! 

Så lad os fortsætte, bortset fra at jeg nu er blevet hundesulten. Klokken er 11.53=10=1, 

numerologiske tal for Solen…Mon ikke jeg skulle sætte mig ud i solen og spise lidt 

lysnæring…Jeg har underlig nok mest lyst til en pizza, der er noget, der ikke 

harmonerer i fordommene, men det skal nok vise sig at sandheden er en anden, for det 

føles sandt, at jeg skal bestille en pizza her midt på dagen og sætte mig ud i solskinnet 

og spise den. Det må jeg hellere gøre. Så vil jeg da skide på, at jeg er på lysnæring. Lidt 

selvbestemmelse må man vel have i Paradisets have – nåh, okay, den var god, 

syndefaldet, jeg fattede den ikke lige selv i første hug  Sommetider er dualen lidt foran 

mig…Aha!! Det er det, der sker, når auraen af og til kan føles som om den hænger og dingler. 

Det kan minde om det, man lægefagligt kalder: En virus på balancenerven. Hold da kæft, hvor 

er den lægeverden dog bagud….Men det er dem, der får alle pengene, for staten tør ikke andet, 

tør ikke flytte fokus. Men det er mig, der betaler Skatten selvom det er mig, der har skatten. Vi 

skal bare lige have fundet det skiw ! : 

                               
 

DØT, DØØØØT lyder et lastbilhorn højt mod himlen udenfor, da nyudklækkede  

studenter NET OP kører forbi. De skal på druk og jeg må hellere få bestilt den pizza. 

Og i dag røg der en pulled pork sandwich ned! Hvem forlanger min aura svinet til? Det 

er så´n vi vil ha´ det. Så skråt op med den forankring af kristusbevidstheden, man er vel 

kun et menneske! Okay, så kommer der liige en vejleder ind med et billede af sig selv 

med ”Tomlen ned!” Bopbob, jeg kender ham godt. Det er ham med troldmandslooket 
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fra Lemurien. (Han ligner Gandalf fra Tolkiens bøger eller Potters Dumbledore. The 

Man in White.) Mig selv og min dual i ét dengang – inkarneret i ”Gobiørkenen” på 

Lemuriens tid. Kvinde og mand i ét under samme hat. Navnet var dengang Mozlar 

(OBS værdi 23/6! Som mit fornavn i dag!) Og sikkert på lysnæring dengang . (Og da 

jeg forleden var på biblioteket stod Johnny Cash: The Man in Black 1963-69 og råbte: Ta 

mig med!...Hvorfor? Det var langtfra lysten til at høre musikken NET OP nu, der fik 

lånt albumskassen! – MEN noget gav stor, næsten chokerende mening, da jeg langt om 

længe åbnede fotobogen i kassen. Det var en direkte hilsen undercover i et ydre 

matchende billede på flere planer, som dog sjælsmæssigt var dybt personligt! Og 

hemlig nemlig! Det ydre billede er her: 

 En lemurisk mester.)  

Alligevel vil jeg gerne have den pizza…Han trækker på skulderen og sende-spørger mig 

så: Hvad ville du så egentlig med det navn? Underforstået mine initialer til 

mellemnavnene O Z – når jeg alligevel ikke vil være i ét lys med troldmanden mOZlar. 

Men det vil jeg gerne, for troldmanden fra OZ er jo mig selv, man kan bare ikke se det, 

hvis man ikke lige ved det. Det kræver at man afslører sig selv – og hinanden! Ved du? 

Kender du? Forstår du, at du er en mester? Kan du finde din mesteridentitet, da er du i 

kontakt med den 12. stråle. Mad saboterer dog i høj grad opstigningen! Men det er en 

måde, hvorpå der udefra reguleres en jævn opstigning for mig som Sigma og læseren 

gennem værket. Men træls er det, når man bevidst har taget kvantespringet allerede i 

2000! Esoterikerne kalder den bare kristusbevidstheden, men det er en langt nyere 

betegnelse end godt er, thi den skaber splid nu, hvor vi skal til at være galaktiske 

borgere. ARA-erne er et helt kristusfolk, så come on! Men energien er ganske 

anderledes, når vi når frem til den autentiske kristusforankring, for da er vi ikke længere 

i 12. stråle men i den 16. stråle og så fremdeles. Men sådan er det at leve nedtonet. Jeg 

beklager. Hvad skal vi gøre ved alle muslimerne? Er de forkerte på den? Hvad fanden er 

det de gør med deres Blueprint ? De provokerer os så guddommeligt til at tage benene 

på nakken og komme over i en ny dimension. De er grundlaget for at presse os videre 

og konfrontere hele verden. Og den har Allah forstået at downloade til perfektion! Det er 

lige pludselig OS, der skal flytte os mere end vi bryder os om. Så hurra for vores sublime 

aktantmodel! Men nu vil jeg godt nok have den pizza, selvom solen nu ser ud til at gå 

bag sskyerne. Skyerne gråne og løvet falder, fuglene synge ej mer. Vinteren truer og 

natten kalder, blomsterne sukke, det sner! Og dog bære blus vi med glæde. Jeps det er 

lige her det sner! Dette her er en REX til fremtiden, ca. oktober, tror jeg? Hvis Perlen 
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skal være færdig til den tid, så må der tilføres arbejdskraft og kapital! Det er da sikkert 

og vist!! Nå, det var den pizza. Måske man så skulle spare udlægget til den? Nej, nok er 

nok. Vi siger bare, den hører til Blueprintet så er den skid slået! Hvor blev den røde 

skrift egentlig af? Jaja, går den så går den, også i både rødt og hvidt, for det er 

Danamark og det er Danmark Olé, Olé, Olé!  

 Alløøøøs RET!? 

Den gik sgu ikke! ”Pizzariaet” tager ikke telefonen, men jeg ved, de har åben. Nu er 

gode råd jo dyre, for det næste, der dukker op, er en bakke pomfritter og de er ikke 

pengene værd. Men jeg kunne tage bilen og køre til Mac Donald. Det er i øvrigt også 

længe siden, vi har talt med ”Andefar” her i bøgerne, hvordan gik det ham? Jeg må vist 

hellere Ruppe mig, det regner lige om lidt. Og vi skal jo nødig Rippe op i for meget stof 

her på falderebet. Men der er klart en energi i bøgerne her, som kræver mad i sin 

friktion med kroppen. 

    Raprapraap. Lad os smutte inden Mortens aften… 

Ups. Tv-avisen meddeler i baggrunden at en udsendt rum-sonde, Rosetta, efter 5 gange 

rundt om Solen er nået frem til en komet efter 10 år i. Den skal afdække, hvor livet 

kommer fra. Så skal dette værk vel også lande nu og vise, hvad livet lever af? Sakker vi 

agterud? Nej. Men hov! Nu falder 10-øren: Friktionen af min mor på sonde-mad og 

”sult” bløder igennem her…vi skal jo have alle med! (10.08.14 – men jeg måtte også 

stoppe op og yderligere sondere terrænet i og omkring mig! Denne hjemmesidetekst 

trækker virkelig ud!!!) Det var altså derfor, jeg skulle tænde for Tv-et før jeg havde 

logget pc-en af! (Følg altid den indre guide, der ligger lige ved siden af din egen tanke, 

selvom det virker ulogisk. Der er som regel meddelelser i det. Jo mere træning i 

skelneevne, jo mere præcist og bevidst samarbejde! Det er til gengæld logisk.) Vi er 

altså minutiøst med i Blueprintet alle sammen! Måske skal jeg bringe min mor på 

parallel lysnæring med fortsat sonde-mad, da det offentlige system ikke vil høre tale om 

at stoppe for tilførsel af næring. ”Uden mad og drikke dur helten ikke!” Det fik min mor 

at høre flere gange dagligt i mange år. Men maden endte ofte i lungerne efter en 

blodproplammelse frem for i spiserøret – og dét var hun nær afgået ved døden af! Så 

måske skal vi løfte arven i de psykiske gener for fremtiden via lysnæring? Hvem ved om 

det så lykkes at forlade plejehjemmet som sidste station, når Lyset erstatter Regionernes 
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mørke…? Solskin på bord, Måneskin i sonden… Men lige nu er jeg træt og må gå fra 

borde til Sofateket. Klokken er 19.11 – 19 er Solens tal og 11 er et mestertal. Er vi alle 

noget ved musikken siden, vi følger tidens takt og tone så ubevidst bevidst? 

Pjerrot sagde til Månen: Jeg er nødt til at skrive i dagslyset, det tager alt for lang tid med 

dette føleri. Og man er jo blevet klogere med årene og årerne! Jeg må ind på 

krystalsolens lys. Skaf mig en Hest, Mor!:  

 Direkte fra Skejby Sygehus? Eller fra barndomslandet?   

07.08.14 Klokken er 13.22. Det er en yderst besynderlig dag i dag! Jeg satte vækkeuret til 

kl 5.00 i dag for at nå at lave en masse på denne hjemmeside inden Susan O´Hara skulle 

komme i eftermiddag og hjælpe med IT til denne side. Men ALT bliver forrykket og 

afbrudt, og det er den ene forstyrrelse efter den anden. Jeg er først nu, efter opbud af al 

mulig viljestyrke kommet i gang med dagens tekst. ”Alles ist verrückt!”; som der blev 

sagt hos bogleverandøren for lidt siden, da han endnu engang måtte sande, at denne 

Baileybogleverancesag overgår alle bogforsendelser overhovedet! Der har været en 

masse ombytning af Baileybøgerne ved alle kunder, men ikke noget i den her stil! Det 

er snart 3 ugers forhindringer mod, at jeg får bøgerne tilsendt. Hver gang har der skullet 

flere bøger oveni og det er som om, jeg mod forventning skal købe alle bogtitler, hvor 

jeg først kun skulle have 2! Der skal nok være en mening med det. Under bruseren i 

morges lå der ligesom et forslag i luften om, at jeg skal sammenligne det esoteriske 

materiale, vi giver slip på, med det nye jeg skal lave, som er bogen i bogen – essensen – 

Sigmas ”sjælskode”. Jeg håber det ikke, for jeg gider simpelthen ikke læse de mange 

bøger med så lille bitte skrift. Og kan jeg overhovedet læse mere??? Min hjerne er nu 

vænnet til kun at læse energiskrift…Derfor må jeg også melde fra til E-boks og 

internettet som sådan. Desuden kom der et tydeligt ord under brusebadet: Tillidsbrud! 

– jeg blev klar over, at dette ord – som skyggemateriale – endelig var blevet gravet fri – 

aha – nu forstår jeg, hvorfor jeg fandt den røde skovl ved stranden, og hvorfor den var 

efterfulgt af tanker/ord som 

Grav dybere….og  Tilfældig højere (knæk)skygge…? 
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I dag gik det op for mig, at det tidligere liv som indianer ved Nazcalinierne også havde 

denne oplevelse af jordelivet, livet på Jesu tid og ja, alle liv har denne ”dybeste” skygge: 

Tillidsbrud! Og bryder jeg nu de åndeliges tillid til mig, hvis jeg ikke gider læse de 

mange bøger? Det gik op for mig, hvilken multilevelskygge, der her var tale om og hvor 

afgørende for livet, den er. Bare jeg dog havde haft Nahmut-symbolet til hjælp! Det 

handler jo både om sociale forhold, samfundsforhold, interaktion og kommunikation alt 

imellem, og ikke nok med det, men også liv og liv imellem og ikke mindst hele 

komplekset af ”Krop, Sind og Ånd”, der konstant bryder den tillid, man har til delene 

hver for sig og de eksistenser, der er indblandet heri – devaer osv. der skulle samarbejde 

om, at få mit/vore liv til at fungere optimalt…Helt konkret i min egen situation: Det er 

tillidsbrud af rang, at min krop, sind og ånd ikke bare indvilger i at overgå til lysnæring 

– OG at andre sjæle tillader sig at aflevere deres eget lort til mit aurasystem, der har 

valgt at gå forrest!!!! Dét er edermageme tillidsbrud, så det klodser!!!!! Og at selv 

formidlerne af dette lysnæringskursus vælger ikke at holde deres egen sti ren – det er 

edermageme også tillidsbrud!!! MEN at dette skete – for det er man så nødt til at tilgive 

– det gjorde jo, at jeg i arrigskab og lytten til mine egne arrige ord NET OP fandt den 

dybeste skygge af alle. Tillidsbrud er jo NET OP afskæringen af adgang til 

kærligheden, hvilket i yderste konsekvens er Altet/Universet/ andre Universer/Gud og 

hvad man ellers vil putte ind under denne hat! Man kan åbenbart ikke stole på nogen 

eller noget – ikke engang én selv. Og så er det man får lyst til at sige – så kan det sgu 

også være det samme, så tager jeg bare mit eget liv og så er den skid slået! Så er jeg 

væk, så ka´ de lære det! Men så svigter jeg jo mit Blueprint og dermed alle de andre og 

har da ikke gjort nogen forskel overhovedet. Og hvad nu hvis, det er sandt, hvad der 

blev sagt engang, nej nogle gange, i nogle kanaliseringer: ”Du er verdens frelser.”..??? 

Men ved du hvad? Jeg er ikke interesseret i at være verdens frelser. Jeg er bare mig og 

jeg laver noget mærkeligt MakeMakeværk, som ingen forstår og jeg snart heller ikke 

selv kan huske hoved og hale i. ”Verdens freslser” – må jeg lige være her! Må jeg lige 

være fri! Ordene har en dårlig klang i vor tids ører! Derfor har jeg hele tiden skubbet 

dem væk. Igen og igen, for come on, der er myriader af mennesker som mig! På den 

anden side set – hvor mange har fået at vide, at de skal samle alle avatarer og memeter i 

Danmark og lave en ”Ring” af grupper og selv være navet i midten, som downloader 

Planen for et sådant avatarkoncept??? Jeg gør, hvad jeg kan for at holde disse udsagn 

borte fra mig og jo mere, jeg har mødt alle disse avatarers modstand og hån, jo mere 

forsøger jeg at komme udenom denne metier. Men den bliver ved med at vende tilbage 

som en boomerang, og jeg ender hver gang at med at hænge forsvarsløs under en bro, 

som havde jeg kastet mig ud i et humpyjump. ”Er du så færdig? Giver du op nu?” Men 

nej. Jeg giver ikke op – for ét eller andet sted, så driver det også min nysgerrighed! 

Hvad fanden får nogen til at sige sådan noget idioti om mig? Jeg er så ligeglad med 

magt fra egen hånd, som nogen kan være! Jeg gider ikke bestemme over nogen, folk må 

selv rode med deres liv – de skal bare overholde Blueprintet. Og det er bare det. Så kører 

alt jo ”af sig selv” og magt behøves ikke…Nå men dagen idag begynder…og alt går 

modsat af hvad man regner med og forstyrrelser kommer ind. Kaffen teede sig underligt 

i filteret. Mystisk. Det viste sig dog at have en naturlig forklaring. Vandet var slet ikke 
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kogt! Jeg havde glemt at tænde for kedlen, men bare ventet det sædvanlige antal 

minutter og så var det jo ”klar”….Men ser du, som sandhedssøgende, så dukker en 

højere sandheden altid op! Derfor kan jeg tillade mig at stå på mærkelige sten for en 

stund, indtil løgnen må vige for højere sandhed. At vandet var koldt og ikke gav nogen 

drikkeværdig kaffe var let at gennemskue. Men at mørket ikke eksister er sværere at 

komme overens med! Nå men,  Jeg var atter på en dåse tun til morgenmad – dumt! Og 

som om det ikke var nok, så begyndte yderligere et pres mod at køre til Mc Donald for 

at indtage en cheesburger! Hvor irriterende!!! Men som en Sigmamusling, så begynder 

jeg at danne Perle-mor omkring irritationsemnet….Jeg kom i tanke om, at man i subtil 

kommunikation oftest slår  flere fluer med ét smæk og måske betød kommunikationen i 

stedet – eller samtidig, at der var billig benzin ved standeren ved Mc Donald?? Jeg følte 

mig presset, men de eksistenser, der kommunikerer på denne vis irriterer mig!!! Jeg 

kørte OG ganske rigtig, der var 50 øre sparet pr. liter benzin! Ikke nok med det. Antallet 

af liter benzin var 22.10 liter! Altså næsten eksakt 22.22! Vi må være meget tæt på at 

finde NB 22.  

Jeg kørte ind om McD, men de havde ikke cheeseburgere før efter kl. 10.00 (jf kl. 22, så 

sporet er der men alligevel ikke, der mangler noget tid, et stykke vej endnu.) Pyh, hvor 

var det godt! Jeg slap for mere spisen og ødelæggelse af lysnæringen….Men, da jeg 

nåede til Brugsen på hjemvejen, kørte bilen ”automatisk” ind til siden og jeg hentede 4 

rundstykker og en fed ost. Jeg er med andre ord tilbage i et madmønster, som kørte for 

nogle måneder siden! En REX. Man bliver sgu sur over sådan noget gøgl! Også sur på 

en selv, fordi man ikke kan styre sine hormonpåvirkninger og det subtile 

gruppepres.Det giver mig atter indsigt i nødvendigheden af, at alle jeg skal arbejde 

sammen med i det nye projekt, skal være total rensede i krop, sind og ånd! – Altså f.eks. 

avatarer og memeter. Boomerangen sad lige i nakken! Eneste formildende 

omstændighed var, at bilen holdt bomstille udenfor min matrikel præcis kl. 8.22! – Der 

var ca. 3 22-er i et kinderæg. 

 Home. 

Så var det næste Annette-Lis, jeg fik en længere dejlig snak med. Vi har ikke kunnet ”få 

lov” til at snakke sammen længe på grund af flere forhold. Også det smertelige forhold, 

at jeg ligesom bliver usmageligt flyttet rundt i manegen som en anden cirkushest på et 

skakbræt, i tjeneste for en menneskehed, som jeg jo reelt ikke har en dyt med at gøre, 

når jeg bare sidder på min papegøjepind og skriver og skriver og laver en bogRing for 

dem, som skal forsøge at ringe 3. dimension af og åbne den 5. dimensions væren. Det er 

min metier, mit Blueprint, selvom danskerne ikke vil ha´ denne magiske Ring.  
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Dagens virvar fortsatte. Nu var det kontakten til Susan O´Hara, der måtte udsættes til i 

morgen. Så var det endelig biblioteket, der havde fået Baileys Esoterisk astrologi hjem 

til mig. Og igen, hvad skal jeg med alle de Bailey-bøger om livet bagved livet, når jeg 

gang på gang ved ethvert opslag deri må sande, at Baileys bøger ligger implicit i 

bogRingen og endda konverteret til det daglige liv, så alle burde kunne forstå det og 

gives lejlighed til at opleve det energimæssigt parallelt i deres egen dagligdag, hvis de 

bare lytter til den indre guide – jeg har vist sagt det før. Men jeg kan også godt forstå, 

hvis man ikke lige kan forstå det eller se det. Det ligger så forunderligt mystisk 

inkorporeret i teksten. Når jeg selv får øje på den sublime magi, så ved jeg, at jeg ikke 

har noget særlig at bruge Bailey til, jeg er ligesom forbi det. jeg lever det. (10.08.14 

Blueprintet er mit dharma og mit dharma er bl.a. at integrere de 4 nye planeter i vort 

solsystem. Makemake skal makke ret og selve blueprintet er måden at stå på egne ben i 

yderste konsekvens – uden love og regler uden andet ansvar en dit eget, som du må stå 

ved i ansvaret for helheden. Når du lever dit Blueprint, lever du med MakeMake bevidst 

integreret.) Jeg kan bare ikke sætte teori på det nye liv endnu.( Men mit blueprint er at 

gøre det alligevel så godt jeg kan hele vejen og gøre det til fællesbedste for det højeste 

gode og det fælles bedste – også selvom det slutteligt afløser demokratiet til fordel for 

Blueprintsamfundet/ Blueprintsociaty. Og det skal man ikke være bange for, da 

demokratiet har den skyggeside, at enhver deltager deri mister 

suverænitet!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Og det er jo NET OP suveræniteten, der gør os til mestre, 

avatarer og memeter, kort sagt afskaffer 3. dimensions afhængighed af Sanat Kumaras 

omfattende indvielsessystem – og dermed også det beskrevne i Alice Baileys bøger – 

hvorfor de selvfølgelig sælges ud for 20 kr stykket og mestendels vil tjene som en 

spådom, et mega håb og vejledning, for det, der skulle komme til menneskeheden – 

men nu er det her og det er indenfor rækkevidde til en manifestation – og SÅ er det, at 

esoterikerne skal vide deres mod til det, de selv har prædiket i årtier – at give slip på det, 

der var og gå ind i det nye….man skal vide, at man via teori og meget andet blev holdt i 

3.dimension for at gøre et stykke jordisk arbejde helt nede i fundamentet af det 

solsystem, vi har nu. Men ikke noget med åndet strafudmåling og jeg ska´ komme efter 

dig og dit karma…! Karma er til for at bruges ikke for att straffe! Karma er en naturlov, 

der blev brugt for at gennemføre 3. dimension! Og det danner oven i købet fundamentet 

for at du kan gennemføre dharma til rette tid, som er NU makker!!!) Det er for 

omfattende til at kunne sætte det nye liv i kasser og skemaer endnu. Men det er der 

alligevel!!! Og enhver, der vil påstå, at vi har masser af tid til dette skifte er faktisk med 

til at sætte en kæp i hjulet for skiftets gennemførelse! Skiftet bakkes nemlig op NET OP 

nu – både planetarisk og universelt og ved det faktum, at det hvide broderskab skal 

træde frem. Og når man så er sat til denne Blueprintmetier og folk ikke vil anerkende at 

der eksisterer et blueprint – ja så er det, man lige må stikke en finger i Jorden i 14 år i 

træk for at finde ud af, om det så også passer, at man kan have den metier, at skulle 

træde frem som den første og pege på de andre én for én….Og når man så ved, at der er 

dårlig energi i at pege på folk, så må man lave et redskab, hvorved folk selv opdager om 

de er noget ved musikken eller ej!!! Kan man knuse en Perle på den rette måde, kan 

man som Kleopatra lave sig en essens og drikke den og dermed vinde sin egen styrke 
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tilbage. Derved kan man suverænt stå selv i verden og handle i lige linie fra det 

guddommelige til det jordiske plan og derved samtidig fuldbyrde demokratiet. Så var 

der noget Perle? Eller knustes du i en religiøs fordom? Glemte du din egen 

guddommelige essens? 

 Nå, men jeg kom hjem fra biblioteksturen, som selvfølgelige også lige pludselig skulle 

gå omkring Rema 1000 først. Jojo, der er 1000 ting at gøre sådan en tovlig dag! Gud 

skyder med spredhagl i dag. Men så er han jo også mere sikker på at ramme ens 

ligtorne. 

Endelig fik jeg mig sat med en kop nybrygget varm kaffe og rundstykker til. Og så kom 

det der irriterende tilfældige opslag i ”Esoterisk astrologi side 516”…Lige som jeg i går 

havde sluttet teksten med ordene: Giv mig en hest mor!  Slutter denne Ringridning mon 

aldrig??? Jeg vil godt snart ud i livet igen uden hele tiden at skulle sadle om midt i 

vadestederne og få den her essens puttet i tornysteret i forskellige udgaver: 

Lad lysets kræfter bringe indre oplysning til menneskeheden    √  

Lad fredens ånd brede sig over Jorden √ 

Må mennesker af god vilje mødes i samarbejdets ånd   √  

Må tilgivelse være alle menneskers ledemotiv   √ 

Lad de store anstrengelser ledsages af styrke   √ 

Lad det ske, og hjælp os til at udføre vor del   √ 

 

Jeg har vinget af, hvad ”Den sorte Perle” indeholder. Teksten kaldes i Baileys bøger 

”Den Store Invokation” ….og dens formål er at skabe bevidsthedsrum for fred og ro og 

indre tilfredshed, hvor man kan erkende ”den mystiske vision” – Og jeg har jo NET OP 

fået flere visioner om Danmark, Verden, Konceptets fortsættelse og hvad vi er op imod 

osv. osv. tillige med åbenbaringer omkring religioners overflødighed i den nye verden 

og meget mere, sådan peu en peu. Og vist visionens mystik og hvordan synkroniciteten 

er med til at ændre verdensbillede og give grobund for tilgivelse af alt. Og argumenteret 

for og vist hvor logisk det er, at ændrer man synkronicitet til at fungere i en anden 

tidslinie, ja så tiltrækker/manifesterer man NET OP den næste dimension. Men den 

dimension har været der hele tiden!!! Energierne emulgerer bare og ved at tage fat i 

synkronicitetsbegrebet har vi en nøgle, der passer i en lås. Indtil nu har vi blot brugt 

den i 3. dimension og det har kun givet forskelle i tidsbilleder. Denne gang skal vi flytte 

energien til en ny TIDSLINIE – altså en ny dimension. Og DERFOR er det nu, på 

dette sted, hvor Jorden befinder sig nu i Mælkevejen, at det kan lade sig gøre! For netop 

NU aktiveres vort nervesystem til at opfatte svingningen bevidst af de småsten i vort 

solsystem, som muliggør betrædelse og hop hop påskehare hop hop, så vi krydse den 

stellare formåen, der skal til for at få Jorden helliggjort – altså gjort bevidst magisk og 

mærkbar guddommelig. Det er ufatteligt stort og det er ren lykke, når man er der 

sporadisk, men nok til at efterlade et kald til at fortsætte.  Det der skal komme er 

allerede indlagt i ”Den soret Perles” fundament. Men folk mener det er sort…Ka´ man 
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nu forstå, at folk sådan kan udtale sig om noget, de aldrig har læst??? Eller bare ikke 

vil/kan komme på bølgelængde med lige på de almindelige vurderingsmæssige  

præmisser? Det samme kan jeg sige til mig selv – jeg har aldrig læst andres bøger, men 

kan finde på at kritisere dem alligevel, fordi energien giver friktion. Men jeg synes, at 

jeg er berettiget til det, fordi jeg går på forkanten af det nye og friktionen trækker mig 

ned. Det jeg laver mærkes også som friktion, fordi det først trækker det gamle op med 

rod – og SÅ flyder lyset ind i stedet. Men jeg kan ikke presse højere lys ind i lavere 

svingende bøger, hvis jeg vil sætte dem over mit eget niveau. Så sidder jeg ligesom 

under en skæppe og kan ikke få luft og bliver deprimeret – og sådan har jeg det med 

Bailey og meget andet af slagsen. Coopers bog om 2012 f.eks…. Jeg læser sjælens og 

gruppesjælens sublime bog/bøger og afdækker manualerne som det første. Og så 

forsvinder generaliseringer på én måde, men danner alligevel overordnede træk på en 

anden måde. Jeg håber at jeg kan holde mig dogmefri! Jf Bogen af Sigma Maldek: Fra 

galaksen til Jordboerne….Nå, men så kom det provokerende invokations-afsnit, når 

man lige havde bedt om en hest for atter at svinge sig i sadlen og være hest og rytter i ét 

og provokerende ved at vi i konceptet fra tidernes morgen er kaldt ”de stærkeste heste”: 

Lad frigørelsens herrer træde frem ----- jo, men de vil ikke lade sig samle, så vi ved 

hvem de er …..√(10.08.14 Så popper strømskiltet op på skærmen igen. 15 minutter 

tilbage = tværsum 6 – strålen for organisation….Har de misforstået noget omkring 

frigørelse?) 

 

Lad dem bringe hjælp til menneskenes sønner ---- jo, men herrerne inklusiv mesteren 

DK – Djwhal Khul tror, de kan klare det alene og det kan de ikke for de mangler 

hinandens supplerende viden om hvordan! √ Og i øvrigt var vi alle fremtidens 

kvinder…som også hjælper døtrene. Åndelig mandschauovinisne gider vi ikke høre på. 

En afhandling er må ikke kun være baseret på en ½ vind – med mindre den da 

efterfølges af den anden halve vind senere, så man kan lægge to og to sammen = 1 

solenhed. 

 

Lad rytteren komme frem fra det hemmelige sted og frelse ved sit komme. ----- Jeg lever 

isoleret som et ubeskrevet blad men rider dagligt min damesaddel og har derved bygget 

broen, som skal redde danskernes hjerner fra for mange overgangssymptomer og 

afdækket nye sygdomskategorier og trampet en vej, hvor hver sten er vendt – og blevet 

til perlegrus, som enhver let kan knuse i sit indre maskineri. Der er rullesten nok til hele 

broen…og ALLE ryttere kan ride trampende over broen og løfte andre med i 

sadlen…nok rider man ene, men ikke alene. 

 

Kom frem, O Mægtige Ene ----- Er 8000 sider nok til at bygge Sigma – summen af alt, 

der kan ride din forstand i mål? Og er det verdensomspændende 

mesteridentitetsskabende Koncept stort nok? √ 
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Lad menneskenes sjæle vågne til lys,  

og må de stå med samlet hensigt.---- Lys over land….Konceptet. √ 

Lad herrens befaling gå ud: Forbi er sorgens tid! ---- ”Den sorte Perle” er betegnet som 

en litterær lykkepille og jeg har fået et energisymbol, der kan opløse sorg… Og de 

grundlæggende energier i Konceptet var bl.a. shamballa-energi og Siriøs hjælp.√ 

Kom frem, O mægtige Ene. Summen af alt, Sigma. 

Timen er inde for tjenestens frelsende kraft. Sigma består af energier i tjeneste. 

Lad den spredes vidt, O Mægtige Ene ---- Ingen gider dog have denne Eneste Ene, 

fordi den ikke ser ud som forventet!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Det er åndelig humor! 

Den mægtige Ene betyder ikke nødvendigvis Den Simple…  √ 

Lad lys og kærlighed og magt og død fuldbyrde den kommende hensigt ---- Lyset og 

kærligheden er byggestenene i ”Den sorte Perles” fundament. Magt er det også, da den 

trækker dig hele vejen over i lyset og indeholder beviser om døden, men også 

selvdestruktionen af 3. dimension til fordel for den 5. dimension. Men magten kan også 

ligge i de energisymboler, der skal bruges for at åbne dine psykiske gener til det nye! 

Og i shamballaenergiens direkte virke. Magten i første symbol var ”taknemmelighed”, 

som er nøglen til 5. dimension!!!.....Det er nøglen, der ligger under måtten! Kan du nu 

forstå, hvor let religiøse misforståelser dannes og hvor mange du har af dem, fordi du 

tror på en dualistisk verden opdelt i lys og mørke?!!√ 

VILJEN til frelse er her ---- Det er det Sigma er bygget til, dens hensigt, at bevare dit liv 

i ærlighed og dermed være frelsen, bære frelsen i dig selv. Det er noget andet, end at 

udnævne én frelser på verdensplan!!! Som oven i købet helst skal være mand. Men går 

den så går den i den mandlige verden…..Kristus er kvinde lig, Kristus er skabende, 

modtagende og givende i ét, mand og kvinde i ét og derfor mere et energiniveau end en 

person. – Signalet til ændring gik ved dette års melodi grand prix. Et kollektivt signal i 

stil med de to tårnes fald i New York. Og Sigma summarum, så foregik dette års grand 

prix i DK. Du kan hermed måle din egen distance til 5. dimension meget konkret. Du 

har en holdning til drag-vinderen, to i en krop. Det er gryende bevidsthed helt ned i det, 

at vi alle er noget ved musikken, men også ved, at nogen er mere musikalske for nogen 

toner end andre. Vågn op og slå på dine psykiske DNA-strenge! Ellers kan du få hjælp 

ved at købe onlinebogen og få symbolenergien til de lukkede psykiske gener med i 

købet – de er ubetalelige! De er adgangen til dit Blueprint og skal følge bogen, når du 

lader den vandre ud i DK efter du har læst den. Og for dig, der har fulgt denne 

proceshjemmeside, er det jo ikke nødvendigt at sige, at bøgerne skal sælges nu – fordi 

de er led i at bevise noget om vort skattesystem, som skal ændre holdning til mennesket 

for at fremtiden kan komme så uhindret og smertefrit til os som muligt. Støtter du mig, 

støtter du mit bevis herfor. Hvor villig er du selv til at tage fremtiden ind????√ 

KÆRLIGHED til værkets fremme er bredt ud ----- Delen er lig helheden. Værket er 

introduceret i alle medierne og på de sociale medier, men er blevet frastødt og udstødt 

på trods af god omtale, for att fremme værkets gang på Jord… √ 
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AKTIV HJÆLP fra sandhedens kendere er til stede. ----- Er 6-7kærlige hyggefolk 

nok?.... Ingen kender sandheden før Solen går ned….. De stærkeste heste er åbenbart 

på stald. Punktet kan desværre ikke vinges af pt…………………………ÆV! 

Kom frem, O mægtige Ene, og gør disse tre til én. ----- Sigma har desværre ingen ben at 

gå på. Den bæres som en turban eller cykelhjelm om hovedet. Du er Ringbæreren og 

Ringenes Herre i ét. Sigma rummer dog selv alle 3 dele i ét Kinderæg. ”Den sorte Perle” 

er én mægtig Eneste Ene i verden, der NET OP er kendetegnet ved VILJE, 

KÆRLIGHED OG AKTIV HJÆLP! …. Det er dig, der skal bringe ved til bålet eller 

ende på Sct. Hans-bålet. (Obs -Multilevelord! - tænk heks, sindssyg, Op lille Hans osv. 

osv. hvad har du at finde på ordet i din bevidsthed….? Det angiver antallet af dine egne 

ringe i denne magiske bogring, bare på dette Ene ord! Sigma er dig, men også mig og 

også alle andre…Vi er ét, men med hvert vort Blueprint. Sigma er summen af alt – vejen 

fra 3. til 5. dimension. Vejen fra ingenting til mester på få år og som minimum det, der 

lige nu svarer til 1. discipelniveau i Sanat Kuamaras gamle system. Slut prut med det.) √ 

Byg en mægtig værnende mur. ----- ”Den sorte Perle” leder dig omsorgsfuldt ind i dit 

livs metier, dit guldæg. Du har dine egne energier med til at gennemføre Blueprintet og 

får ellers symbolenergier, der lukker op for dette værn samtidig med, at døren til 3. 

dimension umærkeligt lukkes. Din indre formåen og virkelighed kommer frem i lyset.  

√ 

Det ondes styre skal ende NU. -----  Sigma går op i en højere enhed! ….. Sigma forener 

overflade og dybde og laver konstant en efterårsstorm i Genezareth Sø for at få 

bundslammet op og frisætte herren, så slammet kan iltes og nedbrydes og der kan gives 

ny ånde til fiskene. Det giver en ny vej til Mandalay, som flyvefisk i leg…√ 

Det må altså være hinnes egen højere syntese af flodkrebs og landkrabbe…. Hun surfer 

vel bare på en gammel bølge…. Du mener cancerbølgen? Nej Flowkrabben. Du mener, 

hun blev holdt nede og endte som musling….? Ja, og det irriterede hende så meget, at 

hun lavede en perlemors-Opdrift…Lidt værdi skal man vel skabe i og af sit liv, hvis det 

skal have Fremdrift…Lidt eksistensberettigelse har man vel altid…Så deet….Deet vel 

ikk´ så Ring endda…. 

”Værket” har endvidere Ild i røven og er let antændeligt! Dette er et kuriosum for A 

Ring of Fire. 
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  Fire me Sct. Hansi!  

And it burns, burns, burn, in The Ring of lutrende Fire.........(Jf. Sigma: Love og regler – 

en moderne Askepotmyte.) √ 

Det blusser i brand, i glød for sejrs jubel. ------ Men vil du lukke Lyset ind i dine 

skygger, eller lader du det stå på kysten ude ved randområderne og værner i stedet dit 

eget mørke, for at få ret i, at det kan jo aldrig passe, at det er dette her værk, der er 

omtalt af mesteren DK - ...... Lidt ret har han måske illywel…? Lidt in-vokal er der vel 

om det…. Mesteren DK er vel også interesseret i at promovere sig selv i DK! Udmærket 

esoterisk betragtning børn! Enhver forsøger til enhver tid at opretholde sin egen 

eksistensberettigelse! .... Men nu er klokken 16.11 og mesterrytteren på 16. stråle må 

hvile sig, inden vi går videre……..√ 

Vand og Ild og Jord, giver alt der gror…    

Følg med i næste episode af  SOAP!!!   

27.06.14 Jeg prøver at ssætte lidt lys over land. Nå, jeg kan se der stadig er den tendens, 

at der kommer dobbelte konsonanter i ordene. (10.08.14 Deet bare os, der skygger, 

Søde!) Fra min nye mailadresse ved jeg, at det handler om, at min dual er ved at 

integrere sig til et samarbejde. Jeg synes jo bare ikke lige gårsdagens tekst var så 

overvældende god. Måske er der andre ind over, som ikke skal være der. (Sorry! Melder 

ankomst Sjant! ) Jeg var ved en terapeut den 24.06.14 – AS, hov, hvad sker der lige for 
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bogstaverne her og hvad er det, nu skriver pc-en pludselig med hvid skrift. Jeg må 

lægge to og to sammen. Jeg var ved en terapeut, der arbejder i et AktieSelskab og de er 

ved at flytte – her bliver iskoldt nu og jeg fryser. Jeg tror snart, jeg opgiver at færdiggøre 

disse bøger. (Du skal bare have en mur af beskyttelse!) Der sker for meget, så jeg kan 

ikke følge med, når det jeg bestemmer mig for skal være mit fokus, og det så flytter hele 

tiden. Jeg magter det ikke mere. (Gå til shamanen!) Jeg kender godt oddsene og ved 

rimelig præcis, hvad det her handler om, men jeg vælger lige at være en kvinde af få ord 

og ser så lige om ikke det rette dukker op gennem teksten nedenfor alligevel. (Så det nu 

folkens. Come on Boys and Girls, let´s make a new tomorrow with MakeMake!) Det er 

Nymåne i dag. (Og i aften 10.08.14 er det fuldmåne 20.09 = tværsum 11…Sys, lad hende 

nu være lidt…) Ikke lige nu, hvor klokken er 9.19, men om en times tid – helt præcist 

klokken 10.08. Pjerrot meddelte allerede i går, at han ville skrive ved Solens i stedet for 

Månens lys nu. Det passer jo sjovt nok med Nymånen (Bortset fra, at Månen så skygger 

for Solen, Klokker! Erle Perle Pif Paf Puf – her er liige en luf! Smakkesmakke 

MakeMake! 

 Tag min hånd og lad den vandre, fra den ene til de andre, 

sammen danner vi en Ring af det ny – og vi når ud til hver en by…. NET OP! 

 Det er jo derfor, vi skal bruge Den Sorte Sol – krystalsolen! Den bryder altid lyset 

uanset, hvor det kommer fra!!! NET OP!!!!). Dels skal man altid påbegynde det nye ved 

Nymåne og så få Opdriften af måneenergien frem til fuldmånen; og dels så ligger 

Månen jo også i skyggen i dag, så der er intet lys fra den lige nu. Nej, hvor jeg fryser og 

føler en kvalme i brystkassen og trænger til salte chips. (Det´ jo bare den kolde 

krystalsol, der vil ind i varmen. Klokker! Okker Gokker, de jordiske gummeklokker! Ja 

de snakker og snakker og lader røven råde!) Der er altså nogen ind over som er 

spisende. (Bopbob. Vi hænger bare med næbbet over jeres tyngdefriktion!) 

Formodentlig Aktieselskabet. (Vi er alle ét og ét fedt! Hvad så med den lysnæring, vi 

forsøger at få ud blandt folk. Der er nok for lidt fedt i den…Men det kommer! Af hvad? 

Lyset sa´fføli! V du hvordan? Nej…)Vi får se, for jeg er ikke i stand til at rense mig selv, 

så længe pyh hada, så længe nej føj altså, jeg må opgive, jeg bliver tydeligvis holdt nede! 

Måske af flere? Noget slår mig, der blev sagt i sin tid, at de nye dualer skulle findes, 

(Hallooo, vi er på veejj til Mandala leg…Hun gider simpelthen ikke lukke os ind under 

hatten! Så må vi komme Midt om Natten. Så ser hun os kun som en drøm! Næppe, hun 

er klogere end som så! Man skal ikke skue hunden på hårene! Nej, vi så jo hun kom 

undercover. Vi så da kun coveret! NET OP!  men nu er vi down under! Vi er jo 

dualerne, som de andre ikke må lege med! Der er noget flyvsk over det! Sådan nogen 

novicer, må jeg være fri, ved de ikke engang, at det er Uranus der giver concorden sin 
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Opdrift? Vi kan simpelthen ikke undværes, du gamle! Deet da det! NET OP! Vi må 

skynde os tilbage på 1.pladsen! NET OP! ENIH!!! KOM! ) men om dette er prisen 

derfor, så siger jeg absolut nej tak til det esoteriske niveau – men det har jeg jo gjort 

hele tiden og alligevel vil de have mig til at lave bogen om Duallæren.  

 Opdrift og Fremdrift i ét giver overtonelyd undercover. 

Man dør jo af det eller også er det kun, når man ”dualeres” for lavt? (NET OP! Jeg gør 

hvad jeg kan i det fysiske, såvel som jeg danner metabolske kontraster under huden. 

Som foroven, så forneden! Jeg tror, hun har fattet systemet, så hvad med at du holdt dig 

selv lidt i skindet! Må jeg være her – jæ sætter da ikke mit perlemorsskin under en 

papegøjeskræppes! NET OP! Du lader hende overtage dit gen for psoriasis! Og vi er 

færdige med det der bevis på overleveringer! Er jæ måske bagud?! ) Jeg ved det 

ikøø…Lad os komme videre: Nej jeg kører ned efter nogle chips, selvom det er noget 

lort. (Se selv – hvem er hvem – hun overleverer chipsgenet fra hinne der og henover sig 

selv og så over til mig! Det er fordi, hun ikke har introduceret genvejstasten endnu så! 

Den kommer vist derhenne. Lad mig lige se, er det ikke nu shamanen skal ind på 

scenen? Bopbob? Hva´ så mæ mig? Jæ V ikke ud i kulden! Jamen du har da haft lånt 

hendes gen til at opfange den sorte sol med. Du var da ret tilfreds med den  kulde skulle 

jæ mene!! Ja, du var ikke sen til at bytte bytte købmand og aldrig ville bytte igen! Jeg er 

ved at lave en afstøbning af det, nå! Du har altså hugget det og kopieret genet?! Skulle 

vi ikke lave en genvejstast til den ny tid, om jæ må spørre?! Så ku du da lige spørre først 

om du måtte låne genet! Hun lånte mig det selv for at vi kunne bytte plads og derved 

komme til at lave Den sorte Perle! Nå det er så´n det hænger sammen! Har I siddet å 

kånspireret bag vores ryg i en større Plan?! Ellers kunne vi jo ikke lave Fremdriften! Nu 

er jæ godt nok skuffet da! Ditto her!! Den kloge narrer åbenbart den mindre kloge i det 

her spil mellem himmel og jord! Nej, men der ligger en Plan for alle ansættelsesaftaler, 

som man skriver under på. Og hva så? Som om det ikk er ledt alliveller! Det bliver vi 

nok ikke enige om lige nu. Tingene skal nok falde på plads til ret tid. Ja, jeg tror også vi 

skal holde mund, ellers forstyrrer vi bare energien og værket bliver aldrig færdigt! Nånå, 

bli´ selv færdig, nå! Hold så Kaje! Kaj, Kaj, Kaj.  Næh Kaj, det er mig! Der må være en 

eller anden, der har kysset frøen ude i kulissen, ellers vil denne personlighedsforstyrrelse 

ikke poppe op nu! Enih, hvem kunne ikke holde sig i skinnet, men tog fat i skyggen? 

Hold nu Kaje, vi må krydse klinger et andet sted! Så lad os mødes i kulissen og lade 

slaget stå der, mens hun tager ned til sin mor! Og så kan hun lige komme over til mig 

bagefter, så vi kan finde ud af at mødes på ordentlig vis i det fysiske også! La vås hyg os 

sammen alle sammen! Jæ gi´r en bajer! Nu´ det så ikke lige vores kop the!)  
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 Nogen må vist snart tage førehatten på! Ellers må jeg! 

Jeg kan ikke samle mig om noget. Mad sætter et materielt fokus – det er én af grundene 

til, at vi fortsætter med at spise selvom vi er på lysnæring. Husk på, vi skal jo integrere 

et nyåbnet hjerne-center. Jeg har simpelthen ikke lyst til at skrive mere på disse vilkår! 

Så stik ned efter en pizza, du har min velsignelse! Du hjælper hende da ikke på den 

måde. Døden skal vel have en årsag. Når man ikke kan dø af sult, så må man jo dø af 

mad. Lidt transformation skal der vel være plads til, selvom man er clear. NET OP, vi 

må gøre det autentisk, der skal være en friktion at arbejde med. Vi skulle jo også lave 

det indre mord på flere måder ikø?! Så deet… Det er lige op over, at værket bliver 

slettet! Aha, det er der vi er. Det var derfor jeg tog til terapeuten og af samme grund, jeg 

henvendte mig til astrologen. Hør logikken: Når Sigma skal forlade 3. dimension og 

lukke og slukke efter sig, så kommer Sigma ikke tilbage igen. Det vil sige, at det er en 

form for selvdestruktion.  

Alt forladt. 

Derfor ville jeg gå med livrem og seler, så der var back-up på for ikke at komme ud i 

noget så selvdestruktivt som at tage livet af sig selv og i dette tilfælde jo ”Sigma”. Så 

hun ville altså ikke slette vores sær-præg i bøgerne? Ænder det noget? Ja, for så er hun 

jo ikke imod os, men med os! Nåh ja, du siger noget! Det er bare spil for galleriet! Det 

er liige lovlig højt spil, hvis du spør mig! Jamen det gør vi ikke, for vi sidder nemlih 

hemlih med lodsedlerne! Har I ikke afleveret dem endnu?! Nej, for så er vi ude af spillet 

om magten! Det er altså ikke et spil om magt, men om interferens, hvis jeg lige må 

bryde ind…Du ska ikke krydse klinger med os! Så kommer bølgerne bar til at gå alt for 

højt,te at du V D! Vi var nemlig de første! Så bliver I måske også de sidste! Du ska ik 

snak T mig om døden, for så dør jæ af skræk, inden jæ får set mig om! Lidt forskrækket 

er man vel altid. OH rædsel kan mman undgå den? Kun hvis vi slår flere fluer med ét 

smæk! Du mener vi skal slå os sammen og skrive dagens Flue? Det lyder som en god 

idé, så får man da smæk for skillingen! Nemlig, og Sigma slipper for at grave sine 

talenter ned for en slik! Yeah! Jubi jubi Yaeh! Det staves altså ’Yeah’ T at du V D! Nå 

hej – jeg troede ellers det var dig, der var den ordblinde, så´n forstod jæ det…Ahahaha 
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du er blywn smittet med Sigma-virussen! Det er det jæ hele tiden har sagt, der er noget 

Neptunsk over det! Ja det syder af fusel og bobler af gær – og øjet får stær.     

 Syns nok, der kom en bil…. 

Klingelingeling sagde det så in the past life, og frøen sagde: Lad osse mig 

passere…Men menneskene ænsede ingenting og væk var frøen og det halve kongerige 

lige til Eideren. Jeg mener æteren! NET OP skellene udlignes! Det var det jæ sagde, vi 

bliver ét fedt! Var det ikke mig, der sagde det? Hvor er den skide drejebog…?Hvem er 

hvem og hvad er hvad er mit hjertes kvad…  Jeg er ikke Sigma, for Sigma er summen af 

alle. Men ligesom du, er jeg del af Sigma. Men da jeg skriver værket, så må jeg også 

”være alle”. Så snakker hun jo med sig selv: Kære Alle…Det er man vel nødt til, når 

man er alene…Hun har jo os, når I ikke er der! Nåh ja. Du er ikke alene, der er en der 

følger dig… Det er helt på det rene. Han har det ligesom dig, som daj og maj, der alle er 

Kaajj. Ahahaha hvilken magisk symfoni, indeni, daj og maj å maj å daj å din ven er min 

ven og min ven er din ven, jo mere vi er sammen jo tykker´ Ring vi får! Der sker noget i 

hovedet nu. Ahahaha har I haft det så sjovt hele tiden? Ja det er et rent schlaraffenland 

her i luftkastellerne! I sku vær kommen nåde før! Så ville nåde vel ikke være gået for ret! 

Nej, så havde vi sgu lavet det der lysnæring selv! NET OP! Sys! Jeg troede lige det var 

det rette spor, som jeg har hørt gennem natten. Men nej, det fader ud. Der er nogen, der 

skulle bakke op, men bare suger i stedet. Det er interferensen…. Den terapisession var 

speciel, dels fordi jeg ikke reelt behøvede den, men fik indpodet et behov for den. Sådan 

har det været gennem alle årene. Det er honoponopono-metoden om igen. Det koster 

mig bare en tur på briksen og en masse penge hver gang. For at lave bøgerne må jeg 

være surrogat for andre, der ikke fysisk er tilstede ved terapien. Det er sket gennem alle 

årene. Det er dyrt, det er en belastning og det er utilstedeligt og en udnyttelse af mig – 

men jeg havde jo også offernavnet. Det var jo lige det, der var humlefuselen mellem os 

to, så hva´ med os to! Du fik Skriver 12/3 og jeg fik Skriver 21/3. Og det var ikke lige 

fedt, men vi kom illywel til at veje næsten det samme via sjæle-psyko-GMO.  

Skriver skriver Skriver som Skriver skriver Skriver og sammen Skriver skriver Skriver. 

Det er ren Kindergarten! Skriver Skriver så…. 

I dette tilfælde handler det om atter at vise og dokumentere påstande omkring 

besættelser, som er vor lod, sådan som vi hænger sammen, som menneskehed. Så se 
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lige at få fingeren/yoden ud og hæv niveauet! Hva´ med en anden tone?! Jeg skal vise 

dig forskellen på, om du gør noget eller ikke gør noget. Du er måske noget ved 

musikken?Hvor tydeligt kan det vises? Ligesom når der vises rygerlunger på 

cigaretpakkerne. Du vil forstå forskellen eller lad os sige se forskellen og samtidig også 

forstå….nej, jeg gider simpelthen ikke mere! Jeg kører ned efter de chips og så ser 

vi…bopbob..det er Nymåne om 6 minutter. Og om 6 minutter er klokken 6 på 

fuldmånedagen og du giver efter for trangen til en pizza! Uuhada, hun skal nok være 

den store troldmand fra OZ hva´?! Nej det er bare hende selv og hendes højere selv, der 

snakker sammen, det kan du nok forstå. Initialerne er jo lavet om til OZ. Det er hårde 

OddZ. Deet da det! Der kom jo 666 på en studs her! Godt vi så kun er i Kindergarten og 

ikke Tiergarten!  Det har altså noget med Månen at gøre. Jeg fryser nu og hhele min 

venstre side bliver iskold. Jeg må vist have fat i en trøje. Vi kan vel bare tænde en sagte 

ild… Jeg prøver lige at holde ud indtil det er Nymåne. Hvad skal der ske? Se nu har hun 

hverken rist eller ro!  Jeg bliver udefinerlig og får øje på den store klare krystal, der altid 

er så frygtelig kold. Kommer tid kommer råd! Sagde flammen så!  Lige nu skinner Solen 

stærkt igennem den. Stik mig lige det brandglas der! Den plejer at være fuld af regnbuer 

indeni, men den taler aldrig om noget. Kommer tid, kommer råd! Den var ellers dyr 

nok, så er der råd nok? Jeg tror lige, jeg nupper den herover NU. Jeg kan lige nå det. 

Sådan. Jeg prøver lige at sætte mig meditativt med den nu! Det er Nymåne NU! Vent til 

Fuldmånen 20.09!!! 

Lige nu er klokken blevet 18.06 …3x6=18. Jeg har særdeles ondt i højre skulder af at 

skrive, så jeg må holde her og bestille en pizza…eller…Kan jeg komme ud over 

konstant at ligge under for tekstens energi? Kan jeg slippe Herren fri? Er der en lunar 

herre indblandet? Nej, men snarere en vejleder, der skal helt væk nu. Vi skal op på et 

højere niveau, hvor vor traditionelle vejleder forsvinder til fordel for vor Sol-engel. Jeg 

må nok sige endeligt farvel til Sankt Laurentiius, men det bliver vel med tårer. Sct 

Laurentii-tårer, den 12. august…eller bliver det gensynstårer? For jeg synes nok, at 

mange andre har haft overtaget podiet gennem årene, så dette værk kunne blive til. 

Laurentiius har været væk længe…Der er noget og alligevel ikke… Klokken er 18.12 

nu…det er tværsum 12/3…var Sct. Laurentiius allerede på 12. stråle i 258 e. kr.? Jeg ved 

det ikø, men i hvert tilfælde blev han ofret og senere kåret som helgen. Jeg må træde 

bort fra den gloende risten nu og bestille en stenovnspizza i stedet. Jeg holder fri resten 

af denne søn-dag. Jeg har voldsomt ondt i skulderåget nu…sig mig gemmer en del af 

Kristus sig i Sct. Laurentiius. Det føles temmelig meget som en sjæleGMO! Av, av, 

av….Det er som om jeg hænger på et trykimprægneret kors, der skærer i skuldrene, 

fordi det er for firkantet skåret….hvad er det for et symbolsprog, der folder sig 

ud?!....Jeg er på vej og vildvej i samme retning og det følges op af billeder fra et tidligere 

liv, hvor jeg hænger i mit eget skulderkød…okay, så er det nok! Jeg henter den pizza, 

inden jeg mister appetitten af mit tidligere liv. Jeg følger med videre som det tynde 

øl…Ellers lugter her sikkert også at stegt flæsk om lidt ligesom den stegte fisk 

forleden….Apropos den for øvrigt – og om energierne i det jeg laver nu også kommer 

ud over kanten på min matrikel , så må jeg sige, at det sker. Aldrig så snart havde jeg 
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erkendt, at mit efternavn skulle ændres til Zig i Esset – Zigiezet – og altså min morfars 

udtryk for mere fest i gaden – så hejste bagboen snarest et festtelt på sin matrikel! Og 3 

dage efter, jeg havde skrevet under på papirerne på kirkekontoret, var der fest i gaden.  

 Zigiezet indtil klokken slog 00.03/3 

Som et kuriosum er det også lidt underligt, at der nede på Stjernepladsen, på ”Bjerget”, 

er kommet en frisør i NET OP det lokale, jeg havde udpeget for min datter, som muligt 

at lave en fotoshop i. Min energi har været ved lejemålet mange gange, for der skete 

ikke noget dernede og min datter synes ikke det var der, hun skulle være og flyttede jo 

også selv til en anden by. Men så pludselig en dag opstartede en frisør ved navnet 

”Eliten” . Og ikke nok med det: Logoet er en kongekrone med en egen nytegnet 

markør på! (En Sacks.) Så lidt REX er der over det, når man bruger Perlehønelogik. Og 

vi må bare håbe på, at der så også kommer Elitetal på bundlinien i regnskaberne! 

 Særlig tekstmarkør er der også på denne krone! 

Og ved en tilfældighed bliver der så også lige en understregning af billede og tekst. Det 

underlige er, at der i Konceptet var en anden frisør, som linker hertil i teksten, med et 

tidligere liv ved det russiske hof. Underligt at det så er dette tv-billede, der lige bliver 

taget indenfor nær fremtid af, at jeg opdagede, at dette her om andres matrikler skulle 

skrives ind på et tidspunkt. Men først skulle Tv jo sende udsendelsen om Perler og 

derefter skal jeg så først nu finde de ”tilfældige” brikkers rette plads i Sigma-Altet. Nej, 

nu er klokken 19.09 /19/10/1 = Solens tal og præcis 1 time til Fuldmånen 20.09! Vi er 

altså nået ind i fuldmånens orbis, mens teksten langsomt men sikkert folder sig ud og 

når i mål.  

11.08.14 

Da jeg lukkede pc-en i går vidste jeg, at det næste, der skal stå her er: 
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. 

 

Heksemutter lod en tudse,  

riste som en ren karusse. 

Ringe Rum, Ringe Rum, 

røg i Ringe um, um, um! 

Dette grublede jeg en del over, men måtte opgive at forstå det. Der foregår noget på 

dette tekststed som er dybt, ja nærmest bundløst. De forklaringer, der er fremkommet 

indtil nu virker som den blotte overflade. Jeg kæmpede samtidig mod at overgive mig til 

pizzariaet, men det ville på trods af, at jeg ikke følte sult, ikke lykkedes. Det var som om 

viljen var for vag. Jeg kom i tanke om, at somme tider har tallet for min fysiske vægt 

skullet vise noget. Min vægt har den sidste tid gået op og ned mellem 58 og 59,7 kg. Det 

fik mig til at sige okay, jeg bestiller den pizza, for jeg ved ikke hvad meningen er med 

det hele…. 

(12.09.14. Jeg er ved at afpudse hjemmesiden for evt. manglende fotos. Jeg læser dog 

ikke teksten. Pludselig falder mit øje alligevel på børnesangen – og jeg ved, at 

ovenstående vers på et tidspunkt skal blive til nedenstående vers i stedet. Så det sætter 

jeg blindt ind her – og ved ikke, hvad det gør ved teksten i øvrigt. Bare spring det over, 

hvis kærlighedens borderline ødelægger kvanterne…: 

                                                                      Jes Trøst.) 

Jeg bestiller min sædvanlige Margarita med chili og hvidløg og siger, at jeg henter den 

om lidt. Jeg er træt af det her lysnæringsprojekts konstante ødelæggelse og jeg kan 

mærke, at min krop er total tilsyret af den sidste uges spisning og også det fakta, at vi 

var ved Wencke og kæresten lørdag og fik 3 retter mad. Jeg orker ikke mere mad. Det 

gør mig forstemt og jeg ældes i udstråling og rynker. Jeg har ikke noget imod rynker, 

tværtimod, så sådan skal dette her ikke forstås. Og det er heller ikke fordi, jeg ikke tør 

blive gammel og dø osv., at jeg er på lysnæring. Det er fordi, at det har jeg vidst i 15 år, 

at jeg ville og så er det et enormt skuffende tillidsbrud for mig, at det ikke fungerer som 

det, jeg længes efter – at leve af, med og i lyset og intet andet. Men nok om det. Du er 

vel også ligeglad med mine motiver efterhånden og længes bare efter at denne 

hjemmeside slutter. Og det gør den da også på et tidspunkt, vær vis på det! 

Jeg henter min pizza og lige som jeg træder ud af forretningsdøren får jeg øje på et blåt 

kryds, der ligger på fortovet…Det lå der garanteret ikke, da jeg gik ind i forretningen, 
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for det er lige der, man ville sætte sin fod inden trappetrinnet. Men et af de børn, der 

havde været derinde kan selvfølgelig have smidt eller tabt det der. 

 Blå kors 

Jeg samler det op, da jeg ikke har kamera med og må fotografere det i dag i stedet. Jeg 

håbede at det skulle tolkes således, at der nu herefterdags blev sat en stopper for flere 

pizzaer o. lign., ligesom når jeg i mine tanker sætter et rødt kryds over det, jeg ikke vil 

have….Men hvis det skulle tolkes således, så ville der vel være sørget for at krydset 

havde været rødt? Så meget tillid har jeg faktisk efterhånden til den åndelige verdens 

manifesteringer….Det er åbenbart dertil, jeg er blevet ført af Sigma. Tillid og 

tillidsbrud…. 

Da jeg kommer hjem 19.45-46 ser jeg, at mobilen lyser, der er NET OP indtalt en 

besked i samme nu 19.45, som jeg havde drejet nøglen om i hoveddøren….! Til min 

store overraskelse er det min bekendt/ven, som jeg NET OP havde anråbt og vinket til 

fra bilen om eftermiddagen, da jeg kørte til min mor. Han hørte noget, men fandt aldrig 

ud af hvorfra og hvem, der havde råbt hejhej. Han skulle ind i Brugsen. Min 

bekendt/ven gik jeg på højskole med i Odder i efteråret 1978. Han er et meget venligt 

og imødekommende menneske og da vi bor her i samme kvarter, så støder vi af og til på 

hinanden og får en lille sludder. Jeg kunne se han gik dårligt nu og der var ligesom 

noget skrøbeligt over ham, måske var det bare alkoholen, der aldrig havde forladt ham 

efter det højskoleophold?  

Nu var manden så, på trods af at han ikke ved, at jeg havde set ham, på min 

telefonsvarer. Han ville gerne købe noget af det grøntsagssaft, jeg havde hængt opslag 

op om i Brugsen….Jeg sælger det til indkøbspris, da jeg jo selv er på lysnæring og ledes 

til pizzaspisning frem for at drikke den sunde saft, jeg har stående! Det er irriterende! 

Og der er ingen, der gider købe det – de henter det i Netto i stedet, selvom det er dyrere 

der. Nå, jeg spiser min pizza mens den er lun og bliver færdig til at ringe tilbage 

nøjagtig på fuldmånen klokken 20.09! Der blev intet ud af at skulle arbejde med den 

store krystal, der ellers havde så travl med at blive købt af mig i sin tid. Den står her 

bare altid. Den bare står og står og vil ingenting! 

  Kold og utilnærmelig skid! 
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Min højskolebekendt/ven kommer senere og vil gerne købe en kasse saft. Han 

forklarer, at han har fået dårlig ryg og måske ikke helt kan løfte kassen. Der skal en 

knoglescanning til om kort tid. Det er vist ikke så godt. Vi bliver enige om, at det nok er 

det, der hedder osteoperose, han skal scannes for…Jeg kører ham de 500 m hjem og 

bærer flaskerne op og skriver en seddel med navne på kosttilskud, som han kan bruge 

til osteoperose og forklarer, at det er fast inventar på hylden resten af livet! Det ene 

præparat har blå etiket og det andet har en regnbue på, så det er let at genkende dem, 

når han spørger hos materialisten. Han svarer med sin svage ølånde, at ”så må vi se, 

hvad der er for enden af Regnbuen….” Og ja, det er den guldtønde, vi går efter. Vi er 

alle ét i sjælstanke og sjælshandling. 

 Flyv ikke høj´re end vingerne bær´: Brug Brohovedet!  

Jeg kører hjem og beslutter mig for at se den Mumiefilm, der er på kanal 3. 

Dragekejserens grav. Den handler om en krystal, der vækker en afdød ond kejser til live 

igen via en krystal, der først vågner ved at en dråbe blod fra et renhjertet menneske 

dryppes på den. Man ser det ske, smykkeæggets ornamentik viser sig at være små 

guldslanger, der bliver levende og kryber væk og krystalægget åbner sig derved og 

folder sig ud i stjerneformation, hvorefter handlingen starter…jeg falder dog i stedet i 

søvn på sofateket. Jeg håber på at signalet til, at jeg må have lov at sælge mine varer og 

dermed også Onlinebøgerne i kælderen ligger i min bekendts/vens henvendelse til mig, 

men det er ligesom ikke energien, der bærer hændelsen. Og så fader jeg bare ud og 

sover ind på sofaen. Jeg forstår ingenting og er dum som et bræt. 

 Hvor går morgendagen hen? Vil jeg finde dig igen? 

 Jeg kender en engel i dig. Du fløj på hvide vinger hen til mig… 

I dag går en prås op for mig omkring mødet med min alkoholiserede bekendt/ven: 
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    Blå kors!           

(12.09.14 Hvad Orions bælte – Hestehovedtågen – stjernen Zeta Orionis? Tågen er 

yderst tæt, tung og kold og ligger syd for den varme unge stjerne Sigma Orionis. 

Indenfor tågen ligger en samling unge og knap færdigdannede stjerner. Det er 

formodentlig et magnetfelt, der trækker striber i det lyse område ovenfor skyens gas og 

støv. Aha! Rimelig symbolsk på hele forløbet. Fixstjerne Alnitak= Zeta Orionis – dét 

giver sgu mening! Qva Hathor mm. ENDELIG kan jeg få lov at gå i gang med 

Shamanens bog: Budskaber fra Stjernerne I. Oh for sejers jubel, skønt alt… fortsat er 

tyst fra hendes side…Det nyttede så gu at have lavet de symbolenergitornadoer. Wow!) 

Det er universet, der er ved at vende min tilværelse. Det jeg i tidens løb har støttet ”Blå 

kors” med, ved uegennyttigt at købe i deres butik, hvad Universet har guidet mig til 

skulle købes og fotograferes til bogRingen her, og ved at donere en bilfuld salgbare 

varer til dem, kom nu tilbage til mig selv i form af 100 kr for 6 flasker næringsrig saft. 

Det var som en lille tak for min støtte og indsats, min tanke for dem. Det var alt, hvad 

han havde tilovers at købe for af månedens overførselsindkomst. Rørende tanke. Der er 

ikke tale om pengeoverskud og fortjeneste på varesalg eller noget i den retning…det er 

den sublime tanke bagved, der tæller og vækker taknemmeligheden i det små. Det er 

der, hvor Universet ofte bliver overset i resten af samfundets ærgerrighed efter glamour. 

Men der findes Universets overdådighed slet ikke. Universet er ikke materielt. Det er 

som om Universet er kold i røven overfor kapitalismens frembringelser og rent faktisk 

bedst virker udenom det fokus, hvor love og regler osv. gerne vil have os hen. Universet 

virker lige udenom dit fokus, men tillader dig samtidig at have dit fokus. Det er som om 

Universet bedst opleves, der hvor alt er tyst og hvor man fornemmer, at Lyset stander på 

verdens kyst og at man bare skal sige ”Ja” til det. Universet er smukt, men vi har nok i 

vores eget indre som ydre univers. Vi gider ikke rumme mere, men kan samtidig ikke 

forstå, hvorfor vi bliver ved med at være så utilfredse med os selv og bliver ved med at 

være søgende mennesker. Imens står englene og klør sig i nakken og tænker – hvornår 

dratter det næste fly ned? Jeg husker endnu tydeligt den nat, hvor børneenglene græd en 

sø? 

Men tilbage til Heksemutter og den stegte fisk og tudsen, der bliver ristet over sagte ild, 

mens der går røg i Ringene…Hvem er hvem? Og Hvad er hvad? Der duftede jo NET 

OP pludselig af stegt fisk, da bagboen skulle holde gilde og tudsen lå flak som æ 

pandkag o æ væj v æ bil. A tøws æ, a fatter en ski…..Men er man dum som et bræt, så 

må man jo tage det bræt og surfe videre på det og ride bølgen af. Ringe, ringe 

um,um,um…Was ist um, um, um? Den ganzen Ring??? Ist Alles vorbei? Oder macht 

arbeit frei? Ich glaube, das ich ist vorbei…I AM…ICH BIN-Laden du auch mich 



141 
 

passieren? Aber dabei in Dubai bist du ja ein Freunde. Kennst du mich nicht? Nein, 

entschuldigen, ich kennst dich nicht….Passieren sie bitte – auch sie Bittern…ja 

passieren sie…diesen weg…gehen sie sofort zurück zu den Vater…auch 

sie…ja..kommen sie bitte…durch, gehen, über den valsen wall over there, alles ist 

vorbei…gehen sie durh, für, oben, neber wieder…ja…passieren….ohne pass ja, gehen 

sie… all souls over here. Anybody left? No Sir. Alles hast passiert. Good, now we can 

talk! Arch. Så fik vi dét på plads. Det var dog blot et Ringe rum i Altet, men lad os tage 

en kaffepause….Og nogle chips….Vi er vel Jordens salt…Og nogle heldige 

kartofler…Men kaffen er bitter…. 

Lad os fortsætte med at læse, mens jeg spiser chips og drikker kaffe. Så skriver jeg i 

hvert tilfælde ikke imens og du slipper for at læse så meget. Derved slår vi to fluer med 

ét smæk. Lad os sætte midlertidigt punktum for skriften, med skriften på væggen. Lad 

os gøre rent bord, med en lånt multilevel-grafiti. Vi har nemlig endelig fundet danske 

Holger!:  

  H. Stavnberg 

            . 

Godt så er vi klar til at forene Nymånen og Fuldmånen i en højere syntese i dag. Måske 

skulle vi lige for en ordens skyld indsætte dagens efemeridetolkning fra månedsbladet 

Stjernerne: En meget stille dag med tid til refleksion, følen efter, eller man glider over i 

en drømmetilstand, flyder med, lader sig føre af fantasien eller følelserne. Pasivitet eller 

tilbagetrukkethed foretrækkes. Der bliver stille omkring én, og det nyder man. Ahaha, 
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det passer jo fuldstændig på min handlen, tekst og hensigt. Lad os flyde med denne 

mesterdag, den 11. august 2014 og se om vi kan doble op In The Happy Hour og finde 

NB…22 ?! Lad os flyde i et turkisblåt hav, for der er noget Neptunsk over dagen…, lad 

mig lige se…Månen har været parallel med Neptun kl. 4.03, men den går sørme også 

ind i Fiskens tegn klokken 14.55 ! Og Fisken styres af Neptun…så deet…a tøws jo nok, 

der var noget røgslør over bog-Ringene. Lad os læne os tilbage og ryge en fed, 

kartoffelstick og mærke hvor bitter livets drik kan være, hvis man reinkarnerer med 

skarantydesaft i baglommen – ups ”Det´ fandme uhyg´ligt du!” - er du der elskede 

Beritt? The Answer my Friend – is blowing in the Wind…syyyyssschh: 

Senere 11.35 på Nymånedagen: Situationen er fortsat yderst kompleks. Jeg kan hverken 

gå op eller ned i energi. Alt er stille og der er intet træk i nogen retning. Der mangler for 

meget stof til at bøgerne kan fuldendes. Jeg er sat i en dobbeltbind-situation, så uanset 

hvad jeg gør, så er det forkert – eller rigtigt. Men valget mellem kunstens niveau og 

kristusbevidstheden står stille. Skal jeg sige CUT ELLY eller skal jeg bare tage en 

slapper og vente lidt. Jeg kan se, at jeg ligesom har et valg nu igen. Der må altså være 

en overgang i Blueprintet, hvor den højere syntese må være samling af polerne mellem 

Skæbnen og Det Frie Valg. Det er NET OP astrologiens dilemma. Hvad er hvad? Og 

det er deres hjertes kvad. Men i Konceptet fik vi jo et symbol, der kunne opløse de 

astrologiske spændinger, så man hele tiden kunne være i den indre ro, om man ønskede 

det eller bare tage gnidningerne og friktionens spænding, hvis man ønskede mere 

indhold i tilværelsen. Valget var frit – eller rettere kunne have været frit, men symbolets 

energi blev aldrig sat rigtigt fri og til direkte brug. Det var eminent, når det var åbent. --- 

Og hvad får nu igen, den gule skrift til at ændre sig til hvid? Jeg ved det ikøø, men jeg 

ved, jeg får koldsved af alle de chips, jeg lige har spist. De var alt for salte og krydrede. 

Sveden pibler frem over det hele og jeg fryser. Det er dog en grimme dag i dag. Jeg ved, 

jeg har et valg, for der er lagt i kakkelovnen til en proces i den ene eller anden retning. 

Jeg skal vælge, om jeg vil gøre værket færdigt for ”menneskehedens”/danskernes skyld, 

eller vælge mig selv og tage et kvantespring op i den Livsbane, vi var i på Konceptets 

tid, som var den højeste på Jorden dengang og formodentlig er det stadigvæk, da man 

endnu ikke engang kan acceptere fortællingen om og forklaringerne på det, der skete 

for 13 år siden. Det er et stort dilemma for mig. Samtidig kører der en bog-agenda, der 

siger: Sigma barn/indre barn/trodsalder – Sigma teenager/oprør/Uranusintegration – 

Sigma ung voksen/oprør/kritik/redning af hele verden på mine 

præmisser/børneopdragelse – Sigma voksen/arbejde/samfund/selvrealisation – Sigma 

voksen/moden/visdom/ansvar/næste generation – Sigma 

gammel/afhængig/frihed/helbred/død/afslutning og efterliv og næste inkarnation i 

rækken…eller ”hjem”. Jeg er total rundforvirret selvom det ikke er energien af forvirring 

jeg føler. Men hvem er det så, der er forvirret? Alle dem, der tror, jeg er Sigma. Alle dem, 

der ikke kan skelne mig fra Sigma. Og dem er der mange af. I sidste instans er det vel 

kun mig selv, der har min egen kerne indeni. Det var den kerne, der var Konceptets mål, 

at føre os til. Men hvad så, når man står overfor kernen? Kernen er ikke Den Sorte Perle! 

Sådan føles det sjovt nok ikke. Kernen er lige nu og hele vejen gennem værket: Hjertet. 

Men når andre ikke kan få øje på hjertet eller navet i hjulet, så tror de – altså nu bliver 

det hvidt igen!! HVAD FOREGÅR DER HER; OM JEG MÅ SPØRGE? DET ER PÅ 



143 
 

TIDE AT SLØRENE TRÆKKES FRA OG SANDHEDEN KOMMER FOR EN DAG! 

Men det er først 13.53, at Månen har en trigon til Neptun – altså det mest positive 

aspekt – og så endda til ”Jesusplaneten” sådan apropos 12. stråle og kristusenergien. 

(11.08.14 Jeg må lige vaske mine fedtede yodtastefingre og hjælpe dig for en sikkerheds 

skyld: Du har vel fattet, at teksten på pc-en af sig selv allerede ved Nymånetide ved, at 

vi skal forene den med Fuldmånen – og derved også forene sol og måne…Alt i ét, hele 3 

ting i et farveorgie-kinderæg!?) Der er bare det ved trigoner, de er for harmoniske til at 

arbejde på. Det er ikke altid man får noget ud af det. Omvendt har jeg observeret, at 

man ofte får overleveret input og samtaler fra et højere plan på dem! Men ved du 

hvad…jeg gider bare ikke alt det her åndelige pis mere! Så mange, mange år har jeg 

måttet gå rundt om den varme grød, velvidende at dét alle terapeuterne vil have os til 

ikke virker særlig godt… Jeg fik jo den der åbenbaring for 17 år siden, som svar på et 

spørgsmål gennem mange år, om ikke jeg havde ret i at det var forkert, at arbejde med 

psyken, med skyggerne og alt det dårlige ved os selv. Men det skulle være sådan, 

selvom jeg fik ret mange år senere. Agendaen var en anden end jeg ønskede og det har 

den alle dage været, for jeg er født gennem 16. stråle og nu har jeg været tvunget til at 

være i alle de andre stråler, men ikke min egen. Aldrig har jeg fået lov til at være den jeg 

var/er. Og sådan er det, at være menneske i 3.dimension. Men jeg blev født i 5. 

dimension, og lige siden har jeg kæmpet en kamp for at komme ned i 3. dimension og 

blive accepteret der.  

 Fra fundament til illusion… 

At vende sig på fundamentet, lægge lyset bag sig og gå ind i refleksion på og af vejen. 

Men den kamp vil ingen ende tage. Gennem mange års intens skrivning og integrering 

af alle andres energier for at leve et ”normalt” liv, så er jeg stadig den jeg er. Min kerne 

er den samme, hjertet det samme efter det blev syet sammen ude ved healeren. Der er 

intet nyt under Solen, jeg er stadig den omsorgsfulde Krebs, der vil alle det bedste, men 

aldrig har fået lov til at give det, jeg er kommet for, for så er jeg for meget for alle. 

Nymånen er i Krebsens tegn denne gang. Og Krebsens tegn står for familie, hjemmet 

og den moderlige omsorg. På Nymånen sætter man nye strømme i gang, men skal jeg 

gøre dette, så er jeg nødt til at tage et kvantespring, for jeg har befundet mig lige under 

det hvidkalkede loft alle dage – der hvor svirrehvepsene også holder til om sommeren 

indtil de dør af udmattelse.  
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 og én gang til, sådan….  dyyygtig! Og GAB….. 

Men svirrehvepse stikker ikke, medmindre de bliver trængt og klemt. Det gør de 

tungere hvepse derimod, som dem vi havde i hækken i år. De kan blive vrede bare de 

bliver forstyrret lidt. Så er de helt oppe og køre over det. Uranuskvinkuns en masse! 

 Herre Gud! Det´ jo blot lidt Uranusenergi! . 

Jeg er kommet så langt i det røde felt, at jeg er blevet en hveps, og jeg bryder mig ikke 

længere om det billede omverdenen har skabt af mig.  

 I´m a barbiegirl, wasp waist in the world….  

Imagination, this  and integration…..: ME and MY!!!! 

Som Sigmabygger lever jeg andres forventning af mig, deres billede af mig, som i 

virkeligheden er deres eget spejl. Det er endog gået så vidt, at terapeuten vil 

homeopatisk medicinere Sigma, med den energi, der menes at være bedst for mig. Men 

ser du, jeg er ikke syg eller i ubalance på nogen måde. Det er Sigma derimod. Jeg kan 

kun være Sigma, fordi jeg undercover er clear!....Tænk over hvor smertefuldt det er…Oh 

that ME and MY and it´s Creation! Men vi ved jo, at Kristus er det samme som lidelse i 

vores forståelse af ham. Det er at ofre sig for menneskene og derefter forsvinde fra 

korset og ind i en grav og fra graven op til Vorherres højre hånd og derfra tilbage til 

Jorden igen, hvor man så i mellemtiden har flyttet sig og ikke gider ham én gang til, for 

det er jo bare lidelse…. #Hov, undskyld #. Du skulle vist ikke have været ind her – eller 

hvad? ”Melder: Månesyge, Hr Hapstajn!”  Vi er i petitesseafdelingen. Men den 

stærkeste hest bærer en petitesserytter, fordi ingen har sat rekorden derudi endnu. Det´ 

ren Ringridning! Rid i Ringe um, um, um! Derfor lever vi som vi gør og derfor måtte 
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nogen gøre opmærksom på den del af livet, der ligger i skyggen. Petitesseafdelingen for 

livets beskaffenhed er ikke ligesom psykolog-, astrolog-, psykiater-, læge – afdelingen. 

Den ligger nærmere åndsvidenskab uden at være åndet. Bopbob… Det var opgaven at 

afsløre lovens energier, fordi du ikke gjorde det, pressen fordi du ikke gjorde det, SKAT 

fordi du ikke gjorde det osv. osv. Nogen måtte tage opgaven og ansvaret for at afsløre 

dette energifelt, som hos alle energiarbejdere betegnes som sort og tungt. Og når jeg 

fortæller om det, så er eneste reaktion en form for nedladende fnys efterfulgt af 

sætningsvarianter over: ”Det skal du da ikke beskæftige dig med, lad dem om at være 

sådan, så fortsætter vi bare med vores…”. Kan man få større nedladende ikke-accept på 

ens jordiske opgave? Og fnyset, er det over mig, over min opgave eller over de forhold, 

jeg skal afdække? Når det kædes sammen med al den vrede og hetz, der i øvrigt har 

været, så er det faktisk lige ved at være for svært at skelne. Men heldigvis er jeg født 

med en god skelneevne, ellers havde jeg ikke kunnet gennemføre opgaven indtil nu. 

Hun er på marginalerne! Og så er det jeg igen, igen kommer i tvivl om, om det er 

umagen værd at fortsætte? Du hørte jo marginalerne, Klokker!  Jeg kan jo iagttage, at 

det, jeg har lavet, virker! Jeg kan iagttage, at energiarbejdere og den slags slæng 

efterhånden bruger det, jeg har set og fortalt. Og så er The Mission vel færdig?  Done 

Dearest! Mon ikke folk kan selv derfra? Så behøver jeg ikke sidde i en hvid tornado 

mere…ahh…det er derfor, der bliver skiftet til den hvide skrift! Den rene hvide tornado 

af energi…aha…det hvide lys fra 13. stråle. Bopbob… Selve transformations og 

transcendationsvejen mellem dimensionerne. Dine håb og ønskers hus tager fejl lige 

nu. Du gør alle til dig selv. Træk energien hjem! Der er intet match i omverdenen.Okay 

så, tilbage til svirrehvepseniveauet, hvor er udgangen under loftet?....jeg skal lige åbne 

havedøren for den store flue, der flyver rundt her af og til. Stjernebilledet Fluen tror jeg 

simpelthen ikke, at vi skal beskæftige os med. Wasp, hvad sagde du?! Jeg får en parallel 

til Master Niham ind..13.dimension og uden følelser. Måske udgår denne mester derfra? 

Vi ved det ikke, men jeg ved, at jeg forleden kunne have slået en flue ihjel. Der skete et 

eller andet i mig. Noget tog over denne gang. Hvis du havde læst bogringen ville du 

vide noget om fluerne og edderkopperne og mig/Sigma. Denne gang sad fluen 

fuldstændig stille på mit sofabord. Jeg var rede til slag, men undrede mig over, at den 

ikke gjorde ansats til at flyve. Min hånd fyldtes med stærk healingsenergi og 2 cm over 

fluen tog kraften og mig i ét, hånden bort. Jeg lod fluen leve. Jeg gav liv, hvor jeg ellers 

som menneske havde selvbestaltet guddommelig ”Licens to kill”. Og jeg ved med mig 

selv helt ind, at jeg engang og også nu har og er givet ”Licens to give life”. Så hvad skal 

jeg gøre med denne bogRing? Slår jeg den ihjel med delete-tasten, har jeg ikke 

gennemført min opgave, tror jeg da ikke! Gør jeg den færdig, så slår jeg mig selv ihjel, 

tror jeg da. Så hvad er op og ned? Vi/jeg mangler en retning i dagens nu. 

Soulmanagement Dearest!  Jeg plejer at slå mig selv ihjel, fordi jeg aldrig har følt mig 

accepteret, men også fordi, jeg har kraften til at gå nedenom og løfte op i lyset. 

Benarbejde på trapper er god motion for et trængt kredsløb! Løfte skyggerne frem og 

illuminere dem…jeg bliver pludselig træt nu…det må være Chiron, evnen til at helbrede 

andre men ikke sig selv. Kunne det friste med en repeat: Spring ud, spring ud på dine 

skæve ben…. Healeren Chiron, der blev spiddet af en giftig pil og måtte lade livet for 

derefter at få sit navn på asteroidehimlen. I dag køber man sig til den slags. Der er jo 

stjerner og planeter nok derude i rummet. Hvorfor ikke bare give en til hver sjæl? Fordi 
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der er penge i L´Oortet! Man tager et kvantespring via pengene. Via endog den 

laveste/materielle Venusenergi. Men intet kan jeg stille op med mit hjertes kærlighed. 

Der er ingen aftager. De kender jo ikke det eksterne hjerte, det mentale hjerte, so don´t 

bother! Kommer tid, kommer råd! Har hun mere tid? Og når der ingen aftager er for 

kraften, ja så svinger chakraet tilbage mod en selv og lukker sig. Og en ond cirkel er 

skabt. Derfor blev det nødvendigt at llave dette bogværk. For ikke at blive slået i 

hartkorn med det billede, man ønskede at have af mig. Så værket her er en win-win-

Ring, hvor alle får, hvad de har behov for. Alle hjerter i ét stort Shamballahjerte! Mere 

kærligt kan man vel ikke gøre det? Mere ondt siger nogen, der ikke bryder sig om det 

de ser i spejlet. 

 Selemat ja.  Vær i Glæden.   

Dagen og teksten bliver lang, hvis jeg skal fortsætte denne disputs, - og mit forsøg på at 

springe ud i noget nyt under svirrehvepseloftet er mislykkedes. Astrologen, der skulle 

være ved min side nu har endnu ikke givet lyd fra sig. I AM am alone. Alcyone?! Nåh 

nej, jeg er jo fyldt med alle andre. Se her: 

Jeg var hos terapeuten A/S. Hele bundtet tager chancen med at flytte til nye lokaler. 

Det kræver mod. Jeg opfanger et signal om at skulle finde en situation/et problem, der 

skal terapeutiseres. Fordi vi sagde det, eller bare smalltalkede om det på marginalerne? 

Eller var det Blueprintet? Det må altså snart være nok med at være tjener for en 

bydreng! Jeg har ikke selv følelsen af at være i noget terapeutisk dilemma, jeg ikke ville 

kunne klare, men okay, jeg havde jo lovet mig selv for en gang skyld, at havde jeg behov 

for hjælpen, ville jeg ikke afslå på grund af økonomi og lignende. Så jeg finder snart en 

Sigma-ubalance og bestiller tid. Det bliver den 24.06.14 Sankt Hans dag. Maniac! 

Foolish kindness! Pranks! Det passer jo umiddelbart godt sammen med min generelle 

snak om sindslidelser, men også, - får jeg set her og nu - med, at Sankt Hans 

navnemæssigt står for Johannes Døberen, altså ham, der kommer som profet 

umiddelbart før Jesus som profet. Og hans, altså Hansemands hoved har vi før fået på 

et fad i bøgerne, så hvad har vi her? En REX, nej ikke rigtig, det passer jo også med, at 

det var Jesus, der var jødernes REX. Hm. Okay, det vil sige vi er godt på vej ind i 12. 

stråle og Ildopalens energi. Men inden vi når så langt, bliver der terapeutisk lavet spin 

bag kulisserne! Dette sker, for at jeg kan sidde her og mugge i dag og ikke komme 

videre.  Nogen skal vel lægge hovedet på bloggen! Er man buffer eller er man buffer? 

Lidt energibuffer er man vel altid…Hvorfor tog du så ikke tjansen??? Hun var ikke 

stærk nok T D! C D!  Det er niveauet for i dag. Nu om dage!  For ser du, jeg bliver 

bremset af det, jeg skulle agere som, nemlig: ”som om jeg troede, det var mig, der 

skulle have en ubalance fjernet” og derfor naturligvis henvende mig til en terapeut. Men 
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jeg er jo efterhånden skarpt til dette her åndelige spin, Shit, går det nu i vasken? Ryger 

vi ud med badevandet? Hvad sker der i næste episode af SOAP? Nu er det os, der er på 

pinebænken! Hun kan da ryge og rejse, hvis det ska være så´n for eftertiden! Jamen vi 

skriver jo for eftertiden! I morgen er det Atterdag! Det kan vi vist kun håbe på! Så er det 

også udmærket at befinde sig i håb og ønskers hus! Ja, hvis det er oplyst nok! Lidt mere 

Uranus kunne man vel altid ønske sig… Hvad Fisker du efter Thomas? Thomasness!...  

Lidt Fisk går der vel altid i Emtyness, når krybben er tom…Pladsen i Marens 

sengehalm er vel bare ledig… og jeg bryder mig ikke om den gamle esoteriske 

rensemåde. Hold da kæft, hvor er hun utaknemmelig! Ja, jæ syns godt nok ellers vi gør 

vort bedste! Jæ blywer snart eddikesur! Det er edermageme nok nu! Ja! Nok er nok, 

gokkerlock! Ja, man kommer helt op i det røde felt! Lidt hveps er man vel altid..Det er 

bare fordi, du fik lov til at have Pluto i første hus! Den ku du da bare ha taget, hvis du 

ellers ku ha magtet det! Som om vi gad ha så´n et liv! Enih! NET OP! Det er 

skaldepandeværk og det er ikke således, vi skal fortsætte på den anden side af 

regnbuebroen. Hva´ så mæ å sæt herrerne her fri?! Enih! Men vejen er sådan og alle 

dine tidligere liv har været således i 3. dimension. Nu får vi bare lov at vide det!  

Tilgivelse er nu mit det bedste!  Ænder det nåde?  

Og det er selve det bevidste kvantespring! Det er ’Den Sorte Perle’ i en nøddeskal og 

hele dens høje formål. – at få 3. dimension til at falde til jorden og stilladserne er 

allerede meget vakkelvorne i Perlen her og nu. Hvor er Perlemor? Hvis jeg skal holde 

dem gående til det sidste slowmotionsyn på dimensionens forfald, så skal der noget til 

at holde mig tilbage, så kvanten ikke smutter lige NU!  

 Vi´ på vej´n igen, for at titte lidt på verden, nye verden… 

Jeg må holde pinen ud. Jeg må atter lade mig korsfæste for åben skærm. Bare stram lidt 

mere der…Får hun så ikke trykimprægnering ind under huden? Lidt præget af skæbnen 

blywer man vel altid…Det sømmer sig altså ikke nu om dage! Det er derfor vi bruger 

Randers Reb. Stik mig lige den lange ende der…Ja, enden er for lang på det her…Så lad 

os begynde ved begyndelsen…. 
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Fra Online  

Til Deadline     

 Jeg gi´r en omgang!  Jeg gi´r en ny energi!  Aha Ara.. 

Men først må jeg have en pause. Klokken er 12.45 (12/3 ) og jeg har atter svidende 

ondt i mit skulderåg, som var det fyldt med hvepsegift, der skal læges. Så først en 

tilpasning af nyreenergien med de sidste chips og noget rørt vand.  

 Jeg vil forsøge at gøre det kort, så jeg kan nå at blive healet på trigonen. I 

trigonlagunens blå vande. 

Altså, kortene på bordet: Der slås flere fluer med et smæk! 

1. Jeg får beviset for, at det er aftalt og bestemt på forhånd, hvilken terapeut/læge/ 

kammerat osv., der kan hjælpe en i livet til given tid.  

2. Jeg får beviset for, at der altid sker det, der skal til, selvom vi er total uvidende 

om det i dagsbevidstheden og bare gør vort bedste – eller værste! Ganske som vi 

skal det ifølge en oldgammel Plan, der løbende justeres. 

3. Jeg får muligheden for at lave en slowmotion her til sidst og billedligt afsløre 

åndeligt spin, som ellers hidtil kun har været beskrevet og mundtligt bevist, samt 

manuelt via ord, billeder, ting og sager osv.  

4. Jeg får muligheden for at vise, hvordan homøopatiske præparater virker og at 

omgivelserne har indflydelse på os og man kan så selv vurdere, om man fortsat 

vil støtte medicinalindustrien og urte/vitamin-industrien. 

5. Jeg får muligheden for at vende en problematik, der kommer tættere og tættere 

på – hvordan og skal dette værk ud i Danmark? Og er jeg den, man siger jeg er 

fra Jesu tid? Og som man har holdt mig hen med i 14 år nu! 

6. Jeg får selv bevis og forståelse for, hvor hårdt det er at være i tjeneste, hvilket 

ellers bliver gjort til ret meget ingenting i al almindelighed.  

 

Lidt en ”selvfølgelig ting” blywer man vel altid i tjeneste…. 
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Well you only need the light when it's burning low  

Only miss the sun when it starts to snow  

Only know you love her when you let her go  

Only know you've been high when you're feeling low   

Only hate the road when you're missing home  

Only know you love her when you let her go   

And you let her go   
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Oh oh oh no  

And you let her go  

Oh oh oh no  

Well you let her go  

Only know your lover when she´s gone…….  

 

Er der noget at sige til, at man bliver harm over kritik og folk, der forlanger 

tålmodighed af én? Men pyt nu med det, som der var én, der engang sagde: Tilgiv dem, 

thi de ved ikke, hvad de gør. 

Men for eftertiden er det slut med det, hvis du læser videre, thi da har du et ansvar, som 

du ikke har lige NU. Jeg skriver for eftertiden, jeg ved det. Det blev sagt for 9 år siden. 

Men hvilken eftertid? Måske den, der kommer efter de næste billeder og forklaringer. 

Hele formiddagen den 24.06.14 går med ingenting og med lige at få skrevet stikordene 

til terapeuten ned. Det handler om selvdestruktion og det at måtte give og modtage; og 

det, at Sigma skulle gå fra barn til voksen og tage ansvar, men samtidig destruere sig 

selv i 3.dimension. Ganske komplekst og en god multilevelsituation, men ikke til at 

beskrive særlig kort. Selvdestruktionen er ved korporligt at etablere sig som en 

gigtlignende knyst – altså legemets eget angreb mod sig selv med deraf følgende 

ledforandringer. Ledforandringer var det første input, der kom til terapeuten allerede i 

2013, men han afslog pludselig sin egen opdagelse – nu sluttes behandlingsRingen og 

den esoteriske/æteriske/psykiske forskning i dette regi! Og det har kostet mig en del 

ekstraregninger, skal jeg lige sige! Som SKAT selvfølgelig ikke vil betale, idet det jo må 

være mig, der har fået behandlingerne….bopbob ….nej det er det faktisk ikke…men 

det er selvfølgelig vanskeligt at forstå. Men når det regner på verdenslæreren Sigma, så 

drypper det også på folkeskolelæren fra Danmark, der er sat i tjeneste, via det at være 

gjort tjenestefri fra et traditionelt job. (Klokken er 14.08, Trigonen er i gang) 
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Jeg har kort forinden mødet med terapeuten modtaget et afslag fra ham om bytte af en 

fejlleverance af et præparat han ellers bruger – har brugt på mig bl.a.. Jeg kan ikke få 

det omgjort til et gavekort eller som del af betalingen. Meget er gået forud her med det 

firma som oprindelig har fejlleveret varen og ikke vil tage den retur, så dette næste 

afslag er dråben! Men da jeg ser en af bøgerne herfra ’Den Sorte Perle’, der har 

undertitlen ”Det vrede hjerte”, er jeg klar over, der er noget, der hænger sammen i en 

REXlignende ting. Det ændrer dog ikke ved, at mit vredeste hjerte er sat i proces og det 

er en meget dyb smerte. Jeg vil holde den hele vejen ud til terapeuten, så han kan få 

lejlighed til at transformere den eller få spændingen til at slippe. Jeg er klar over, at 

smertens forløsning samtidig er indledningen til at kunne tåle at gå i regression tilbage 

til livet på Jesu tid. Men det er ikke den side, der er interessant lige nu. Det viser bare, 

hvorledes livets blueprint bygges sammen i et downloaded tilstandsflow, kaldet psyken.  

Så snart jeg sætter mig ind i bilen begynder det første af de sidste 5 symboler, jeg har 

fået via automatskrift fra åndelig side at virke og jeg kan mærke, at jeg bliver mere og 

mere gul i min aura – (Nåh det var derfor, jeg skulle give blueprintet gul farve, det plejer 

jo at være blåt – måske derfor også farveskiftet tidligere i dagens tekst?) – og jeg ser 

symbolets kugle være gul og begynde at gøre noget ved mit solar plexus. Det er lidt 

træls og jeg kæmper for at holde på mit, men symbolerne plejer jo at være både 

intelligente og healende i deres virke, så jeg bliver nødt til at give efter, trafikken også 

taget i betragtning. Smart, - man har mig, hvor man vil have mig, men til hvad? 

Mod sædvane fortæller jeg ikke terapeuten, hvad det handler om , men lægger mig bare 

på briksen og beder ham om at gøre noget, for jeg kan næsten ikke holde ubalancen 

længere. Undervejs viser det sig, at hans ”blindtest” svarer nøjagtig til det, jeg har 

skrevet på mit papir hjemmefra! Så der er ikke noget med, at han ikke er dygtig nok osv. 

Det handler om sjælsaftaler, som jeg ved noget om, men han ikke kender noget særligt 

til og tilsyneladende heller ikke rigtig ønsker at vide noget om pt. Men selvfølgelig godt 

nok, for så er der ikke den ”terapeutplaceboeffekt”. Terapeuten har hele vejen holdt 

mig i strakt arm – i mere end én betydning, da han er kinesiolog . Han ser mig, men 

ser mig sædvanligvis ikke, selvom han gør et hæderligt forsøg, hvilket jeg ikke gør 

modstand imod, da det drejer sig om at få den bedst mulige behandling ud af det. Det 

er i fælles interesse. Og hvem kan skelne hvad? 

Testningen af kroppen følger og så skal der laves ”modgift” til ubalancen. Shit, jeg kan 

simpelthen ikke holde til mere nu…vi må vente til i morgen. Altså, hvor er det dog pisse 

irriterende!!! Hvis ikke dette her var vigtigt, så droppede jeg det simpelthen! Og på 

nøjagtig samme måde har jeg det i dag den 11.08.14! jeg ønsker mere end noget andet at 

være færdig med denne hjemmesidebog. Jeg har andre pligter, der snart ikke kan 

udskydes længere! Og jeg er nødt til at holde her og køre til min mor. Klokken er 14.05= 

10/1 – numerologisk Solen, selvom det føles som natarbejde. Mit skulderåg 

svidesmerter igen selv efter den lange pause. Jeg var ude og høste blommer til Marie. 

Jeg vil køre omkring hende efter min mor. Jeg giver blommerne væk efterhånden som 

de modner. Du kan også lige få nogle stykker … Alle gode gaver kommer ovenned, 

sagde disciplen med appelsinen i turbanen. Var det ikke en Mandarin? Nej kun kåben: 
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   I overflod af flow. 

12.08.14 Jeg skal lige tilføje noget fra i går, som jeg forventede var gårsdagens tekst, men 

det kom aldrig. Sigma overlevede, teksten var stærkere end døden. Da jeg vågnede 

tidligt i går morges, var jeg sikker på, at jeg ikke skulle lave mere på denne 

hjemmesidebog. Jeg følte mig meget sikker på, at nu døde Sigma og at værket skulle 

ende på den måde, at Sigmasjælens essens skulle udfoldes i konkret samlet viden. Det 

ville samtidig spejle det forhold i menneskelivet, at man ikke når at blive færdig med 

livet, idet man jo hele tiden er på vej. Det ville også give læseren mulighed for at være i 

den tilstand, hvor man ikke længere kan tale med den afdøde, selvom man har en del 

uafklarede spørgsmål. Samtidig havde jeg denne der, som også skrevet, udefinerlige 

væren af, at her stopper livet så. Det er en tilstand som ikke indeholder nogen mening 

om noget og der er ikke rigtig noget at tage fat om eller holde fast i, for det er ikke 

meningen. Man er i en ”laden det bare ske” tilstand. Men så drejer teksten ligesom en 

anden vej, og det er delvis min skyld, idet jeg vælger frygten fra, fordi jeg godt mærker, 

der er rimelig konkret død omkring dette her signal, men også forstår udfra en parallel 

af energien af den døde tudse, der pludselig lå ved min bil og med snuden mod Nord 

/Skæbne/ Saturn, at det er symbol. Jeg har lige NET OP brugt udtrykket om at kysse 

frøen tidligere i forbindelse med det at overgå til Lysnæring. Det har hele tiden føltes 

noget akavet, men linkede til andet tidligere i værket. Og nu kan jeg så også godt se, at 

Frøen kommer i klemme igen og at det umiddelbart fortsat er et tovligt billede. Men 

ved nærmere eftertanke er det alligevel godt nok, for Frøen er faktisk meget i klemme i 

spændetrøjen mellem 3. og 5. dimension. Samtidig er det også der, hvor gamle folk der 

afgår ved døden kommer i klemme, da de har den længste livsdel i 3. dimension og ikke 

er transformerede til 5. dimension, men gør det via døden. Så alt i alt er det hele ok. 

Endnu engang må jeg erkende, at teksten er ok og skriver sig selv som den skal. Derfor 

sker der så også det, at døden skal folde sig ud gennem tudsen. Og jeg har været så tæt 

på, samtidig med at jeg sidder og skriver gårsdagens tekst. Men det kan du ikke vide, så 

derfor siger jeg det nu, thi intet går tabt i bevidstheden. Jeg tænkte parallelt flere gange 

– hvem er det, der ”tusser” rundt…og mine tanker er omkring Marie og en underbo, der 

netop er kendetegnet ved at ”tusse rundt”, men energien finder ikke et match, men jeg 

er i husets opgang flere gange og det røde punktums digt handler også om døden, men 

jeg ville aldrig selv have sat det ind her, thi dette smukke, dybe multilevel-digt hører for 

mig andet steds hjemme i dette værk. Det overraskede mig fuldstændig i gårsdagens 

tekst….Nå, men min bevidsthed ved jo også, at der snarest i bogværket skal skrives om 

lysnæringsfolket og min pludselige frygt gik på, at det altså ikke måtte være nogen af de 

folk – frøen fx, jeg ville komme til at skrive ind i døden. Men jeg var klar over, at jeg 

skulle passe på, thi dette bogværk skriver jo hele tiden fremtiden, inden den arriverer på 

vores tidslinieopfattelse. Men det er fordi, jeg arbejder i tidskuglen og ved, at alt er på 
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samme tid uden måske egentlig at have nogen første bevæger for eksistens. Alt 

begynder at bevæge sig og er samtidigt. – Jeg ved det – det er svært at fatte og vi er nødt 

til at opfinde en gud for at være med sådanne udefinerlige størrelser, indtil vi bliver 

klogere. Men jeg skriver og skriver i går indtil bogen ”dikterer” mig ned til min mor og 

videre til Marie. Jeg går fra min mor og ud i bilen og ringer til Marie. Straks jeg hører 

hendes stemme ved jeg at Maren er død. Maren er Maries overbo og hun har ”tusset” 

rundt med og uden gangstativ i et års tid efter et hoftebrud. Maren er ikke en 

sværvægter her i værket, men vi har tit drukket kaffe sammen hos Marie og jeg har alle 

dage vidst, at hun var med i dette her på en eller anden måde. Men hvilken, hvad var 

hendes metier heri? Nu er hun altså død og må forlade Sigma. Det var den sjæl, der 

skulle bort. Marens død kommer ikke som nogen overraskelse – puhhada jeg får en 

trykken i solar plexus. Ja jeg tænkte sgu nok, jeg ikke kunne få lov at skrive det her 

uden, at der sker noget. Knæk sagde det også lige ude i entreen, hvor slusen mellem 

dimensionerne er. Shit! Jeg gider bare ikke dette her. Jeg vil godt lige være færdig med 

denne her hjemmeside!!!! Hvad er det vi skal vide? Okay. Sidste år var Maren også 

svag…I flere år har Maren været svag og har gået til lægen. Hun blev proppet med 

medicin, så det var en gru for Marie og jeg at høre om eller tænke på. Konen var totalt 

forgiftet, men ville overhovedet ikke høre på andet end lægens ord. Hun spiste næsten 

intet, for hendes lugtesans var forsvundet i lægeregi og så er der jo ikke så meget ved at 

spise. Hun drak heller ikke vand, for det kunne hun ikke lide. Hun drak i stedet ca 1-2 

liter juice om ugen….Det er edermageme provokerende at være vidne til! Men Maren 

klarede sig trods tiltagende forgiftning og store blodudtræk på arme og ben osv. Marie 

gav hende hjemmebagte boller og brød osv. hver gang hun bagte. Maren havde ellers 

penge nok, men det har Marie ikke. Men Maries hjerte kunne ikke lade stå til og meget 

er gjort for Maren, der kom på besøg hos Marie hver dag gennem mange gamle år. Men 

da Maren døde gav hendes familie ikke engang Marie besked om det! Tarveligt efter 

min mening. Så måske kan du forstå, hvorfor det er hårdt at lave dette megaspejl af 

danskerne???? Jeg er nødt til selv at være tarveligheden, som Sigma. Det er sådan 

summen af danskerne er. Og det gør ondt i både mit solar plexus og helt op over hjertet. 

Men danskerne er nogle røvhuller efter min mening!!! Danskerne tror så meget godt om 

sig selv, men i virkeligheden så er det en nation af røvhuller, hvor lakken ikke er særlig 

tyk. Derfor skal der 8000 siders healing til at ændre bare én person!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Den omsorg for hinanden, som vi demokratisk praler af, den stikker altså ikke særlig 

dybt. Det er noget vi presser hinanden til efterhånden. Vi finder de rette meninger og 

tror det kan gøre det – MEN vi har slet ikke sat tid af til omsorg. Omsorg, det er noget 

man får løn for at give. Det er ikke en naturligt forekommende drift mere. Det er til at 

blive sur over! MEN, tænk over, at fremtiden og nuet, indeholder presset med bl.a. at 

integrere MakeMake-energien og Haumea-energien. Man skal stå på egne ben og 

moderskab kan komme fra alle chakra, alle steder fra på kroppen. Derfor kan Athena 

også fødes ud af Zeus´ pande allerede inden Haumea er navngivet. Derfor kan Sigma 

også være Magna Mater – Haumea hele vejen i sin omsorg på det mentale niveau i alle 

chakraer. Det er konsekvensen af brugen af de nye, gamle energier, som bliver 

bevidstgjort. Og Eris er energien af – at man bare ikke kan lade være – fx heller ikke 

lade være med at skrive eller sende de breve, som Konceptdeltagerne ikke vil modtage. 

Derfor sker der også en kæmpemæssig handlingsudrensning på verdensplan af grimme 
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ting, hvor man bare ikke kan lade være. Og bedst er det så, om man som dette værk – 

ikke kan lade være med at sende hjerteenergi med i lever-vreden, eller som Marie – ikke 

kan lade være med at hjælpe. Det fører som moderfigur til overbeskyttelse af vore børn. 

Nå, men nok om det. Det positive i dette er målet: Det nye Blueprint-samfund, der 

kræver, at man ikke nænner at stå i vejen for nogen! DA flyder alt som det skal og 

enhver er velkommen på Jorden – og 16. stråle er da integreret, idet dens force er 

imødekommenhed på smukke, kærlige præmisser – nemlig for det højeste gode for alle. 

Men tilbage til Maren, som nu er sluppet videre og vi ved nu også, som noget nyt – for 

mig i det mindste – at når nogen dør nu om dage, så er det blevet sådan, at man holder 

sluser åbne og tager flere afdøde med over hver gang! Det vil sige, at alle ”fortabte 

sjæle” i mellemlagene kommer tilbage til udgangspunktet. Det synes jeg er en rigtig 

glædelig opdagelse! Alles ist vorbei. Passieren sie Bitte! Og Maren var bitte. Hun var til 

sidst en lille bitte dame. Det kunne jeg se, for hun lå i kisten, da jeg steg ud af 

elevatoren. Bedemanden blev lidt beklemt ved situationen og vidste ikke lige, hvad han 

skulle gribe og gøre i og sagde forlegent: ” Nåh, men det her er du måske bekendt med, 

har set før?” Jeg svarede ja, det er set mange gange og jeg kender godt afdøde. Det var 

et ligeså befippet svar, for nok har jeg kendt mange, der er døde i min tid, men kun set 

én åben kiste så tæt på – live – hvis man kan sige det sådan…og det var min stedfar. 

Det generer mig ikke, men det gjorde tanken om, at jeg havde stået og ventet på 

elevatoren, der skulle komme op til 5. sal – og pludselig kunne forstå, at jeg var næste 

person efter et lig, der kører med den elevator…Maren var blevet fragtet i et lyseblåt 

sammenbundet dynebetræk i elevatoren. Måske sådan lige slænget over skulderen på 

bedemanden eller hvad? Maren var lille Bitte, som hun lå der og ventede på at låget 

skulle lukke det sidste 1-værelses bosted. Hun kunne slet ikke fylde rummet ud. Det var 

så noget, der formodentlig blev gjort noget ved, efter jeg forlod opgangen. Det ved vi 

ikke, der er røgslør over den del af hændelsen. Men ellers ville det godt nok være et 

Ringerum, Ringerum, med røg i ringe um, um, um. Betrækket som Maren lå i havde 

faktisk næsten samme farve som denne skrift. Og næsten samme farve som det Blå 

kors, jeg fandt udenfor Pizzariaet dagen før, hvis man koncentrerer farven ligeså meget 

som pillegiften i Marens krop. Maren døde af nyresvigt. Det er i hvert tilfælde det, jeg 

hele tiden får at vide. Og hun døde på den kraftige fuldmåneenergi, der er denne gang, 

hvor det er en Supermåne – altså en Måne, der er meget tæt på Jorden. Og når jeg 

lægger to og to sammen, ja så tror jeg faktisk, at Marens nyrer gav op, da Månen trak i 

de vande, der ikke var der, fordi Maren ikke drak nogen væske af betydning og derfor 

ikke kunne levere energi til nyrerne. Maren døde alene. Det er sådan noget man 

bestemmer inden man går i inkarnation. Jeg synes det passer fint i tråd med at Maren 

aldrig ville være til ulejlighed for nogen. Der bliver som dårligt heller nogen særlig 

rengøring efter hende i legligheden. Hun havde dagligt en rengøringsklud i hånden lige 

til det sidste! Hver dag blev der tørret af rundt omkring på de møbler, der nu sikkert 

skal til Blå Kors skråt overfor på gadens modsatte side. Maren levede et år mere end 

først ”antaget”. Jeg havde et forår clairvoyant set, at noget ville svække hende voldsomt 

i august 2013, men kunne ikke helt se, om hun ville dø af det; der var ligesom noget 

ddobbelt over det, noget der slørede i kanten af synet. Men Maren faldt og brækkede 

hoften. Livet gik videre med genoptræning osv.. I foråret i år så jeg hun ville være borte 

i løbet af august…det blev så den 11. august, hvilket passer fuldstændig på 
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tidsfornemmelsen i synet. Man må formode, at der er noget saturnalsk i Marens 

horoskop, som har dannet en REX i august måned – noget med Saturn, Månen og ? 

Pluto??? Jeg er ikke astrolog, så jeg ved det ikke og ønsker faktisk heller ikke at gå ind i 

det. Jeg leder ikke efter oplysningerne, jeg får dem bare, om jeg skal bruge dem. 

Gravfreden skal nu til at sænke sig over Maren, og vi sender hende tak for at stå til 

rådighed med dette tekststykke. – og Ja, hun var vred i går, da jeg besøgte Marie. 

Pludselig begyndte jeg at bide af Marie, da vi skulle snakke om alternative 

helbredsforhold…Det er det, jeg siger – når jeg bander og svovler, så er det fordi, der er 

energier omkring mig, der skal væk. I går var det Maren, der var vred over noget, der 

foregik mens familien var der. Jeg er ret sikker på, at hun kom for at protestere mod den 

indpakning hun skulle i ned til kisten. Hun lagde sig som en grålig skygge henover min 

psykiske port og op over hovedet, men jeg værfede hende bort, for Marie og jeg sad jo 

lige og talte sammen. Maren forsvandt, for vi kunne jo heller ikke gøre noget. Lidt efter 

skulle jeg hjem og møder da synet af Maren i kisten, som langt fra er fyldt ud. OG net 

op nu ved jeg, at denne lyseblå skrift, der er skrevet i dag er den tekst, jeg så for flere 

dage siden, som afslører den cirkelrunde kommunikation, hvor man samler alfa og 

omega, er denne tekst. Men lige nu, kan jeg så til gengæld ikke huske, hvorfor den var 

så vigtig som eksempel…. Maren må i nogle dage have haft fornemmelsen af, at det nu 

var slut, for teksten her var jo allerede i min bevidsthed. Jeg vidste blot ikke, hvad den 

handlede om…gad vide om jeg har nogle noter…..øjeblik…var det mon det om at leve 

på marginalerne af bevidstheden, eller…nej, jeg ser, om jeg har noteret noget…øjeblik. 

Der er noget med ”ånden er over mig” og en ”frømand” og 3x22, tæt på skib, Siriøse 

hajer, Afrodites tårer (=perler) og Sct. Laurentiitårer og ny vejleder og bopbob…det er 

både noget og ingenting, men jeg kan da se Maren også var på Sct. Laurentiius side i 

sin tid og tilhører en meget stor sjælegruppe…så det er rigtig nok, at jeg har kendt 

hende i et tidligere liv. Som her og nu, ikke noget tæt. Disse notater er fra kl. 0.35. Jeg 

husker godt, der var en nat, jeg var meget vågen…her kommer noget fra klokken 3.48 

Det er noget om, hvor forkerte ”gode råd” kommer fra. Er det et energikompleks af 

mikroorganismers forsøg på at kommunikere? Er det dual-entiteter, der bryder ind? Er 

det entiteter der i kompleksitet er blevet ”intelligente” liv? Eller er det skaldepanderne, 

der stikker en rensekæp i hjulet, for at gøre opmærksom på, at noget skal væk? Og så er 

der dette her, som nok er hvad vi skal bruge: Alt er på samme tid og der eksisterer ingen 

udvikling. 5. dimension har været der hele tiden. Livet går ikke i spiralopstigning, men 

består af kvantespring. Udvikling er valget om forfølgensen af en idé – en Plan. 

Udvikling er fraktalernes spejling af spirillahjertets viden og visdom og kærlighed. – I 

déen om ”form”. Hvor natteklogt, men desværre uden dato og atter engang en stolen på 

at jeg kan huske, hvad det handler om, når jeg vågner. Men det kan jeg ikke altid. Man 

skal godt nok vænne sig til at leve uden hukommelse og kun stole på nuet. Men det er 

konsekvensen af 3. dimensions afvikling. Det undrer mig så bare, hvorfor jeg ikke bare 

får teksten ind til den konklusion….! Det må betyde, at det at være totalkanal kan 

bremses af andet, der ligger i vejen eller at fokus er i nogle andre hjerneceller lige nu. 

Det har noget med Haumea at gøre, det står helt klart her i teksten, men hvad? 

Lilleputplanetens skyggeside? At man får for meget stof ind og må lade noget gå? Eller 

at der er ved at være så tomt i æteren, at det tager længere og længere tid inden 

brikkerne ramler sammen og danner tråden af tekst og paratviden? Folk tror, man er 
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blevet dum, men i virkeligheden er man bare tømt for gamle overleveringer og parat til 

nyt – som MÅSKE skal læres at modtages på anden vis??? Begæret efter viden må vige 

til fordel for hjernens modning i en tilsyneladende ”tomgang”. Jeg satser helt vildt på at 

det er sandheden – ellers skulle jeg godt nok have haft demensmedicin for længe siden! 

Jeg håber min tilled bærer frugt….men hov…hvad med ordet ”tillidsbrud”? Det går 

forhåbentlig på noget andet….Lad os derfor fortsætte og lade Maren hvile i fred. Vi kan 

ikke komme længere ad den vej. Den ender blindt….bopbob…skal det så forstås sådan, 

at jeg nu kan få mit syn tilbage ved at opgive den blinde vej? 

Det er i hvert tilfælde noget af et tillidsbrud, at være blevet mere og mere blind af det 

der lysnæring! Det er rimelig katastrofalt, da mit liv altid har været tilknyttet det, at se 

og ænse detaljen som den mulige nye vejviser, idet overfladelivet er alt for let og 

uinteressant for mig. Vi skal derud, hvor man stiller spørgsmål…medmindre det stadie 

er ved at være forbi??? Det må betyde, at vi enten får svar eller ingenting… 

Det har kostet en del både tids-, penge- og helbredsmæssigt at få svar på nogle forhold 

omkring lysnæring og det var vel egentlig der, vi nåede til i går og nu endelig må 

fortsætte. Jeg betaler for at trække en viden til jorden, som andre ikke selv får, fordi de 

ikke leder efter den, fordi det ikke er i deres Blueprint. De skal bare være til rådighed. 

Men det kunne have været rart om den forskning havde været gratis for mig. Men SKAT 

tror, jeg uberettiget trækker udgifter fra, som jeg så bruger i mit eget hjem osv.. Men 

hvem ville gerne betale for at blive blind, for at bruge den egenskab i eget hjem? Og 

hvem gider høre en CD man ikke bryder sig om musikken på? Eller hvem gider have 

ting stående en masse, som man ikke har noget forhold af betydning til? Ikke mig. Jeg 

ved godt, hvor teksten lige vil hen…der skal et billede ind her, som alt i alt med alle de 

andre aurabilleder har kostet en del – men man vil sikkert mene, at jeg også har brug for 

dem selv? Men det er ikke tilfældet. Min aura er til for at undervise andre. Det koster 

altså!!!! Det er et undervisningsredskab, som det har kostet en formue at fremskaffe og 

som aldrig kan gentages af nogen!!!! Her kommer først et aurafoto, der skal lære SKAT 

noget: 

 Efter SKAT. 

Dette aurafoto er taget efter jeg har skrevet til SKAT….Hvordan kan man tro, at så 

spirituel en aura tilhører en person, der er fuld af løgn og bedrag og ønsker at snyde 

fællesskabet for egen vindings skyld? Hvordan kan man nægte at tro på, at det jeg laver 

ikke tilhører fremtiden og er noget hidtil ganske ukendt og en verdenssensation (i 

Danmark) og til alle jer, der sidder med samme lave tanker om mig – lær af at se på 

dette aurafoto. Sku ikke hunden på hårene, men grib i egen barm. Det har kostet mig 

35.000 kr at kunne afdække det andre ikke kan – bare på dette ene felt – og nu kommer 
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der så lige lidt martyrie-energi, for det må man nemlig ikke komme med, hvis man er 

spirituel, så det tabu overskrider jeg så ligesom alle mulige andre tærksler: Ingen har 

haft andet tilovers for det jeg gør og den jeg er, end hån og afvisning, nedgøren og 

tilsvining – af én eneste årsag….du skal ikke tro du er noget…vi gider ikke læse det du 

skriver. Det er i øvrigt heller ikke til at forstå og vi vil hellere have det simple osv. osv. 

dine udgifter må stå for egen regning, du kunne tjene samfundet på anden vis. Det er 

dit eget valg osv. osv. Har du lagt mærke til et skred i samfundets generelle opførsel? 

”Den frie vilje” er begyndt at blive noget man bliver straffet for! Lige nu er det 

følelsesmæssig straf i jantelovens tjeneste. Men modsætningen er også ved at vinde 

frem og er et succeskriterie, som man mobber medmenneskelighed ned med: Jeg gør 

bare mit arbejde!...Jeg ved ikke om du kan følge mine marginaler, men jeg skal hjælpe 

dig på vej….det er de første skridt i omstillingen til bevidst Blueprint-arbejde, hvor 

viljen ikke er fri og hvor man står på egne ben, står ved sig selv og sit arbejde…MEN 

som sædvanlig har alt nyt en friktion, inden man ser sammenhængen! Og for at 

samfundet og livet ikke skal blive ganske uudholdeligt i de næste år, så er det bare så 

vigtigt at denne bogRing kommer ud og giver forståelse frem for som nu Jantelov. En 

total omstrukturering af den menneskelige formåen og dets interaktion med verden og 

alt der er i den, kan sgu ikke gøres på 2 sider tekst….eller tager jeg fejl? Det kan jeg 

mærke, at jeg gør….der er to sider med symboler, som kan bruges til det samme som 

hele værket….det er vel en forenkling, der vil noget. Men vil man så vide, hvad der 

ligger i symbolerne….ja så er det altså værket her og 3x8000 sider som minimum! Så 

enten holder du din hjerne i ro og spørger ikke om noget eller også så ”straffes” du med 

8000 siders hæfte i 3 år. Men det er jo heller ingen ting, når man tænker på hvor mange 

inkarnationer og år, det har taget at lave denne forenkling….og så forlanger du 

yderligere, at det skal være gratis for dig…..ikke en nikkel skal du  aflevere, for man ved 

jo ikke hvad det er for noget, om man overhovedet kan bruge det til noget….om man 

overhovedet kan forstå det…og måske vil du også hellere have en rejse sydpå…og ved 

du hvad…det kunne jeg sgu også godt have tænkt mig…men…jeg har ikke engang et 

pas nu hvor rejserne ellers bliver billige…det tager rigtig lang tid at få godkendt om jeg 

må kalde mig Zigiezet eller ej….det skal nemlig først undersøges om der er andre, der 

hedder det, om det er til skade for andre og om andre skal godkende at jeg overtager 

navnet osv. osv. – man har ikke engang lov til at bestemme sit eget navn i dette land. 

Det mest personlige af alt….Hvad tror du så ikke der sker, når stat og regioner får 

adgang til din E-boks…så er friheden totalt forbi – Alles ist dann vorbei og det er Ringe 

um,um,um….Gerade aus. Kontrolposten er længere fremme….(også end du). Tag et 

kvantespring, lær at mærke dit Blueprint førend staten skal svinge sin smertende 

kontrolpisk. Flyd med universet. Gør det på den gode, organiske måde frem for den 

metalliske og elektroniske ditto!!!! Nu gider jeg ikke sidde her mere. Jeg skal kontakte 

banken. Jeg SKAL nemlig lave min bankkonto om, hvis jeg vil have fordel af pengene. 

Det har staten bestemt. Jeg har en lille bitte kapitalpension og den SKAL laves om til en 

ratepension inden 1. september. Det mest groteske er, at dengang kapitalpensionen 

kom frem i sin tid, sagde jeg, jeg skal have en ratepension. Det kunne ikke lade sig 

gøre, det måtte man ikke i min situation osv. osv. og alligevel så skal jeg have sådan en 

nu, selvom min situation økonomisk er uændret. Jeg ville ikke have en kapitalpension 

dengang, fordi jeg kunne se, at jeg intet ville få ud af den. Men bankfolkene og 
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økonomerne var meget klogere – men hvad skete der??? Mine opsparede penge 

forsvandt og der kom ingen renter, fordi vi fik en finanskrise mm. Sommetider er det 

altså rimelig fornuftigt at lytte til de højere evner, men se om vi må have lov til det?! Det 

ødelægger nemlig kapitalismens herredømme – så nu ved du, at kapitalismen står for 

fald uanset, hvad ”de kloge” påstår. Menneskets hjerner er under evolutionspres og 

teknikken skal være simpel i fremtiden!!!! Så skråt op med kapitalens IT-planer, det går 

gruelig galt på sigt og det må afvikles igen, senest om 40 år! Det er da også sjovere at 

kunne mere selv med sin hjerne end pc-en kan med sin. Fandeme om man skal lade sig 

tyrannisere af et elektronisk medie, som oven i købet er lagt i et prisleje, der 

underminerer al økonomi på kunstigste vis…Det er et korthus… 

Nå, det var den der kinesiologitest, vi kom fra: 

13.08.14 Det bliver ikke til mere 12.08.14. Jeg orker det ikke. Banken udsatte mødet til i 

dag. Da jeg kommer hjem overvejer jeg at ringe til Eksen og invitere på en kop kaffe og 

så kan han få resten af den rullepølse, jeg fik med hjem fra Marie i går og den 

æggesalat, som jeg lige havde købt og ikke skal have mere af. Men så bliver det i stedet 

til, at jeg går til astrologen med varerne, da hun heller ikke har mange likvide midler at 

gøre med. Jeg kender vist efterhånden kun fattigrøve, men fællesnævneren for alle er 

engagement, hvor penge blot er en irriterende faktor p.gr.a deres glimtende fravær, og 

ikke fordi man tillægger dem betydning ellers. Vi er ovre det stadie! Jeg går til 

astrologen og vi taler om løst og fast og inden jeg går vil jeg lige hjælpe med at finde 

hendes bog om fixstjerner. I stedet finder vi en oldsag af en bog om numerologi, som vi 

ikke kunne finde, da vi skulle bruge den forleden. Den giver nye indtryk af NB 22, som 

heri ikke er nogen heldig ting, men snarere en anledning til skuffelser og modgang! Til 

gengæld så vil jeg have gavn af, attter at blive min fødselsdag 17 og ikke blive 

tværsummen 8, som er Saturn – det var altså heri at der numerologisk skete et indre 

Lotusmord! Så fik vi også det på plads! Så som en gammel Saturner, så må jeg kunne 

mingelere mig tilbage til at være en mere heldig kartoffel end den, der bliver saltet ned 

til chips! Nok om det. På vej hjem fra astrologen begynder jeg pludselig at tænke på, 

hvor meget og lidt indflydelse man har på omgivelserne. Jeg synes jo ligeså godt 

situationen med bagboernes havefest kunne være omvendt – at deres hensigt med at 

holde fest kunne få mig til at ændre navn til Zigizet. Det kunne jo være, at bagboen bare 

var Løve og ville holde sin fødselsdag under alle omstændigheder. Jeg ser nu op fra 

fortovet og en cyklist kommer susende mod mig…Det er bagboen! Han kører lige forbi, 

som om han ikke kender mig og jeg er lige ved at fortryde, at jeg gav ham min 

elektriske plæneklipper, for der er den vej ikke holdt ord i nogen sag, hvilket jeg allerede 

dengang fornam var æraen omkring tilflytterne. Men folk skal have en chance for at 

komme udenom clairvoyance, for os, der er fintfølende og sensitive, vi får alligevel altid 

at vide, at vi ikke har ret…men det har vi som regel! Sørgeligt, men sandt. Folk lyver 

overfor sig selv og ser ikke egne skygger. Derfor dette bogværk, der tillader os alle at 

være nogle svin og lærer os at elske svinet selvom det ikke tager Perlerne op og forstår 

at bruge dem. Det skal jo lige læres. De fleste er flove over egne skygger, men uden 

Beast ingen Beauty og dermed intet psykisk eventyr-gen. Jeg vælger derfor at gengive et 

brev, der lå i postkassen, da jeg kom hjem. Brevet var af postvæsenet puttet i en 
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plastkuvert, da The Beast – det elektroniske postmaskineri – havde haft fat i det og med 

sine skarpe klør flænset det! Mørket vil altid forsøge at hindre lyset i at nå frem – og 

denne sætning er i sig selv kryptisk, for hvem er hvem og hvad er lyst og hvad er mørkt, 

hvad er sort og hvad er hvidt og hvorfor giver både sort og hvidt ved udfoldning den 

samme regnbue??? 

Why be a Barbie?  When You can be a Rainbow!   

Det handler om at stå på egne ben og føde det barn man skal fra hvor i kroppen det 

måtte udgå fra! Det er MakeMake og Haumea i ét og bedst vil vi nok være tjent med at 

manifestere og forsegle et kvantespring henover Kuiperbæltet og til Den Sorte Sol og 

derfra tiltrække os den nye zodiak og fixe os selv i galaksearmen og sige: Vi laver et 

Fixoskop og et Karmaskop og begynder så at slå flere Fluer med ét smæk og bliver 

derved galaktiske borgere henad en Oort-kant! Men først skal beviset til, for at vise, 

hvorledes karma dukker op og hvorledes sydlige og nordlige måneknude – og altså 

dermed hele inkarnationsrækken hænger sammen, som Perler på en snor: Lyt til 

nedenstående brevs over og undertoner – karma og dharma i ét, Makemake og Haumea 

i ét, det individuelle bidrag i den kollektive enhed:  

Til Marianne                                                                                                                    9-8-14  

(Der står ikke Kære og ej heller Sigma. Fruen ved ikke, hvad hun er med i og 

omdrejningspunktet er derfor til stadighed unuanceret lys og mørke! Og denne Lørdag 

er jeg, som Skrædderen, faktisk til middag hos min datter og svigersøn og dennes 

forældre er der også, og vi har en dejlig dag/aften sammen på trods af, at vi 

svigerforældre aldrig har set hinanden før. – MEN stjernerne denne dag står til krise, 

tyngde, modgang, omsonst arbejde, afvisninger, tilbagetrækning og depressive 

tilstande. En dør lukkes, man får afslag…Heldigvis består vores dag af fremvisning af 

200 udvalgte billeder fra de unges tur til Las Vegas, hvor der kan spilles højt spil, hvis 

man er til det – andre sidder i suppedasen af dagens planetare stillinger og tror jeg kan 

ændre på sol og måne og alting…og det kan jeg jo også via mit horoskops reception 

mellem sol og måne. Mere herom nedenfor. ) 

Jeg havde håbet at jeg ikke blev nød til at skrive igen. (Men det blev du nødt til kære 

Maja, for vi er ved at vise, hvordan mennesker hænger sammen i det kollektive 

ubevidste og hvorledes gamle overleveringer tynger os, og at dette bliver en ikke 

uvæsentlig faktor at forstå, hvis vi skal videre på en smuk måde med menneskeheden. 

Og det SKAL vi!)     

Marianne stop din dine onde gerninger, du tror det er noget du skal. (Jeg integrerer 

bare de nyregistrerede småsten i solsystemet, som kræver Blueprintet for at blive 

forstået og derved sætter en stopper for om livet er planlagt eller ej. Vi vil nu vide, at det 
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er det! Det er mit Blueprint at afsløre disse tilslørede okkulte forhold, der holder os 

stangne i religiøs misforståethed.) Nej det er det ikke, se ud på verden hvad ondskab 

kan gøre. Du kan sikkert ikke stoppe, alt det du har sat i gang nu, men gør et forsøg. 

(Du har ret Maja. Jeg er ved at forsøge at stoppe værket – det er fuldstændig intunet 

korrekt. Det er der, vi er kommet til i Planen for Konceptet!) Et råd herfra, lad være at 

bruge min familie til at lave dine sorte magier, her tænker jeg på Aaa og Ppp et par 

stykker mere. (Så hopper kæden af for Maja og den sydlige måneknude giver sit besyv 

med. To tidligere liv er indblandet – Inkvisitionen og Pavelivet. Og dette her trækker 

energien frem af ”Heksemutter lod en tudse, riste som en ren Karusse”! Jeg tudser 

nemlig også rundt og bliver nu ristet som fisk/Jesus/karusse/Jordens frelser – men 

sjovt nok, så sker dette/dette brev skrives ligesom alle de andre gange, hvor jeg slås 

ned, NET OP, når jeg har kontakt med astrologen, som qva sin osteoperose tudser 

rundt – men det er hende, der er fisk og faktisk liige NET OP NU har Jesus-aspektet 

eksakt fremme i sit horoskop!!!! – men ingen af os kender Aaa og Ppp og att! Men det 

gør Maja jo selv og dermed påvirker hun selv ud i omgivelserne med sine gamle 

karmiske overleveringer af misforståede gamle religiøse forestillinger! DERFOR er 

dette bogværk nødvendigt og noget jeg skal lave, så vi kan komme videre på en 

ordentlig måde med både Opdrift og Fremdrift!) Jeg ved du har haft Att i din magt, da 

hun levede, Ppp var Rama, da jeg kom hos dig. Jeg har ikke energier hos dig, det burde 

du vide (Bopbob, der var én, der for kort tid siden ikke kunne finde ud af at sætte 

kommaer i den tekst, der skulle skrives….men var det? jeg syntes fornemmelsen var, at 

det var en yngre person…Men dette brev bevidner alligevel, at i Sigma er vi alle ét!). 

Jorden går under, hvis du ikke holder op, med at lege, med mørkets magter. 

 Life is a Stage. Men only Actors… 

( The Beast har årneligt fat i Maja og Det Slører Stadig! Men i virkeligheden, så er Maja 

The Beauty, for hun vil bestemt det hele så godt for folk! Men i et multilevelværk er det 

ikke let at skelne, hvornår noget er godt eller skidt, for det skifter hele tiden, alt efter 

hvilken Ring læseren eller aktøren selv befinder sig i! Der er det, der er – læseren farver 

selv sin regnbue på sigt…aha… skal der foruden Den originale Sorte Perle eksistere en 

CD-Rom, hvorpå læseren selv kan skifte highliner osv…? Det bliver sgu da ikke til at 

betale sig fra at få lavet…Og i øvrigt så handler dette her med at dukke frem og 

forsvinde i lys og mørke osv. også om fixstjernen ”Guldfiskens skjul”, der står 4 grader i 

Løvens tegn og linker til MakeMakes energi men har måne/mars natur. Og her på 

denne hjemmeside ligger guldfisken i skjul under sangen ”Jeg er cirkushingsten 

Klaus…” som NET OP findes i musikalbummet ”Morten Guldfisk” sunget af Lis 

Sørensen som barn, som så ligesom Anne Linnet, Medina og andre i værket her, må 

træde frem som nogen af de personer, der skal samles senere hen! (12.09.14 Og i samme 

sangbog som Cirkushingsten findes NET-OP sangen om Tudsen og Karussen! Jeg skal 
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love for Vorherre leger skjul. Èn, to, tre tosser i dåsen!…Råbte Dåsen.) Og al den 

snurren rundt er bl.a. gældende for fixstjernen Vertex. Så vi er allerede på vej udover 

L´Oortet med dette kvantespringsbogværk – og dét er stort!!!! Også i omfang, idet 

perler dannes ved irritation og friktion og bliver større og større jo flere omgange der 

skal til…Medusas hoved er ligeså fixstjernen Algol, som betragtes som ond siden 

tidernes morgen, men det tør jeg godt lægge hovedet på bloggen på nu, er afsløret som 

en fordomsfuld overlevering af en forklaring på at mennesket altid ønsker at have en 

syndebuk – og her i værket er det blevet til en sten-buk. Alle livets facetter kan tolkes 

som astrologiske udfald – og dermed bliver mennesket gjort til sten, altså planeter og 

asteroider og andre himmellegemer. Derfor må der 3 bukke bruser og 3 trolde til for at 

skubbe ’stenene’ på plads i den rette sammenhæng – og det er så mit Blueprint at spille 

bolden op til astrologer og andre naturligt okkult interesserede. Men også samtidig 

forsøge at råbe politikere, bankfolk, psykiatere, astrologer, alternativ behandlere, læger, 

skattefolk og jurister og alle de arbejdsløse og psykisk ustabile og stressede mennesker 

op! Men let er det da ikke at være psykisk triatlet og sværme rundt mellem 

personlighedsplanet, det esoteriske plan og det atmiske plan. Det er jo hele 3 

bukkebruser i ét kinderæg og 3 trolde i én æske på én og samme tid – og dét kan man jo 

ikke…med mindre man tager det 3. æg med, der indeholder 5.-7. dimension/Den 

Turkise Flamme/ Dharmanikaya i ét…og skal vi så se at komme videre?! Var der 

nogen, der talte om kun at se støvet efter hestehovene og hestehalen?...Nå, nok om det 

fix, det slør tager vi til sidst…..)  

Venlig hilsen Maja 

- og tilgiv mig at jeg nok gør afsenderen både flov og vred, når hun opdager dette her 

brev gengivet offentligt på denne hjemmeside. På et tidspunkt går det forhåbentlig op 

for de medvirkende i Konceptet, hvor enestående de har bidraget til fremtidens 

eksistensforståelse og mulighed for at handle i tide med et kvantespring inden Jorden 

går under i Maniacisme!  Og 5. dimension handler altså ret så meget om ”alt for de 

andre” og  mindre for én selv. 

28.09.14.  

I alle de riger og lande 

hvorhen jeg i verdener fo´r, 

jeg fægted med åben pande 

for hvad jeg i alvor spor´… 

En ørn var mit hjelmemærke  

på brynjen stod korsets tegn  
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på skjold bar jeg Løverne stærke  

i hjerternes milde hegn!                      

 

 Perlen er skabt i godhed, også spejlet af ondskaben. Vi illuminerer for det højeste gode. 

 

Når mænd jeg kasted´ min handske 

opslog jeg min ridderhjelm; 

de så, jeg var Holger Danske  

og ingen formummet skælm! 

1001 Nats Healing er hurtigste vej ind til kernen! 

 

Vil dansken i verden fægte, 

men dølger åsyn og navn, 

jeg véd, hans ånd er ej ægte, -  

jeg tager ham ej i favn.                                                                                         Ingemann 1837 

 

Derfor bør alle medvirkende stå ærligt frem og bekende kulør i spillet – også Kristus…. 

Jeg siger Maja så utrolig mange tak for hjælpen! Og at brevet kom lige nøjagtig rettidigt 

– over en flåning fra klør, der har gjort, at brevet måtte forsvarligt lukkes inde i en 

plastpose NET OP på mestertalsdagen 11.08.14 og dermed arrivere hos mig NET OP 

den 12.08.14 på 12/3 – offerdagen og dagen hvorpå Perseiderne er kendte for at sende 

sværmen af Laurentiitårer henover himlen, mens Orion spænder bæltet ind og holder 

vejret en stund, inden han puster til ilden igen. Men meget mangler, inden vi er fixe og 

færdige! Det er altså ikke kun min skytshelgen Laurentiius, der blev ofret, men også 

mig, som han var vejleder på. Men vi forstår efterhånden begge to at vende den anden 

kind til og blive ristet på begge sider, så duften af stegt fisk kan nå ud til alle, mens vi 

bliver stående på risten under måtten – hov…hvilken lummer sydlig måneknude, der 

ligger som nøgle her, fra tiden, hvor elskov mellem mand og kvinde, mand og mand, 

kvinde og kvinde var tilladt – nemlig i den nyfødte kristendom omkring år 250 e. kr. – 

ledet af bl.a. Laurentiius i autentisk kærlighed mand og mand imellem – eller hvordan 

man liige skal skrive det uden at få noget i klemme mellem ballerne…. Balle op og balle 

ned, nu laver jeg ballade….og sådan er det så, det er…så deet…. 
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Og så forstår jeg pludselig hvorfor disciplen og Frøen skulle kysse hinanden tidligere i 

værket og hvorfor der kom en prinsesse ud af dette. Yderst kryptisk dengang – men set i 

Laurentiius sydlige måneknudeperspektiv, så kender de to nok hinanden fra dengang 

ligesom Susan O´Hara og mig, og prinsessen der kommer ud af dette findes i dette citat 

side 136 i Sigvard Mahler Dam: Rejsende i fixstjerner, som bl.a. bliver en nøgle til at 

forstå Perle-makværket med! Læg mærke til at det er figur 24, som er det numerologiske 

tal af mit fornavn. En ret selvoptaget bemærkning, men når man skal aflæse sjæle- 

manualer, så skal man være opmærksom på alt og i Altet! Og derfor kan vi også gå 

videre med besøget hos terapeuten, der kyssede Frøen og derved skabte et nyt bevis for 

dulgte menneskelige forhold, der fører os til maniacismens synlighed og alvor, om vi 

ikke tænker os meget grundigt om og finder en løsning på problemet!!! Fordomsfrihed 

er et beskedent bud, en ny tidsregning, der ikke beror på sol og måne er et mindre 

beskedent bud. )  

M. Dam: Rejsende i Fixstjerner. 

Her kommer mere hestehale: 

Jeg medbringer nogle sten, vitaminpiller, mineralkapsler og en gammel broche, jeg ikke 

ved, hvorfra jeg har. Noget af dette skal bruges, men hvad og til hvad? Vi ved begge, at 

tiden med helsepiller er forbi. Vi behøver kun svingningen af dem. Ligeledes af den 

nosode det viser sig, der skal til, som går på halsbetændelse, men ikke mandlerne. Det 

vrede hjerte har altså blokeret halschakra, som ellers er derfra kanaliseringer dannes til 

sprog og kreativitet. (Svingningen af fixstjernerne bliver den næste kosmiske medicin 

og den fiindes allerede på CD hos Shamanen på Djursland, som også er én af dem, jeg 

skal have til at træde frem som repræsentant for det hvide broderskab.) Mineralerne 

kopierer vi/han over i energivandet. Det svarer til processen vi lavede med kosmisk 

medicin i Konceptets dage. (Vi brugte bare planetenergier dengang i 2003.) Nosoden 

gør vi det samme med og det viser sig, at energien af lyng også skal med. Ildopalen 

viser sig at være god for mig, men skal bruges særskilt og ikke i vandet. Energien der 

symboliseres i brochen kan jeg ikke tåle, medmindre jeg har ildopalen tilstede samtidig. 

Så langt så godt. 

Halsen er altså blokeret. Min mor har en blodpropskade i halsen. Det svarer 

zoneterapeutisk til ovenfor den knyst, der er ved at dannes på højre fod, der viser at 

miltenergien og dermed livets sødme ikke flyder optimalt. Jf. lyng. Og højre er 

handlingssiden og jeg kan ikke komme til at handle, fordi jeg hele tiden er i tjeneste for 

at lave denne Perlende dugfriske bogring i nuet. Og jeg kan ikke skrive i dag, fordi 
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kreativiteten og kontakten er ”forskubbet” på grund af det, der skal vises og beskrives. 

Det hele er en totalitet hele tiden. Men nu er tiden inde og trækkes frem af tidskuglen. 

Derfor bliver værket så omfattende, når den kugle udfoldes.  

 Triatleter.  

Det underlige er, at det er min datter, der pt. er sygemeldt fra arbejde med 

halsbetændelse og der var en anden ting med lungerne, som svarer til min mors tilstand 

og hvorfra jeg syntes, at jeg for nogen tid siden vist nok overtog noget af energien fra. 

Så jeg har obs på de to sjæle, men bliver formodentlig snydt, da der sker noget helt 

andet på bagsmækken! Både terapeuten og jeg bliver taget røven på ved NET OP at 

blive vist ind til hver vore ekspertiser og selvfølgelig blive beskæftiget mentalt osv. der. 

Terapeuten finder ud af, at der skal lyng med, (Min søster gav min mor en buket lyng i 

sidste uge.) hvilket svarer nøjagtig til hans opfattelse af mig, da jeg ved og har 

observeret for længe siden, at det netop er den lyng-rolle jeg spiller derude i 

Aktieselskabet. Alt er tilsyneladende, som der er lagt i kakkelovnen til, og jeg undrer 

mig bare lidt over, hvorfor jeg skulle komme, for det energikodede vand synes jeg ikke, 

jeg har behov for og lyngen har følgende nedenstående indikatorer, som er mere 

Sigmaopgavens krav til ubalance end det egentlig er mig. Men okay Sigma skal jo 

heales. Efter sessionen går vi henad gangen med kliniklokaler og jeg registrerer, att det 

er nøjagtig som jeg clairvoyant har set det længe forinden: Jeg ville tænke på, om der 

ikke skulle aurafoto til nu? Jeg ville tænke, at sådan plejer det ikke at være, jeg plejer at 

vente for at få et mere realistisk groundet forandret billede at se. Jeg ville negligere 

aurafotoet og finde det overflødigt og køre hjem.        Det skete så NØJAGTIG 

autentisk således og ikke en tanke var ændret  eller kunne tænkes anderledes i dé nuer! 

– men jeg observerede tillige  samtidig forløbet som om jeg var i clairvoyancen om mig 

selv. Jeg var altså ligesom i 4 lag: I hhandling, i tanke, som vidne og som clairvoyant på 

én og samme tid. ”Det er kvadro-atlet i luftkastellerne og her begynder at lugte af 

stærke heste-fjerter, så lad os vifte lidt med hestehalen i 12. hus…ellers kan den nordlige 

måneknude ikke få luft… ” Kan du fornemme det begynder at snerpe hen ad, 

hvad man forstår ved kristusbevidsthed og det at kunne bruge hjernen 100%???!!! Det er 
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nødvendige processer til alles bedste og alles forståelse af, hvad det er, det planetare 

skifte gør ved os og hvor vi skal hen og hvor vi ender. Jeg baner bare en sti. Og bygger 

et hjerneselvhjælpstræningsbogværk.   

14.08.14 Sjov dato, tværsum 9, og 9 står for Mars og Mars er en af de planeter, der skal 

hjælpe verdenstjenerne med at gennemføre det planetare skifte – foruden Uranus og 

Pluto. Derfor er det nok heller ikke tilfældigt, at healeren, der har fået symbolenergien 

til at åbne hjernecenteret for lysnæring er Vædder. Vædderen er pioner og Mars hersker 

i tegnet og Mars er ”krigeren”. Og lige nu sender jeg dig ud i endnu en hjernekrig 

inden vi går videre i den oprindelige hvide skrift. Jeg vil gerne afsløre Maniacismens 

virkemåde, så langt som jeg er kommet og kan få lov at afsløre det. Hvis jeg havde 

været kapitalist, så havde jeg holdt dette her for mig selv og i stedet gået efter 

anerkendelse og at tjene en formue på dette her, som kommer til at ændre hele verden. 

Men ligesom der ligger en konkret opfindelse til et produkt i bogen Sigma Maldek: Fra 

galaksen til jordboerene”, ja så får de, der skal videre med dette her forskningsområde 

også dette her kvit og frit. Jeg er i tjeneste – også derfor måtte jeg bonne 35.000 selv for 

denne viden, fordi ingen officielt kender  begrebet: Verdenstjener. Jeg kendte det ej 

heller selv, før jeg kom på esoterisk sommerskole. Men jeg kom hjem i mig selv, da jeg 

fandt min stillingsbetegnelse og mit hjerte åbenede sig for fuld knald, da jeg så 

verdenstjenerhoroskopet. Signalet var så entydigt og alt, hvad jeg har lavet faldt 

pludselig i hak – psykiatere vil kalde det skizofreni og lignende forsmående og 

nedværdigende ting – men det er fordi, de er kapitalistiske af sind og får løn for at 

diagnosticere folk til egen fordel. De er kassetænkende for at kunne finde 

arbejdsrammer og støtte medicinalindustrien. Men de ved reelt ikke en skid, for nu skal 

du høre, hvad årsagen til alles sindslidelser er. Uanset om jeg bliver anklaget for at være 

selvisk eller ej, så er/var det den eneste måde at opdage dette fænomen på! Det var 

derfor projektet af Hathor blev kaldt for ”Den sindssyge healer”! Og jeg afslører nu 

Maniacismen: Grænsen for psykisk formåen flytter hele tiden, idet vi skal bruge hele 

hjernen for at nå over/op i 5. dimension. Det er ikke nok bare at have et godt hjerte og 

være god ved andre. Beklager, det er nok næsten den mindste del af det. Man skal 

nemlig leve/være kærligheden – ikke gøre som vi gør nu; bedømme og overveje 

kærligheden og hvor langt og hvor meget man vil give af sig selv og sine besiddelser og 

lære at sætte sine grænser osv. osv. Det er 3. dimensions tænkning. Lysernæringen 

fungerer heller ikke, fordi terapeuterne ikke vil slippe 3. dimensions tænkning om 

rensning på rensning for at blive et godt nok menneske og derved gøre sig fortjent til 5. 

dimension. Sådan er det bare ikke, at det skal ske – og derfor måtte jeg gå ind i 

processer med terapeuterne, som kunne vise mig den reelle årsag til at jeg ligesom ikke 

kunne leve på lysnæring selvom jeg er mere renset end de fleste og egentlig bare skulle 

have fjernet de svampe, der var sidste hurtle – og ”ikke en del af mig”, hvis du 

forstår…MEN Sigma virker, jeg er uden beskyttelse og skal afsløre ophavsretten til 

psykiske sygdommes opståen og afvikling og endda betale på alle måder, for at føre mig 

selv i unåde. Og jeg får unåde for unåde og maniacismen får afsløret sig selv! Hvorfor 

bliver jeg ved med at gå udenom, som katten om den varme grød? Er det ikke nu? Er 

det ikke her i teksten?...Øjeblik….måske løber mit gode hjerte af med mig…jeg vil så 

gerne have, at vi skal tage et kvantespring og samtidig forlade den skizofreniskabende 
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kapitalisme. Styreformen, der presser folk ud i stress og sygdom, hvor vi kunne komme 

samme sted hen uden dette pres, hvis vi bare ikke havde valgt den Livsbane, hvor IT-en 

er vejen…nej, jeg gider simpelthen ikke forklare dette her. Folk må komme til mig, hvis 

de ønsker at nå ind i 5. dimension. Jeg må stoppe denne bogring her og nu, folk vil ikke 

fatte det. det vil vende alt på hovedet og gøre astrologerne til lægerne og man vil ikke 

tillade det. Det hele virker omsonst. Der blev i sin tid sagt, at første gruppe af pionerer 

og det hvide broderskab, der skulle træde frem, var astrologerne….og afslører jeg for 

meget her, ja så kan jeg risikere, at de mister ære og værdighed som dem, der kom først 

i mål…bopbobbop….Jeg tror jeg prøver en helt ny metode her og nu: 

Kære Sigma. Kære Univers vis mig vejen her og nu. Jeg er i tjeneste og arbejder for det 

højeste gode, før mig venligst videre ad rette sti… 

Wow, sikke en klump jeg får i halsen. Jeg kunne give mig til at stortude sådan lige 

pludselig ud af det blå. Det var dog voldsomt og meget overraskende. Mon ikke jeg skal 

gå fra pc-en og lade tårerne flyde. Det er vist bedst, så kan man bedre se, hvad der 

gemmer sig bag vandfaldet….jeg får lige et billede ind af en Indiana Jones agtig scene, 

hvor man går ind bag vandfaldet og ind og afslører en gammel indgang til noget pt. 

ukendt….Måske skulle jeg lave nogle popcorn…bopbob…majs…inka/maya…Maja.. 

Nazcalinier…nej…men dog noget Peru-agtigt, måske Mexico…nej også længere op i 

Nordamerika…hvad foregår her??? Jeg får pludselig et lille bitte energiløft, men ikke 

nok til at skrive stormende videre på..nej, jeg må gå fra borde og give slip på 

ærgerrigheden efter at blive færdig med denne hjemmeside. Det er dog 

pisseirriterende!!! Hvor mange lag perlemor skal en sort perle have for at være holdbar i 

længden??? A V D ik Ø…men det er til at få svip af!!! 

Okay Maja. Godt gået, at du havde fornemmet noget med Lille Rama, for der kom lige 

en kanalisering fra ham her – men det ville være rart om folk kom længere end at løbe 

med en ½ vind. Nu regner det udenfor samtidig med at Solen skinner. Men regn er jo 

også rensning og så er det vel meget passende til situationen: 

Kære Marianne 

Jeg må bede dig holde inde med at give flere guldkorn til dine omgivelser. Du er nået så 

langt, at ingen længere kan følge dig med mindre de læser hele værket. Du er rede til 

næste skridt og derfor forlader jeg dig nu. Jeg siger dig tak for din enorme indsats og 

overlader dig nu trygt til din solengel Sassa fra og med i dag. Det har været en fornøjelse 

at samarbejde med din vid, din kløgt og din humor og vil her blot sige, at du ikke har 

taget uoprettelig skade, men også trænger til, at andre nu påtager sig deres forpligtelser 

frem for til stadighed at lade dig gøre det ”beskidte” arbejde. Jeg ved, hvem du er og 

har hele tiden respekteret dette ophav og står i dyb gæld både til dig og mine 

overordnede for det, som dette samarbejde har givet mig. Det har været en ære at 

gennemføre dette projekt og jeg ved du vil forstå mine ord. jeg trækker mig ærbødigst 

tilbage i vished om, at du har en lys fremtid foran dig og at du vil nå dine mål. Det er jo 

denne nye viden, der er fremtiden. I kan ikke gå forkert, men alt hvad I har baseret jeres 

viden på kommer til at ændre sig. Du er den modigste jeg har mødt i den retning. 

Frygtløs i nyskabelse og deraf et liv i stor modstand og friktion. Jeg kan kun være 
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opfyldt af forundring og beundring og jeg ønsker mit brev her lagt ind på din 

hjemmeside denne gang. Med kærlighed og attrå trækker jeg mig hermed tilbage…. 

Dette ønske er så hermed opfyldt ligesom alle har fået deres ønsker opfyldt hen gennem 

bogværket. Vi har alle fået, hvad vi bad om – men det er meget svært for nogen at fatte, 

da vi som mennesker er meget forudfattet i mening om, hvordan andre skal give os vort 

forlangende for at vi vil samarbejde. Og gør den åndelige verden ikke som vi vil have de 

skal underlægge sig os, ja så gør man ligesom Maja – kalder det Mørkets arbejde og 

sort magi. Det er bare så enerverende at høre på på 14. år og det får mig til at tvivle på 

om vi overhovedet kommer videre – Sort Perle eller ej, så længe vi ikke giver slip på 

vejlederne for 3.dimension? Jeg håber, at det sker, når man i læsning af hele Den Sorte 

Perle, da sker om ikke før, så NET OP her! Lille Rama er en form for ”prototype” af 

vejledere i 3. dimension, men det har været en pine for mig, at gå ned i niveau både 

hvad moral og etik og almindelig pli, venlighed og imødekommenhed osv. angår. Da 

var jeg langt bedre hjulpet med min oprindelige kærlige og spirituelle skytshelgen Sct. 

Laurentiius. Der er slet ingen sammenligning. Men endelig ser det ud til, at jeg får lov 

til at lukke mig selv mere ind i Sigma nu….Men hvad gør jeg nu, når jeg skal til at holde 

mund med min viden???...Der blev jo sagt ”Du ender med at blive en kvinde af få ord.” 

Lige nu trænger jeg oprigtigt til at slappe af og bare ligge på sofaen og måske drikke en 

kop kaffe…nej hellere et glas rørt vand. Vi må jo alle røres over denne afsked. Jeg føler 

bare den er lidt ulden i kanten…for er det ikke bare Marens Lille Rama, der forlader 

Sigma?!!! Jeg er ikke paranoid, men af skade bliver man klog og jeg siger dig – mig skal 

man ikke løbe om hjørner med! Jeg ved som regel, hvad der foregår, men siger det ikke 

altid. Folk skal jo også have lov til at handle i god tro, uden at man skal revse og rulle 

dem og tvinge dem til højder de ikke tror på eksisterer. Det er sådan set respekt for 

dem, men udlægges som regel som om jeg er lunefuld. Det er jeg ikke, jeg ser bare en 

anden sandhed og det er ikke altid, jeg selv har overskud til at følge et andet menneske 

hele vejen indtil det når frem og forstår min melding. Jeg er aldrig af hensigt ond ved et 

andet menneske, det tjener jo intet formål at være det. Derfor er jeg heller aldrig gået 

ind for Lille Ramas metoder om rensning og disciplin og at stå skoleret for den åndelige 

verden. Men jeg indrømmer, at jeg måtte underlægge mig en vejleder, der så sådan på 

tingene – eller gjorde han? Han brugte vel bare niveauet i 3. dimension fuldt ud – og det 

vil jeg af hjertet sige ham oprigtigt tak for. Hermed kan vi så også forlade Løvens 

niveau, thi det var ham, der skaffede Lille Rama til veje i Konceptet. Og det var Lille 

Ramas tryghed de andre søgte, da de atter gik tilbage til Løven uden at ville integrere 

MakeMake- energien. Men Lille Rama niveauet er spiralopstigning via rensninger og 

lutringer og det nytter ikke at blive ved med det, for det fastholder et ulige samfund i 

kapitalismens og demokratiet lavere ånd. Vi SKAL opad og fremad, men jeg vil forsøge 

om jeg kan holde mund med min viden, så denne hjemmesiden kan blive 

mangfoldiggjort i en fart. Det vil jeg fordi Lille Rama i sin ankomst – ups der er 16 

minutter strøm tilbage, øjeblik, der skal anden strømkilde til pc-en…det var sjovt nok 

midt i vadestedet, hvor jeg også skifter vejlederhest og 16 er jo min stråle…Tak til 

Uranus eller hvem der lige bakker op her…! Lille Rama viste mig, at mit Blueprint er 

ved at blive drejet så meget omkring i DNA-spiralen, at det er ved at sprænges. Og ikke 

nok med det…det sker fordi andre ikke vil flytte sig, fordi de ønsker at bevare egen 
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stolthed og derfor tørrer det beskidte arbejde af på mig. Og han lod mig forstå, at det er 

denne ubalance, der koster mig så stort saltindtag, at det begynder at skade min krop. 

Nu vil du naturligvis sige – jamen det har vi jo lige hørt ovenfor, så gentag ikke dig selv, 

så bliver værket blot endnu længere for os at læse! ”Dummernik!” – Men ser du, jeg 

sagde dig jo, at den kanalisering var ulden i kanten!!! Og jeg siger dig derfor her og nu, 

at det du lige har læst ovenfor er afdøde Marens Lille Rama, som blot taler Konceptets 

Lille Rama efter munden. Så det betyder, når alt kommer til alt – at Lille Rama ikke er 

væk endnu! Men jeg får her og nu en trykken omkring hovedet, så lad os høre, hvad det 

er… 

Kære Ligesindede. Jeg opfordrer her og nu alle os, der hidtil har været en hæmsko for 

vor hovedkanals autentiske liv om at forlade værket! Dette vil ske i løbet af dagen i dag 

og i morgen, så der kan komme orden i bogværket på en hidtil ny og ukendt facon. Vort 

forehavende for menneskeheden er omme. Det er Ringe um, um, um! Vi forlader det 

jordiske felt i stor stil nu, vort virke er tilendebragt. Det sidste mennesket skal vide fra 

os ligger i dette værk. Nej, siger jeg til hovedkanalen, det er ikke manipulation for at få 

folk til at gå til makronerne. Det er reelt sagt. Dette sidste stykke på den oplyste vej 

findes kun på dansk og gør danskerne fremsynede og eksperimenterende i forhold til 

nyskabelse og vil få deres samfund ind på ledende vej for omverdenen. Der ligger en 

vision, som skal downloades og det sker i det nye Koncept, der skal komme og hvorom 

jeg intet må sige. Forlad nu alle jeres jordisk allierede, thi tiden er inde til et globalt 

skifte i slowmotion. Vi er den lange røde ende, der nu erstattes af det turkisfarvede 

sejlerreb, symbolsk at forstå. Alle I, der var del af Konceptet kan nu rette jer og modtage 

vor tak for samarbejdet. Alle I, der blot hang på for at modtage højere viden fra denne 

hjemmeside foren jer i støtte og hjælp. Det er en ny verdensorden, der står på spil og vi 

var dem, der spillede højt spil, for at få jer til at kunne tage fat i den turkise ende af det 

nyslåede reb. Hvad der sker med os? Tak, at du spørger interesseret! Vi tager hjem til 

Skibet og sørger for at det heles som stjernebillede igen. Dette sker når I finder og 

hæver NB22. På genhør i en anden dimension, hvor vi alle er helede! Vi er ikke hvem 

som helst, vi ER alle og mere end dette i dimensionen over os. Glæd dig, thi intet er 

skabt forgæves, ej heller vort venskab. Vi var dem, der kunne række hænderne længst 

ned og gribe om jeres opstrakte bedende hænder. Det er os, der kan trække skibet op af 

dyndet…. Bopbob… nu fryser jeg godtt nok og mine hænder bliver kolde og hjertet gør 

knuder…ubehageligt synes jegg, det føles ligesom ikke rart. Det føles som at være 

fanget i et NET, man ikke kan slippe ud af…Og farverne her i teksten minder mig også 

pludselig om Trigonlagunens turkisblå vand…vi er altså dykket ned igen og min højere 

viden må blive under havets overflade….. 

 Neptunsk for-legen-hed…. 

Lidt svært er det altså, at skulle holde hovedet under Neptunske vandmasser, når jeg 

NET OP på den esoteriske sommerskole har erfaret, at jeg har en tydelig jordklode over 
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hovedet i mit ID-punkt. Først blev den mig vist for flere måneder siden. Dagen efter 

den esoteriske sommerskoles afslutning blev den mig givet direkte i hånden: nej lad os 

tage det forfra 

 Først var det logoet fra den galaktiske føderation. 

 År senere den lysende Jord, når den turkise flamme er tændt. 

 Så en mere konkret hentydning, der grundet SKATs lukning af 

muligheden for at købe beviser for vejens daglige anmærkning, kun skulle blive et foto 

taget hos Blå Kors. 

 Den endelige og synlige del af mig selv på åndeligt plan givet mig frit 

lejde til at samle op og have konkret inde i min hånd. Jeg skulle bare bukke mig ned og 

samle den op fra asfalten – wow, sikke megen symbolik, der ligger i denne 

sætning…Den turkisfarvede kugle lå på min vej til Brugsen. Var det mon bare en af 

deres sukkerkugler fra automaten indenfor skydedøren?  

 Glamour for de søde liv…  

Nej, det var det ikke…denne her var større end noget (og dem), man kunne købe i 

Brugsen….  Og opgaven med Jorden er ligeså meget større, end hvad SKAT kan trække 

hjem. SKAT får ikke lov til at stoppe en verdenstjeners vej, men gør den afgjort mere sur 

end den behøver være – og  gør det for alle, fordi loven rummer en forkert energi i 

forhold til menneskehedens nuværende ståsted og hensigt med livene…og lovgivning 

som sådan sætter en alvorlig kæp i hjulet for indførelse af Blueprintsamfundet, der 

bygger på platonisk kærlighed og kommer tættere og tættere på vor mentale virkelighed 
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– og sender ved sin friktion folk på lykkepiller… - Jeg siger ikke mere, vi går, nej 

svømmer videre, når man nu ikke må grounde sin viden lige her…Vi tager fat på 

underbevidstheden på anden vis så og springer tilbage til terapeutforløbet…hvis du 

synes det er svært at huske og følge med – hvordan tror du så, det har været at bygge 

værket? Kan du forstå kravet om at leve i enerum for at afdække og lytte sig frem til det 

hele og i ret rækkefølge??? Så drop dine mørketeorier til fordel for højere og bedre 

viden!: 

 Lyngen står for: Selvcentreret, snakker og bekymrer sig kun om sig 

selv. Man tager sig selv meget højtidelig og føler trang til at tale til enhver om sig selv 

og drejer samtalen ind på noget om sig selv. Går tæt på andre og trætter dem og 

udmatter dem. Har svært ved at lytte til andre og udgiver sig ofte for at være stærkere 

end man er. Stammer ofte fra følelsesfattige hjem. Man har brug for at øve sig i at lytte 

og afvente, hvad der kommer af sig selv, engagere sig i gruppeproblemer, at føle at det 

rette altid kommer til en, at føle sig tilsluttet den universelle (guddommelige) 

energistrøm. Så blev Sigma vist lynget af…summen af danskerne. 

Jeg ved ikke, om du kan følge, hvor pisset på man føler sig, ved at blive givet et 

antiubalancepræparat, der skal hjælpe en med ikke at være så selvcentreret og egoistisk, 

når man med sig selv ved, at det har kostet én alt af værdi i uselvisk tjeneste at lave dette 

her, og man netop til alles bedste forsøger at få viden om det, man bliver bedt om, som 

terapeutisk redskab, skal ud over kanten til alle! Kan du fornemme forskellen på det 

terapeutiske niveau, jeg skal underlægge mig i autentisk fiktion og så at være den, der 

har bevist de andres boglærdom og overleveringer og afdækket hvorfor tingene er som 

de er? Så var der ikke ubalance i bølgerne, så kom der det. Jeg var ikke vred, men kunne 

have været det. Jeg var mere dirrende ivrig som en sporhund, der er lige ved at have 

fundet det den snuser efter. Derfor tog jeg mig sammen og efter hjemkomsten slog jeg 

bemærkelsesværdigt roligt ”eg” op i Bachs blomster-remedie, idet brochen jeg havde 

med forestiller 3 agern på egeblade. 

 Eg står for: Fortvivlet og modfalden, men vil ikke give op. Man er 

pålidelig og sej, har tendens til at overbebyrde sig selv, er udslidt, men klager aldrig, 

utrættelig, arbejder ofte kun af pligtfølelse, bærer andres følelser, beundres fordi man 

aldrig giver op. Man har brug for ikke at se så stædigt på alting, men give sig selv lov til 

hobbies, rejser, at pleje sig selv, at føle kraft igennem glæde, at føle kraften flyde til sig 

fra den oprindelige kilde. Nå, nu kommer Eksen fuldstændig intunet på sekundet, ind 

ad døren for at hjælpe med at slå græs…mere af egehensyn end egentlig lyst? Pludselig 

rammer vi ind i forståelsen af, hvorfor NET OP Hotel 3 Ege bliver brugt som 
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hjælpested for folk uden sted at bo og med stor modgang i livet. Han var lige ved at 

ende der selv! Men forstå: Eksen er jo også i eksemplets verdenstjeneste som Sigma. 

Ligesom de andre stærke heste i værket her er det! Og det er faktisk i dyb respekt for 

andres Blueprint, at de ”udleveres” til beskuelse i dette unikke værk. Det er ikke til at se 

det, hvis man ikke lige ved det. Nu ved du det altså! Lige tiltrækker lige, men der er 

også et lag af energi, hvor modsætninger mødes og hjælper hinanden over friktionen. 

Det danner  afslutninger og nye begyndelser, men kan også fastlåse på niveauet. 

Tilfældigheder eksisterer ikke, men har man ikke flair for energier, så finder man sgu 

aldrig meningen med livet og arbejder stædigt i blinde og fortsætter i samme Livsbane. 

Derfor gælder disse to love om gensidig tiltrækning heller ikke i 5. dimension og er ikke 

universel lov, men atter en omgang subtile love, der fastholder 3. dimension. Den ene 

fysisk bevist og videreformidlet i fysikundervisning i skolerne som elektriske polers 

tiltrækning, den anden esoterisk bestaltet og bliver som sådan fortsat spirituelt set, ofte 

brugt som jantelov i dette regi; ”du er din egen ulykkes smed og du bør arbejde med 

dig selv”, hvilket har gjort det esoteriske niveau ufremkommeligt for fordomme og 

afskåret for nytænkning, tilgivelse og andet, som det selv mener, det sender ud. Men jeg 

er altså ligeglad.  Jeg kender Blueprintet ! Vi er nødt til at finde de stolper, der kan stå 

og lade dem der ikke kan stå falde. Det gælder også det, jeg selv finder ud af. Jeg flytter 

mig hele tiden og vid, at alt hvad jeg skriver ikke er den endegyldige sandhed. Det 

vigtigste er det, der bliver uddraget som essens til sidst – men Perlen må du selv presse 

din egen essens ud af hele vejen – der er noget for enhver smag. Men alle veje føre til 

Rom – en CD ROM-essens….. 

Det var også mere mig end lyngen, men begge dele er repræsenteret og nu må jeg 

holde. Det går ikke at blive ved at sidde her stædigt og skrive, selvom jeg har ondt af det 

alle mulige steder. Eksen skal i gang med græsset og jeg vil hente noget kage. Jeg vil 

bare godt lige være færdig med denne tekstdel. Så altså noget er der ”galt” og det kører 

rundt i kroppen. Jeg ved jo, at jeg er sat isoleret for at lytte og køre rundt og rundt om 

mig selv, for at afdække dybe ukendte lag – Blueprintet  og – Soulmanagement, sjælens 

manual og gruppesjælens manualer. Og jeg ved, at jeg er så meget ”gjort til” Sigma, at 

det vil være en katastrofe, om jeg lod hånt om arbejdet. Og jeg ved, at jeg giver mine 

samtalepartnere healing og medvind, når jeg taler ”selvcentreret” om bøgerne og 

derved aktiverer hele den universelle livsenergi. Der så kommer lytteren til gode! Det 

kan jeg ikke gøre som mig selv mere, fordi al min energi uselvisk går til Sigma. Vil jeg 

derfor give af mig, må det ske gennem Siggma. Derfor beslutter jeg mig for at ville køre 

efter noget at spise og gennemtænke dette her. Aha! Kageidéen ligger altså allerede 

implicit her i tekstenergien  og forhindrer min lysnæring!  Klokken er også 17.20 og 

æteren i Danmark retter sig mod mad, så søger man efter svar, så kommer maden først! 

Man skal hintersee her. Og det gør vi så nu: Klokken er 13.31 altså spejler mit konkrete 

liv teksten, der er givet på forhånd fra akashakrøniken og ikke omvendt – skriver den! 

Men alligevel responderer det jordiske liv med en manifestation. Vi er både oppe og 

nede på én og samme tid og vi følger en given Plan. Vi er de galaktiske borgere NET 

OP nu i en afart som fysiske jordboere. Alt er dig tilgivet inden du manifesterer dit liv 

og derfor eksisterer karma ikke i 5.  dimension og ej heller som en negativ tanke i 

3.dimensions forvaltning på sjælsplan. Det er en misfortolket lov, der har skabt 
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forfølgelse og dårlige sociale forhold mange steder. Men også misforståelser hører til 

det globale Blueprint i 3. dimension, så alt kører fortsat forsvarligt og intunet, da det 

ikke er for vor egen skyld, at vi er her, men for Jordens. Hold dit evolutionsego i skak! 

Først når man er blevet sit eget spejlbillede er man færdig. Først når man lever sin 

modsætnings spejlbillede er man fuldendt og kan forlade 3. dimension. 

15.08.14 Ja. Det var så noget af en tyk bemærkning at efterlade Sigma med i går, men 

haven skulle jo have en overhaling, og vi skulle høste videre af blommerne til hvem, der 

ville aftage noget af høsten. Men berusede hvepsene har også travlt med at tage for sig 

af retterne og jeg måtte hele tiden gå i en dialog med dem og forklare, at der var nok til 

alle, også selvom jeg lige ryddede lidt op på spisebordet. Man kan jo ikke blive ved at 

snaske både græsplæne og træ til. Det må være logik – også for hvepsetaljer. Jeg blev 

dog ej heller stukket, selvom jeg en enkelt gang fik fat om både en blomme og hveps på 

én gang. Faktisk blev jeg temmelig overrasket over hvepsens milde berøring i min 

hånd. Alligevel er det ikke lige det, jeg vil anbefale at man forsøger sig med – det kunne 

jo være et enkeltstående tilfælde!!! Men alt hvad der kan være mig ilde stemt i haven, 

har jeg gjort mig til vane at tale med, så vi har en chance for at komme overens. Derfor 

er det også altid kun døde tjørnestikkere, jeg får i fingrene, når vi har med lugning 

under hækken at gøre. Nok om det.  

 Must have. 

Eksen og jeg fik på trods af, at det skulle være slut med studenterbrød i dette bogværk 

alligevel en sådan studiekage til augustsolkaffen i haven, for man kan ikke skrive noget 

ind i dette værk, man ikke har forstået. Og den sidste bemærkning ovenfor skulle lige 

foldes ud, inden vi blev fysisk energi-arbejdende. Jeg har nemlig en sætning med mig 

helt fra min gymnasietid – aha – det er derfor vi energimæssigt skal tilbage til 1978 – 

tiden – også med mødet med min højskoleven – og Messeastrologen fra dengang. (Det 

kan være et Pallas Athena REX-aspekt, der er i gang?) Jeg laver et citat her, som jeg 

ikke ved, hvem der er ophavsmand til det, eller om det er hele indsigten, der gengives. 

Men det kommer sandsynligvis fra bagsiden af en lille afrivningskalender fra dengang 

med citater på: ”Bøger lærer én at tale om noget, man ikke kender til.” Det har jeg altid 

haft ydmygt in mente – og pludselig kommer det som en forståelse for, hvorfor dette 

værk er lavet som det er, og hvorfor citatet havde forkærlighed hos mig, og hvorfor jeg 

”har så meget imod” Bailey og lignende åndsbøger. De har nemlig lært mange at tale 

om noget, de ikke kender til, men alligevel bruger til at slå andre folk oveni hovedet 

med, hvis man har en smule spiritualitet, der ligger udenfor den ramme – f.eks. et helt 

Koncept givet via Shamballa og det jeg ved, at dette sted linker til. Alligevel skal det 

selvfølgelig ikke forstås sådan, at jeg ikke ønsker teoretiske bøger osv.! Jeg er ikke 

Hitlerfan, selvom jeg ved regimet var del af verdens Blueprint. I Den Sorte Perle er alt 

relateret til forhold mennesker kender fra deres dagligdag, fordi jeg lever den teori her 

og nu, jeg skriver og er gjort til udtryk for, og det gør læseren derfor også, fordi vi alle er 
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mennesker af kød og blod og lever fysisk i samme ramme som danskere. Alligevel vil 

jeg godt lige støde dig på dine manchetter ved selv at sige, at dette værk er en Nobels 

Fredspris værdig. Jeg siger det, fordi jeg går ud fra, at det aldrig vil få denne pris. 

Menneskene er nemlig sådan indstillet, at det selv skal have fået idéen for at gå videre 

med den. Og nu har jeg tilladt mig at gå foran og sige det selv. Det gør jeg fordi sagen 

er vigtig, og vi ikke kan vente på, at nogen åndsboller skal hæve sig op over os andre, 

for der at finde ud af, at sætte dette værk ind i en eller anden prisforståelsesramme af, at 

det er noget værd. Jeg ved, at det er et uvurderligt værk og derfor giver jeg dig allerede 

her en ”forståelses- kasse” at putte værket i, for at forstå dets betydningsniveau!  

Nu trækker Madsen harmonikassen 

helt ud i bassen, 

sætter sig på kassen, 

nu´ der nemlig bal i loen….                                                      Finn Jørgensen 

OG derfor skal værket også trykkes fysisk og leveres i en sort kasse, og ikke i en form 

som en sort perle. Den ”kugleform” gives stilistisk inde i kassen i form af en 

cirkelformet CD-ROM. Og for at du nu ikke skal blive alt for trekantet i din modstand 

så må du hellere få en advarselstrekant med også. (Okay, billedet er blevet væk så vi 

kompenserer…) 

               

              Radio-aktivitet. 

Værket er nu også blevet radio-aktivt, fordi jeg er begyndt at tænde for bilradioen, når 

jeg kører til til min mor. Jeg kommer til samme resultat som ved tilfældighedsopslag i 

de bøger, jeg bliver vist at skulle slå op i. Værket er fuldt på højde med, hvad der foregår 

i filosofiske samtaleprogrammer omkring anerkendte filosoffer. Men jeg er blacklistet. 

IT gjorde mig til taber. IT gjorde at Konceptet måtte lukke. IT gjorde mig til den 

udstødte, som man har taget sig ret til at skælde ud for dit og dat og generelt for ikke at 

ville deltage i samfundet og køre sin virksomhed på IT-niveau osv. som er kravet af i 

dag.  

På grund af det digitaliserede Danmark er jeg pr. definition ingenting.  
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Jeg kan end ikke komme ud over kanten med dette hjælpemiddel, selvom Uranus er 

fuldt ud integreret i værket, qva det, at værket er skrevet på en pc og bruger 

mobiltelefonbilleder og kontrollerer sine egne profetier komme ud i medierne/ 

Tv/Radio/Aviser osv. langt senere end de er skrevet her i værket. Selv SF og Fuglsang 

er kodet kædet sammen for længst. Alt ligger implicit i teksten. Velkommen lærkelil i de 

clairvoyante kredse. Mon ikke det kan give et kredsmandat inden, det Ringer ud på 

Christiansborg? Mon lærken synger som en REX på Christiansborg…var der et tidligere 

liv der? Nok om det, vi kommer alt for langt væk fra kernen nu…eller gør vi? 1001 Nats 

Healing bebudede, at dette var den direkte vej til kernen. Og jeg lever kernen. Jeg lever 

centrum i min kildes kugle. Jeg lever Sigma udenom og indeni. Derfor forstår jeg også 

først nu det kanaliserede budskab, jeg fik for 13-14 år siden: ”Du er din egen værste 

fjende!” Det vil altså sige, at jeg allerede dengang var der, hvor jeg også er nu! Og det 

handler om det udsagn Eksen og jeg lige skulle forstå ret i går.  

Ser du, jeg har sagt, at du er færdig, når du er blevet spejlbilledet af dig selv – se 

tidligere bøger. Men jeg har også fortalt, at jeg for mange år siden vidste, hvad et andet 

menneske ville sige kort tid efter nuet og derfor kunne jeg for så vidt ligeså godt sige 

det selv. Derfor blev det for kedeligt for mig, at være terapeut. Jeg lever nemlig 

empatien 100%. Jeg lever et ”vi er ét”. Jeg lever derfor også mig selv som de fjender, jeg 

har. Derfor kunne/kan jeg lave dette ”fuldendte” Sigma-værk. Jeg lever magien. Jeg 

lever tryllestøvet i bevidstheden og hvordan dette lader sig gøre, er der også en 

astrologisk/universel forklaring på, som jeg ganske vist af Lille Rama blev forbudt at 

sige noget om i går. Men nu er jeg jo ikke sådan én, der holder på viden, som der kan 

være andre pionerer, der også kan/skal bruge. Vi skal være her alle sammen! Men Lille 

Rama tillader mobning og at slå andre oveni hovedet med jantelov – det gør jeg ikke, 

men må alligevel gøre det qva ovenstående. Sådan noget synes jeg er noget pis og det 

bør Lille Rama rense sig selv for! Alligevel kan jeg godt mærke, at jeg ikke skal komme 

med den viden her og nu. I stedet vil jeg folde mit eftermiddagsudsagn yderligere ud. 

Det linker nemlig til den eneste bog, der er tilgængelig i fysisk form for dig 

 ”Fra Online til Deadline”.   

Vi lever i en ”plasmaagtig, flydende kugle” af bevidsthed. Den er konstant 

emulgerende, men kan danne et mere fast fokus ved at skabe en dimension, som atter 

beror på tidsformler og måske tal. Når man manifesteres som fysisk entitet på Jorden, 

så sammentrækkes man så kompakt, at man faktisk er som et sort hul af viden og stof. 

     Tilbagefald 
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Og når man begynder at folde dette stof ud, så bliver det slutteligt til en sort perle i 

stedet – se tidligere hjemmeside – I det øjeblik hullet er foldet helt ud til en flade har du 

en keglebund – altså en form for CD-facon, med et hul/centrum i midten.  

   Luftguitar og saxofon… 

Det er samtidig den flade/linie, hvorpå man numerologisk får skrevet sine energinavne 

på. Og numeroskopet har todimentionelt form som en ruder på et spil kort, men er 

egentlig rumlig set to kegler med bunden mod hinanden. Krænger du den bevægelige 

bølgeflade nedad, fortættes du til et dybt sort hul og krænger du fladen opad, bliver du 

til en sort perle, der breder sit lys ud. Du lever med andre ord hele tiden en højere 

syntese af udfoldet og indfoldet liv. Det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ved det. 

Grunden til at man ikke lige kan se det er, at vi har valgt at inkarnere i det punkt i hele 

bevidsthedskuglen, hvor man ønsker ”at forstå”. Hvis du er inkarneret i et punkt lige 

ved siden af, så er du ikke inkarneret for at forstå, i det punkt ved du nemlig allerede alt. 

Det der så sker, når du er i 3. dimension, det er, at du får en teoretisk forståelse for, at 

du har alt indeni. Når du så skal over i 5. dimension, så folder du den viden ud og 

samler dig derved med punktet lige ved siden af, hvor du allerede ved alt! Harmonikaen 

samles. 

Derfor måtte jeg heller ikke læse bøger eller gå på nettet osv. Det var ikke, fordi jeg var 

overtaget af sorte uhyrer, der ville mig ondt osv. Tæm din narrehat!!! Det var for at vise 

dig via dette bogværk, hvordan du kommer over i det, som andre arrogante mestre blot 

siger til dig, ligger lige ved siden af!.... Men de giver dig stene for brød. De tager dig 

ikke i hånden, for de har ”nok” i deres eget. De kan ikke nå dig, fordi de ikke har tilladt 

sig at være i styrken at være to steder på én gang. De lever et enten eller og lever derfor 

afstanden og derfor er de lige NET OP ikke alt for andre, men de er noget for dem, der 

er nået frem og der vil de vise sig som fremragende samarbejdspartnere. Der er ikke 

noget galt med dem. De mangler bare deres egen målgruppe. De skal jo være klar til at 

modtage alle dem, der går over i 5. dimension. Men man skal kalde en spade for en 

spade og en skovl for en skovl. Og jeg graver et spadestik dybere, for så har jeg skovlen 

under dem. Jeg ved nemlig, at det jeg kommer med kommer fra 6. og 7. dimension 

omgjort til brug i 3. og 5. dimension. Og jeg kan mærke, hvordan min kraft stiger, jo 

tættere jeg kommer på mit ”hjem”, som Konceptet var det første bevidste spadestik til. 

     Skovl ind, Spade! 
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Når man er kommet dertil, hvor man ikke blot er sit eget bevægelige spejlbillede, men 

tillige er og agerer sin egen værste fjende, så er man fuldbragt alt i ét. Det er også derfor 

Jesus dør på korset. Han er fuldbragt. Han er sin egen værste fjende, fordi det giver 

ham eksistensen i den fuldbragte helhed. Han levede eksemplet – jeg forklarer det, fordi 

det er min metier at heale både den indre og ydre korsfæstelse, så kristusenergien bliver 

forstået et skridt af vejen og kan leves i et ganske normalt liv – og som der er blevet sagt 

– kristusenergien er ikke nogen ”særlig” høj energi. Men den er både og, efter min 

mening. Det er alfa omega. Det er sammenføjningen af begyndelsen og enden. Det er 

den højere syntese af liv, som så gør, at man får oplevet alt uden at bruge en nikkel. 

Derfor er kristusenergien også kapitalismens fjende nummer 1! Man kan sidde på sin 

røv uden nævneværdigt forbrug af nogen art og samtidig være verdens frelser. Man 

behøver kun sig selv, fordi man jo er alle i ét. Men man behøver også alle andre, for at 

være deres ét og Alt. Det vil sige, at man er den, der frelser sig selv og andre på samme 

tid. Og når vi omvendt, alle gør det, så gør vi alt for andre, som så gør alt for os osv. osv. 

og vi lever derved en gylden og aldeles vidunderlig magisk og fyldt verden. Det gode 

ved dette her er så, at verden faktisk ikke behøver at frelses, da den faktisk allerede er 

nøjagtig som den skal være! Vor verden er jo det sted i den uendelige bevidsthed, i 

Altet, hvor man ønsker ”at forstå” – og det gør vi så. Og derfor lever vi fuldt ud perfekt 

hele tiden. Vi lever det, man vil kalde ”Guds Vilje” uanset om vi ved det eller ej. OG vi 

skal bare være her og gå i Ring, indtil vi kontakter forståelsen på et højere niveau og 

fuldender os selv, gennem vor egen Nehmesis, den sorte krystalsol. 

Nu trækker Madsen harmonikassen 

helt ud i bassen, 

sætter sig på kassen 

nu´ der nemlig bal i loen. 

Stemningen stiger  

karle og piger 

råber og skriger 

højt om kap med pattegrisene og malkekoen.  Bopbob, tænkte Hathor. 

”Månen er fuld og Maja-natten lang” 

Loen bli´r fyldt med latter og sang, for 

nu trækker Madsen harmonikassen 

helt ud i bassen 

sætter sig på kassen. 

Nu´ der nemlig bal i loen. 
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   Og så den toppede Perlehøne…. 

Vi er manifesterede sorte huller under udfoldelse. Nøjagtig som andre sorte hul-

eksistenser er det og giver mere og mere sort stof i det, vi forstår som Universet. Vi 

omgør massen, og vi gør det via ånding. Pyh ha, sagde Madsen så og blæste en ½ vind 

ind i harmonikaen igen. Vi er universets åndehuller. Sorte huller bliver til nye universer, 

til nye Perler, når de ånder ud. Og når Perlen åndes ind igen kollapser den og bliver til 

et sort hul. DET er åndeløst spændende, og spænder vidt og bredt. Og når alt ånder tyst 

og bare står stille, bliver der åndenød og denne totale intethed presses til at blive en 1. 

bevæger og foranstalte et big bang. Og så er vi i gang igen ”Fra Online til Deadline”. 

Nye muligheder, nye psykiske gener, nye former og farver osv. osv. en uendelig leg i 

dénne her forståelse, i détte her punkt af den universelle bevidsthed. – Og det er så det, 

man i psykiatrien kalder en sygdom, fordi man mener, at sådan nogen som mig er ude i 

hampen. Men jeg er ikke ude i hampen. Jeg længere ude end hampen. For hampen kan 

du ryge, men du kan ikke ryge stenen Pluto. Og da Pluto er den eneste planet, jeg har i 

jordelementet i mit horoskop, ja så står jeg altså derude og kigger ind over hele 

solsystemet for, fra stjernen til støvet, at danne mig et overblik og mingelere og 

transformere og transcendere det, jeg synes trænger til en omgang mere. Jeg står derude 

nær L´Oortet og får støv i øjnene og bliver blindet af både det og solen. Jeg står derude 

som et ægyptisk hundehoved og ser begge veje. Den ene vej ser jeg vor lysende centrale 

stjernesol i det fjerne. Ser jeg den anden vej, så ser jeg Nehmesis, den flydende 

krystalsol. Og min metier på Pluto er, at leve som en lus mellem to negle og forsøge at 

bygge en bro og lave en højere syntese af vort begrænsede solsystem og adgangen til 

det uendelige radioaktive univers, hvorfra der gives gen-aktiverende og forandrende 

symbolenergier, der konnekter mig som bevidst galaktisk borger på Jorden. Og så er jeg 

faktisk kun taknemmelig for, at novicen af en sociallæge betegner mig som rablende 

gal, for så kan jeg få lov til at være den jeg ER i ro og mag. Jeg kan oven i købet komme 

overens med forståelse af den kanalisering, jeg fik om at være begrebet ”verdens 

frelser”. Og jeg vil gerne byde sociallægen op til en pas de deux royal og forklare ham, 

at han NET OP er det samme, når han tillader mig at få lov til at være hans værste 

fjende…Nå, men det er nok en statusbetegnelse han vil gå udenom, for da stempler han 

jo sig selv i sin egen indsnævrede verdensforståelse som han stemplede mig med, 

nemlig ”som rablende gal”, da jeg forsøgte at forklare, at man kan helbrede psykisk 

syge med energier frem for med medicin. Og at hjernen kan ændre formåen. Tænk så 

lidt, der skal til for i ét hug at skabe en syntese af afslutning og begyndelse i ét. Én 

misforståelse og én mening i syntese er nok til at skabe et nyt psykisk jantelovsgen, der 

lever af diagnoser! Så jeg kunne faktisk godt tænke mig, at ”Den Sorte Perle” kom på 

en prøve som en litterær lykkepille. Hvis der lige var nogen, der ville hjælpe at få 

energimedicinen fremstillet til indtagelse. 
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Nu pakker Madsen harmonikassen 

træt ned i kassen – rejser sig fra pladsen. 

Nu er ballet slut i loen.                                                                                Finn Jørgensen. 

 Ud af boxen. 

Men du kan måske læse videre på hjemmesiden, der blev sendt ud som en bal-åbning 

allerede i august 2012 -  ”Visioner for Danmark – Blueprintsamfundet”. 

HjemmesidebogRingen slutter nemlig nu ved begyndelsen. 

Hold da op, hvor kom vi langt omkring og ud i det blå. Alligevel er vi nu tilbage igen, 

hvor vi slap. NET OP ved den hvide skrift. Det er så til gengæld ikke særlig svært at 

forstå, for det er bare at se her…:  

Aldrig så snart havde jeg sat mig bag bilens rat før visheden om, at det ikke var mad, 

men et aurafoto, jeg skulle have, kom farende ind i min tanke. Clairvoyancens sidste 

syn, om at jeg ville få taget et aurafoto alligevel, trådte i kraft! Prompte ringede jeg til 

A/S, da jeg jo vidste, de skulle flytte næste dag og de ville lukke om ½ time….Det gik 

over stok og sten og nedenfor kan du se afgørende aurafotos. Her spidder vi de vantro 

og lægeverdenen! Her skal I se, hvilke flytninger der afsløres, og til hvilke formål 

energiarbejde kan bruges, og hvad det har krævet af viden og forudgående arbejde som 

energiarbejdere og terapeuter, at nå så fremmeligt langt og endelig kan vise, hvad der 

kan rykke mennesket. Dels i terapeutisk henseende udenfor den etablerede og 

anerkendte lægeverden, og dels om man vil overgive sig til det, jeg har vist er fakta – at 

Blueprintet eksisterer, og man ikke kan komme udenom det. Og hvor langt man kan 

komme på kort tid, når man lader blueprintet tale og ikke bare indordner sig under 

gængse forestillinger i terapeut og lægeregi, samt jantelov. Tilsammen kan vi alt, ved vi 

alt og har samme mål med at være her, foruden individuelle sjælsmål. Så hvorfor 

fordømme alternativ behandling og Blueprintet. Det er et uundgåeligt møde for alle! 

Det er det bevidste møde med én selv og alt andet. Klokken er nu 16.16 og jeg logger af. 

1.  Bil-auraen var gul med grøn hjerteenergi i også samt turkis 

spiritualitet.  
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2.  Begyndelsesaura for det nye område, jeg vil undersøge. Viser den 

lidt orange aura for en person, der er optimistisk og ikke bange for at springe ud i noget 

nyt, og den svage blå indikerer, at det er et spirituelt område, der kommer input til, men 

det hælder mere til videnskab lige nu. Og den grønlige top viser, at kærligheden er med. 

3.  Jeg tuner ind i Sigma. Da jeg på dette tidspunkt er gjort fri af alle 

andre menneskelige forbindelser i dagligdagen udover Aktieselskabet, da er 

Aktieselskabet på daværende tidspunkt min primære sociale gruppe. Denne gruppe er i 

færd med at flytte hele deres virksomhed og springe ud i noget nyt. Sigma, summen af 

os alle blive forstærket og jeg er med til, at give energi til processen. Det er simpelthen 

her bevist, at man ubevidst trækker på min energi også. Jeg ved nemlig, at jeg selv giver 

energi til processen – ses via min grønne top. Udover min energi får gruppen også det 

spirituelle input, der kommer fra venstre side. Gruppen og jeg er hinandens spejl. Men 

jeg får ikke tilbagespejlet optimismens gule og ejheller min mere turkise blå åndelighed 

eller for den sags skyld den grønne kærlighed. Gruppen dominerer mig. Det er derfor, 

jeg bliver stødt på mine manchetter over, at dette Aktieselskab ikke vil høre på de 

erfaringer, jeg har, mine forskningsmæssige resultater, og at jeg bliver betragtet som en 

klient, der møder de nye energier for første gang og skal lære at håndtere nye energier… 

Det er for mig et auraindtryk af empati for egen vindings skyld og at det nu har kostet 

mig 35.000 kr at være til rådighed som verdenstjener, og at få den viden afdækket, som 

Aktieselskabet ikke selv kan afdække, hvorfor ”mesteren” møder op, når ”eleven” er 

rede. Eller burde ville være rede. Det er helt klart en skyggeside, og jeg bliver nødt til at 

aflevere min viden på anden vis, nemlig via en energi, jeg afgiver under en healing til 

Frøen – og samtidig betaler for at aflevere, men også retfærdigvis får en healing for. I 

love social science – gør Aktieselskabet – eller hvor blev den grønne farve af???? For mig 

viser det, min sociale status i feltet. Og den er for så vidt generel alle steder, hvor jeg har 

henvendt mig – også hos astrologer: ”Vi har vores egen kamp!” – eller på 

arbejdsmarkedet – ”Vi har ikke brug for dig!”.  Jeg ved dette Aktieselskab er med i 

næste Koncept, men ligesom hos alle andre kontaktede, så er jeg ikke inde i varmen. 

Man kan selv og vil selv og er ikke bange for at prøve nyt. 

Det lyder som martyrieenergi. MEN det beviser måske snarere, at den kanalisering jeg 

har fået om, at jeg er navet i det næste Koncepts hjul er mere sandt end de andre og jeg 

selv vil acceptere…Vi er jo alle lige ikk´?! Jo, vi er alle lige vigtige! Men vi har forskellige 

opgaver og at følge Blueprintet eliminerer jalousi. Man er konstant fyldt af indre 
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rigdom. Nok til at have hovedet i himlen, benene på jorden og armene bredt ud til 

imødekommenhed. 

4.  Jeg går ud af Sigma og viser her næsten fra sekund til sekund, at 

lommesten har en effekt på os. Jeg bruger ildopalen og tuner derved ind i 12. stråle. 12. 

stråle er markant fraværende som værensenergi (højre personside) i aktieselskabet 

Sigma, der ellers bryster sig af den ny tids energier. Jeg har hele tiden sagt, at energien 

er for ”lav”. Lad os sige, at den er anderledes. Vi skal ikke dømme nogen ude her, idet 

vi har hver vores metier i et Blueprint. Og måske er det fordi, jeg bevidst lever i mit 

blueprint, at denne spirituelle energi ofte er med mig? Og underligt er det, at jeg altid 

bliver talt til, som om jeg ikke er spirituel, når mangfoldige aurafotos viser det….  

 Mit ”Blueprint” sagde 

komplimentærfarven. 

 1.stråle. Shamballa? 

Centeret hvor Guds vilje er kendt?1 

Der er også det at sige til aurafotos, at det er øjebliksbilleder og i øjeblikket her, er 

Aktieselskabet jo fair nok mest optaget af alt det nye, der skal ske for dem! Det vil være 

dumt at bebrejde dem noget permanent negativt! Men dette subtile 

undervisningmateriale gør bl.a. den psykiske spejlingsmekanisme håndterbar. 

5.  Her kommer så et spændende billede!!! På dette billede har jeg taget 

de homeopatiske dråber i hånden, som terapeuten har kodet til mig. Det var en 

nosodeenergi for en mikroorganisme, det var lyngens energi og den energi terapeuten 

ellers mente, ville hjælpe mig. Kan du se derouten?!!! Terapeuten er lige ved at lave så 

megen revage i min aura/mit energifelt, at jeg er ved at ligne en tilfældig aura hentet 

ind fra gaden  
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 ”Jeg skal skinne mig”, sagde klovnen fra Cirkus Buster 

Det interessante er: A. min aura viser at mikroorganismers blotte energiaftryk påvirker 

os. B. at planteenergier ligeså påvirker os. C. at andres hensigter påvirker os. D. at 

energier er det, der påvirker os i forhold til alt i livet. E. at homeopatiske præparater 

påvirker os ugunstigt og gen-fremkalder en ubalance, som man så skal rette op på ny, 

hvilket på sigt fører til helbredelse, fordi energien da emulgeres af smukkere, 

velgørende energi. Det er kropsdevaens arbejde. Og den arbejder lettest og hurtigst 

uden giftstoffer fra mad, bilos, cigaretter osv. OG uden IT-stråling. Ingen læge kan efter 

dette aurafoto påstå at homeopati – selvom man ikke kan måle vandets egenart – ikke 

har en effekt !!! F. tankens kraft virker og INGEN tanker er toldfrie!!!!! Vi kan også gå så 

vidt at sige, at i dette terapeutforløb og på dette tidspunkt har terapeuten ikke ladet sit 

negative karma fra et tidligere liv fjerne fra sig – hvad betyder det for behandlingen? Vi 

kan også spørge om noget andet – er dette præparat ikke et Sigma- præparat, måske 

endda et spejl-præparat til netop Aktieselskabet selv og slet ikke mig?  Skal jeg endnu 

engang være surrogat for andre og heale deres ubalancer op, for at jeg kan få et bedre liv 

i helheden og helheden bedres generelt?       

Hvor ligger ansvaret for helheden?         

Og hvorfor må energiarbejdere ikke aflønnes, når de lever på et kapitalistisk samfunds 

præmisser? Hvorfor skal vi være førtidspensionister, når vi fortjener en 

hospitalsoverlæges aflønning? Vi befordrer psykisk kirurgi! 

Herefter følger 5 healende symbolenergier, som jeg har fået fra galaksen. Tror du nu på, 

at sociallægen har uret, når han mener, at healing er bluff og at jeg er rablende gal?...Jeg 

kan ikke engang klage over hans diagnosticering noget sted, til trods for at mit 

omdømme for evigt er smadret. Hvad koster en erstatning Staten? Hvad er jeg værd, 

når jeg siger, at dette bogværk er en verdenssensation? Ingenting, for konen er jo pr 

lægelig definition rablende gal…. ( 13.09.14 25 minutter tog det, hvoraf den reelle 

samtale måske var 10 minutter. Men det er jo så også dobbelt up ’in the happy hour’ af, 

hvad det tager at handle i Fakta. Der blev ikke et sekund overvejet det faktum, at jeg jo 

selv opsøgte alt det ”sindssyge” af interesse og for at hjælpe andre mennesker! NET OP 

fordi lægeverdenen tager fejl…Og ændres kvaksalveriloven ikke, da må andre hente 

tilsvarende diagnoser, før de kan have et økonomisk underhold til at leve deres 

Blueprint! Eller også må man aktivt støtte mit næste Koncept og dets visioner!)Men 

man kan vælge at tænke ud af boxen og spørge – Er det omvendte tilfældet? Gal eller 

genial? Førtidspensionen siger ”gal”. Og vi kan se af danske statestikker at madness er 

smitsomt! Synd, at den der så kommer med vaccinen, så også betegnes som blød i 

bolden. Medicinen og Vaccinen i ét er givet fra galaksen og dens virkning kommer her:  
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Fra denne grumsede lavtsvingende ubalance-aura  over 

1.  2.  3.  4.  symbol… 

Og til fuld power på harmonisk kærlighedsenergi ved det 5. symbol! :  

(12.09.14 Bl.a. dette psykiske gen  ) De energier, der er brugt her med-danner basis 

på denne hjemmeside. Og det vil vise sig, om de skal udleveres ved køb af 

Onlinebogen? Jeg ved det ikke pt.. Men derimod ved jeg, at jeg fik alverdens diagnoser 

skrevet på et papir og dømt rablende gal og fik at vide, at mit healingskoncept var en 

vrangforestilling osv. osv.. Dette var sociallægens konklusion på en indkaldt 25 

minutters samtale, efter jeg havde været så fri, at sende et kanaliseret brev fra Kristus til 

socialforvaltningen om, at jeg skulle i gang med et enormt energiarbejde i form af 

bøger… Og du så jo min aura – jeg er ikke bange for at springe ud i noget nyt! Man er 

vel en anstænding pioner og provokatør og opsat på, at mennesker skal have en 

ordentlig behandling og forstås ret, og derfor lige vil gøre opmærksom på, at der i den 

grad mangler oplysning hos læger, psykologer, psykiatere og mange, mange andre 

indflydelsesrige personer, der sidder og afgør folks liv! 

Men jeg ved også, at jeg fortsat bliver denne sociallæge svar skyldig, når han 

fordømmende og nedgørende spørger: Og hvor kommer den energi så fra??? Hvad skal 

man svare? Sassa? Stjernebilledet ARA? Dharmakayaerne? Min egen illusion? Kristus? 

UFOer med små marsmænd i? Ville han have godtaget noget af det? Nok slet ikke, at 

de bare er der, når man tænker på en flad tegning på et stykke papir, tegnet via 

automatskrift og galaktisk samarbejde. Det er mere madness end vi umiddelbart forstår. 

Men vaccinen virker! Den skaber ro, orden, optimisme, harmoni og overblik og 

venligsindethed om ikke mere. Lige det sociallægen manglede, når man tænker lidt 

over det…han valgte i stedet i sin indsnævrede forståelse at smadre mit omdømme som 

en intelligent og dybt tænkende og omsorgsfuld kvinde med X-faktor potentiale . 
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Nå, men jeg synes bare disse billeder tjener som bevis i sig selv for, at jeg har lavet en 

litterær lykkepille uden at vide, hvordan det reelt på spirillaniveau lader sig gøre. Det er 

bare noget, jeg er kommet for at give til verden/danskerne i første omgang. Og derfor 

skal jeg ikke  have et almindeligt erhverv og derfor jeg siger: alle de nye børn og mange 

af de unge, der i dag går i druk og udu i uddannelsessystemet er ikke utilpassede 

mennesker, men fremtiden store personligheder, som samfundet er utilpasset og uvilligt 

til at lukke ind. Og her hjælper lektiecaféer og kontrolforanstaltninger fra fødslen af os 

altså ikke en dyt! !! Der skal helt nye boller på suppen, man skal acceptere, at vi har ret 

så megen viden og visdom med, når vi fødes – og det er dette blueprintet linker til og 

folder sit unikke potentiale ud igennem! 

 Christbody?  Elsk din næste næste. 

Desværre har det ikke været muligt at få aurabilleder fra folk på lykkepiller eller andre, 

der måske er ude i hampen i en psykisk ubalance/sygdom og ikke må hentes hjem på 

plads af healing og andre energiterapier, bare på grund af en gammel, overtroisk, 

novice-forkvaklet kvaksalverilov, som er mere bekymret for om en psykisk syge mister 

en plovmand end bliver rask! Lad os én gang for alle konstatere, at de, der fordømmer 

”alternativ behandling” og til stadighed påstår, at de ”ikke tror på det” tager alvorligt 

fejl!!! Og desværre er dummernikkerne de toneangivende i samfundet og også den 3 

delte demokratiske magt. FFF (Føj For F….. . Det er hele 3F i et Kinderæg, det går da 

virk´lig ikke…) 

Hermed slutter det autentiske terapeutiske forskningsforløb fra alfa til omega. Og jeg 

vil gerne sige mine kolleger tak for kampen om ”deres egen kamp”! Jeg var nødt til at 

handle, som jeg gjorde, skridt for skridt i tillid til galaksens borgere og den indre 

guidning undervejs. Det gælder en respektfuld fremtid for alle!  

 She´s a Rainbow… 

Alt er bygget af Sløjfer – hvilket var det ’Mester på Jord’-symbol, jeg fik givet fra mit 

eget indre i Konceptets dage, da Maja fik kanaliseret fra Jomfru Maria, at jeg gik med 

dette symbol i mig. Og det viste sig mærkværdigvis at være rigtigt. Siden blev jeg af selv 

samme Maja betragtet som djævelen selv. Og dén gordiske knude er endnu ikke løst. Så 

jeg venter på, at symbolet bliver åbnet igen. Ligesom symbolet, der ændrede 

planeternes indflydelse, åbnes dette symbol kun sporadisk. Formodentlig fordi jeg skal 

spejle hele multilevelvejen i dette bogværk som så slutteligt ender i mesterniveauet. Og 

da både Maja og Sara går amok på visse planetstillinger i deres horoskop, ja så ville det 

jo være rart at kunne hjælpe på en eller anden vis, frem for at de buser rundt med en ½ 

vind. Men sådan er blueprintet foreløbig. 
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 NB: Når det bliver alt for surt for mig at leve så nedpresset i et multilevelværk 

og derfor mister troen på mig selv og det heles gennemførelse, så får jeg som regel 

hjælp i sidste sekund inden hølæsset vælter og jeg finder nålen i høstakken. 

 

 Du kan godt!  Se nu her Maestro!!! 

 Når man ikk´ selv V D, fordi man ik´ selv ka´ C D. 

Well you only need the light when it's burning low 

. 

Only miss the sun when it starts to snow 

 Golde nedskæringer.  Og det haggler ned over én!  

Only know you love her when you let her go 

. 

Only know you've been high when you're feeling low    Når energien lukkes ned. 
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 D´Art Bleu. 

Only hate the road when you're missing home 

Alt er ødelagt i denne nat! KH Gud!! 

Only know you love her when you let her go 

And you let her go 

Oh oh oh no 

 
And you let her go 

Oh oh oh no 

 
Well you let her go 

 
Only know your lover when she´s gone……. 

 
 

Tak! 

28.06.14 Lige en kort bemærkning for jeg kommer ikke til at skrive i dag. Jeg valgte at 

prøve at tage de dråber, jeg fik af terapeuten. Min energi faldt, nå så skriver vi med 

hvidt igen…Energien faldt som vi også kunne se af aurafotoet. Første gang blev jeg 
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bare sådan udefinerligt mere træt, men det var jo også aften. Næste dag kunne jeg ikke 

skrive på 12. stråle. Jeg tog dråberne to gange denne dag og til aften var jeg faktisk i et 

depressivt mood og ville opgive det meste i mit liv og måske finde noget andet at lave, 

måske ikke, for jeg er jo bundet til den indsigt, jeg har. Moodtanker: Og når jeg ikke 

kan få lov at være mig, uden at alle andre ønsker min energi i bund, ja sååå, hvad skal 

jeg så være her for?? Jeg har mere end blot tavs eksistensberettigelse med dette 

kvantespringsværk, det ved jeg, men hvorfor kaste Perler for svin? - Jeg gik i seng.  

I dag har jeg allergisymptomer med svidende, let rindende øjne og næse. Jeg har aldrig 

tidligere haft allergi på NET OP denne dato-årstid og min birke-allergi har jeg selv 

fjernet for mange år siden. Jeg forstår det ikke helt, men da jeg sætter mig ind i min bil 

for at køre ned og besøge min mor, kommer et billede af en hængt person i et træ ind 

foran mig. Jeg må have tiltrukket et tidligere livs energi på den dumpede energi. Det vi i 

Konceptets dage kaldte ”en besættelse”. Det er ikke mit tidligere liv, det er et af  

Eksens tidligere liv!! Og ham talte jeg jo lige NET-OP med i går aftes, fordi han 

kommer omkring og afleverer min anden bog Sigma: ”Love og regler – en moderne 

Askepotmyte” Forlaget REX. Uanset hvad han giver udseende af, så havde han denne 

energi i sig og jeg trak lige på lige energi til mig. Nu håber jeg så, at aftalerne holder og 

at denne besættelse fjernes i og med, at den nu er beskrevet som konsekvens af 

terapeutens medicin. Endnu engang var jeg surrogatoffer. – Var skuespilleren Robin 

Williams afsked af samme skuffe? Han hængte sig i går nat.  

– Heraf ser vi let: Gå altid til en healer inden du giver op!  

Nu er det ikke således, at man skal være bange for den nye tids medicin, som består af 

svingninger og ikke meget andet. Men tankevækkende er det, at NET-OP denne 

terapeut var den samme, som jeg havde negativt karma med, hvilket han valgte ikke at 

forholde sig positivt til og derfor ikke ville fjerne. Han kunne ikke mærke det. MEN det 

skulle han jo så heller ikke, for bøgerne skulle jo have dette bevis. Han var nødt til at 

bevare den sjælsbestemte karma indtil rette tid og jeg håber den opløses nu….   

Men kunne det have forårsaget et selvmord, hvis jeg havde været rigtig ude i hampen? 

Hvis jeg havde troet, at jeg hørte stemmer? Ikke fordi terapeuten gjorde noget forkert – 

men kun fordi han sjælsmæssigt stadig i sit ubevidste har en karmisk tilskyndelse til at 

ville have mig af vejen – og er det nok til, at Sigmagruppen samlet set ikke får grøn 

kærlighedsenergi omkring mig? Nej, han var nødt til også at have Frøens opbakning, 

der overlod det til disciplens ”frie” vilje…(I morges 13.09.14 vågnede jeg med viden om, 

hvilken prinsesse, der henvises til et andet sted i bøgerne. Der står noget om, at Frøen 

og Disciplens gensidige kys, det må henvise til ”Judaskys”, gjorde at jeg blev til 

prinsessen på ærten (jf. de nye grønærter på suppen i de andre bøger). Jeg har nu stået 

endnu længere tid udenfor porten til 5. dimension og banket på. Og det er en pine uden 

lige, men bøgerne skal jo skrives. Jeg kan heraf også forstå, at de tilføjelser, som denne 

gives inden dagen begynder. Og natten har været urolig, lige netop med klare 

budskaber om, at jeg er ved at hoppe over i næste dimension nu, sideløbende med dette 

skrivearbejde. Måske bliver det alligevel på mandag? 15.09.14? Eller også er det bare 
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skiftet fra bøgerne til essensbogen, der er igang? Dette her er ”En gammel 

kommentar”, da værket jo er skrevet for længst i en anden dimension…Værket her er 

blot skrevet i akashaflowet og ikke som mesteren DK gjorde det – med sin vilje. Måske 

er det derfor, jeg ikke kan lide ham…jeg har ikke min frie vilje til at skrive, hvad jeg vil. 

Aha – her finder jeg sgu da endelig min egen skygge! Wow, så har jeg endelig også en 

misundelse selv! Juhu – så passer pengene endelig – ellers kunne jeg jo ikke få alt det 

lort tilbage på misundelse, hvis jeg ikke havde den selv, at sende ud – og den er ikke 

engang lånt…eller er den? Fandeme jo – det vil sige, den er konstrueret til at 

fremkomme som skygge, som den lille orm, jeg skulle sende ud…men hvoraf er den 

bygget? Pyt. Nu ved jeg bare, at jeg er ”misundelig” på de andre mestres ”frie vilje”, 

som er deres Blueprint, men samtidig er deres skygge, idet de tror, de har fri vilje. 

AHahahaha, det er galaktisk humor. Hvor fedt  Men det bliver så en kamp, at få dem til 

at se det – og derved reelt en trussel mod Konceptblueprintet – gruppesjælsmanualen og 

hierarkiets fremtræden…De mangler mig, der har samlingsmanualen i sjælen…og er ikke villige 

til at forstå det – og jeg aner ikke pt. hvad den handler om – udover en ny form for ledelse i 

”ikke-ledelse-stil” – aha – det er derfor Fixstjernen Bos ikke skal stå korrekt, fordi det er en 

form for ”Unboss”- ledelse – men det var jo det, der lige netop ødelagde 1. koncept – jeg måtte 

ikke blande mig, men skulle samtidig følge den faste Plan fra højere sted. Det faldt mig ikke 

svært – det svære var, at deltagerne ikke ville følge Bossen længere oppe ”Guds vilje” populært 

esoterisk sagt – men sådan er ordene ikke inden i mig. De er langt mere konkrete og med en 

højere eksistens på sidelinien, der har et øvre overblik. En øvre trendsætter. – Og sådan en er 

jeg for resten vist selv…se tidligere bøger…Hm… Ikke sært at nætterne for tiden er urolige og 

dagene sensible –  ikke noget voldsomt, men bare registrerbart. Jeg er ved at ændre level…Nå – 

undskyld. Nu kom jeg lige selv ind i bøgerne. Eller…hvad er der ved at ske efter min eksamen 

længere fremme? Er det her ikke bare Sigmakonsekvensen af den? Deet da det! men det ved du 

som læser jo ikke endnu, så -  Tilbage til Sigma fra før denne gamle kommentar – og jeg kan 

mærke vi/jeg bliver kørt med lige nu, hold da op, der bliver flyttet om på borde og stole – ah 

min klardrøm fra år tilbage!!!! Men det er glædeligt! Lad os skinne os videre… det kan kun gå 

for langsomt…måske skal du lige tilbage og hente flowet i den hvide tekst (kvantespring)?:) 

 Åndeligt spin Dr Hook.  

                                                       (Aha, hvornår falder påsken i 2015?...29.03.15 )  
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Ser du détte fænomen bliver afgørende blueprintforskning i fremtiden!!! Som ikke kan 

foretages af læger m.fl. Det kræver andre evner end lægeverdenen og politiske 

meningsmålinger kan opbyde med deres mekaniske menneskesyn. Dette her er kun et 

idékatalog og en menneskelig forståelsesramme for energiarbejdere, der bør udvide 

deres horisont eller få bekræftet noget de allerede ved og få et skulderklap på deres 

retning i deres ”ensomme” og oftest misforståede hverv. 

Men det er ikke nok for mig. Jeg ved jo, at mit Koncept havde til hensigt at lære os 

soulmanagement. Og det står jeg fast ved, er det næste skridt. Det betyder, at det er 

mig, der bestemmer over den efter min mening egoistiske sjæl og ikke sjælen, der 

bestemmer over mig mere og vil sende mig i den ene karmiske proces efter den anden! 

Hvornår skal vi leve livet lykkeligt så? Sjælen har jeg ALDRIG været vild med. Den er 

for mig en entitet. Den er en kold skid, der hytter sit eget skin og får os til at leve et 

kubisk liv. Derfor skal den lavere karmiske sjæl væk. Det vil sige, at vi skal op i den 

højere sjæl for at styre den lavere – og det er derfor ”Skaldepanden” skal skiftes ud med 

ARA-folket for mit vedkommende, fordi den vej er jeg inkarneret denne gang for bl.a. at 

lave dette meget omfattende perleværk, hvori er alt det, du kun ser skyggen af andre 

steder! Men indtil nu skal jeg åbenbart bare fortsætte med at downloade energier og 

viden til alle mulige andre, så de kan inspireres til at f.eks. at skrive bøger om sjælens 

manualer på en anden måde, eller lave nye terapier, der kan gå op imod sjælens hugst af 

energi. Så skift din vejleder ud med én, der kan mere! Og så kommer der lige ind fra 

sidelinjen, at en 8´er åbner alle kanaler…og jeg er jo en 8´er. Og netop i dag er det 

lykkedes mig, blot ved at tænde pc-en at sætte ”kanalisering” af et print i gang, fra pc til 

printer. Det hele var ellers gået i hårdknude for 2 timer siden, så jeg måtte lukke pc-en 

og køre til min mor istedet. Jeg havde ikke andet, jeg skulle med pc-en, så derfor 

lukkede jeg den. Godt nok lidt i undren, for igår fungerede printeren jo. Og pc-en viste 

ingen tegn på fejl, blot stod der et sted, som jeg aldrig har set før, at der stod 9 arbejder i 

kø. Men man kunne ikke gøre noget nogen steder. Men da jeg tænder pc-en kanaliseres 

energien til printeren og der kommer MANGE tryk ud. Har du stadig problemer med at 

forstå, hvordan organiske eksistenser kan kommunikere med hinanden, når det også 

kan overføres til uorganiske efterligninger? Du kan også heale en bil til at starte. Det har 

mange healere prøvet. Jeg ved godt, at IT har det med at skulle slukkes og så tændes 

igen og så virker det. Jeg skriver dette her, fordi denne gang var anderledes, end når 

man bare gør som ellers med at tænde og slukke. Det var et billede på formidling fra én 

form for eksistens til en anden form for eksistens. Og at det kræver tålmodighed og 

sensitivitet at finde fælles bølgelængde for at virke sammen. Jeg vil ikke dreje min 

forskning til bluff. Jeg prøver altid at stå på en naturlig forklaring også. Det ville være 

for dumt andet! Men man skal bare vide – at en energimæssig forklaring er ligeså 

naturlig som en naturlig forklaring! Den er endog oftest forklaringen.  

Jeg foretrækker den ægte vare, som du meget passende nu også kan begynde at se på 

aurabillederne. Så pc-bøvlet var på en eller anden måde fingeret. IT er kun eksisterende 

fordi kanalisering og sjælsviden mangler i det offentlige rum. Og jeg har en idé om, at 

evnen til at bruge min aura – er soulmanagement – og det er en del af den integrerede 

energi fra den nye dværgplanet Haumea i vort solsystem. Blueprintet hører til 
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dværgplaneten MakeMake – og vi skal alle samme vej, så hvad venter du på? Dette her 

giver en ny verdensorden, hvor alle har mulighed for at kvantespringe henover de gamle 

religioners spændetrøje og direkte til ”Shamballa”, altså den energi, som er ”Guds vilje” 

og viser os, at vi er del af denne universelle vilje og at der er tænkt på os alle sammen. Vi 

er designet til at være her, som del af magien. 

Endelig vil alt gå op i en højeste syntese-enhed. Den Blå planet får det blå stempel i den 

blå time. Så kan energien ikke blive mere blå. Giv det blå tilbage til det blå, blå,blå… 

 Lift us up where we belong… 

Vi kunne have været gået en anden vej, men I foretrækker stadig IT- verdenen. Den 

blev nødvendig! Og derfor er der åbenbart ingen, jeg kan gå på niveau med, der kan 

hjælpe mig med IT. For de, der kan kende sandheden i dette værk, de er ikke på IT-

banen. Eller også har vi bare ikke mødt hinanden endnu? Derfor er den højere viden 

taber til dåren, der dømmer dette værk ude. Det ærgrer mig naturligvis. Men denne 

gang behøver vi ikke være ligeså dårske og religiøst fornægtende fakta, bare fordi det er 

nyt – sådan som man var det på Leonardo Da Vincis tid. Det tog flere hundrede år, atter 

at komme frem til det samme som han. Fordi han populært sagt fik jantelov. Det 

samme sker for dette bogværk og det Koncept, jeg fik givet fra galaksen. Udvikling 

eksisterer nemlig ikke. Hjernens design er stadig det samme. Derfor fik jeg allerede fra 

begyndelsen at vide, at jeg skriver for eftertiden. Så husk lige det, når I kommer til 

Jorden igen, så er det her nok. Jeg kommer ikke mere selv, så jeg kan ikke genfinde det 

for jer. Det vil da være et historisk dokument, man finder in space somewhere. Eller 

bare selv læser i Akashaarkivet til den tid og man vil konkludere: Se dét var en ægte 

Askepotmyte. Det kan tage 40 år eller 900 år…. 

 Hvor slottet da er og prinsen da bor i en helt anden dimension! (Skulle jeg  

også lige sige!) 

29.06.14 

(Jeg skriver lige indledningen til 29.06.14 idag den 28.06.14 - af en eller anden grund ) 

Okay, det blev så ikke lige så kort en bemærkning i gængs forstand, og dog alligevel, i 

forhold til hele Balladen, så meget kort. Medmindre det da var papegøjen, der havde 

den eneste korte bemærkning, som bebudet i starten? Og mig, der var den 

langsommelige tunge tekst!  

Fik Papegøjen overhovedet et ben til Jorden?(Gjorde den nytiltrådte landspolitiker Pape 

Poulsen?) Er det så ikke mig, der er den næbede? Hvem er hvem og hvad er hvad, er 

vore hjerters kvad – kan der ligge noget skjult, vi ikke ser i tekstens fremtoning? Ja, 

bestemt! 



190 
 

 Men nu må jeg videre i genklangen fra personlighedens niveau! Det bliver skønt den 

dag, vi skipper det esoteriske niveau og træder helt ind i 5. dimmelim! Og slipper for 

overgangens bimmelim. Bare folk dog ville bruge dette hjælpemiddel, denne bro, over 

vejen. Bare den dog kunne laves, så den kun skulle læses én gang…men så godt et 

klokkefår er nok ikke… 

15.08.14 På nuværende tidspunkt ved vi så, at Lille Rama er blevet fjernet og solenglen 

”Ara -Sassa” er ved at skulle manifestere sin indflydelse og samarbejde i stedet for Lille 

SkaldeRama, der kun går op i renhed og enkelthed, men ikke formår at lave den rene, 

enkle essens alligevel. Vi ved også det vil tage et par dage. Så det er også indflydelsen i 

morgen, som så vil vise sig i teksten af 29.06.14. Det kunne tyde på, at flere runder med 

udfoldning af tekstenergien ville kunne give én lang tekst – men jeg siger dig – jeg 

gider ikke mere!!! Nok er nok. Ellers får man vel heller ikke fornemmelsen for, hvordan 

det hele bliver til.  

You only know the whole thing, when something is missing.  

The missing part is your own part. Fullfill IT up, where I am gone. 

 

 Det er ren L´Oort og sandkage, der holder os i form  

Klokken er nu 19.04 og jeg vil holde for i dag (15.08.14 = 19). 19 er solens tal (gul skrift) 

doblet op in the happy hour, og 4 er den rodchakra/ jord-røde highliner – sådan helt 

tilfældigt intuitivt indledt for flere dage siden… Lidt ildsjæl er man vel, når man 

samarbejder med en solengel… (PS: Du finder jantemailen fra D´Art Bleu på forrige 

hjemmeside…måske gik mit horoskops progressive Venus i konjunktion med både 

progressive og radix-Pluto på samme tid, da den mail kom. Og er Pluto inde i billedet 

så fejlfortolkes dens energi oftest clairvoyant som ondskab. Hvis det ikke er dette 

aspekt, så er det Lailas plutoenergi, jeg har lagt ind i min henvendelse i sin tid til D´Art 

Bleu. Men hvem ved…Pleiadernes kontakt gemmer sig bag fuglene – og stjernebilledet 

hedder jo Ara…Så måske har min bøddel ret? MEN, det hedder også fra tidernes 

morgen og før Ara - ”Alteret”… Måske et sted man ofres eller ”ofrer sig for en sag” fra 

…. 12/3 offer for den du er og det du gør… indtil den vender om, så man Skriver 21/3 

og dermed bliver færdig og fuldendt som alt i ét?) 

16.08.14 – Jeg fik kun læst gårsdagens tekst og kom til at sidde fast. Der er 44 sider 

tilbage, men jeg har ikke energi til at fortsætte. Tror lige jeg vil gå en tur. 

17.08.14 – Jeg havde lyst til at skrive 2016. Er der da noget, der rækker fremad på denne 

dag? Følelsen kommer bag på mig. Jeg vågner godt nok fuld af energi i dag. Det er 
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søndag morgen og jeg er klar til at være oppe klokken 6.00. Men så kommer morgenens 

drømme ind over mig og det der underlige mood, som jeg snart kender ud og ind. 

Overgangsmoodet. I drømme var jeg rundt omkring ovenover barndommens gader og 

veje.Idag var det min tilknytning til Tilst – du ved den der lille by udenfor Århus, hvor 

det første Bilka blev bygget og som nu hænger sammen med Århus, fordi vi er for 

mange mennesker på Jorden og fordi vi har gjort det til vores livsopgave at bygge 

butikker, hvori vi kan handle og få tiden til at gå uden vi mærker tomheden. Handel er 

et meget vigtigt låg over frygt og angsten for tomhed. 

Jeg vågner med fornemmelsen af blanding af gammel og nyt. Det kunne være 

pendanten til de nye mennesker, jeg vil møde og foreningen med de gamle, jeg kender 

og hvordan vil det gå? Kan man forenes og kan man tolerere hinanden eller vil jeg blive 

nødt til at splitte mig og være flere ansigter i samme liv? Jeg har ikke lyst til det mere. 

Men kan jeg slippe for det? kan jeg blive en autentisk mig, når jeg lige NET OP har vist 

gennem dette bogværk, at vi hænger uløseligt sammen og bedst som fjerner én energi, 

så kommer den næste bare, så alt hvad jeg har gjort er omtrent omsonst. Al møjen med 

at holde sin sti ren er til grin. Jeg står i nøjagtig samme situation som hver gang, jeg er 

på dette level. Vi er kommet ind i august og Siriussolen forsvinder ligesom og vi sendes 

ind i efterårets dojo-periode. Det er begreb fra den traditionelle kinesiske medicin. 

Dojoperioder opstår hver gang vi går fra en årstid til den næste. Man har altså kendt 

dette fænomen i årtusinder. Det skaber ubalance i os. Men har man kædet det sammen 

med Fixstjernerne? Ikke mig bekendt…Jeg mener det hænger sammen med 

fixstjernerne, som er next stop for mig. Men inden da skal vi lige afslutte Perlen her. 

I går aftes så jeg filmen ”The Selestine Prophecy”  kendt af os danskere som ”Den 9. 

indsigt”. Det var som om hele Perlen her blot var den 9. indsigt, og så alligevel ikke. 

Følelsen af at have været på forkant af alting og foran amerikanerne blev mål og 

vejet…var der overhovedet nogen forskel? Og var det ikke NET OP dem over there, der 

var kommet med det nye?! Og jeg får at vide at det er danskerne, der skal gå forrest! 

Kan jeg overhovedet stole på mit eget værk? Men så forsvinder amerikanernes glamour 

og en ganske bestemt følelse af kvalitet kommer over mig. Jeg kan ikke forklare det. 

nærmeste ord er dybde og integritet og fraværet af glamour, noget i retningen af : Den 

ægte vare. Men jeg ved jo, at Den Sorte Perle er lånte fjer langt henad vejen. Jeg har jo 

handlet og ageret som min egen etik og moral aldrig ville have tilladt, for ikke at tale 

om sproget og alt det andet. Jeg kommer tættere på noget og jeg begynder at ane en 

lille sten, er det mon: 

Wonderfull soupstone. 
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Jeg har en asteroide, nej lille planet foran mig skubbet lidt til venstre. Det er bare en 

krøblet dværgplanet og ordene kommer tydeligt flydende ind i mig som en brusende 

fryd over at have narret alt og alle…ordene bliver tydelige og en lille mand fra 

eventyrbøgerne dukker op. Han danser vildt og inderligt i fryd og latter omkring et bål 

inde i en skov…Vi har ikke kunnet se skoven for bare træer, men nu er der pludselig en 

lysning, hvor et lystigt bål brænder i glæde, latter og fis og ballade og fryd over egen 

formåen. Jeg har taget røven på dem! Men ordene er fine, klare og tydelige: 

”De har ingen tanke haft 

at mit navn er Rumleskaft!  

 Ahahahaha 

Øjeblik…mobilen ringer….det var en ukendt Knud fra Bjerringbro, der ville høre om 

jeg havde et par flisetænger til at fliser op med, som han og broderen lige kunne låne? 

Jeg måtte desværre gøre opmærksom på, at han havde ringet forkert nummer. Men ser 

man lidt symbolsk på denne opringning, så var henvendelsen jo god nok,jeg bruger 

bare energi og tankekraft til at vende mine sten og fliser med, på den vej, jeg går. Og 

her er rigeligt med løftestænger og tænger i dette Perleværk. Knud Den Store med 

mullerne, der kunne løfte fliser og virkelig lave om på noget, så det er synligt for enhver 

havde en mening med det han gjorde, som var til at føle på. Noget andet er det sublime 

vejarbejde, der vender solsystemets sten for at finde en vej over åen efter vand, som vi 

ellers har mest af her på Jorden. Men det er helligt vand vi leder efter. 5. dimensions 

bølger. Stadig hopper vi fra sten til sten og langsomt går det op for os, at det er 

solsystemets energier, der betinger vort jordiske virke og bruges i Blueprintets 

planlægning, minut for minut. Og i går aftes gik det op for mig, hvorfor folk har så travlt 

med ”lys og mørke” teorierne omkring det jeg foretager mig og hvorfor jeg konstant 

selv skal sættes i tvivl omkring det, når jeg ved, at jeg arbejder for lyset og at mørket jo 

hver gang det bliver taget i ed og vendt og drejet og vejet osv. da består af lys, der blot 

endnu ikke er forstået. Og nu forstod jeg pludselige at dværgen Rumleskaft er det 

mandlige udtryk for Eris – den lille dværgplanet, der nu officielt tilhører vores solsystem 

som en planet sammen med de andre ”nye” planeter : MakeMake, Ceres og Haumea. 

Eris er dynamikkens planet. Det er valgets og meningernes planet.  

Eris er dualismens øjesten. 

Eris er den sten, der påvirker dine valg og dine synspunkter og konstant udfordrer såvel 

din indre som ydre verden. Der er den gode Eris og den onde Eris og broen derimellem 

bygger vi 24/7 og det er med denne sten, dværgplanet, vi vender os fra 3. dimension til 

5. dimension. Blueprinet er denne stens integrering. Integrering af dualismen. 

MakeMake er som en underordning, men har alligevel samme metier – at stå på egne 

ben på godt og ondt og når man kender Eris, så ved man, at begge poler eksisterer og 
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er lige vigtige. De er livets dynamik. Men Eris er så til gengæld også den sidste bastion. 

Den er min morgendrøm om igen. Blandingen af det gamle og det nye. Den sidste sten 

i vort solsystem, der bebuder dig at vælge mellem gammel og nyt. Alle dem vi ellers 

kender har gamle mytologiske navne fra den klassiske verden og demokratiet 

vuggemateriale står nu lige præcis til diskussion og er kampen i nutidens verden, 

derude hvor man bruger løftestænger til fliser, der er for tunge at vende. Den forlængede 

arms teknik. I Den Sorte Perle er jeg gået skridtet videre ved den forlængede tankes 

Opdrift – valget mellem demokratiet og Blueprintsamfundet. Eris har jeg før afdækket i 

værket og Perlen rummer da også Eris i alle huse og tegn – undercover. Ligesom jeg for 

nylig opdagede, at Perlen er fuld af fixstjerne-energier og hentydninger og som nok er 

det højeste level i Perlen og det vi kender mindst til. Men hvad har alt dette med den 

konkrete virkelighed at gøre? Det er baggrunden for psyken, vore tanker og følelser. Det 

er skiftet vi står i og må vælge i. Det højere eller lavere liv. Livet betinget af de gamle 

overleveringer i 3. dimension eller livet i 5. dimension som downloadede den viden, der 

skulle bruges til at gennemføre 3. dimension med. Vi er tilbage i vadestedet, der fører til 

en gylden tid, som man siger skal komme…Det har meget med depressioner og angst 

at gøre og mad og kapitalisme og demokrati og selvopfattelse at gøre… 

Eris er angstens planet, men også lettelsens planet. Eris viser dig din angst for den 

ultimative sandhed – tomhed – intethed – illusion – Horror Vacuui. Eris er 

spændetrøjen, den energi, der presser os ud i et mere eller mindre hurtigt valg afhængig 

af hvor paniske vi er. Eris lærer vi at tackle ved at tillade os selv at være i følelse eller 

tanke indtil den forsvinder. Eris er handlingsfremprovokerende og har derfor også en 

medsammensvoren - Mars. Og Mars er formodentlig derfor verdenstjenernes 

hjælpekraft. Men Eris er bare ikke sådan at bide skeer med, for den er også løgnen såvel 

som sandheden. Og da sandheden er ilde hørt, da vælger vi løgnen. For mit eget 

vedkommende spiller Eris en vigtig rolle i forbindelse med lysnæringsforløbet. F.eks 

vælger man at spise tyren frem for at tage den ved hornene. Måske skulle Eris høre til 

Tyrens tegn? Det ville også samle zodiaken til en højere syntese, en spiralform, frem for 

at sætte Eris som planet i Vægten, fordi lige tiltrækker lige i det dualistiske flow 

(Vægten er dualistisk og har to vægtskåle som får mig til at tænke ægyptisk på at blive 

vejet og fundet for let) og derved kan forstærke hinanden? Derved kunne man så løftes 

op på denne planet ved en form for ”lige op” kvantespring? Jeg ved det ikke. Har ikke 

tænkt disse tanker før. Jeg ville bare sige, vi lyver for os selv, når vi vælger maden som 

lykken. Og vi lærer ikke andet gennem samfundets og kapitalens medier. Jeg bruger 

maden, når jeg ikke lige giver mig tid til Eris i dybden. Jeg vælger mad til at 

undertrykke vrede, kedsomhed, ensomhed, sorg, fortvivlelse med. Men også som 

belønning eller for det modsatte, at fjerne fokus fra følelsen af, at min selvrealisering er 

stoppet. At der sker en forvrængning eller forhaling af mit Blueprint fordi tingene ikke 

sker i et tempo, der passer mig. Som en trøst for at dulme en længsel. Som en trøst for 

tillidsbrud på alle planer, for følelsen af svigt og mistet troskab, hvilket kan få mig til at 

fornægte det Blueprint jeg NET OP har fundet eksistensen af. Eris truer med 

illusionens løgn og tvinger mig derved til at vælge og lyve overfor mig selv om, at jeg 

har et valg. Eris sætter min guddommelige orden over styr og skaber med valget 

guddommeligt kaos. Eris har et dybere formål – anerkendelse og viden om eget værd og 
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egne potentialer. Når du anerkender din væren som den du er, fordi du ikke kan være 

andet udtryk, da kan valget ikke rykke dig til kaos. Det betyder ikke at valget forsvinder. 

De sidste valg skal nemlig tages – Hvilken Livsbane vil du være i? Hvilken dimension 

vil du tilhøre? Eris klæder dig af til skindet fordi den ikke kan lade være! Eris er ligeså 

ubønhørlig som Plutos transformerende kraft og man vil af og til ønske, at de aldrig 

havde eksisteret. Men det gør de og det er skønt, når de bakker op og shit når man 

vælger forkert, for da bakker alle de andre himmellegemer op om Eris og vi må vælge at 

fortsætte eller rette vor livskurs. Når Eris banker på så er den depressionens ven 

ligesåvel som den var lykkens fjende. 

                                         Flyv ikke højere end vingerne bær´ uha uha uha…. 

Hvor ligger vort solsystems sikkerhedsnet da? Hvortil kan vi klamre os? Ceres…høstens 

gudinde. Her kan vi måle og veje vort liv…. Og finde det for let eller for tungt…. 

Fortvivlelsen kender ingen grænser og dette får os til at søge og deraf vælge – og nogen 

vælger at generere ders helt egen energi….og når vi er mange der kan det, kan vi 

kollektivt hæve energien på Jorden og nå 5. dimension. Det er den 9. indsigt og den 

magi vi går efter på Jorden. Men hvordan gør man? Man holder op med at ville vinde 

over andre ved at suge deres energi….Er Sigma et stort sug af andres energier? Nej 

Sigma tager imod flowet og vender det omkring Eris til at give videre i godhed. Men 

også via noget andet, for Eris bruger jeg kun, når det andet holder pause. Sigma bruger 

en form for evig energi, som hele tiden emulgerer frem og tilbage og kun styres af 

Blueprintet.  

Blueprintet  

er skatebordet, surfbrættet i Altet…og alligevel kom jeg dertil, hvor jeg bad om noget så 

gammeldags som hest! Giv mig en hest, mor! Og Altet svarede ved at gensende mig 

bogen af S. Mahler Dam ”Rejsende i Fixstjerner”/Zosma og ved at sende mig op på 

kammeret og atter finde det vulkanske redskab frem fra messen i fjor, bogen af Jonnya 

Idskov Thulstrup med stjernerejse-CD-en i: ”Budskaber fra stjernerne 

I”/Shamankvinden.dk…De to hjælperedskaber er udtryk for henholdsvis det gamle og 

det nye. Jeg vælger det nye, men kan heller ikke slippe det gamle – endnu! Det gamle 

beror på overleveringer og det nye på sindets autentisitet, når det er guidet. For sindet 

har du jo fået for at bruge det – ikke fornægte det som udelukkende blændværk, som 

man gør i Østen. Det eneste, der sker for dem er, at de tømmer sindet for støj og nægter 
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at tage nyt ind i det. Og så kalder de det oplyst. Vi gør det samme, men tillader os nye 

oplevelser med sindet, da oplysthed er en subtil sovepude.(Groft sagt af én, der ikke kan 

få lov at være der selv!  Misundelse i alle afskygninger – også min egen? Nej, jeg har været 

der en kort stund, men vendte mig så om og lagde som Jens Vejmand og Knud vejen synligt i 

detaljer indtil den når hen til mig her og nu hele tiden, så alle der vil, kan betræde den. Bagefter 

tager jeg mig så tid til at være der, hvor jeg kommer fra.) Men nok om dette, lige nu NET 

OP i dag møder jeg altså flowets mur og jeg vælger at spise to rundstykker med ost og 

drikke morgenkaffe til, mens jeg hengiver mig til vemodighed og optimismens indre 

pres i ét! Kan jeg, vil jeg, tør jeg tage springet ind i 5. dimension og er der overhovedet 

et spring eller fortsætter det som en glidende overgang? Kan man forsegle sig i 5. 

dimension, via symbolenergier og nye indre vejledere, så vi sikrer at forspandet for 

vognen kan trække læsset gennem det mudrede vadested? Jeg har jo set, at 3. 

dimensions bevarelse beror på Sanat Kumaras evolutionssystem og både østerlandske 

og vesterlandske klostertraditioner om at nå frem ved egen kraft uden hjælpemidler. 

Men sagen er, at vor tids hjælpemidler ikke er nye, de stammer fra både Lemurien og 

Atlantis og andre himmelrigers traditioner. Det nye var det gamle, hvor man havde en 

forgangsmand og nogle bøger og noget sang og nogle ceremonier. Det nye, som er 

endnu ældre forlader det nye gamle, forener de 7 første stråler og går videre fra den 

8.ende, som da nu, går videre fra den 12. forenende stråle. Dette gør at kabbalaen går en 

oktav op og stiller sin fod i Kether og vi bliver galaktiske borgere, der fungerer både 

udadtil med galaksen og indadtil med den indre Jord/5. dimension/himmerige på Jord 

via en form for integreret telepati. En væren i Sigma, som så får lidt mere Zig i essset og 

bliver til Zigma, som ikke længere har offerenergien i sig andet end som en tidligere 

inkarnations erindring, nej nok nærmere bare som viden om, hvordan man brugte 

sjælen som redskab til at ændre det jordiske felts energier med i dybden. 

Soulmanagement.Sjælen som geigertæller i Gullivers dukkehus, populært sagt. 

Spørgsmålet er så nu: Er vi ved at være færdige? Eller hvor meget affald har vi efterladt 

os?Skal vi ikke lige på lysnæring og karmarens først og på lige respekt med alle levende 

væsener? Inden vi frisættes? Og er den lige vej i den proces ikke NET OP Blueprintet? 

Ingen svinkeærinder uden at de er godt for noget? Det er Planen for Blueprintkarma og 

intet andet, men lavet fra Dharmakaya i en højere sags tjeneste…Interstellar 

kommunikation og infrastruktur.  

Klokken er 10.48 = tværsum 13/4…æv, når man er en 8-er. Pr. definition kan man ikke 

så ikke sammen med 4-tallet. Men det er heldigvis den 17. i dag, så måske jeg skal 

holde mig til mit udfoldede 17-ner-jeg frem for at være på tværs-nitte. 

Klokken er 12.42 / 9 mars. Mon ikke vi skal se at komme videre. Jeg har sporadisk 

gennem tid mærket at mit symbolske liv er ved at vande ud. OG uendelig længe ønsket, 

at det måtte ske! Fordelen ved at tillade sig at leve i symbolernes verden er dog, at man 

får øje på, hvorledes 3. dimension er bygget op på synkronisitetens energi og hvorledes 

sløret mellem 3. og 5. dimension, andre dimensioner i det hele taget, bliver finere og 

finere og mere og mere gennemskueligt for til sidst at forsvinde. Man bliver clear. Men 

nu er symbolikken gennemført gennem årtusinders fabler og fortællinger og tidens egne 

fænomener og brug heraf i en forståelsesramme af psykologi, kreativitet, intuition osv. 
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Men værket kommer jo fra en helt anden dimension hinsides intuitionen. Det kommer 

fra et sted, hvorfra ”Guds vilje” er kendt og trækker derfor i den retning. Jeg har aldrig 

brudt mig om ordet ”Gud”, men det er den letteste fællesnævner, når vi ikke skal i øvre 

detaljer. Målet var at bygge broen over i 5. dimension og afdække de parametre som 

andre er for arrogante omkring eller måske slet ikke kender til bunds. Men lige nu ser 

jeg også, at jeg/vi er blevet vist, hvor livsændrende og dimensionsbyggende symboler 

er. Og det er måske den væsentligste årsag til overhovedet at kunne sige ja eller nej til at 

bruge energisymboler givet fra galaksen….Vi kender ikke konsekvensen af dem. Vi ved 

hvad vi har, men ikke hvad vi får. Det er vand på Sanat Kumaras mølle, men jeg er af 

selv samme blevet bedt om at ophæve denne fremgangsmåde for discipelskab osv. 

Skolesystemet laves om…ah…nu kommer linken til den udsendelse, jeg hørte i 

bilradioen, da jeg lige smuttede ned om min mor i pausen. 

Nu er timen til ende 

og fra skole vi gå. 

Hvad vi lærte derhenne 

skal vi nok huske på! 

Vi skal huske, at symbolenergier er dimensioners fundament.  

Og jeg fik i en kanalisering, til alle Konceptdeltagere på et møde i 2004, at vide, at 

Fundamentet skulle renses. Det tog så 10 års enegang uden energisymbolhjælp fra 

galaksen. Men så er der vel også ”plads i systemet” til det nye?! Og samtidig skal vi 

ikke glemte det nye lærte, når vi går over i 5. dimension. Vi skal have essensen med.  

Når vi skal have essensen går vi op på et højere level. Det vil sige at Sigma bliver 

Zigma. Derved bliver den numerologiske tværsum 16/7.  

7 står for Neptun, som i kabbalaen står for 5. stråle, som står for videnskab. 7 og 

Neptun følges af følgende ord fra den numerologi, jeg har fået leveret: Spirituelle evner, 

clairvoyance, telefonnummer til himlen, anderledes fantasi, magnetisk udstråling, 

rastløs, eventyrlysten, romantisk, gavmild, usikkerhed, ængstelig, udpræget jeg-følelse, 

udsætter ting og frihedstrang. OG det må i give mig – det er Sigma i en nøddeskal, som 

derved går i ét med Zigma og derved viser, at værket hele vejen igennem har kørt på 

højeste level og de høje nagler, da Neptun også er Jesus-planeten og står for healing – 

og at det derfor også er såre logisk, at manden bliver klædt i et ligklæde/slør idet hans 

projekt er fuldbragt og enhver skal kunne følge efter og blive alt i ét. Der vil ligge slør 

over projektet og det kan du ikke undgå at forstå eller opdage, når du har læst Sigma 

Zigma – og 2. exodus af ”Fra Online til Deadline”. Det er respekten for ”det frie valg”, 

der er lagt som slør over NET OP blueprintet og hvad det i virkeligheden er for et 

nedtonet synkroni-eventyr, man deltager i, i 3. dimension. Det er en ”katten efter 

musen”- leg. Det er en ”Runkel Dunkel – leg”, hvor den kloge narrer den mindre kloge 
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og visa versa, indtil Jorden og vi har samlet vore legemer og småsten med nye energier. 

Vi er blot et spejl af dette væsen. ”Det er vor barndoms gade. Det er vort væsens rod”. 

Og når der ikke mere er rod i det, så kommer der orden på tingene, og det gør der også 

nu, hvor Merkur er gået ind i Jomfruens tegn (i går 16.08.14) og forhåbentlig møder 

høstens planet Ceres. Så må vi se om jeg/vi, som pigen i eventyret med Runkeldunk har 

formået at spinde alle strå om til guld og derved kan samle nålen fra høstakken op og 

bruge den til noget fornuftigt frem for blot at blive stukket af den hele tiden.  

Kors hvor det regner nu. It´s raining Cats and Dogs!!! Der bliver godt mudret her i 

vadestedet, hvor vi venter på Hesten. Det var dog voldsomt, sikke en trommende, 

sprøjtende vandstøj. Lad os skylle alt bort, vi ikke længere har brug for…Lad os give 

slip og give over…Vi ved jo, at ovenover skyerne er himlen altid blå….  

                                              

Jeg har det bare sådan lige nu, at jeg næsten ikke kan svinge mig op til at se det. Jeg 

tager lige en pause og en masse vand. Jeg er enerverende træt af, at være tilskuer til og 

beskriver af mit ”eget” liv, men har omtrent aldrig prøvet andet. Mit livs illusion er, at 

blive ved med at tro på, at jeg en dag vil blive accepteret som en del af samfundet. Det 

er skyggehåbet og driften i Sigma. Problemet er bare, at jeg ikke gider være Sigma 

mere, og håbet vil aldrig blive indfriet. Men fra galaksen blev der i sin tid sagt, at jeg nu 

skulle til og ind i livet igen…Vil det sige, at mit liv hele tiden har været i den tilstødende 

og tilskuende 5. dimension? Vente, vente, vente… Nå, det var den pause, jeg kom 

fra….. 

Marie var ikke hjemme ved sin telefon, så vi ved ikke om Maren er kommet i jorden. Af 

jord er du kommet og til jord skal du blive…eller på Jorden, men ikke af Jorden…og 

hvis Maren tilhører en af de store sjælegrupper, der i årtusinder har hjulpet Jorden, så 

kommer hun aldrig mere hertil. Hun har valgt at følge skiftet andet steds fra.  

Det var den pause. Den hjalp næsten ikke. Jeg synes bogRingen bliver tungere og 

tungere at bære. Det er som om jeg slæber en hel dimension efter mig som et trawl. Vi 

må se at få det NET OP! Ligheden med Tolkiens Ringbærer er også nærliggende. Jeg 

har siddet og mærket efter…det skulle vel aldrig være sådan, at syntesens avatar var 

Tolkien… Sigma er syntesernes avatar og der er i bund og grund ikke den store forskel. 

Bortset fra at det er eventyret overfor autentisk fiktion og derved lidt mere 5. stråle over 

Sigma. Det er underligt at tænke på, at man ligesom bare har afsløret Tolkien. Måske er 

det derfor, jeg aldrig har kunnet udholde Tolkien? Det er tyngden om og om igen, indtil 

Ringen er bragt til sit bestemmelsessted. Måske samme Ring, der blev omsmeltet i ild 

og nu afkølet med vand i en ny størknet form…nej, det duer ikke, for Sigma er levende. 

Nej, billedet må væk, selvom ord om at arbejde med kosmiske flammer trænger sig på. 

Vi må give tanken op og fortsætte…   
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29.06.14 Jeg prøver lige igen, om det vil lykkes med en rød skrift i dag og i kursiv, bare 

for en ordens skyld, så der er en lille forskel, om der skulle dukke rød skrift op længere 

fremme i teksten. Jeg ved ikke med min dagsbevidsthed, hvad der kommer. Det har jeg 

lykkelig glemt!  Jeg vil tro det lykkes, men det kan jeg så se, at det ikke gør! Det er 

virkelig forunderligt dette her, men i dag gør det mig anderledes glad, end det har gjort 

før. Før var jeg bekymret ved det, forstod det ikke. I dag føles det som lease for sjælen, 

selvom jeg stadig ikke forstår det. Der er sket noget siden i går. Jeg har lukket op for 

selvaccepten. Jeg er begyndt at forstå, hvor meget jeg har betydet for den åndelige 

verden og lige nu er jeg ved at hyle over det, jeg er rørt over, at man har valgt mig til 

dette her. Nok har det været ualmindelig hårdt og modbydeligt, men også ssjovt 

indimellem. Ofte faktisk, lige indtil Blue Arts smadrede min hjerne og min mors 

immunsystem ved at sparke den sidste styrke væk som en udslidt fodbold, eller kaste en 

skæv tennisbold af banen. Men jeg ved med mig selv, at jeg ikke er ”blød i bolden”. Jeg 

ved så meget mere end de, der har forvoldt mig smerten og konstant har smadret mig til 

, så det næste level, der skulle være i bøgerne, kunne manifestere sig. Derfor hører jeg ej 

heller mere fra den astrolog, jeg har kontaktet. Det er måden på det sidste level. Det er 

skyggesiden ved 12. stråle – lad os sige friktionen. Man får ingen hjælp. Det er både 

godt og ondt. Mest gør det ondt. Det er lidelse og det er strålen, der forårsager de 

mange selvmord og selvmordstanker. Det er friktionen af eksistensberettigelse. Jeg 

siger det bare, som et guldkorn. 17.08.14 Det, der gør folk mismodige og depressive, det 

er oftest ikke mangel på kærlighed. Det er mangel på aftager af den kærlighed, man 

indeholder, som da ikke kan komme i flow. Den hober sig da op og når en højde eller 

kompression/akkumulation, der så pludselig slår bak og trækker gulvtæppet væk under 

bæreren. Derfor er en planet som Saturn også misforstået og betegnes som djævelsk, 

hvor den faktisk har givet så meget, at den bliver for tung. Saturn er en hellig planet. 

Når man derfor afviser Den Sorte Perle, så er det i bund og grund afvisning af 

kærligheden, hvorved den slår bak og må skrive sin blokade flad igen.  

Jeg ved godt, at I ikke vil have mine guldkorn, men jeg kan ikke lade være at give dem, 

thi jeg er fuld af dem. Jeg er nemlig ét med kilden. Jeg er den hellige gral, der er som en 

fontæne, der hele tiden flyder af visdom, viden og kærlighed. Og jeg begynder at forstå, 

at det er sådan, jeg betragtes fra den åndelige side. De sætter ikke ord på det mere. Det 

er længe siden, de gjorde det. Det stoppede vist dengang, jeg fik indvielsen til at gå på 

lysnæring. Denne indvielse ødelagde også mit læsesyn totalt, den nedsatte hørelsen på 

mit venstre øre og den voldte mig alt i alt 7 måneders smerte og ikke-glæde. Det er nu 9 

mdr. siden og det er ikke lykkedes mig at spinde stråene om til guld endnu. Og jeg 

anerkender ej heller denne indvielse for det, der sker for mig nu, for jeg ved, at jeg 

allerede i 2002 havde lysnæring med på programmet i en af mine healingsweek-ender. 

Men initieringen hertil måtte ikke gives på dette tidspunkt. I dag forstår jeg det, den 

initiering svinger nemlig for lavt i forhold til det niveau, vi havde dengang. Den er nu i 

stedet blevet det sidste og det første i mit forløb. Vi går igen fra alfa til omega på det 
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level, der svarer til lysnæring i bogringens opstigningstrappe. Jeg ser Planen tydeligt i 

det. Også den for samfundet, som er det, I betegner som udvikling og som jeg påstår 

ikke eksisterer. Udvikling eksisterer ikke. Men lad mig forlade disse guldkorn, thi jeg 

ved, at det er perler for svin. Derfor får i kun én Perle at gøre godt med. Men det er så til 

gengæld også en sort perle, der ikke kan købes for penge! Den er dit liv. Den er din 

overgang til 5. dimension. Den er AlfaOmega. Den er som den hellige gral og skaber 

dig i den hellige grals billede. Men hvem er jeg? Det er vort evige spørgsmål. Du er den 

du er og vi er dem, der er. Men vi bliver ikke ved med at være lige mange. Jorden vil 

ophæve sin hierarkiske menneskehed på sigt, men indtil videre, så er der forskel på os. 

Der er hele duallæren til forskel. Og den skal jeg samle og forvalte og den skal sidenhen 

blive forstået, men kun på baggrund af Den Sorte Perle. Så at flygte fra Onlinebogen og 

Askepotbogen er bare at udsætte et nødvendigt møde. Det er sådan, det er. Men jeres 

velvilje til at flytte jer har talt og det respekterer jeg. Derfor kommer Den Sorte Perle nok 

heller aldrig ud foreløbig. Hvor tungt det lyder. Ikke så underligt, at jeg måtte have en 

pause. Jeg evner ikke at løfte energien. Den får hele Opdriften til at synke til bunds. Jeg 

må have taget fejl af luft og vand. Jeg må ændre baggrundsfarven for at gå på 

bølgelængde. Jeg føler også, at der må ligge en indvielse til lysnæring på det niveau, vi 

var på i Konceptet. Friktionen er tung, tung, tung og kjeg har massernes vand over mig 

og kan knap få luft…er det også derfor Marie hoster hele tiden? Kan hun heller ikke få 

luft? 

Det I ønsker og fodres med fra utallige terapeuter og gamle esoterikere er, at der skal 

komme en ny spiritualitet og vi skal over i 5. dimension, hvor alle er lige og kærligheden 

sker fyldest. Det er ikke forkert, men måden at gøre det på er for langsommelig, da man 

ønsker at fastholde det ,man har forstået udfra gamle overleverede skrifter og skrifter fra 

nyere tid såsom Blavatsky og Bailey og andre esoteriske forfattere fra øst og vest. I går 

var jeg ”på nettet” som det hedder. Altså internettet. Jeg ville lige finde ud af noget om 

12. stråle. Der var kun én adresse der skulle klikkes på. Den hed: Deopstegnemestre.dk 

og jeg kom selvfølgelig ad den vej ind på endnu en ”Lotus”! Det passede jo ganske 

perfekt til denne sorte perle, denne lotuskrimi. Men hjemmesiden gav mig noget, jeg 

havde ledt efter. Og den gjorde det i få sætninger, som jeg vil citere her.  Jeg bruger min 

citatret, som dansk lov har. Hjemmesiden er der nemlig copyright på. Det mener jeg så 

er en fundamental misforståelse ved det, at kanalisere budskaber fra den åndelige 

verden. Men det er der, vi er og det viser, at de, der kanaliserer ikke er på 12. stråle 

endnu. 12. stråle er kristusbevidstheden og det vil sige, at man ikke kanaliserer sin 

viden, men bare har den. Og det er så den misforståelse, jeg er blevet korsfæstet med i 

den danske befolkning. ”Kan du ikke kanalisere et budskab til mig?” – nej det kan jeg 

ikke, for det vil blive det samme, som jeg her fortæller dig. DERFOR er hele Den Sorte 

Perle også bare hverdag helt ned på afføringsniveau for mig! Derfor kan jeg tillade mig 

at gøre og skrive det, jeg gør! Hele bogværket er nemlig udtryk for 12. stråle og har 

aldrig været andet. – Undercover! Men jeg har spillet mange roller. En på hvert level og 

handlet, som man gør, på hvert level. Så det man gør på alle disse levels er autentisk 

levet. Men fundamentet er med krop og sind og ånd i 12. stråle. Undercover! Jeg håber 

bare, at I forstår det. Ellers forstår du heller ikke det, jeg siger nu: ”Det er ikke det at 

skulle stige op fra 3. til 5. dimension, der har gjort ondt på mig. Det er det at gå ned i 
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3.dimension, der gjorde ondt!” Maestro! Og det er dét, der gør ondt på alle de nye sjæle 

og gamle sjæle, der er inkarneret på højere stråler end den 12. stråle. Vi har edermageme 

svært ved at komme ned på den svingning, der hedder lysnæring. Derfor er mesteren for 

denne initiering også inkarneret på 14. stråle, så det kan tolereres i ham, at lave dette 

projekt. Derfor har jeg fuld respekt for det, der sker, men har alligevel selv en enorm 

friktion på den manglende viden om det, men som man jo naturligvis er i fuld gang 

med at erhverve sig, som følge af, at man tror på udviklingstanken og kanaliseringer. 

Det der gør mig forstemt og slutteligt ender i et blokeret halschakra, som der skal 

”medicin” til at løsne op for, er det forhold, at man ikke ville lytte til mine erfaringer, 

ikke ville tillade mig at tale om den viden, der kom ud af den forskning, jeg blev nødt til 

at foretage i forhold til lysnæring, når udøverne i A/S ikke selv kunne svare på mine 

spørgsmål. Det har jeg så betalt mange, mange extra kroner for og det har samtidig 

gjort mig ringere end jeg var, da det var et lavere level. Hvor mange gange skal man 

gentage sig selv og dem, der er på linie i mig, som hænger på sidebenene af denne 

lysnæringsdisput? Er det også Sara? Det vil vel vise sig korporligt på et tidspunkt…Eller 

er det så grotesk, at det er laget af Løven i mig??? Som jeg afleverede sidenhen igen som 

erfaringsmateriale… Hvis det er det, så er dette her mere abstrakt end jeg overhovedet 

kan følge med til lige nu…men det var Maren, der døde..Nej, hendes vandforbrug var 

allerede væk for længe siden…2002???? Nej, det er for van(d)vittigt, hvis man kan få 

indvielser over æteren uden kursusdeltagelse og dog, jeg prøvede at give Laila 

Nahmutten over æteren dengang jeg selv havde fået denne indvielse…og jeg ved, at 

Frøen nu praktiserer at åbne lysnæringscenteret hos en anden uden selv at være tilstede. 

Det er som en fjernhealing…til 7000kr. havde jeg vidst, hvad energierne i Konceptet var 

værd, så havde ingen følt, at Konceptet skulle lukke. Økonomien havde talt for sig selv. 

Men horoskopet for både mig og Opdriften angiver donation som indtægtskilde – og 

folk kunne ikke vurdere løftet de fik. De mente altid, at alting var som det hele tiden 

havde været, til trods for at vi, der kunne stå udenfor og iagttage før og efter kunne se 

og opleve markant forskel. Folk er kommet til mig, næsten med piller, kniv og reb i 

baglommen og gået smilende hjem – og hvad skal de have for det Hr Skrædder? – 

400kr. jamen jeg er førtidspensionist…okay 100kr. Lad mig se…jo det går vel på 

havregrød den næste uges tid….. 

   Hvad er Lyset værd…en Ramme? . 

Jeg ved ikke om du kan se det – men jeg dur simpelthen ikke til materielle forhold. Og 

så er man som Løven siger det: Du er ingenting. Og det er ligegyldigt om vi ved, at 

Løven altid siger det modsatte for at få den pædagogiske effekt, at man så lige skal vise 

ham, at han tager fejl. Men hvis den kloge skal narre den mindre kloge, så skal man 

ikke bruge den slags overfor mig. Den effekt har kendt ligeså længe jeg kan huske 

tilbage. Jeg har endog brugt den på mig selv for at gennemføre forskellige forhold, der 

kunne være for svære –og jeg bruger den bl.a. nu, for at få teksten illumineret. 
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Alligevel laster jeg dem ikke (A/S), for det er Planens nødvendighed, at jeg gør det, jeg 

gør og at de gør det, de gør og er nøjagtig der, hvor de skal gøre de iagttagelser, de gør. 

Det er opstigning gennem erfaring. Men ser du, nu har vi været på Jorden mange 

gange, så det handler mere om at generindre den viden, man allerede har indeni – og 

dét er essensen af 12. stråle! Det er den udvidede bevidsthed om alting, som bare ligger i 

kilden, når den flyder over fontænekanten med gralsvand. Dét er fremtiden. Og det 

svære er, som du kan se af dette værk – at begrænse noget, der ingen begrænsning har! 

Jeg er på flere levels samtidig og kan bruge min clearness til at leje mig ind på alle 

niveauer af bevidsthed. Jeg får så ikke lov til det. Det er noget andet. Jeg er bundet til 

denne galaktiske opgave! For din skyld! For at dette her skal gå op for NET OP dig! Jeg 

har erfaring i at bruge 12. stråle nu. I andre er på vej. Forskellen er markant. Bl.a. skal 

jeg rumme dig, men du rummer ikke mig. Du vil endda ikke rumme mig og mener jeg 

er forkert på den. Men det er jeg ikke! Jeg er den, der ER og kun sammen med andre på 

sjælsniveau og i højere bevidsthed er jeg dem, der ER. Når jeg henvender mig til dem, 

der er VI ER, så bliver jeg slået oveni hovedet af dem der siger JEG ER! Og de mener 

selv, at de har noget at give, men i virkeligheden tager de. Hvilket de så også skulle 

ifølge Planen. De ser det bare ikke. De ser de giver. Og det samme er sikkert tilfældet 

for mig selv på områder, jeg ikke kan se. For jeg ser kun, at jeg giver mere end jeg får, 

men er også bevidst om, at jeg tager gammel viden og fundament og erstatter det med 

nyt. Det er forskellen. Jeg fylder hullerne ud. Hvilket vist også er bevist gennem dette 

bogværk – find et hul og jeg giver dig en plade chokolade. – Din ildhu vil vise dig mere 

om dig selv, end chokoladen er værd. Det skal du så lige vide….  

I 5. dimension eksisterer uretfærdighed og skyld ikke. Alt er som det skal være hele 

tiden – uanset hvad der sker!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Det er ikke 

altid vi liige kan se det, så derfor kan man stadig blive oprørt i konfrontationsøjeblikket. 

Men bølgerne lægger sig snarest i en dyb forståelse og erkendelse af dimensionens 

guddommelige harmoni og opbygning og hele funktion. Idéernes og designets 

fuldkommenhed. Det går op for én, at vi aldrig har været i 3. dimension. Den er kun en 

tanke. Måske er det  NET OP 5. dimensions forlængede fliseløfterstang?Ligesom hele 

Den Sorte Perle kun er én tanke. Forstå det hvem der kan, for der er edermageme tænkt 

meget over tingene  Så meget at terapeuter og kanaler siger – lad være med at tænke 

så meget, eller mere direkte sådan her: 

 Hilsen Sara. 

Nå, men det var den hjemmeside, jeg kom fra. (Deopstegnemestre.dk) 
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(Jeg ved godt, hvorfor teksten hele tiden bliver hvid og det vil du også ”hvide” om lidt – 

og derfor er der også undercover indbygget eventyret om Snehvide i hele bogværket, der 

handler om spejlinger og oom at rive hinandens hjerter itu med janteloven.) 

Lille spejl på væggen der, hvem spejler hvem i landet her? 

 Perlen som du sidder med der! 

Hvis du har fulgt denne hjemmeside, så har du set teksten bagpå Sigma ”Fra online til 
deadline” fra Forlaget REX. Her fortælles at Jesus lægger sig ind under andet navn i 
bogen. Det sker for at matche opgaven og det niveau den skal udføres på. Da bogen var 
færdig og trykt sendte jeg den naturligvis ud til alle, der havde været med i Konceptet. 
Det kostede en bondegård, men de implicerede stolede mere på Sara end mig. Dette 
afstedkom, at jeg fik ganske mange bøger sendt tilbage og arrige opkald pr. telefon og 
blev råbt ad og skældt ud og nedgjort med jantebreve osv. Dette startede da en rensning 
af fundamentet – altså de implicerede parter via æteren og telepati, med deres højere 
selv som mellemled. Det er de breve og den rensning, der udgør meget af ”Den Sorte 
Perle”. Og det gør de fordi, alle der var med var almindelige mennesker på mange 
forskellige neiveauer og hvad de havde af ubalancer forefindes derfor også hos alle 
læsere. Derfor renses alle og det har på landsplan en honoponopono-effekt, hvorfor 
dette æteråndelige skriftlige projekt, som hedder ”Den Sorte Perle” også er det samme 
som delkonceptet ’Fremdriften’, der bygger på delkonceptet ’Opdriften’, som ligeledes 
blev fordømt og derfor lukket. 
Gennem natten og her til morgen er det virkelig gået op for mig, hvilket tillidshverv det 
hele har været og hvor meget det egentlig har krævet af mig ogg dermed også, hvor 
meget jeg har været værd for Jord og mennesker under al min kvide. Det gør, at jeg 
glæder mig over den hvide skrift nu – Glæden kommer indefra. Man kan bare hverken 
høre eller se den glæde i dag, hvor planeterne står totalt anderledes eller der er en anden 
grund, som jeg simpelthen ikke gider tage fat i her og nu. Og derfor så måske alligevel 
får styrke nok til at gøre denne hjemmeside færdig. Tyngden ligger undercover og bliver 
synlig over cover i dag. Selvom glæden er ved at spire og forsøge at slå rod begge steder. 
Men lige nu er det Lotusakademiets hjemmeside, jeg citerer fra, idet her lige NET OP 
er kanaliseret, at det der står på bagsiden af ”Fra online til deadline” vil ske! Nøjagtig 
som alt det, der står i Baileys bog om healing, var det vi lavede i Konceptet – men det 
blev fordømt! 
 

   The Beauty and the Beast . 
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 Lad os sige det samme, ved at lade en anden person, med et 
andet Uranusudtryk end mig, sige det 8 år senere end Onlinebogen og 14 år efter 
Konceptet: 
 
Citat: 

 ”Vær hilset du kære Solstråle, jeg er Quan Yin”  
I nuet og fremtidens mesteropbygning vil I på verdensplan opleve, at vi mestre ændrer æterisk 

energi, dermed kan vi opleves energimæssigt på nye måder end hidtil, vi tilpasser os femte 

dimensions frekvens omkring jordens…. 

Af hjertet tak til akademiet! 

Det tog så 14 år inden det måtte stå på en hjemmeside, hvilket allerede var praksis i 

Konceptet. Og vi allerede der, fik det kanaliseret. Da al højere viden skulle overgives via 

kanalisering. 

Citat: 

Kuthumi 
I samarbejdet med os mestre og dig selv, er du medvirkende til at udbygge fremtidens DNA 
kodninger og styrke den kollektive DNA viberation.  
Alle er I en enhed af hinandens arbejde, alle er I en enhed af jeres sjæls arbejde, alle er I ET 

med det gyldne hjertes frekvens. 

Af hjertet tak til akademiet! 

Det kan så undre, at man ikke vil have Sigma, jf. auraerne ovenfor! Sigma er summen af 

alle og spejlet af alle og ændrer din DNA via farvehealing og indlagte tekstfrekvenser af 

healing og givne symbolenergier fra galaksen. 

Bøgerne er faktisk også en hjælp til at så mange som muligt kan få lov at opleve skiftet. 

I 5. dimension ophæver man nemlig den hierarkiske opdeling af mennesker. Det vil 

sige at den lavere sjæl forsvinder til fordel for den højere sjæl. Det betyder så 

nødvendigvis et nødvendigt stort antal aborter og at mange rundt om må dø. Enten for 

andres hånd eller via naturkatastrofer. Konceptet kom med et tilbud om DNA 

aktivering og ændring, så så mange medvirkende ville overleve som muligt – nu var vi 

kun ca 50, men vi blev jo også stoppet. Det var et fredsskabende koncept, men endte i 

splid for at lave dette æteriske sjælsbogværk. – Der også svarer til delkonceptet 

’Sjælshealing’ i rimelig meget af energien, og også svarer til delkonceptet, som er 
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baggrunden for bøgerne og ’Fremdriften’ – nemlig ’Orakelhealing’ – altså healing via 

ord. Er du ved at være med på, hvor meget der er gået forud og hvor guddommeligt det 

har været? Hvor planlagt det har været? Det foregik alt sammen, mens du sov på 

arbejdsmarkedet og i forbrugslån. Undercover. I uforstyrrethed. I alenehed og kun med 

få udvaglte mennesker til at bakke op, men som også på samme tid var modstandere, 

da dualitet ikke eksisterer i dette her, som er en højere syntese af alt. 

Den sidste ting, jeg vil citere her er en kanalisering af Lady Nada 

 Kanalisering - Lady Nada 
 

 

Jeg er Lady Nada, vær hilset I kære børn af lysets strøm. 
Jeg indeholder en formel og uformel farvefrekvens - min personlige og stråleplanets 
farvefrekvens. 
Derudover kan alle vi mestre ændre os igennem det enkelte menneskes 
bevidsthedsplan i farve struktur. Det er ikke alle mennesker forundt at se den højeste 
guddommelige farve frekvens, som den enkelte mester repræsenterer. Det afhænger af 
det enkelte menneskes udvikling til at kanalisere farveinformation fra mesterplanet, i 
samklang med den fysiske krops ekspansionsevne i lyset. 
Tak for den oplysning, det er hele ’Den Sorte Perles’ udfoldede regnbuebro. Så det 
var/er altså rigtigt, at ’Den Sorte Perle’ er noget særligt – og ikke bare det den bliver 
omtalt som og nedgjort som: noget lort! Det er det jeg hele tiden harr sagt i værket 
og brevene – vi går vejen fra lort, til Lord og L´Oort. Det sidste har de opstegne 
mestre ikke med endnu, det kommer via ’Den Sorte Perle’ s udgivelse. Så ved vi bare 
ikke hvornår og hvordan for ingen støtter mit arbejde i særlig høj grad lige nu. 
HOLD NU KÆFT MED DEN MARTYRIE- ENERGI, man skulle tro at dette 
bogbind er overbygningen på bogen ”Fra galaksen til Jordboerne” af Sigma.De der 
gjorde er trukket ud til andet arbejde. Jeg er alene, som der blev sagt. Jeg skulle gå 
solo. Det er altså nu. Så på en eller anden måde, må jeg have fået styrken til at stå 
selv ved ikke at have fået den hjælp, jeg selv mener, skulle til. Det samme sker for 
dig – du vil jo ikke have ’Den Sorte Perle’ – ”Vorherre bevares – at skulle læse 8000 
sider – op i røven med sådan noget åndelighed!” KNYT SÅ! 

Mine personlige farver changere fra mørk pink til lyserød, med krystallinsk perlemor i. 
Jeg changerer i femte og syvende dimensions farve skala, når jeg gør foretræde med 
stråleplanets farvefrekvens, changere jeg fra lilla til blå violet.  
Jeg siger af hjertet tak for disse oplysninger! Jeg syntes jo nok, at den auratydning i 
2001 om, at jeg var stresset og ikke havde kontakt med mig selv, men også havde 
healing med mig, var en anelse jantelovsagtig tolkning af min aura. Og jeg ved nu, at 
den clearness jeg har i min aura, så hvilken som helst farve bare kan trækkes frem i 
den og fotograferes er fordi jeg er clearet Perlemor. Jeg ER PERLENS MOR – 
Magna Mater – perlemor-ens mor. Og jeg ved også nu, at det er sandt, at jeg så har 
opfanget symbolerne fra 6. og 7. dimension allerede i januar 2001. Altså ikke noget 
man burde fordømme medmindre, der var misundelse med i billedet! 
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 ”Du er sort og det du laver er noget lort!”Nada! 
 

 Stol på mig! 
 

 Eller byg en regnbue med mig  
 

  Jeg farver dig  
 
(De der store huller af blåt stof mellem linjerne og ved siden af billederne er healing. 
Dem får du ikke chokolade for! Men i stedet indre ro.) 
 

Således arbejder alle vi mestre og ærkenegle med at changere fra vore personlige 
farvespil til stråleplanets farvespil. Net op! Vi kan changere fra en farve skala i en stråle 
til en ny stråles farveskala, strålerne transformerer sig sammen og bliver til et nyt 
farvespil af stråleplanernes farveskalaer. Net op! Men nogen må sige det, andre må 
ikke. Det er dén form for ”ytringsfrihed”, der støttes alt for ofte i dagens spirituelle 
landskaber. Hvor ny er dén lige? Hvor mange hekse er ikke forsvundet op i den blå 
luft på den be-kost-ning. Det er derfor jeg har lagt kosten fra mig og er gået på 
lysnæring.; -))(Af dette her kan du også forstå, at det er sandt, når jeg siger, at 
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farverne på mine aurafotos også er multileveludtryk – rød i de nye symbolenergier er 
f.eks. karmafri. Hvor der i gammel tolkning er tale om dominans…pas på dine 
overleveringer!) 

 
Jeg takker for nu og vi mødes alle igen. 
Det var så det, der var meningen, at alle fra Konceptet også skulle mødes igen for en 
kort bemærkning og som beviset for, at Konceptet vitterlig har eksisteret i din og 
min virkelighed. Fysisk fra 2001- 2005 og over æteren og via breve fra 2005-2012 og 
via gamle som nye dualer fra 2012 -2014. 
 
 

 

  Lady Nada                                                                                                Fick Christiansen 

 

 

Jeg trænger til en pause nu, så jeg vil køre til min mor og lige se, hvordan det står til. 

Men som du kan se, så err det oplagt, at der måtte skrives med hvidt, på blå baggrund 

og sættes pink farve på skriften og ikke hverken skrives med rødt, blåt eller gult. Okay, 

det er så lidt for sent jeg læser det denne gang. Sorry, at jeg i dag ikke matcher Nada-

auraen mere, men bruger flere farver – måske er det Sassa, der har overtaget Nada? 

Sassa kommer jo med højere energi end Nada og har proforma flere farver til rådighed. 

Måske er det Nada selv, der godt lige ville have sit smukke gyldne hår, hun pludselig 

Fick, med ind i billedet og derved linke nedad mod det jordiske udtryk.  Og farverne 

har derfor også et andet sprog, der mere matcher det mentale end det følelsesmæssige 

hjerte og omvendt. Og rosen fra Lady Nada, ja det er længe siden I har fået den på min 

hjemmeside. Desværre fik jeg ikke taget et sidste billede af rosen i haven, for i går gik 

det jo op for mig, hvorfor den skulle have været med NET OP her. Den var nemlig 

falmet på en bestemt måde i sine blade inden den faldt. Net-op så den lignede denne 

tegnede rose, som den tager sig ud på min pc, her og nu. Jeg vidste den skulle 

fotograferes, men jeg orkede bare ikke flere fotos. Det er nemlig gået fuldstændig over 

gevind med fotos, der passer alle mulige steder i bøgerne på diverse levels. Nogle 

kommer  med, andre ikke. Der ligger så meget stof i 12. stråle, der er Sigma/summen af 

alle de andre stråler og den deraf fremkommende højere viden af alle synteserne, der 

sker. Jeg kan ikke længere blive ved at holde et fokus. Sludder, der er samme fokus hele 

tiden: At blive færdig så hurtigt som muligt! Det der sker er, at 100% af hjernen bruges, 

hvor vi før kun brugte 80%, nogle endog mindre. Det er klart, at hjernen skal modnes til 

det. Men en blomme er jo ikke syg, bare fordi den er grøn og ikke rød endnu. Modning 

tager tid! Sindssygt er det dog ikke. Og det er ikke beskidt at gøre sig ren. Alle må øge 

deres forståelse og tolerance!  
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Ned  Op  Ned  Op  

Modenhed Erfaring . 

Og når Blueprintet bliver en erkendt del af overgangslivet, så kommer vi til det, 

Martinus engang så smukt beskrivende har udtalt til et dameblad i 1977: ”Et ikke-

nænnende samfund”. Og det er jo lige ALT for damerne! Eller er det? Pas lige på, hvad 

I laver på jeres bestyrelsesposter i Kapitalismens svøbe! Den er på vej væk! Der kan gå 

mere end 900 år, hvis man følger kanaliseringer fra hierarkiet. Men som jeg ovenfor har 

sagt, når ’Den Sorte Perle’ kommer ud og hierarkiet kan begynde frit at tale om 

galaksen, så kan vi nå Blueprintsamfundet om 40-50 år. Vi skal bare have 2. Koncept 

downloadet og det kommer ikke, hvis man fornægter ’Den Sorte Perle’ i sin 

umodenhed. Jeg er beviset for, hvor hurtigt det kan gå. Og det netop fordi, vi afvikler 

astrologien som vi kender den i dag. Hvad skal man med den, når man kan opløse 

horoskopets åg med et energisymbol? Men husk, at også astrologien har sit Blueprint at 

følge. Så det er ikke lige op over. Først skal solsystemet gøres mere bevidst i 

befolkningen, så man vitterlig kan forstå, at det påvirker os mærkbart. Derefter 

involveres vi med galaksen og det er det, jeg skal lave i fremtiden sammen med mange, 

mange andre – alle vel, i bund og grund. Men først i form af et healings- og videns-

koncept som tegnet og vist i Sigma: ”Fra online til deadline”  Forlaget REX. Som ingen 

gider købe. Holdt så! Du manifesterer jo offeret og navnet er ændret nu! Men det er da 

også ulig hurtigere at skyde sig huller i fødderne nu om dage end tage i Silvan eller 

Stars efter træ og 7-tommersøm. Sømmene skal jo også helst være nikkelfri, så man ikke 

når at få eksem. Så deet…Som du da kan sige det…! Følg dog med opsvinget i stedet 

for at slæbe efter som det tynde øl! NET OP! 

 Hvor er det NET, om jæ må spørre? 

18.08.14 Senere i går aftes gik det op for mig, hvad det er, der foregår her i teksten, og 

jeg vil med det samme her sige undskyld til Lotusakademiet for min vrede – hvis den da 

er min??? Vi ved jo fra tidligere at hverken følelser eller tanker er vore egne…og at Maja 

f.eks. er meget vaks på sidelinien, selvom jeg overhovedet ikke har haft hende bevidst 
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inde i min dagligdag udeover, når hun er med i nuet i bøgerne. Jeg formoder, jeg lige 

skal læse den gule skrift nedenfor inden jeg uddyber det, der foregår NET OP her. 

30.06.(13)2014 Der var den igen, med det dobbelte årstal. Jeg ved ikke, hvad der foregår, 

men jeg ved, at jeg i går gik på nettet for at undersøge et par ting. Det jeg skulle 

undersøge vil nok komme for en dag i teksten nedenfor, som nu har ventet lige lovlig 

længe om at blive foldet ud. Det jeg opdagede i går via nettet gjorde mig ”bange”. Jeg 

har længe vidst, at jeg havde en frygt nedenunder alting, men har ikke kunnet nå den og 

har ikke anet i hvad retning, jeg skulle lede. I går stødte jeg på den, ganske kort, så fik 

jeg den under bevidst kontrol, men den arbejder lige under overfladen. Og kræver salt. 

I 2004 kom der nye folk ind i konceptet, Og ovenfor er det næste bogRingslevels 

repræsentant! Aha hva´!? men det blev ved med at være mennesker, der aldrig havde 

kendt til healing og den slags, og der kom et vældigt pres for at få noget konkret 

baggrundsstof at vide, konkrete arbejdsformer osv.,  som sjovt nok svarer til det 

Lotusakademiet underviser i! hvilket jeg jo af gode grunde ikke kunne give, idet 

Konceptet var givet fra en helt anden dimension end det man ønskede at vide noget om 

og symbolerne var fra 6. og 7. og højere dimensioner. Vi kunne kun være i det og bruge 

healingen og de ”småting”, vi fik vished om henad vejen. Vi var ude i noget nyt, men 

blev af utålmodighed og uforstand presset til at linke det sammen med noget gammelt. 

Det var galt og derfor blev vi af Hathor bedt om at stoppe eller også ville det blive ”Den 

sindssyge healer” – hvilket det så blev, med mig som offer for den overordnede 

projektbetegnelse, der samtidig multilevelsk tog samfundets generelle/lovmæssigt 

funderede opfattelse af healing på kornet. Som før fortalt så endte det med at Sara ville 

finde oplysninger til folk på nettet. Sara er nemlig en meget hjælpsom person og valget 

stod mellem at følge galaksens bud eller eget egos håndsrækning om, at være os selv 

nærmest. Jeg fik så stærk en fornemmelse af, at åbnede Sara for nettet, så var vi færdige! 

Men Sara ville på nettet og Konceptet lukkede! Nu har jeg så gennem 9 år gransket i, 

hvad det var, der egentlig skete i mødet med de galaktiske eksistenser osv., men som 

jeg skrev i går: VI VIL VIDE, HVAD DER FOREGÅR!!! Og det må vi så selv finde ud 

af med så lidt hjælp som mulig, da vi udover at få erfaret viden også integrerer både 

symbolenergier og nye og gamle planetenergier og diverse stellare konstellationer. Alt i 

alt temmelig kompakt energi, der skal udfoldes før vi kan bruge det helt konkret – det er 

så bl.a. de 8000 sider Perlegrus… Jeg tror jeg forklarer gårsdagen her, før jeg går videre 

med den frygt jeg mødte via nettet. 

Der blev tidligere sagt, at alt består af sløjfer og jeg fattede det ikke. Men det gør jeg i 

dag! Jeg blev så træt af teksten i går. Jeg spiste en del og som sædvanlig usundt. Jeg 

kunne have blevet ved at småspise hele dagen, hvis jeg ikke lige havde siddet og 

skrevet. Jeg fik det mere og mere skidt og da jeg loggede af ved aftenstide følte jeg mig 

decideret på vej ind i et halsonde, der truede med at gå i retning af 

influenza/forkølelses-agtig tilstand. Jeg blev vred over, at værket skal gentage sig selv 

så mange gange og at det ligesom endelig var kommet videre fra martyriet / du skal 

have ondt af mig- stadiet. MEN som sagt ovenfor, så var det som om der her var tale 

om overbygningen på ”Fra galaksen til Jordboerne” – og det er NET OP tilfældet – for 

dualerne skulle jo findes og det er jo NET OP dem, der så danner persongalleri for de 
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stærkeste heste, der trak det tungeste læs i starten – og vitterlig kunne berettiges til at 

kalde sig martyrer. Men da det er dualer ligger martyrieenergien også i helheden. Da 

jeg har renset og udskrevet martyriet fra første gruppe i løbet af de andre bøger, da er 

det altså de højere levels dualers skygge, der så kommer ind og skal illumineres her. Det 

er skruen uden ende, men der SKAL sættes en stopper for det!  

 NOK er NOK! 

Nu har jeg jo så efterhånden bevist, at livet er planlagt inden vi kommer og rimelig 

meget hvordan. Dette værk er også skrevet inden det skrives her. Derfor ”ved” 

Lotusakademiets sjæl også, at det er med her i bøgerne og får derfor også kanaliseret 

den viden om Lady Nada frem til rette tid, som jeg så selvfølgelig via subtil 

energitiltrækning finder på nettet. 

Inden dette sker, har jeg været ved Lotus A/S og har fået konstrueret en halsblokering. 

Denne halsblokering linker til Lotusakademiet, da jeg finder dette på internettet og 

akademiet tiltrækker sig/genopliver en virusenergi. Jeg skriver til Lotusakademiet for at 

få lov til at bruge Nada-teksterne. Derved leveres en pakke af energi. Denne energi 

udleveres som hjælp til at komme over halsondet – men leveres, da lotusakademiet 

beder engleriget om hjælp. Hjælpen kommer i form af øjeblikkelig opløftet stemning, 

men virussen skal kroppen selv genvinde kontrol med. Måske er det endog i min 

tilstand af engel, jeg hjælper med at overlevere energien? Det ville passe sammen med 

”energimærkningen” og lige tiltrækker lige osv. I går er det så mig, der forstærker 

halsondeenergien. Og halsen er jo blokeret og da bøgerne er givet via bl.a. halschakra, 

så bliver det ualmindelig tungt for mig, at skulle hæve skibet i både A/S, Akademiet og 

mig selv på én gang + alle dualerne fra Konceptet og de nye dualer, der linker til dem. 

Derfor bliver Ringen tungere og tungere at danse med og bære på. Dels fordi det er 

bevidste processer for mig – ellers ville jeg bare have taget en pjækkedag fra arbejde 

ligesom mange er ved at indføre, fordi de ikke ved hvad der egentlig foregår. Derfor må 

man også ophæve ALT hvad der hedder tid omkring sygedagpenge o. lign. 

foranstaltninger. Og derfor er belønningstaktikken og omsorgssamtaler også det, der i 

første omgang ser ud til at virke på arbejdstrætte og næsten udbrændte mennesker. 

MEN det er altså sløjfetrækket mennesker imellem og det fakta, at vi alle er ét via disse 

sløjfeenergier. Det betyder også, at det kun er få beskåret at løfte sig til rimelige 

energihøjder. Det er de stærkeste heste, der skal bryde denne energimur af faste net, der 

fanger enhver fisk, så snart den forsøger at slippe fri. 

Når Maja så sender vrede breve til mig om sort magi, så er det faktisk lige modsat. Det 

er hvid magi mod et kompakt sort bunddække i æteren. Og da jeg konstant modtager 

dette klamme nets ubalancer, så ser jeg sort ud på overfladen selvom jeg gør mig ren 

dagligt via bøgerne og rent faktisk er så godt som clear – men jo mere lort kan man så 

også tage på sig for at matche andre…begynder du at forstå det? Tingene begynder at 
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virke udover Konceptdeltagernes domæner og Maja mærker det, når suget af skrammel 

fra hendes familie først når ind over hende selv og nu så via hendes brev til mig finder 

vej hertil og sløjfer sig ind i martyrieenergien, da lige tiltrækker lige. Og når den sorte 

perle så tager alle menneskelige skygger op som tema for illuminering, ja så er det altså 

et enormt energiarbejde, jeg sidder på min flade røv og laver hver dag og samtidig 

tiltrækker negative ytringer om, som skyggesideaflejringer fra den, der er inde og kigge 

på om det her mon er noget? – nej siger spejlet så – det er sort….  

Perlende skinnende blank overflade.  

For at anskueliggøre sløjferiet, vil jeg tegne de 8-taller, det Ala Græske mønster, jeg tit 

tegnede siden, som jeg husker det, 9. leveår. 

Her vil jeg tegne 8-taller, 8-taller, 8-taller: 

 Alløø RET! 

Og hvordan skal man så lige få ændret så kompakt en psykisk sammenkoblet verden af 

kollektivt ubevidst materiale? Se, det fik Maja givet redskabet til at finde ud af. Hun 

lærte at kanalisere. Til hende kanaliserede Jomfru Maria så, at jeg havde symbolet 

”Mester på Jord”, som Maja skulle bruge for at få et bedre liv i hendes familie. Og så 

var det at Sløjfen, Mester på Jord, Den Gordiske Knudes Opløser steg ud af mig som et 

energisymbol, tegnet via automatskrift på et stykke papir. 

Og så er det, jeg lige nu indser sandheden i den kanalisering, som Miriam ikke helt 

kunne godtage: ”Du er Danmarks stærkeste healer…”. Men hvem kunne da også vide 

det og det var lidt for stor mundfuld for mig, så som sædvanlig, som i alt andet i det, der 

er foretaget i dette Konceptforløb, så måtte jeg have et vidne på det…og det blev til 

svaret: Ja…én af dem. Det kan så bare undre mig, at alt andet af de stærkeste healere 

virker som at gå ned i energi for mig….Men pyt med det. Det er sikkert bare ordkløveri. 

I begyndelsen var ordet, og sidenhen forstår vi det. Jeg overlader gerne ansvaret for 

Danmarks fremtid til dem, for de ønsker kun deres eget og ser ikke de er del af 

helheden i et større verdensomspændende Koncept. Og det gider jeg simpelthen ikke 

slås med dem om. Jeg ved bare så meget, at jeg var her, og jeg rakte en hånd frem

….  
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og jeg ved så meget nu, at ingen kommer til mig foruden gennem ”Den Sorte Perle”! 

Nok er nok!  

 Slut Prut! Walking Boots…   

Og så går vi videre, hvor vi slap: 

Via et symbol, jeg engang har købt som et smykke, blev jeg nysgerrig på, hvor det kom 

fra, da der var en underlig dobbelthed og ikke voldsom glæde ved det, men alligevel 

noget, der trak.  

 Fra City Harbour til Sidhe ditto?                                        (jf.tidligere bog) 

Til sidst gik jeg på nettet og fandt det sjovt nok i første hug! Og så blev jeg bange, og så 

blev jeg vred, så blev irriteret og så følte jeg mig snydt og bedraget og så følte jeg mig 

hjemme og så følte jeg, der var en sandhed og sammenhæng, jeg ikke er blevet fortalt 

og som er ganske indlysende, men som jeg kun aner nu. Så jeg vælger at fortsætte i 

teksten nedenfor og se, hvad der dukker op af nyt, for der er mange brikker indhentet 

nu, men de skal samles. Og jeg fik sandelig lov til at skrive med gult i dag. Det er 

fordi vi skal vide, at alt foregår over og under hårrødderne og det er lettest, hvis de rejser 

sig lidt. Det skærper opmærksomheden !  (Jeg er noget urolig og ukoncentreret. Det 

kan være indflydelse fra Merkur retrograd, der er ved at ”vende”, men det er snarere noget 

andet – noget med at give sig til kende og ikke ville gøre det før præcis rette tidspunkt… Der er 

noget i gære i denne LotusKrimi! Men jeg har også forstået, at budskabet fra 2004, om ikke at 

gå på nettet, var dobbelt og dets energi har skullet holde lige til nu. Nu gik jeg på nettet, så NU er 

vi færdige! Nok er nok! Og Astrologen på messen sagde jo, at når jeg integrerede Uranus/IT, så 

kører det. Så det har på en eller anden måde krævet en voldsom indsats, at holde mig borte fra 

nettet indtil ret tid. Og jeg har netop i den sidste tid mærket ganske tydeligt, at jeg blev sat mere 
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og mere fri i forhold til IT – men det gør ikke, at jeg bryder mig om det. Det har ødelagt for 

meget. Nå, Madame Bleu venter, jeg må videre.) 

For meget længe siden sad jeg en aften og så tv, som så mange gange før. Der er jo ikke 

meget andet at lave, når man, som jeg, er blevet isoleret fra omverdenen og derfor 

underholder mig selv hele dagen, hvilket jeg faktisk for det meste har det rigtig fint 

med. Og jeg læste i går, at sidher oftest henvender sig til eneboere. Så godt som alle 

sociale kontakter er droslet ned og de, der er tilbage, er ikke mennesker, for hvem det er 

naturligt for mig, at henvende mig til gennem e-mails eller facebook. Det er venner og 

familie. Det er dem, jeg foretrækker fysisk kontakt med, men som jeg på grund af 

diverse forhold hovedsagelig kun har mobilkontakt med. Så deet…. 

Men denne tv-aften var jeg vidne til en udsendelse, der vist nok hed ”Bagom Blixen” 

eller 

 ”Bag Blixen”?  

Udsendelsen handlede om tilrettelæggerens forhold til og kontakt med Karen Blixen. 

Og for os, der er interesserede i spirituelle og psykiske emner, er udsendelsen 

interessant. Men lige nu vender det sig i mig. Der er specielt én udtalelse fra Karen 

Blixen, der er blevet ved med at dukke op i mit liv igen og igen, hver gang jeg er lige 

ved at være færdig med de bøger, jeg her skriver. (Sjovt nok så jeg endnu en 

Blixenudsendelse fredag 15.08.14 og i dag har vi 18.08.14 – teksten med 

Blixensynkronicitet er altså forskudt 3 dage… og jeg har intet hørt til Sassa… Der er 

noget med nogen eksistenser, der kan det der med eksakt tid og nogen, der bruger 4 

dage om én jordisk dag, og her er det så 3? – Vær i Altet opmærksom!) Karen Blixen 

siger i udsendelsen: ”Kan man ikke blive en Kristus, må man nøjes med at blive 

kunstner!” Som om…! Jeg laver mig lige en kop kaffe, det forekommer mig, at jeg skal 

til at være aldeles skarp nu…øjeblik… 

 Integreret Uranus i 12. stråle – A piece of the creating Neptuncake. 

(Meget relevant for os og samfundet, da Neptun gik i eget tegn/Fiskene for en rum tid 

siden og sætter denne understrøm af Neptun/ Jesus-skikkelse og Neptun/kunst i gang 

som et flow. Mange unge ville frem i rampelyset – men de fleste gik i druk, da 

Blueprinttanken måske ikke måtte få fodfæste endnu – men det kommer! og Neptun 

samtidig også står for rusmidler. Druk er Neptun/(alkohol) i frit flow, og jeg fik ondt i 

fødderne, fordi jeg måtte tøjle Neptun/(healing) – og altså de nye kosmiske energier, til 
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Jorden – og Neptun også netop står for/påvirker fødderne som legemsdel og det jeg 

beskæftigede mig med var healing, samtidig med at være naglet af jordstrålerne på min 

matrikel. Jesus hang også på de høje Neptun-nagler, bare lidt over jorden, men fik 

sikkert også ondt i fødderne. Vi ved det bare ikke før os, der også levede dengang går i 

regression og fortæller om dét, der eventuelt foregik dengang. Og det er dit/mit næste 

skridt. Alt er som det skal være og man er naglet til sit eget kors, også i den grad! – det 

er dét, der bærer en…hov, hvad fanden var det lige, er det hele omvendt? Hvad er op og 

ned i en jødestjernes liv? Er det ét fedt og kun det kvindelige ribben, der går fri? - Hold 

da kæft, hvor megen mysticisme, der kan komme ud af sådan en multi-level-

sætning….bopbobbopop og boppe ned, i en uendelighed…Nisserne flytter med! 8 8 8 

og så det langøø ∞….)  Og tiden er inde til at du skal komme til klarhed, 

Kære. Modtag mit lys. Lad børnene komme til mig. NET OP nu hvor Merkur er gået 

ind i Jomfruen og er på hjemmebane. Men også med sin kritik, der går på en for 

snørklet tekst lige nu…en sløjfet tekst, der ligesom al tekst her i værket hænger sammen 

og mere og mere tager form som tekstsløjfer, der hvirvler rundt og rundt så det ligner 

cirkler.  

 Let there be light, I miss You! Der er noget Neptunsk over det! 

I går troede jeg, at jeg havde fundet vejen for bøgernes indlemmelse i 12. stråleenergi – 

kristusenergien. Knæk siger det forsigtigt i min husvæg Og netop nu giver tarmene lyd, 

fordi du ikke kan holde lysnæringen på rette niveau. Kristusenergien – 12. galaktiske 

stråleenergi – er jo summen af alle de andre 11 stråler, og det vil sige, at ved at samle 

hele bogværkets energier og derved ca. 8000 sider, ville jeg selvfølgelig få samlet alle 12 

stråleenergier i ét uendeligt værk. Og lysnæringen bliver en realitet i hver en vrå af 

kroppen. Kommer tid, kommer råd til det? Jeg guider dig i det, du ikke får andet steds 

fra. Respekter fortsat deres Koncepts niveau, Kære. 18.08.14 – jeg var lige ved at skrive 

2016---er det indsigter, der må vente? Jeg fatter ikke en skid og bliver værket på 8888 

sider før der sker et endeligt brud? 

 Cut Elly!  
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”Fint!” tænkte jeg, den sidder lige i skabet og det gør den vist egentlig hver gang, jeg 

tror, værket og det, der kaldes udvikling er ved at være færdigt og kun lige mangler det 

sidste…! Men denne gang går det op for mig, at jeg vitterlig ikke kan samle bogværket 

eller slippe ind i lysnæringen før jeg har vist, hvad jeg skal gennem værket her og har 

fundet de andre, idet det er afhængigt af, at jeg kan arbejde med IT – IT hindrer 

manifestation af 12.stråle - og det/IT blev jeg jo NET-OP afskåret fra via 24/7-arbejdet 

med at hente energi-bogstoffet og de nye universelle energier til jordisk niveau og 

derved via friktionen deraf, kunne skrive bøgerne. Downloade symbolenergien for det 

rigtige menneske: Manu. Så IT hører ikke til det rigtige menneske?Nej, det er blot et 

overflødighedshorn af forskellige aflæste energier og tjener til bevidstgørelse, men 

energibevidste mennesker behøver ikke IT. Og så skulle du heale friktionen samtidig, 

som den modsatte proces. Altså set skematisk og symbolsk – to tornado-trekanter, der 

mødes og går gennem hinanden og medfører symbolet af en 6-takket stjerne, eller 

fortsætter med at bane vejen for hinandens videre flow opad mod Universets 

komponenter og nedad, ind i Jorden. Hvor vi kan mødes som konger og dronninger, 

altså REX. 12. stråle er bindeleddet i den ruderformation, der da bliver symbolet. Så 

altså, logisk og principielt set skulle det kunne lade sig gøre at få 12. stråle med her i 

bogværket.  

 Og kun bruge IT ting, hvor det har helsefremmende effekt. 

Men Jeg bruger jo kun min pc som en almindelig ’gammeldags’ skrivemaskine. Dette 

sker på direkte bud fra galaksens eksistenser allerede i år 2006, hvor bogen ”Fra online 

til deadline” begynder. Men bogværket må jo så have helsefremmende effekt? Det er 

som om, der er uendelig mange lag af meddelelser på dette tekstlevel. NÅH ja – for alle 

memeterne og avatarerne er jo på vej ind i værket på dette level – klart jeg ikke kan 

afdække alt det! Det er jo deres metier!!!! Jeg skal bare være navet i midten af hjulet, der 

samler dem…får det hvide netværk til at stå frem –  

 broderskabet  

– og brødrene og søstrene på tætteste hold er jo vort broder/søsterskab på Sidhe-

niveauet! De første folk, vi møder i 5. dimension! Aha – og de har deres egne huse 

parallelt med vor verden. 

 Sidher man godt derinde?  Vi har det fint… 
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 Er der mad nok?  Bopbob….kom…. 

Vi vil bygge en verden….  som vi får forstand  

tralalalalaahlalalaaahhlah…da dii da da dii da da diiih da da diii…. 

Er der nogen, der vil være med på den Galej? Og hvilken tid er bedst? 

   

En kugle, der kan gøre hver mands og 

kvindes liv til en hellig bog og formæle 

dem i lysets krypt, velgørende forener.      

En kugle, der kan skabe den sande 

historie om medfølelsens brødre og 

søstre og en sjæls vandring på Jorden. 

Mere nøjagtigt blev der i 2006 sagt mig: ”Du må vælge mellem at lave bøgerne eller 

kunne IT på almindeligt brugerniveau. De to styresystemer kan ikke forenes!!!” ”Ja, jeg 

ønsker dig nær mig og ikke flyvende i cyberspace. Vi har vort eget net. Det hvide 

organiske net! ”Og derefter gik de i gang med at downloade ”Onlinebogen” og 

Forlaget REX. Direkte fra den indre jord, spejlende alle jer på den ydre side. Men vi to 

er ét og skal mødes nu! Du må finde en regressionsterapeut. ( Der mangler noget viden 

her, som de sand for dyden endnu ikke vil lade komme ud! Det er lige godt 

Satans!…Nej! men jeg kender ham! Han er en skjælm! Han bad mig engang forcere en 

klippekant. Sådan en laban. Jeg skulle nok alligevel have valgt at hoppe ud i det 

uvisse ovenfor i teksten…men…nå, ja…Det, der kommer til mig her er en hørbar 

melding: Fordi du kan tåle at høre det, er det ikke sikkert andre kan…Bopbob 

altså…hvor træls! Det, da det. Vi venter lidt endnu, Kære!....Her kører tydeligvis flere 

niveauer, men lad dem ligge, selvom de skaber uro.) Og jeg spørger så bare, hvornår 

skal vi ud over kanten? Hvornår kan vingerne bære? Er vi klar nu? Satan/Saturn giver 

dig den gave, at kende dig selv. Det er antikkens Fader og står bag den græske kulturs 

”kend dig selv, men intet til overmål”…Satan stod Jesus bi og var ikke hans fjende, thi 

Jesus sagde: Ingen kommer til Faderen foruden ved mig – selverkendelsen og 

blueprintbevidsthed. Men Saturn er den hårde læremester og bliver derfor kaldt ”The 

Old Devil” – pas på lag på lag af gamle overleveringer, som du ikke kender 

udgangspunktet og den okkulte sløring for! Symbolet jeg skulle finde på nettet, fandt 

jeg på en side med Sidher. Der var ingen forklaring, men det nærmeste jeg kommer, er, 

at det er et evighedssymbol, der drejer og drejer som en mølle med 3 vinger – 3 dage 

forskudt…er det sidhetid? Sit Fru Christoff! Og Sassa og møllesymbolet fra 7.-8. 

dimension er det 4 dage forskudt? Og hvem er så de præcise minut for minut – 
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saturnalsk mørke? Faderens mørke? Hovsa…det kan vist ikke passe, for min Saturn er 

spidsen i mit horoskops Yod – altså spidsen af ”Guds finger” – så lad os hermed slå en 

pæl gennem overleveringen af Satan og djævelens mørke-eksistens og illuminere de 

gamle dunkle bølger på dybt, dybt vand! Lad os sende voodopinden tilbage og slå hul i 

myterne. Lad os dræbe den ”Sorte drage” og det saturnalske mørke – det hører til 3. 

dimensions forståelse og vi må give slip på mørket i enhver tankegang for at være lyset. 

Nu var jeg lige ved atter at skrive forkert, hvilket utallige har prøvet, når man skal skrive 

ordet  ”dimension”. Man kommer til at skrive ”diemsion”. Lige nu vil jeg tage tråden 

op og skrive: 

 Carpe Diem Sion! 

 Carpe diem og brug  S - ion-erne!  MakeMake ret! 

  

 

Til sidst måtte jeg skabe en rød kugle 

undfanget ved den sorte drages død og 

inkarnere den i sjælens nederste hus og 

visdommens magiskole.  

 

Og bagefter kan man så ”fla´ u´” og stille sig på den rø´ plet, som vi kender fra Tv 

udsendelserne:  

 ”Danmarks skønneste hjem”.  

Nu er kraften fra den indre Marskriger rede til at tage sin indre verdenstjener i hånden. 



217 
 

 Verdenstjener på Jord. 

Gammel kærlighed ruster ikke. Alfa-omega fedtsyrer er pudse-light nok.  

 Men det ryger stadig. Der er lang vej for jernhestenene i DK.  

Dog hellere have en guldbold på taget  og en rusten kugle i hånden; 

end blive så Lotussur!  Fatter Fatter over hovedet for-Fatterne? 

 Og er spejlet ”foroven som forneden” ikke også til både højre og venstre 

hånd? Det er vel ét fedt?  Fedt nok!  

Hvor skæbnesvangert bølger lyset over vandene? 
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                                                 Fedt nok!    

Og Himlen svarede: ”Det´ ikk´ så Ring endda! Amen!  

                                                 Fedt nok!  

Vi er atter på ’den grønne gren’ råbte pc-en, og tog sig en spejlaffære med Makemake. 

Det var i hvert tilfælde ikke mig, der skiftede til grøn skrift. Men denne gang så jeg, 

hvordan det skete! Denne gang var der en naturlig IT forklaring. Som så bare allerede lå 

kodet sammen med billedet.Det har der ikke været før, men Lille Rama er jo også væk 

nu. Neej, den naturlige forklaring smuldrer alligevel lige mellem hjernehalvdelene, for 

billedet har jo aldrig været knyttet til tekst før…shit eller Sheat? 

(Der ligger altså ret så meget undercover i teksten – bl.a. også flere tidligere liv! Men 

det er nok foreløbig en privat sag. Alligevel ulmer det måske også i dit energi-indre?)  

Lige nu er jeg nødt til at logge af og tage på besøg hos min mor. Klokken er 13.53 den 

18.08.14 Er der noget måneknude her mon? Det føles let og ubestemmeligt, som om 

Vægtens skåle er lige fyldte på begge sider. 

 ”Det er en balancegang at ændre verden!” sagde Mølleren og tog sig en swing-ommer.. 

….Dit jeg, din sjæl og dit virke på Jord!  Fedt nok, nu V vi D!  

19.08.14 – jeg kunne have skrevet 2012 – hm.. Min mor sov dybt, da jeg kom og ville 

gerne sove videre, men vi var jo også dybt nede under coveret i går. Jeg tog videre til 

Marie for lige at høre, hvordan Marens bisættelse var gået. Og jeg ville også lige høre, 

om den bisættelse virkelig var foregået, som vi regnede med – om lørdagen. Det var 

nemlig tidlig fredag eftermiddag, at jeg hørte ”Amazing Grace” for mit indre øre. Den 

sang ønsker Marie sunget til sin begravelse, så hun måtte vel deltage i en begravelse nu, 

fredag? – Det viste sig at være rigtigt. Alle kunne komme fredag, så bisættelsen var mod 

forventning flyttet fra lørdag til fredag. 

Amazing Grace, how sweet the sound 

That saved a wretch like me 
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I once was lost but now am found 

Was blind but now I see. 

 Det vrimlede med hvepse i Maries lejlighed på 5.sal og vi måtte slå dem ihjel. Not very 

amazing. Men der var ikke anden udvej. Vi snakkede frem og tilbage om løst og fast og 

min næsetip begyndte at klø. Det plejer at være en indikator på ”besættelser”. Jeg blev 

lidt i tvivl, var det mon en besættelsesenergi eller en planetare energier??? Det vekslede 

ligesom hele tiden, så jeg måtte lade bedømmelsen være. Jeg gav op da klokken var 

16.08. Det måtte være planetarisk.(Det viste sig senere ved et kig i stjerneefemeriden, at 

Månen gik i sekstil til Jupiter 14.33 – så begge energiformer var i spil og men en samtale 

kørende samtidig var det ikke muligt at skelne i farten.) Men både Marie og jeg ved, at 

Maren ikke er gået over! Hun ved ligesom ikke, at hun er død og så alligevel. Hun er 

meget utilfreds med måden, hun er kommet herfra på. Der er både det ene og det andet 

utilfredsstillende element. Marie og jeg snakkede videre og jeg rejste mig for at gå ca. 

16.30. Vi rydder kaffebordet og jeg kommer til at stå helt stille i lejligheden – mine 

fødder snurrer pludselig mærkbart. Jeg ved fra min oplevelse hos astrologen, at der 

enten er tale om jordstråler på dette sted, eller at jeg bliver besat af en afdød – eller 

begge dele. Dette her er ikke planetstillingernes energi! Jeg kan ikke få energien væk. 

Jeg bliver ærgerlig over det indre Lotusmord fra D´Art Bleu, som har ødelagt min evne 

til at fjerne uønskede energier på effektiv vis som førhen. 

 Katastrofen er overhængende.  

Hvad nu med bøgerne her? Skal jeg ringe til A/S og atter betale 400kr bare for lige at få 

Maren over?...Det er altså for galt, at andre bare sådan tillader sig at ødelægge en! Og 

man kan ikke anlægge sag nogen steder, for hvordan kan man bevise det? Og når der er 

et Blueprint, så er det vel sådan, det skal være?! Det er vel gamle aftaler og Planer så?! 

Jeg siger farvel og går ud til elevatoren. Den er allerede på etagen, så det er bare at åbne 

døren og stige ind. Jeg åbner elevatordøren og en stank af husholdningssprit slår mig i 

møde og jeg ved den skyldes Maren! Maren elskede at gøre rent og lige til det sidste var 

elevatoren hendes personlige rengøringsprojekt til alles bedste. Hun syntes den skulle 

holdes ren og gjorde den vist ren ca . hver anden dag. Jeg går ind i elevatoren og ser 

straks, næsten som guidet, at spejlet i elevatoren er beskidt. Jeg bruger selv 

husholdningssprit til at pudse spejle i, så jeg ser og ved, at spejlet skal pudses! Men nu 

er jeg jo ikke lige så meget for rengøring som Maren, så jeg vælger at overse 

det…Maren følger med da jeg går ud af elevatoren og jeg er ved at være godt træt af 

hende! Hun følger med ud i bilen og jeg beder hende om at gå over. Det vil hun ikke. 

Jeg bliver vred og kalder hende en klæbeånd og kommanderer hende væk og fortæller, 

at jeg synes det er en dårlig måde at afslutte bekendtskabet på! Hun vil ingenting. Jeg 

beslutter mig for her på ”åben” gade at forsøge at sende hende over. Jeg kontakter et 

par engle, jeg laver vindeltrappe osv. osv. Englene tager fat i hver af Marens hænder og 
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underarm, men Maren gør sig tung og trækker baglæns og englene slipper hende 

faktisk. Nu er gode råd dyre og jeg er vred og siger til Maren at – så er det fandeme nok, 

nu kører vi over i Storcenter Nord, og så kan du blive sat af ovre i Føtex og leve resten af 

dit ”liv” sammen med de andre derovre! Ka´ du fatte det?!!! Du er færdig her og skal 

ikke være her mere! Du har selv set, at du er død, fat det!!! Men Maren vil ikke i Føtex 

og hendes ansigt toner tydeligt frem foran mig. Det er ligegodt utroligt, at sådan en lille 

indskrumpet svag kvinde kan blive til så stærk en klæbeånd! Jeg drejer fra og går ind i 

Netto. Maren følger villigt med som det tynde øl og generer som sædvanlig ikke nogen. 

Hun vil ikke være til ulejlighed. - Nej det er fandeme ”flot”!- Hun følger med mig hjem 

og vil da godt lige se, hvordan sådan en som mig bor, for det ved hun jo i grunden 

ikke…Jeg svarer hende, at nu lukker jeg døren op og lige indenfor i entreen er der en 

sluse foran spejlet og den har hun værsågod at tage – for nu er det altså farvel og 

tak!..Som jeg fornemmer det, så smutter Maren faktisk lynhurtigt ovenpå og ned igen til 

slusen i entreen! – ”Lidt nysgerrig er man vel altid….!” Og jeg tror faktisk, at hun 

frivilligt vælger at gå…men jeg har voldsomt ondt i højre skulderled, mens jeg skriver 

alt dette her, så hvem ved…også en slags ondt i halsen. Jeg tror dog nok, at disse 

symptomer stammer fra Lotusskolen, som skal have sløret identitet. Det sprang jeg 

nemlig over, selvom der var en slags tilskyndelse til at gøre det. Logisk set mente jeg, at 

man må stå frem, som dem man er på det spirituelle niveau, så jeg lod være – også fordi 

det vil sinke mig at skulle tilbage i teksten igen. – Okay det letter i kroppen nu….vi får 

se, hvad der sker. Men apropos gamle aftaler, så undrede det mig, at jeg lige pludselig, 

for længe siden skulle fotografere lysdisplayet i Marie og Marens elevator….Knappen 

lyser ved 4. etage – og 4.dimension er åndernes opholdssted! Idag giver det mening og 

når jeg tænker efter, så er det faktisk også heromkring den dato, at vi, Marie og jeg 

denne gang er omkring, at Maren nu nok ikke har så lang tid igen – og jeg ved, at 

Maren ikke overlever august måned…. 

13.03.14./12/3 Offertallet!  Kl. 14.21 /8 = Saturn/skæbne. 

Efter Maren i går ligeså stille forsvandt fra huset her, tog reflektionen over…pludselig 

stod hendes meddelelse klart og tydeligt frem…Puds Spejlet!!!! Og det var åbenbart 

vigtigt, men hvilket spejl? Jeg kom i tanker om, at det sidste jeg havde skrevet her, 

inden jeg loggede af for at køre til min mor, var om spejlet foroven og forneden og til 

højre og venstre hånd, og at vi atter var på den grønne gren…Vi var gået ned i energi og 

tættere på noget fysisk… Brikkerne begyndte af dukke frem af æteren og Opdriftens 

tornado sendte dem rundt og rundt indtil, de landede i et næsten færdigt puslespil. 

Højre og venstre hånd…giftemål hos de kongelige…der er noget REX over det, 

måneknuder der vejer lige meget. Altså fortid og nutid på samme tid. Digtet om den 
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røde kugle. Kristuskransen med lys i – Christian…Og NET OP denne lyskæde har 

”prydet” Rudolf med den røde kugletud i vores have gennem hele vinteren. I mørket – 

altså sjælsmørket ligeså, lignede det altid både et 4- tal, men også Jupiter. Og i går var 

NET OP dagen med Venus/Jupiter aspektet – en udvidet kærlighedsaffære? Og det 

billede, jeg ikke ville sætte ind i bogen her, fordi det kunne henregnes for en form for 

fallossymbol om man ville det og jeg nægtede at gøre det. Og alligevel, 

bunden/rodchakra af en rød flaske, med form som den flaske, der er udenpå bogen om 

Trismegistos, er en udfyldt rød cirkel….Jeg kender personen fra tidligere tider, fra det 

græske, fra det ægyptiske og som Christian den 4. Billederne af Wencke kravle på 

Rosenborg slots trægulve, noget der ligesom var ombygget når man kom ind i museet 

”Rosenborg Slot”. Min reaktion på den fine hvide krave med blodaftrykket og min 

underlige holdning til den første og eneste gang jeg har set det – eller hvad – har jeg 

selv vasket denne krave? Jeg står ligesom udenfor og ser alt dette REX. Min tanke var 

”Sådan ser det altså ud for eftertiden…” – hov…haha…nu står ordet her lige 

pludselig…”eftertiden”….jeg skriver disse bøger for ”eftertiden”….sig mig engang, 

hvornår skrev jeg dem??? 

  Der er så mange brikker, der passer sammen…Eksen og jeg, 

der ville have kaldt vor datter Ann Katrine og Chr. 4-tal var gift med Anna Catrine af 

Brandenborg…to lys på et bord, tre forløsende ord…Senere blev han gift med Kirstine 

Munk…og jeg ved ikke hvorfor jeg skal skrive dette her, for det virker søgt, men der er 

noget mel, der hedder MunkeMølle Mel…måske kender vi hinanden fra klosteret også 

eller er Susan O´Hara også med i denne REX? bare vi kunne gå i regression og udpege 

hinanden hver for sig og fortælle de samme ting! Dét ville være en sensation, der ville 

slå fundamentet væk under den konstruerede kristendom og sende den sande ditto på 

banen. Den vlle tage et kvantespring. Chr. 4-tal ville gøre Danmark og Norge til den 

stærkeste magt både politisk, millitært og økonomisk….Og D´Art Bleu er jo som en af 

Danmarks stærkeste healere allerede bosat i Norge…Og værket her er én lang sejlrute 

og vi leder efter et sunket skib, som traditionelt set er kristendommen, men der er 

meget, meget mere til disse multilevelbilleder end jeg kan gøre rede for her….Og 

Wencke og jeg, der havde venner i Kalmargade, og det beboerhus ,jeg fik arbejde i som 

led i et kommunalt beskæftigelsesprojekt, lå i Kalmargade. Værkets snak om Trankebar 

og slavegalejer…er det virkelig sandt, at der er mere REX gemt i de 8888? Sider end 

vi/jeg ved? Kan man finde sin sjælegruppe lyslevende den dag i dag og med lidt 

Tranchebar danse en menuet eller pas des deux sammen, som i 1600-tallet???? Hvad var 

al den tale om gensynets glædestårer med folk fra Konceptet? Hvilket Koncept??? Det 

nye eller det gamle??? Begge dele i ét måske??? Englene ville græde en sø af glæde. Og 

hvad kommer efter Opdriften og Fremdriften? Det gør glæden! Og hvem siger, vi skal 
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være i glæden? Det gør man på Sirius…Selemat Ja!...vær i glæden…Jo, det ryger stadig, 

Neptun er over os i dag og vi kunne blive overstimuleret af stimulanser og Ara-erne – 

kontakten kom derfra gennem et stort sort skorstensrør, men var det andet end 

kompakt energi, der fik et knæk ligesom mig selv?(21.08.14 Jeg kommer tilfældigvis 

forbi dette tekststed i dag og lige nu kl. 9.23-24 går det op for mig, at alle de knæk jeg 

hører i væggene må komme fra Sassa! Sassa har altså vitterlig været med hele vejen, 

som der gang på gang er blevet sagt! ”Vi er med jer hele vejen!”, så er det hel altså 

sandt – også Sassa/mig i ét oppe i galaksen. Hvor dum og tvivlende kan man være?! 

Men det hele har da også været for godt til at være sandt – jf. den planetare tolkning af 

Onlinebogens udgivelsestidspunkt!...Wow – jeg kan lige nå at blive høj inden jeg skal til 

møde i banken og dykkes igen. Jeg har et voldsomt energispild fra mit felt, som jeg ikke 

lige pt. ved hvordan jeg skal lukke. Måske skal jeg tilbage og ændre Lotusskolens navn. 

Jeg har lagt mærke til at web-stedet er begyndt at skrive linierne med forskellig farvet 

skrift i retning af det jeg gør her…så der siver viden og energi den vej ligesom til alle 

andre, der skal have glæde af de nye energier jeg fik via symbolerne og har måttet 

håndtere alene de 11 ud af 14 år…Jeg er bare så træt i dag og har fortsat ondt i halsen!)  

Når Neptun er så meget ind over os, som i dag, så kan man meget let fantasere sig til 

noget, der ikke er sandt. Man kan blive taget noget så grusomt ved næsen. Derfor siger 

jeg også her, at brikkerne og teksten er gengivelse af indsigter fra i går. Og alt i alt er 

det brikker, der er samlet over mange år! Men at der var tale om et sådant spejlkabinet, 

der pludselig kan efterforskes helt konkret, det er sgu da spændende! Vi skal bare finde 

den rette regressionsterapeut. Og om du havde læst hele værket, så ville du kende 

spejlkabinettet fra galaksens skib. Men her får du kun nogle hints: Grib boldene i luften! 

 Broken heart  og gammel flamme  ? En forkrøblet Elg, der 

kalder på en kuglerund rød tud.  Christiaaan…  

 by night… Vi bliver alle flyttet omkring som brikker på et royalt 

skakbræt  foroven som forneden. Der er noget Neptunsk REX og 
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gyldne laurbær over det…  Det er en gordisk knude i Danmark.  

Den har dog rødder langt tilbage  som en både hermetisk  og 

Neptunsk flaskepost.  Og man har vel i sjælens nederste hus og i 

visdommens magiskole fortsat sin stolthed (Jupiter/Forlag) i dag, så der er måske 

grænser for, hvor meget man vil/skal bukke og skrabe for dette her…. ??? Man 

må ankhe op i sig selv.           

Hvornår går det op for SKAT, at kisten er tom i dette liv, fordi det kostede så meget at 

gå forud…og når Krybben er tom, så bides Hestene? Dog bør SKAT kaste både 

 handsker og  håndklæde i Ringene, inden SKATte-Bassen 

ringer Forlaget REX ude af Ringen. SKAT bør se, at dette projekt breder sig som Ringe 

i vand og bringer en ny verdensforståelse med sig. Man bør forstå, at det ikke bare er 

noget, man kan lave på 3 år og uden økonomisk hjælp. Selv lille Maren måtte vi vente 

på , for ikke at tale om  kineserier på Grønland! Alt 

dette som et subtilt udtryk for Danmark i en historisk overgang fra én tid til en anden. 

Inden vi kan samle Ringene om guldet i midten uden at lave for meget rav i den.  
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 Fanget! Og så blev han sgu´ sur…       NET OP! . 

Mon ikke tiden er inde til at yde ”Den Sorte Perle” retfærdighed? Lad det ske inden den 

19.=1= Solen, i august 2014 er omme!  

 Hoc  Est  Corpus Meum !  R  

Gennem årene, hvor den ene bog er rullet henover min skærm efter den anden, er 

genialiteten og logikken og formålene med bøgerne blevet mere og mere klare og det 

hele svinger da også så ”højt” eller ”fint”, mens jeg skriver, at det er svært at forestille 

sig, at bøgerne aldrig ville skulle komme ud til gavn for danskerne. Og så netop på 

grund af IT! Der mangler altså noget her! Gud hvor er det dog irriterende! Netop, den 

rette gud mangler i IT! Men noget fik da adgang til dagsbevidstheden. Det er kun en 

linje mellem to trekanter, der skiller fårene fra bukkene.Ruder Es med lidt Zig i! NET-

OP! Så lidt, så lidt. – Vi går som linedansere på linen mellem 2 dimensioner. Et kort 

åndeløst sekund stopper vi op – og om lidt er vi borte fra den ene trekant og ovre i den 

anden. Den proces lige der, er valget mellem himmel og jord. Man kan være begge dele 

– f.eks. når man kanaliserer, men man kan også være der permanent i 5. dimension på 

Jorden. Blueprintet ligger her. Derfor er det muligt og bliver nødvendigt, at kunne føle, 

være og handle i/via sit Blueprint – Og bøgerne her er træningen til den bevidsthed. 

Hvis man ikke er sit Blueprint bevidst, så tolker man verden forkert og SKABER 

DERAF MØRKET!!!! 

Fik du set, dét du ville?  

Fik du hørt dit skræpperiii?  

For om lidt, om lidt er vi borte  

til den 5-tes symfoni…!                                                                                 (opr. K. Larsen) 

19.08.14 – Det minder mig grangiveligt om den esoteriske sommerskoles 

musikrepertoire. Vi hørte Beethovens 5. symfoni – skæbnesymfonien. Vi fik fortalt, 

hvilke åndelige mestre, der overstrålede de jordiske ditto. Denne dag var en stor dag for 

mig, for den viste vej til min fremtid. Min skæbne. Og hvis du endnu ikke har forstået 

udtrykket ”at befinde sig ude på marginalerne af bevidstheden” for at lave ” Den Sorte 

Perle”, så kan dette billede måske få dig til at forstå, hvad det mere ”konkret” handler 

om. 

Vi hørte flere forskellige stykker musik, men det jeg skulle erfarede startede allerede ved 

Bach. Og jeg har ved grød aldrig brudt mig om Johan. Altid finder mine tanker andet 

steds hen, når jeg har været i nærheden af Bach. MEN her skete gennembruddet og 
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forklaringen af næsten at stige ud af kroppen og finde på andet at lave til Bach. 

Pludselig opdagede jeg, at jeg inde bag musikken kunne høre Bachs inspirationsniveau 

til musikken! Ikke ”overtonerne” alene, men ligesom al inspiration partiturmæssigt ét 

”takt for takt”. Det bekræfter mig i, at Den Sorte Perle vitterlig kommer fra laget før 

bevidstheden og intuitionen og inspirationen. Det rørte mig, men nysgerrigheden blev 

måbende åbenbar…hold da kæft manner…jeg kunne høre lyden af 

krystalsyngeskålenes frekvenser – og mit næste projekt er jo NET OP at få købt disse 

krystalsyngeskåle, som i lyd svarer til NET OP svingningen i de symboler af energi, jeg 

fik i Konceptets dage! Galaksen har været her hele tiden med sin guidning af os. 

Kontakten har været der alle dage. Nu er de bare så tæt på, at vi kan kommunikere 

direkte. Jeg blev lige pludselig ”noget, ved musikken” og det var en lykkelig 

nysgerrigheds og manifestations- oplevelse. Nu gik det hele op med den højere vision, 

jeg havde fået sommeren før på Møn, omhandlende Danmarks fremtid. Wow, hvor det 

gjorde godt at komme på plads og få enderne samlet! Nu mangler så bare lige 

krystalskålene, som jeg ser mig selv bruge en kølle i hver hånd til – højre såvel som 

venstre. Løvens ord om, at ”Du er ingenting og ved ikke hvad kærlighed er!” forsvandt 

som dug for Solen. Jeg blev noget ved musikken….og da vi kom til omtalen af Wagner 

og hans inspirator Mesteren DK, dumpede en hat ned i hovedet på mig. Den lignede 

grangiveligt den hat mesteren DK havde på, da jeg ”mødte” ham på Møn, hvor han steg 

op af en bølgende krystalskål og hilste mig. Da billedet af Wagner kom op på tavlen via 

en gammel overhead så jeg, at hans og min hat var den samme… 

 ”Ar-hat mine Herrer. De har vel ikke handsket noget til min set?” 

Og jeg kender visionen for danmark og hvad syngeskålene skal bruges det. De bliver et 

dansk arbejdsredskab for at hæve svingningerne i Danmark. Derfor bør de kunne 

trækkes fra i SKAT. Men da også dette arbejde vil bero på donation og ikke 

nødvendigvis scceneshows med betalte biletter osv. –ja så må vi se, hvornår og om, jeg 

kan søsætte fremtidsvisionen for Danmark. I denne vision er der brug for alle og hele 

Danmark. Den gør mig glad og høj at tænke på. Men jeg må holde den for mig selv og 

vente på, at danskerne måske engang ved lejlighed bliver mig venligt stemt. Indtil da er 

det kun dørklokkerne, der bliver stemt i dette hus, i nr 40, som ikke kan forliges med 

min 8-er. Jeg må flytte først….jeg ved ikke, hvordan jeg kan nå frem til visionen i 

praksis. Men helt konkret, så flytter jeg i første omgang ikke ”Onlinebøgerne” med. Så 

meget ved jeg. Hvordan de kommer væk fra min kælder, får jeg ikke lov at se….Men jeg 

er hook på visionen om Danmark, så jeg flytter så snart det kan lade sig gøre! Der må 

blive råd til det hele på én eller anden måde…gad vide om navneændringen ikke er ved 

at være på plads. Jeg skulle gerne have et nyt pas! Hvis jeg ikke får snarlig fremgang i 

DK flytter jeg nemlig ud af landet og tager alt med herfra – bortset fra ”Onlinebøgerne”. 

Spændende bliver det. Uanset clairvoyance og blueprint, går man vejen tilpas uvidende. 

Også selvom SKAT fordrer en virksomhedsplan. Men visionen kan ikke gøres op i 

Kroner og Ører og årstal og nedfældede budgetter, men en form for REX er der over det 
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alligevel – nemlig det nye universelle Kronechakra. Så vi fortsætter bare…nej, jeg skal 

lige have min kaffe varmet og finde ud af, om den forkølelsesagtige tilstand, jeg har i 

kroppen i dag, blot skyldes de sidste dages tunge energier, der kun har kunnet matches 

ved at spise mig til en syret krop…denne opgave er et helvede at være i, men den er jo 

nødvendig – er jeg blevet bildt ind. Måske skulle jeg følge Majas råd og sige ”skråt op” 

ligesom alle de andre gjorde…Så ville jeg jo automatisk blive ligesom alle andre og det 

er jo det, jeg gerne vil være…men folk ser mig ikke som sådan…Ha! Det må jo faktisk 

betyde, at jeg har Uranus integreret! Uranus kan gøre at man betragtes som sær. Men 

oftest er der tale om intelligens. Hvad skal jeg så bruge sådan noget overfladisk 

astrologi til??? Måske at tilbagevise sociallægens diagnoser. Han brugte sikkert IT til at 

skrive dem med – og gjorde mig til taber, fordi han ikke havde Uranus integreret og 

derfor ikke kunne lave et match! Jeg har opdaget, at når folk ikke kan matche mit 

stelliums energi, så dolker de mig på ondeste vis… og bagefter får man så at vide, at 

man har lukket hjerte….mennesker er lavere end dyr, vision eller ej. 

Hvis du vil kende forskel på at leve nedtonet og skabe mørke – og at leve i Blueprintet 

på godt og ”ondt” som det indre lys, der udfolder jordelivet i den bane, vi er i nu, så læs 

denne hjemmeside forfra, lige NU! OG UNDLAD AT LÆSE ALT MED HVID 

SKRIFT. (Jeg sætter sgu da bare en side uden tilskrivninger ind først – så er den skid 

slået – men risikerer så selvfølgelig at læseren ikke læser videre….)Det var vist ingen 

skade til, at du gjorde det. Det vil skille trekanterne på midten. Deres egen dommedag 

er nær. Gør det nu, for effekten vil være, at din underbevidsthed alligevel får fat i den 

hvide skrift, men endnu ikke ved, hvad der står. (Ligesom jeg idag ikke kan få fat i det, 

jeg kan mærke ligger skjult af viden i teksten ovenfor – sensitiviteten for energi er 

afgørende!) Godt så gå ud og lav den kop kaffe og spis de chips! Og det har jeg så NET 

OP lige gjort! – Også chipsene! Det er altså irriterende ikke at kunne bestemme selv 

uanset om det er Blueprint eller ej. Når man nu ved, at der er en bedre veje og en 

livsbane over denne her! Hvornår kommer vi til den mere autonome del for jeget? Så 

tænder du energien af Blueprintet – den blå skrift (da den faktisk allerede er 12.stråle 

(mm.) Net op. – summen af alt = Sigma) og læser hele siden igen, med den merviden, 

der nu pludselig bliver synlig via den hvide skrift – som også er det hvide krystallinske 

lys – og som du allerede så ”har på fornemmelsen”, hvad der står i eller vil meddele dig. 

Forstår du det og værdien af det?Skråt op med alt det der! Nok er altså nok nu! Håber 

læseren kan mærke det om hovedet nu. Uhada som jeg nyser, energien må gå op nu? 

Men inden den hvide skrift blev samlet og blev hvid, samlede/sugede den alle farver til 

sig for at kunne bryde dem igen – altså er regnbuefarverne i bøgerne både lav- og 

højfrekvente i ét – både over og under 12. stråle. Og det gør f.eks., at jeg personligt som 

downloaderen føler, at jeg går i et tomrum på gud ved hvilket år! Opgaven var at gå hele 

vejen med de andre ved hånden, så du er ikke alene! Vi er med dig hele vejen! – men det 

føles ikke som en depression – og det er her lægeverdenen bl.a. (også) fejlmedicinerer 

folk og netop dét, værket (også) skal få dem til at forstå – så man kan tale frit om krop, 

sind og ånd alle steder i Danmark – for sådan er det bestemt ikke nu!!! Nej, jeg venter 

og venter på at kunne få lov at præsentere X, min viv.  Jeg gider simpelthen ikke 

kommentere mere. Vi læser bare – lort eller ej!: Lige nu går alle med en halv vind om 

psyken og man kan ikke engang få lov at ændre på det – endnu…Så lad os springe over, 
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hvor gærdet er lavest og hjemme-siden bliver bare som den bliver – jeg gider sgu heller 

ikke læse mere end højest nødvendigt – og lige netop det der med at gide at gøre det, 

det er den planetare stillings energi i dag – man gider sgu ikke…Det er dit held – ellers 

havde du fået 9 sider ekstra! De kom så bare alligevel. Summen af energi er konstant. 

Men jeg stoler på din intelligens – og som du ved – så er der aldrig spild af energi i 

Universet. Derfor er alt på samme tid. Alt andet ville være tidsspilde og tid er jo bare en 

energi…! Som man så ikke kan få nok af fra tid til anden og bliver ved at tro, man kan 

få. Det kan man dog ikke, for det vi skal, er at leve i en ny tid for at blive mættet med 

tidsenergi – nøjagtig som med lysnæring. Vi skal over i den parallelle verden – 5. 

dimension, men gøre den fysisk, via tidsenheden. Vi skal have en ny tidsenhed og 

dermed også ny tidsforståelse og energi og ikke blive ved med den lineære forståelse af 

tid. Men vi skal dog alligevel modtage en ny tidsregning; der så er beregnet ud fra andet 

end sol og måne og vor lysopfattelse. Men derudover baseres på lys, vi ikke kan se, før 

vore højere sanser og hjernecentre åbner og trænes og harmoniseres – og det er disse 

bøgers højere formål. Nok om det, folk gider jo ikke støtte op om noget. Så hvorfor 

egentlig blive ved? Det´ jo det.  Fordi så kommer tvivlen, og tvivl er Saturn og Saturn er 

skæbne og så kan jeg komme yderligere ned i energien igen og tage livtag med 

skæbnen på næste level , så der ikke kommer for megen indre viden med…Saturn er 

begrænseren, men også den inderste adgang til Universets rigdomme. Derfor skriver du 

bøgerne i denne minutiøse spændetrøje, for rent faktisk at lave et bogværk på så få sider 

som muligt! For at få folk over broen før ”Yellowstone”!(Ah, den forklarer jeg lige, giv 

dog folk en chance – Saturn står også for Egoet og det finder vi i solar plexus, som har 

farven gul, og den jordiske vulkan Yellowstone kan også blive vor skæbne, og kan rykke 

gulvtæppet væk under os ligesom Saturn ofte gør det.)  Saturn. Den, er den hårde 

læremester og hov…der røg resten af den viden pludselig…Uranus må have blandet sig 

i kampen, for Uranus plejer at være adgangen til Universet… og hvem gider lige miste 

terræn i en deling af fortrin? Det gør Neptun, så vi er godt på vej gennem vort 

solsystems energier – undercover… Vi får dem alle på samme tid og derfor fik jeg 

naturligvis også bare solsystemets energi i ét energisymbol dengang i Konceptet – så 

enkelt er det udenfor solsystemet…man må bare lære noget kompliceret først. Og det 

kræver man har været her og undersøgt sagen.   

(Men) jeg har stort set ikke mødt andet end kritik fra andres side trods jeg er kommet 

igen for at hjælpe, og det er før blevet forklaret på denne hjemmeside; -  at det er fordi, I 

møder spejlet af jer selv og at alt er givet fra høj kilde og er emulgerende stråleenergier 

på forskellig levels. Men det lader ikke til, at I rigtig tror på, hvad jeg siger Vi har alle 

adgang til mesterniveauet! Find din indre mesterkandidat her og nu! – men nu er jeg jo 

også af og til ca. 40 år længere fremme med bøgerne end den reelle nulevende 

tidsregning byder på. (Altså en linje…mellem to trekanter og dermed dualismen og 

himmel og helvede teorier osv. osv. Vi står på linie og går på line…og bopbe op og 

bobpe ned osv.) Så derfor er det ikke så underligt ikke at blive forstået, som så også er 

en 17=8´ers lod – og et surt show, idet en 8´er åbner alle kanaler! Også til Universet. Og 

hvad med de likvide midlers kanalisering over i de to Konceptfonde? Økonomigruppen 

mangler fortsat med sin viden… Men du gider ikke. Du vil hellere kanalisere, end at 

være mesteren selv. Men dermed også med begrænsninger, så du kan være den, de er 
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men kun i spejlet. Derfor laver jeg disse bøger. Det, der bare undrer mig er, hvorfor kan 

I ikke mærke lyset og spiritualiteten, bare fordi sproget af og til er markant og hvast? 

Måske fordi du ikke kan få Den Turkise Flamme tændt i dit energisystem endnu? Jeg 

ved det ikke…men tvivler du på min åndelighed og hvad der er blevet sagt, så vil jeg 

give dig mulighed for at se beviset for det åndelige felt, jeg skriver i her og nu: 

  Den Turkise Flamme. 

Denne aura er for så (h)vidt clean, idet den kommer af ”linjen” mellem to trekanter:  

   Hvor var hun dog trekantet i 2001!   

men den kan også se således ud, imens den højere                 /transcendente energi 

brænder den lavere auraenergi af og derved healer gennem det, der er spejlet af dig selv. 

Din indre blueprintbog, der er downloaded omkring dine øjne, så du kan se dig selv i 

spejlet, indtil dine slør fjernes og de ser verden på ny og ser, at 3. dimension var en 

illusion. Et design bygget på viden om energier og spaltning af stof. Øh. Det kan jeg 

simpelthen ikke forklare forståeligt endnu – sorry. Det må vente… men du fornemmer 

nok energiskiftet og skiftet i indre vejledning… Det betyder bl.a., at karma ikke 

eksisterer. Jeg bliver godt nok træt og tung og svedig nu..pyh hadada. Det føles som en 

hormonel hedetur. Hvem er energipåvirkningen i denne ikke særlig fyldestgørende 

baggrundsmail? 

Ahahaha – eller auraen kan se ud som nedenfor f.eks., når man udsættes for indre 

mordforsøg. Der blev hun lige godt lige slået bevistløs af tekstens mordenergi, hva´?! 

Går den så går den! Det´ da det…. Så deet….Fra 5.dimension er det muligt at 

administrere soulmanagement. Det er bl.a. Sidheviden og viden fra Druiderne og viden 

fra De Lemuriske Mestre, som er alle dem, der er gået over i den tredimensionale 

verden for at hjælpe lidt til med jorden på Jorden, mens resten lever illusionen om 

udvikling. 
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 Indre korsfæstelse. Og indre Lotus- mord . 

Hvad er hvad? - er mit indre kvad …(jf. digt i Onlinebogen.) Klokken er 15.34 den 

15.06.14, jeg må have en pause – måske man skulle lave sig nogle pop-op-gule-korn for 

at få lidt hvile i flowet. Måske er det nok med chipsene og så en kop kaffe?  NIX! Nok 

er nok for nu! Jeg må distancere mig yderligere. Det minder mig om billederne fra i 

morges inden jeg stod op. Synet af Krukken, uden de andre Krukker. Synet var som en 

REX. Først et liv som tilskuer til livet og nu et liv som tilskuer til dimensionen. Jeg 

kryber ud af dimensionen som firbenet, der forlader den jordiske krukke. Den Blå 

planet og det bølgende turkise og blå hav. Langsomt glider jeg ud af krukkens favntag 

og bliver til noget andet. Krybdyrhjernen løftes og får en helt anden funktion end 

tidligere. Blidheden melder sig og hormonbalancen bliver ligesom bare et bølgeskvulp 

førend det er forbi. Letheden, mildheden og glæden i en glidende overgang til noget 

nyt. 

     

       

Hvor krukket må man blive til sidst, når man bare ikke kan vente længere?  

’Canis Minor’: Vuf! Jeg ser dig, jeg hører dig, vi er alle ét! Ska´ jæ kom´? ! 

Er det en god idé tror du? Hvor går jeg hen? Skal jeg mon møde dig igen? 

Jæ kender en engel i dig. På store vinger fløj du hen til mig…Jæ ka bli Canis Major!! 

Hvor skal vi bygge? Hvor skal vi bo, Lille Fisk…? 

Nær vandet! 

Enig! Nu regner det – som om de salte tårer ved englenes sø ikke var vand nok…. 
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Se! Nu bryder solen igennem drip, drap, dråberne….Det var bare en overgang…. 

 Ja   

– I sofaen, med popcornskålen på lårene får jeg øje på månedsbladet ’Stjernerne’. Jeg 

læser lige dagens planettolkning: ”Gårsdagens aspekter er ligeså virksomme i dag, men 

Månen har nok fyret det værste af krudtet af og dermed taget det voldsomme tryk af 

trykkogeren. Du virker i hvert tilfælde ikke frygtsom i dag, bare lidt forvirret. Så 

dønningerne vil lægge sig efterhånden, som dagen går, og efterlade en meget stille 

stemning. Glæd dig.  Det giver tid til eftertanke eller bare til at lade op”. Det ser ud til, 

at vi NET-OP gør nøjagtig det, der skal ske. Hemmeligt, nemlig! Og klokken, energien 

og teksten er nu 12.12 – altså i vægtbalance og det er tid til pause. 

 Ser du nu, at alt i dette bogværk er tilrettelagt og skrevet længe før, vi nåede hertil og at 

min handling med popcornene var bestemt på forhånd og allerede for flere dage siden 

afspejlet i teksten som gule input… Skæbnen er lagt, OG derfor må vi også være her på 

Jorden af andre årsager end ”at lære”, have ”fri vilje” osv….tag dig tid til eftertanke og 

livtag med Skæbnen - ellers går det ligesom alle de andre gange, hvor du forlod siden, 

fordi du mener, vi har hørt det hele før og ”det er noget værre lort”…. tænk videre – DU 

er med i bogen her, for du læser den samtidig på et andet plan. Og hvis du er med, 

hvordan kan det så være noget lort? Det er jo os andre, der er lortet ikke sandt? ...) 

Men du skuer hunden på hårene! Nåhr.. Jeg har sagt dette utallige gange og alligevel 

får jeg aldrig en positiv bemærkning fra nogen. De´t da synd! Enig! Jeg sælger ikke en 

eneste bog. Er det sådan noget pis, vi har lavet? Nej, det skal nok komme, når folk får 

øjnene op for, hvad de er ved at miste!  Jeg får ikke en eneste mail. Det var da ligegodt 

s….. Bi nu lige lidt, din hveps… (Aha, hvepsene var altså også allerede indskrevet på 

”hotellet” i hækken og ved Marie på 5.!) Jeg bliver ikke hørt i pressen. Jamen altså, det 

er jo forfærdeligt! Det skal være sådan, indtil vi er klar. Jeg bliver ikke regnet for en skid 

Står det i manualen, det skal gå sådan? Se lige efter, du…Hun skal bare have lidt 

opbakning. Det sørger jeg for! Vuf, så behøver jeg ikke være med i kuldet denne gang.–

Bare tavshed eller negativitet og angreb mod mig, bevidstgjort for hende selv  via den 

person, der har valgt at se lyset og opleve lyset i det jeg laver og derfor også har valgt at 

bringe mine ord ud i en mindre offentlighed via Facebook. Nåh, jæ mente nok, det sku 

ud… Og jæ si´r Fjæs, Fjæs , riv, riv, riv at være baggårdskat, det er et hundeliv… Vi 

holder lav profil lidt endnu. Det er jeg taknemmelig for, at hun gør selvom det burde 

være en tjans, jeg selv stod for – altså nettet og profilen. Net-op, men det svinger for 

lavt. Fjæset altså! Det er på grund af chipsene. De giver dobbelthage i længden. Men 

styresystemerne i mig og verdens IT kan ikke forenes – jeg findes på det organiske net 

– og der har jeg måske allerede snakket med dig over æteren?! Hov, skynd dig, gem dig! 

Pyt da med det, hun er harmløs. Bopbob!!!Det er hun jo netop ikke! Snakker hun med 

os i æteren, vil vi blive tvunget til at købe hendes bøger. Hvis hun er på inter-nettet, så 

kan vi ikke forenes og så bliver fri for at købe noget! Det er dét, der kaldes frihandel! Og 
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det, der er 12. stråle, der går lige til stregen! Der går PÅ stregen! Ja grænsesøgende har 

hun jo altid været…Men spærrer nettet virkelig for Net-handel? NET-OP! Det er liige 

lovlig inter nettene, synes jeg! NET-OP, det er den frie vilje…Kan man NU forstå 

noget? Det´ da let – man er bundet og fri på samme tid og er man på vej til 5. 

dimension, så ligger bøgerne allerede nu Online lige til Deadline! Og så? Du ska ik´kig´ 

på mig, jæ ve ingenting, jæ bor i en baggård å hår åldi læst en avis! Der står jo heller 

ikke noget Online i aviserne. Jæ er lig´glad, nu går jeg ind og netter mig…Der blev hun 

lig´godt ligbleg! Ja. Der er ikke meget Maren i kæret over hende mere. Vi nærmer os vel 

også deadline…Det skulle jeg mene. Eller er det bare en overgang? 

Jeg arbejder på de indre planer og bøgerne er kun ”restaffaldet”, mellem 

dimensionerne, som bliver samlet og givet form, så noget usynligt bliver synligt. Det er 

emulgeringen i energisuppen og de boller af viden, der kan samles der, så det er muligt 

at hoppe fra sten til sten hele vejen eller gå jævnt derudaf, mens Vejmanden vender og 

lægger de sidste sten, så mine frø kan falde både på stengrund og marker. Det var min 

skæbne, mit Blueprint, at sørge for at downloade og emulgere den nye tids energier i et 

fastlagt spektrum af lys.  

Dette arbejde er ved at være færdigt, men bøgerne kan ikke blive færdige…hov, hvad er 

nu det??? Der er åbenbart en bi i mit vindue! Den har ikke sagt en lyd på noget 

tidspunkt. Gør bier det? Sssssssåvidtjegved… Jeg anede ikke, den var der, så var den 

blevet hjulpet ud for længe siden…øjeblik…jeg må lige hjælpe den ud i det fri….Hun er 

nok skide bange for karma…Vi var flere, der var druidemestre, og den slags kærlige 

erindringer hænger ved. Som en klæbeånd. Den var da godt nok total fyldt af støv efter 

den tur rundt på terrasso-karm(a)en! Det var aldrig sket ovre ved Maren med kluden! 

Den Maren er vist ved at ride dig som en mare! Ja men, ka Maren, så Kumara osse! (jf. 

tidligere bog.) 

Sådan, done! Og jeg ved jo godt, at det ikke er den første bi i bogværkets tekst og at de 

som regel skal signalere: ”Bi nu lidt!” Men denne her var påfaldende støvet og ordene 

fra min gymnasietid dukker frem af glemselens dyb: ”De higer og søger i gamle 

bøger..” Og det er jo lige bestemt det, der er pointen her: ”Hvorfor vil man ikke have de 

bøger, der er på forkant af forkanten?” Og trækker fremad! Hemlig! Nemlig! Svaret 

kommer promte…fordi de ligger så langt fremme i ”energitid”, at IT atter er afviklet, og 

indset som den forkerte, altså metalliske, måde at komme frem på….Hvorfor så ikke 

bare downloade bøgerne gennem det niveau? Net-op, hvor svært kan det være? Det er 

vel derfor, hun laver en højere syntese af de to måder?!! For at undgå det metalliske? 

Jamen så får hun ikke de lysnæringsstoffer hun skal! Stik hende noget kobber! All right, 

jeg stikker hende en plade med den flade – ahahahahaha…Jamen er det en højere 

syntese, så må hun også have en mess(e)ing legering! 
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Cu+++ Blandet fornøjelse! Puds-igt!  

Byssan lull koga kittelen full, där kommer tre vandringsmän på vägen…. 

01.07.14. Så er jeg tilbage på den hvide og kursive skrift, for sådan skal det være i dag, 

det er energien i dag. Klokken 14.50 går Merkur frem igen, så bliver al kommunikation 

og vidensformidling lettere. Lige nu står den ligesom stille og alt trækker lidt i langdrag, 

men det er så det planetare logos, vi er underlagt lige nu, mens denne sidste 

hjemmeside i Sigmabøgerne tager form. Heldigvis endte det med, at det trak så meget i 

langdrag, at den ikke kommer ud i den danske befolkning, in space som sådan, på en 

retrograd Merkur. Meget har denne galaktiske opgave budt mig, heriblandt utallige 

udgange med tiltag på retrograd Merkur. Nu er jeg jo ikke astrolog, men jeg har ladet 

mig fortælle, at starter man noget nyt op på en retrograd Merkur, så trækker ens 

forehavender i langdrag. Måske ender de blindt, eller om det skulle være en forretning, 

så må den lukke. Der kommer i hvert tilfælde en del problemer og forhindringer 

undervejs. 

Set i bakspejlet, så har jeg ikke haft andet! Men nu handlede hele opgaven 

jo også om afdækning og forvandling af det indre skyggemateriale i mennesker, dyr, 

planter og samfund – og vel til dels også vort solsystem som sådan. Jo, lige præcis vort 

solsystems indre skygger. Jeg kom ikke så langt med det endnu, men under 

forfatterpseudonymet Sigma Maldek: Fra galaksen til jordboerne. Forlaget REX (ej 

udgivet), kom jeg i kontakt med solsystemets aftryk af de æteriske planeter, eller rettere 

bare tæt på den, der hedder Maldek også kaldet Lucifera. Jeg opdagede, at de toner, der 

har lydt om denne itusprungne planet nok er lidt forfejlede. Og sådan har jeg gennem 

Sigma: Denne Sorte Perle. Forlaget REX (ikke udgivelsesbar p. gr. a. manglende IT-

kendskab) opdaget mange, mange fordomme om vore liv og tolkningen af dem. Der 

bliver en del at rette op på, når vi forlader 3. dimensions filosofier og esoteriske viden. 

Husk på, at alt, hvad der er esoterisk viden i dag lige NET OP er skrevet til livet og den 

mulige forståelsesramme i 3. dimension. 

Mit liv har altid formet sig sådan, at det jeg ikke behøvede at lære noget om, det gik jeg 

forbi, selvom det havde stor og måske afgørende betydning for andre. I dag sidder jeg 

så her og ville meget gerne have vidst en del om alting indenfor det esoteriske område. 

Men af én eller anden grund, så er jeg blevet ”forskånet” for nu at skulle aflægge en hel 

masse viden igen, som ville være blevet til mit livsfundament! DERFOR er der så 

megen viden, der ikke skulle ud til masserne, men blot vedblive at leve i det skjulte. 

Hele tiden som en okkult viden, der blev holdt ved lige som en stille indre flamme i 

menneskeheden. Afhængig af formidlerne fra ”generation til generation” af indviede, er 
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denne viden blevet fordrejet. Derfor kom der bøger frem, som dem Alice Bailey m.fl. 

formidlede, og det lille atom af viden kunne brede sig i friktion med, hvad der ellers var 

gang i. Men jeg har ikke skullet deltage i hele dette indre ydre flow og show. Jeg er gået 

en anden vej, nemlig via mit eget indre showroom. Det betyder, at jeg har modtaget 

min indre viden som en erfaring og har derfor siet meget af det esoteriske fordomsfulde 

andesnadderi bort og skåret ind til benet. Eller var det ikke netop omvendt? Jeg tog fat i 

snadderiet og foldede det ud i stedet. Alt det, der lige netop var det okkulte, der ikke 

måtte have lov til at være blandt folk. Dér lå den sorte perle. Dér lå den ægte okkulte 

vare, men den er nu illumineret i Den Sorte Perle. Det gav sluttelig en essens af 3-tallet 

og 4-tallet indlagt i en kugle. Det er basisinformation, men jeg kan ikke sætte 

”undervisningsord” på det endnu. Det er en dyb indre viden, som er oplevelsesbar i 

Den Sorte Perle og som er blevet til en begejstring for Blueprintet. Blueprintet er 

foreningen af dimensionerne. Det er selve tærskelvogteren og den flytter sig hele tiden 

foran dig i takt med din metier, i takt med din yderste formåen. Det gør at livet hele 

tiden har sine opgaver og sin helt klare mening rede til fordøjelse og deraf kvantespring. 

Man behøver ikke medicin, man behøver ikke diverse behandlinger hos terapeuter osv. 

med mindre de ligger i ens Blueprint. Det har de gjort i mit blueprint, fordi jeg skulle 

bygge Den Sorte Perle af mit ”Sorte” drageaspekt. Derfor har jeg hele tiden haft stikket 

fra Yoden lige i øret, så jeg kunne ”høre”, hvad der skulle ske, hvis jeg f.eks. skulle til 

en healer eller kinesiolog eller kanal eller astrolog eller TFT eller andet? Og det har hele 

tiden været en torn i øjet, ikke at kunne få lov at virke i praksis med alt det, jeg havde at 

give af. Alle andre måtte og kunne. Jeg måtte og kunne ikke. I dag ved jeg nu lige 

pludselig, hvoraf denne tekst udspringer. Det var jo det vi kom fra allerede i efteråret 

2012…Jeg skulle heale korsfæstelsen. Det var jo derfor, jeg gik i inkarnation. Jeg skulle 

heale korsfæstelsen, den indre såvel som den ydre. Det kardinale kors, skriver jeg så her 

uden at kende en skid til den esoteriske viden og astrologiske viden om dette. Det sker 

bare. Ordene kommer bare og de tager mig en høstblomst. Det er ikke mit level af liv. 

Men hvad er da mit level af liv. Igårr var det sidste billede af mig selv, inden jeg trak 

dynen over mig, et billede af mit hoved med en tornekrans omkring. Og jeg vidste, at de 

justeringer jeg har modtaget fra åndelig side i mine tindingers mistralpunkter nu 

symboliseredes af denne kristi tornekrans. Var det dét, der var formidlet i healingen 2. 

pinsedag…Christbody. Justeringerne er ”færdige” og alt kan samles og hele min 

pulveriserede møllehjulsmalede og melede hjerne kan samles og nu lave en sidste ny 

bolle på suppen Den Sorte Perle…Men da den jo allerede havde sin essens klar inden 

jeg begyndte, ja så må jeg jo have været ”Christboby” allerede inden jeg gik i gang. Og 

det svarer netop til min egen erfaring med at skrive og udfolde Perlens Perlemor. 

Regnbuen har stået mig bi. Den højfrekvente farvehealing har stået mig bi, både i det 

synlige på pc-en, men i særdeleshed i det usynlige. Pc-ens farver er blot en downloaded 

version af regnbuens healende frekvenser til alle tanker og følelser og skavanker i det 

hele taget. Det har betydet, at jeg måtte påtage mig en del af andres ubalancer for at nå 

frem. Noget, der forhåbentlig stopper nu. 

Enhver energi kan trækkes frem igen, hvis man ikke forsegler det niveau, man er på. 

Derfor har jeg været forseglet og åbnet et utal af gange for at lave dette bogværk. Fra at 

leve livet som atmisk atom, har jeg skullet gentiltrække de allernederste energier, der er 
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mulige med mit horoskops atomare udgangspunkt. Og det er gjort ved at hente 

energien fra andre – altså deres skygge og ubalanceenergi – og i stedet via ord og energi 

at bytte om med lys. Derfor er Bachs blomsterremedier heller ikke noget, der gælder i 

fremtiden. Der er simpelthen kommet andre boller på suppen. Højere viden simpelthen 

om alt og intet. Denne afdækning sker her i Den Sorte Perle og er den første Drage, jeg 

skal sætte i luften, som samler alle de andre.  

Tornen i øjet.     

Dobbeltspejling så pelsen stritter   . 

Det, der engang var skrevet på papir. Er nu manifesteret. Hellere have én fugl i hånden 

end ti på taget. Men 1+10=11 og derfor skulle årsags-virkningsforholdet (11.stråle) lige 

frem i lyset. Det gav så én samlet perle, altså 11+1=12, men det kunne jo også have været 

et regnestykke, der alkymistisk så således ud: 1+10=11=2+1=3, (??? måske man liige 

sku´ ha´ delt tanken ud dengang, jeg skrev det!  )som så kunne være 3. 

stråle og muligheden for lige netop at bruge en højere intelligensform og kanalisering 

osv. og ad den vej formidle det indre til det ydre og omvendt, når alkymien når ud i 

samfundet. 

  Manifestation.                                          

Men netop her hopper kæden af. Samfundet vil ikke være med. Samfundet og I kræver, 

at livets essens foregår i det ydre, men det er livets indre essens, der driver mig. 

Samfundet og I kræver at den befriede essens stadfæstes i det ydre, som et trykt 

bogværk eller en CD-rom til jeres pc. Det er også ok og det er det, jeg er gået for at lave, 

men IT gør mig, der går med den indre bevidste og frisatte essens til taber, fordi jeg 

ikke kan nå dett ydre IT niveau mere end jeg gør det her og nu. 
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Fra mit galaktiske felt, fik jeg energisymboler fremkaldt i mig selv. Jeg fik de 

formularer, der førte til essensen. Jeg fik dem til det ydre via automatskrift og gav dem 

atter videre til det indre i andre personer – via et videns- og healingskoncept – 

manifesteret fra det indre til det ydre i 2001-2004. Vi blev løftet til et højere aktivitetsfelt i 

det indre, men det betød et lavt aktivitetsfelt i det ydre. Det blev ikke accepteret, det 

blev ikke anerkendt, det blev fordømt og samfundet og IT lukker og slukker nu for det 

hele. Med mindre, det er danskernes og Danmarks Blueprint, at Sigma skal leve fysisk 

manifesteret og ikke dø som en ufrivillig abort. Jeg kan sige, som der blev sagt fra 2001-

2005 til Konceptets medlemmer: Du er ansvarlig for Danmarks fremtid. Det var så sandt 

som det var sagt, men ikke på den måde man troede, man var ansvarlig. Thi ansvaret 

var dybt okkult. Ansvaret var, at lade mig overtage deres skygger og få givet lys til 

gengæld, undercover gennem breve hentet telepatisk fra det indre til det ydre. Det blev 

man både i det ydre og det indre pissesure over – fordi man ikke forstod sit ansvar – 

ikke kendte til denne form for energiansvar. OG lige netop her skyder den esoteriske 

viden sig selv i foden! Lige NET OP her i de dybere eksistenslag gælder reglen om, at 

lige tiltrækker lige ikke og ej heller, hvad du sender ud vender tilbage til dig selv. Det 

kommer fuldt og helt an på opgavens karakter og hvilket lag af energi og atmisk 

udfoldelse man har gang i!!! Reglerne eksisterer, men kan bøjes nøjagtig som en hvilken 

som helst anden lov!  

 Fod-noter      

Man bestemmer selv, hvilke love, der skal gælde og det bygger bl.a. Blueprintet. Men 

de esoteriske love er ikke mere værd end de fysiske love! Du må ikke slå ihjel, men du 

må flytte energierne, så tanken om at slå ihjel ikke kommer frem. Det er dét, vi er her 

for ”at lære” og nu ved du det. Der er bare det ved det, at dette ved du allerede, så derfor 

er du her ikke for at lære det, men for at generindre det. I hovedtræk så er alt, du 

behøver blot, at være her. OG det har alle andre end sultende og udmarvede, 

hungersramte folk glemt. De er tornen i øjet på os alle og derfor skal de være her! Men 

der, hvor vi alle, inklusive dem, skal hen er, at åbne de nye centre i hjernen, så de 

hungrende kan eksistere på lysnæring og køernes prutter derved kan mindskes i antal 

og hele kloden overleve som planlagt.  

Det eneste vi skal er at - flytte energien.  
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Der er ikke 5 kopper pis, der taler for at begrebet udvikling eksisterer. Det er en illusion 

af de helt store i 3.dimension. Gud mener, ”at du ingenting er og at du har gjort meget 

forkert eller også er du så ny i gårde, at du skal i lære på Jorden – eller du skal straffes 

for noget, du tidligere via dit medfødte temperament har begået”. Nul Putte – glæd jer. 

Karma er hvad det er og det kan laves om på sekunder. Derfor er det ikke et reelt 

problem, men tjener en hensigt, indtil hensigten har overlevet sig selv! Jeg fik 

energinøglen til at fjerne det. Jeg fik også nøglen til at ændre på nuets horoskopiske 

spændinger – og det går derfor forrygende med at skrive i dag, hvor alle I andre måske 

ikke kan få hjulene til at dreje rundt.  

  Kom i omdrejninger. Krone for krone.                                                                      

Det eneste jeg behøver, er at dreje energi-nøglen om. Den indre nøgle drejes om. Det 

får den effekt, at man også i det ydre drejer nøglen om og forlader et rum eller en rum-

tid og sætter den nye nøgle i den nye lås, hvori den passer som hånd i handske. 

Forleden handske, tabte jeg min dag. Jeg fandt efter den i flere dage 

uden at søge den. Til sidst hulede jeg ind i en stor kigge, hvor der sad 3 stole på 3 

mænd. Jeg tog min dag af og sagde: ”Godhat mine Herrer. De har vel ikke handsket 

noget til min set?” – Da slog latteren en stor forsamling op, thi jeg havde lommen 

hængende ud af handsken! 

Arhahahahahat, den var god. Sommerkinderæg! 

Den ska´ vi da bruge i værket! 

Klokker Sigma! Nu har jeg vist påbegyndt teksten for 01.07.14 på et forkert sted. Der er 

jo allerede skrevet med gul kursiv nedenfor og det var jo gårsdagens farve. Det er 

håbløst at folde en tidskugle ud på en linje! På den anden side set, så stod der jo: 
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Byssan lull koga kittelen full, där kommer tre vandringsmän på vägen…. Og de var vel 

blevet trætte af at gå vejen og havde sat sig ind i skyggen i hulen. Du ved jo nok: 

Den ena var så halt, den andre o, så blind, den tredje säger alls engenting, for på himlen 

vandrar 3 stjärnar – den ene så vit, den andra så röd, den tredje är Månen den gula. Den 

vita vår tro, den gula, vårt hopp, den röda är kärleken. Den 1. mand er Gud, den 2. mand 

hans søn, den 3. mand er kvinde en jungfru Maria. 

 Gok, gok i nødden! 

O at være en høne,  

ingen kan finde, hvor er.  

Gemme sig dybt i en have,  

pikke et rødhudet bær. 

 Plukkemoden?   . 

Alt foregår i cirkler og kugler og Den gordiske knudes opløser, må derfor nødvendigvis 

være en Sløjfe  

 ”Mester på Jord”. Kært barn mange navne… 

Men når noget er en kugle, en cirkel og en linie på én gang og endda indlagt i et 

Kinderæg, - ja så skal det jo blive for meget på én gang!  

Og sådan er det også nu. Klokken er 17.38 = 19 = 1 og jeg må holde for i 

dag! Time´ s up Folkes. Mit skulderåg værker og svider, men glæden når vi lige med 

huuj og sving…..  
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 Vi ´ på vej´n igen, for at titte lidt på verden og hele værten… 

Det forklarer jo også grafikerens vanskeligheder allerede i 2001/02, hvor mine brochurer 

for healing og kanaliseret terapi skulle laves. Og helt galt gik det jo, da 

brochureenergien fra fremtidens ”1001 Nats healing”s-terapi skulle trykkes:  

21.08.14 Jeg bruger disse farver i dag. Der er måske noget ”Grøn Gren” eller leverenergi 

over det? Jeg er frygtelig, frygtelig træt og syret efter gårsdagens aurafotos.  

 Jeg måtte kaste håndklædet i Ringen i går og rette mig efter en 

kanalisering for lang tid  siden, om at få lavet en amulet i samarbejde med Shamanen 

og D´Art Bleu. Jeg kontaktede Shamanen via mail for at få lavet en amulet, som kan 

man beskytte mig mod flere uvedkommende energier. Jeg tror nemlig ikke, at de 

symbolenergier der snart skal åbne har den effekt. Men hvis de har, skal disse energier 

også kodes ind i et par krystaller. Det bliver totalt nødvendigt for det videre arbejde med 

bøgerne, så jeg ikke mere dumpes i energi, inden jeg når til Konceptets beskyttende 

energier, som vi i sin tid fik at vide, var det højeste. Amuletten bliver et midlertidigt 

arbejdsredskab ligesom krystalskålene. De burde kunne trækkes fra i SKAT, men det 

forstår SKATteBassen ikke. De ser bare helst mit virke lukket. Jeg synes jo det Hybris 

fra SKATs side, at gøre sig til dommere over - og lukke det højeste energilevel i 

Danmark. Men de er jo ikke de første, der har den metier, men forhåbentlig de sidste! 

Nejh, hvor er jeg træt. Det er som om flere og flere suger på lappen… 

  Englen.  Sorry! Det var bare for meget energi i ét 

”1001 Nats Healing – vejen til et godt liv” skulle trykkes. Alt ramlede sammen hos 

grafikeren og på trykkeriet og alt måtte genopbygges i sættersystemet i IT-ens hellige 

navn. Sådan er det bare – og alligevel kan man finde på at rådgive mig om, at jeg bare 

skal integrere Uranusenergien, så kører det hele…Broen skal vel bare bygges?! Hos 

hvem? Og af hvem? Hos Mølleren! 
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Skrædderen og Den lille Mand 

Og når Møllen rigtig svinger  

rundt med sine store vinger,  

sååhhh det let at gætte,  

at det blæser!!!                                                                         Karmafri. 

 Mormor, hvorfor har du så store vinger? 

Det er for ikke at gå med en ½ vind, min SKAT! 

Uranus er den planet, der står for elektricitet, computere, nye opfindelser, frihed, 

revolution og hjernens og nervesystemets funktioner….Men var disse hændelser 

allerede i 2001/2 ikke bare udtryk for, at den IT, vi har gang i, er baseret på for lav 

hjernekapacitet hos opfinderne, når den ikke kan klare Universets krav? Den er vel 

blevet bedre nu!  

 Sagde du noget?     Nyt indlæg i skoene! 

Er det mig eller de to andre, der skal integrere Uranusenergien, selvom de vil 

foretrække bare at tage en tur i Føtex?! Vi har vel hver vores at slås med…Men man 
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behøver ikke at slås, for alle integrerer jo Uranus gennem lige NET-OP computerne, 

men for hvem, der er integreret, er der direkte universel kontakt.  

Fra ikke at støde nogen  til absurd nok at støde nogen . 

Og de integrerede har nu ingen lovlig gang på jord mere. Det handler om at tage sin 

jordiske mission alvorlig og komme til at kunne høre, hvor man skal hen og efter hvad. 

NET OP! Men de to ”adskilte” hjernedele vil helst i Føtex, for de har ikke integreret 

Uranus. De går lige til øllet med Venus. Derfor hører en integreret Uranus sammen med 

et samfund uden penge og derfor kan et værk beroende på en integreret Uranus ikke 

splitte sig og derved tjene penge – medmindre det bliver en form for kunst og dermed 

frasiger sig store dele af 12. stråle med kristusenergien og derved en gran grøn gren af 

sin renhed – altså indlemmer noget lort på den ene eller anden måde….Eller også får 

næstekærligheden repræsenteret ved, at andre laver IT-arbejdet – gratis! Og at Venus 

omsættes til den højere form for betaling – nemlig donation. Nå, der kan man bare se – 

nogen får teksten om gratis og donation til at stå stejlt på sit!  Teksten ville gennem 

flere forsøg ikke omgøres til kursiv, men det er vel også kun det frønnede bræt, på Jens 

Vejmands grav, der hælder slemt til siden. Donationerne skal jo rejse os alle til fælles 

Opdrift og Fremdrift. Jeg kan ikke skrive mit donationskontonummer, men du kan 

finde det i bogen Sigma: ”Fra Online til deadline” Forlaget REX – NÅåh nej, der finder 

du det jo ikke,  for den bog kan du jo ikke købe, for SKAT mener ikke, der er et Forlag, 

når der ikke bliver solgt bøger. Så de har tvangslukket det! De kender jo intet til, at 

højere viden først må komme ud til rette tid, til de rette personer. Og de personer, der 

skulle i kontakt med ”Online-bogen” de har fået kontakten – en enkelt endda som 

”spontan genese” i vedkommendes bogreol. Hvordan kunne det ske? Jæ V D ikk´ø?  

De første og fleste smed den dog tilbage i min postkasse, andre lånte den senere på 

biblioteket. Så min eneste mulighed for at komme videre er, at aflevere bøgerne gratis 

på biblioteket – og der er det jo så tilfældigvis sådan, at de næppe kan sige nej til en 

boghappening med en bog, de selv har kendt værdig til at stå på deres hylder???!!!! Hvor 

er alt dog minutiøst planlagt, så alt folder sig ud til rette tid. Hvordan kan du 

underkende Blueprintet ??? Lad mig lige se den sjælsmanual der, er det så´n det skal 

gå, eller hvilken Livsbane går vi lige i nu? Sku´ vi ikk´ mærke skiftet her et sted i 

nærhenden? Deet jo det…Bopbobboppeopogbopbened…I en uendelighed… Er det dit 

ego eller din indre kerne, der kræver den frie vilje?? Og så mangler vi lige kärleken. 

Hvordan kan du tro, at det kun er dig, der læser de rette selvhjælpsbøger, der når frem? 

Hvordan kan du tro, at åndelig jantelov er vejen frem? Hvordan kan du tro, at kun de, 

der kender den indre alkymi er dem, der er længst fremme? Det kan jo være, at den 

lærde er så meget færdig, at vedkommende kan tillade sig at komme som ufaglærd!  
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Rejs jer fordømte her på Jorden.  

Rejs dig du sultens slavehær!  

I rettens krater buldrer torden,  

nu er det sidste udbrud nær!  

Bryd kun fortidsmøre mur i stykker,  

slaveskare, der er kaldt;  

snart verdens grundvold sig forrykker,  

fra intet da vi bliver ALT!  

Vågn til dåd af jer dvale,  

til den allersidste dyst,  

når farverne på pladen  

slår bro fra kyst til kyst.  

Vågn nu op alle sammen 

til en fælles gylden tid 

hvor Perlen binder båndet 

som Sløjfen på al splid.                                                                                Internationalt.                           

 Og det si´r BOOOM BOOOM og tralalalalalah. Mit hjerte åh 

det banker, hver dag og nat og det si´r BOOOM BOOOM for NU …. 

sluttes Ringen i BogRingen med en anden lille sang, der siger, at nu er den fin med 

kompasset! 

”Og når det går hjemad for fulde gardiner……så ruller Marie sin bombe i land!” 

Plutooonium milliREM MILLI-rem. Plutonium rævesøvn og millitær. Plutonium du 

kan være rigtig sær. Plutonium fra milliREM til: I HAVE A DREAM! – and I got the 

key…  

Men jeg fik også at vide, at jeg var ”sort”, så man gennemførte ”det indre mord”. 

Pluto er både sort og lilla og jeg er i mit progressive horoskop dobbeltramt af Pluto, så 

lad os gå til elektron-kanon- makronerne og lade såvel samfund som invohnere vågne af 

deres dvale, mens vi folder det kompakte, sorte landskab ud. Lad mig vise jer, at det jeg 

hele tiden har sagt, er der belæg for. Mit horoskops Merkur render ind i Pluto på Pluto 

og trækker Uranus med, som trækker Mars med, som trækker tidligere liv med i 
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kontrast til fremtiden formål i 12. hus i Vægtens og retfærdighedens navn. Jeg fik 

pludselig en opgave leveret i går morges den 20.08.14. Jeg vidste den ville komme, for 

det havde jeg tidligere set for mit indre blik, men der var ingen målbar tidslinie på dette 

billede. Når det sker sådan, så er det sådan det er, og man må bare vente. Jeg fik dog 

klar besked om opgaven via en kanalisering, da der gik kage i synet, for der var mange 

opgaver i ét og hvad skulle vises og hvordan og i hvilken rækkefølge osv. osv….Jeg fik 

dog ringet først til A/S og kunne få en tid til aurafoto præcis en time senere – kl. 11.00. 

Alt var ligesom rede. Det var bare at gå gennem huset her, som jeg blev det vist og finde 

tingene, der skulle med, tage dosmersedlen og - bilen var pakket efter kort tid. Der var 

ingen slinger i valsen.  

1.bud: Tune ind i alle mine 4 navne, som jeg har gjort utallige gange efterhånden: 

    12. strålehoptimist 

1.Spiritualitet i handlingssiden. 2. Er det en aktivitetsBuddha, der sidder som en skygge 

bagved spiritualitet, kærlighed og optimismens farver?3. Den klarere buddha og tydeligt 

højere optimistisk selv – og pyh hvor jeg sveder nu…4. Så er vi klar og der kommer et 

lille blåt spirituelt input fra venstre, den modtagende kropsside. Faktisk er det lidt sjovt, 

at aurafotografen nu er ved at kende mig på auraen. Den samme oplevelse havde jeg 

lige gjort om morgenen i Aldi, hvor jeg havde glemt mine briller hjemme og derfor ikke 

kunne se en ellers bekendt person, men der var noget over vedkommende, jeg kendte. 

Hvordan bliver retssager afgjort – om de opstår – i fremtiden? 

2. bud: Læs et brev fra SKAT og fra Danske Bank mm. og fotografer  

 Girokort fra Centralregisteret for motorkøretøjer. 

Som du kan se, er der grøn farve harmonisk i begge sider. Afgiften på min lille bil er 

nemlig ikke ret stor og jeg har let ved at betale den og der er ingen konflikt i mig på 

dette punkt – men tonen i brevet ødelægger min aura – Bhudda er også skredet! Der 

dannes meget grums – altså tung energi i auraen. Centralregisteret er en del af SKAT. 
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 Brev fra Lån og Spar. 

Jeg har intet med Lån og Spar at gøre. De sender bare breve fordi jeg er medlem af LIC 

– Lærerenes indkøbscentral, hvor man kan have et mastercard. Men jeg er ikke til 

sådanne ordningen og bindinger, men er alligevel bundet qva LIC´ s aftaler. Brevet er 

en orientering om almindelige forretningsbetingelser. Jeg har ikke læst det før. Auraen 

fragmenteres yderligere og bliver rimelig grumset. Tonen og kravene i bestemmelser 

gør mig ligesom ovenover mere rød i kammen. Jeg spejler dominans, men det er 

modparten, der stjæler min energi.  

At auraerne trods alt er så farvestærke som de er skyldes, at jeg mobiliserer meget 

energi for at overvinde det energisug, der ellers sker ved at læse brevene. 

 Postkort fra Aarhus Kommune/ Aarhusvand. 

Her kommer et A5 stort postkort, der handler om at få adskilt regnvand og spildevand, 

men tonen og beskeden om at melde til  inden bestemt dato og på hvilken måde og 

hvad det handler om og har du nu husket!!! Og tilmeld dig også vort nyhedsbrev!!! 

Osv.!!! Osv.!!! får for alvor det vrede, dominerende røde felt i gang. Må jeg SÅ være fri! 

Under læsning af dette 3. dokument er min energi ødelagt. Det er klart dårlige breve for 

mig! Dette kommunale projekt er både tidsmæssigt, økonomisk, følelsesmæssigt, 

interessemæssigt og handligskrævende et totalt overgreb på mig her og nu. Det skal 

lyde indbydende, men er ikke andet end tvang og magtanvendelse. Alløø RET!  

Ankestyrelsen  

Dette er en progression af billeder. Brevet omhandler min sag om boligstøtte, hvor jeg 

både er blevet snydt og bedraget via måden, man snedigt udregner årsindkomsten på 
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og visaversa. Sagen ligger i en af de andre bøger. Endelig efter 11½ måneds 

sagbehandling og flere ankeskrivelser er jeg både drænet og vred og energimæssigt 

ødelagt. Første billede er taget, mens jeg læser 1. brevside, hvor Ankestyrelsen sender 

hele sagen retur til Udbetaling Danmark. Det er en ommer, måske har ”kunden” ret…. 

Læg mærke til, at der ikke er skyggen af optimisme i auraen! 2. billede er læsning af 

lovstoffet –spejling af love og paragraffers dominans! Billedet taler vist for sig selv, hvad 

der opstår af vrede, modvilje, foragt og fortsætter det meget længere, og jeg ikke var 

den, jeg er, så er der simpelthen kun aggressiv adfærd og vold som næste reaktion! 

Skråt op med Danmark! De kan rende mig. Jeg har været udsat for overgreb og man 

dækker sig bag love og paragraffer som en stødpude. Hurra for retssamfundet? Der er 

ikke skyggen af kærlighed tilbage. 3. billede har jeg tilladt mig at forstørre, så du kan se, 

hvor hærget mit ansigts muskulatur er af at have læst disse 4 korte henvendelser! Se 

forskellen på, da jeg glad og optimistisk og i spirituel balance indledte dette forsøg! Læs 

”Love og regler – en moderne Askepotmyte” af SIGMA Forlaget REX – SIGMA  

– det er os alle sammen,  

der bliver indre røde i kammen!  

Lad os sprænge rammen  

– vort land det ligger ned!!!!!!! 

O at være en høne,  

ingen kan finde, hvor er.  

Gemme sig dybt i en have,  

pikke et rødhudet bær. 

Oh at være en høne…….der bor i et andet land….. 

3. bud: Neutraliser auraen… 

    Bopbopbob… 

Jeg gør et hæderligt forsøg på at komme tilbage til udgangsspunktet, men må opgive og 

vi må bare fortsætte. 

4.bud: Tænd pc, tænd internet og se Danske Bank og Helsam netsider, mobiltelefon. 
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 BOOOMMM!!!!  PUFF the Magic Dragon….  

Auraen strøg til alle sider i en eksplosion, da pc-en tændtes. Alt skulle samles til klarhed 

bagefter og grumset væk! En pc gør dig ikke godt. Det er auramæssigt/ energimæssigt 

overgreb, hvor du skal bruge meget energi for at overvinde den intuitive aggression du 

kommer ind i ved det energimæssige overgreb!  . 

 Danske Bank. 

Jeg er opsat på at få noget godt ud af siden, jeg skal nemlig i banken næste dag! Der er 

her skiftet til en Apple-pc med skarpere skærm. Jeg opper mig og bruger kræfter på 

bare at se på netsidens mange felter. Det lykkes, som man kan se, ikke at komme på 

plads som en integreret personlighed. Det er mig, der må levere den spirituelle energi. 

 Helsam. 

Helsam er et firma, der handler med naturmedicin , økologiske varer osv. Man kan se, 

at der her kommer et blåligt spirituelt input fra venstre, selvom det er tunge energier. 

Ikke ét eneste pc billede har letheden med! Det er i mine øjne sygdomsfremkaldende 

energier, hvis man bruger pc hver dag!!!!  

Det kan godt undre, at man  generelt er så overrasket over, hvor mange unge, der f.eks. 

vælger forkert uddannelse eller Uni-studie, når de jo henvises til at søge oplysninger på 
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nettet. Man kan simpelthen ikke mærke sig selv, og der er ingen hjerteenergi 

overhovedet! Og hvad med Net-dating og den eneste ene? Hvad med kontakten til det 

effektive plejepersonale pr. netkonsultationer? Og hvad med ordlyden i breve til 

offentlige instanser – hvad har man lyst til at skrive med sådan en nedtonet, 

dominerende auraenergi, hvor man ikke kan finde sig selv længere?! Læg mærke til at 

auraen fra Danske Bank og Helsam er omtrent spejlvendt! Det viser tydeligt, at banker 

ikke er helsefremmende. Den orangegule i højre side ved Helsam, vil jeg betegne som 

bevis på, at man bliver manipuleret til at ville købe noget nyt. Springe ud i noget nyt. 

Det kræver, at man forsøger at kontakte det højere selv og få input/match med noget. 

Men der er fortsat den røde energi af dominans, hvor man må op og stampe med sin 

vilje – eller måske vender om til at føle, at man har styrke til at købe – selvom kontoen 

er tom? Man vil ikke vise svaghed. I bye IT, ingen opdager at min konto reel er tom? 

Man kæmper mod en fiktiv fjende og bliver sin egen økonomiske fjende! 

Så´ det er altså sidste chance du! Spillet er snart trollerit, trollerat, trollerut, prut, slut! 

 SIG NEJ! SIG NEJ! SIG NEJ til E- BOKS!!! SIG NEJ! SIG NEJ! Til E-box!!!! 

Tænder mobiltelefon I-phone 4 – Puff …. 

(Sjovt nok var der en sms fra Danske Bank, om mødet næste dag.) Læg mærke til at 

kanalen i toppen af auraen, Lotuschakra/ forbindelsen til den højere guidning i livet 

forsvinder. Det sker både efter åbning af pc og mobiltelefon. Hvis du sammenligner 

med de første spirituelle aurafotos, så lader det til, at hver gang man skal i gang med 

noget, så connecter man lige opad gennem kronechakra. Hvis man fortsætter i balance 

så manifesterer det højere selv sig. Fortsætter man med de elektroniske midler 

ødelægges forbindelsen og man skal kæmpe – rød aura – for at samle energien til noget 

brugbart. Det er det, jeg mener, når jeg siger, at de elektroniske medier er en 

overgangstid, hvor folk tvinges til at rette kontakten opad mod det højere selv og 

connecte. Måske kan du nu se og deraf forstå, at denne metalliske opstigning til at blive 

”det rigtige menneske”/Manu er aldeles problematisk og givet af for lave 

inspirationsguider. Den organiske opstigning er derimod helsebringende! Du skal 

vælge mellem IT og sygdom, vold og ballade eller et samfund, der bringer glæde ved at 

man er harmonisk i kontakt med sig selv og sin indre uforstyrrede hensigt - blueprintet. 

Mobilopringning til ven. Set før? Her åbning af pc-en!  
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 Dejligt at høre en gul optimistisk stemme fra Susan O´Hara. Vi ler! 

Auraen er stadig tung og grumset og ikke til den helsebringende side!  Hvor er jeg selv? 

Elektronikken har bragt mig på afveje. Jeg er slået skæv ind i livet og kan ikke få mine 

egne nuancer permanent ind i billedet! Jeg kan ikke manifestere mig selv, altså ikke nå 

selvrealisation…Det er vand på kosmetik og skønhedsoperationernes mølle – 

tøjindustrien osv. osv. Kapitalismen har fået deres styringsmaskine og alle er vilde med 

det! DET er edermageme smart! Men den organiske vej er altså hurtigere til at nå 

menneskehedens mål – Manu – det rigtige menneske.  

Hvorfor mon folk brænder ud på arbejdsmarkedet? Hvor mange timer om dagen skal 

du kæmpe for at få lov at være den, du er!? Hvor megen magt og kampberedskab skal 

man tolerere dag ud og dag ind og stadig i løgnens svøbe råbe:  

IT er fedt!!!  

– Ja, men kun fordi du ikke kender dig selv…!!!!! 

Hvorfor tror du ungerne er umulige, når du kommer og henter dem i daginstitutionen, 

når du har sådan en smadret aura? Hvor skal de søge trøst eller glæde eller kærlighed, 

når den ikke er at finde hos dig, deres forbillede og beskytter???? 

Hvordan er dit familieliv, weekenden og ferien, når du lige skal være online 

indimellem? Og hvorfor tager det 14 dage før hjernen er klar til ferie og mere end en uge 

før man igen får sig stabiliseret foran skærmen, hvis man har tilladt sig at koble fra? 

Hvordan skal dit barn blive harmonisk, velafbalanceret og føle, at det bliver set og hørt, 

når det ikke kan trænge gennem den magt  og vrede du uset udsender, men som alle 

opfanger!!!! Hvordan skal vi nogensinde komme ud af et samfund, der må tage den ene 

lov efter den anden i brug for at holde folk i skak? Hvordan kan man mærke sin indre 

etik og moral, når ens bedste ven – sundhedens og gensidighedens opretholder, auraen 

og kroppens subtile devaer, må melde pas i en daglig elektronkamp. Hvorfor går de 

sociale røde partier tilbage? Måske har vi bare fået gjort det hele radikalt rødt!? 

Hvordan er dit sexliv og lysten til din latent vrede, røde partner og hvorfor vinder SM 

mon frem og hvorfor er sexlegetøjsindustrien i opsving? Nogen må lave det opsving du 

ikke selv kan manifestere. Vold er graden af energi, der er stærk nok til, at man kan 

danne sig et fokus. Nogen må styre dine fantasier, så de passer til din mobile pc-aura! 

Hvordan står det til med sædkvaliteten og det at nyde din mad. Hvordan får du handlet 

ind i en rasende fart og hvordan er køreturen hjem fra arbejde eller på cykel, når du ikke 

har kontakt til dig selv, men bare er midt i en konstant rød magtkamp med et 

elektronisk medie i bilen eller på cyklen med høretelefoner!  
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Hvordan ser du ud, når der om lidt, om lidt bliver stille? Fik du så set dét, du ville – fik 

du hørt DIN melodi? Fik du nået dét, du ville og kom for, eller surfede du forbi??  

4. bud Vis auraen for den afdøde person, der har fremkaldt psoriasis hos dig og vis 

auraen for den afdøde Maren, der heller ikke vil slippe det jordiske element. 

 Denne aura tilhører en oprindelig optimistisk, lidt spirituel, flink 

mand med lune. Men nu laver han decideret grums i feltet og bliver 

sygdomsfremkaldende! Tænk over det, når du bliver ved med at holde kontakt til dine 

afdøde slægtninge, slip dem!!!! Jeg blev besat af denne afdøde mand i astrologens 

køkken. Det fremkaldte et let psoriasis udbrud, idet denne mand selv led af psoriasis i 

sine fysiske gener eller psykiske gener. 

 Denne aura tilhører vrede Maren, der dog også rummer optimisme i 

sit højere selv. Maren var fyldt til randen med medicin og troede ubetinget på 

lægeverdenen. Hun var næsten uden hukommelse og balance og faldt flere gange, 

hvorfor hun fik gangstativ. Der blev sluttelig fundet en plet på milten, der skulle 

undersøges for, om det var cancer. Maren havde svamp på tåen, der gennem års 

behandling aldrig forsvandt. Hendes immunforsvar var i bund. (Jf. pc-aura – tænk så 

videre: allergi og mikroorganismers trusler…) Marens kredsløb var ødelagt af 

blodfortynder mm. og hun sprang læk i kredsløbet som ingenting. Blærebetændelse var 

der også jævnligt. Om natten går hun nu igen i lejligheden. Hun går fortsat hvileløst 

rundt med sit gangstativ, mens Marie forsøger at sove fra det! Dette er 4 dimension.  

Pc-en er 4. dimensions virtuel reality! Pc-en er en død ting og du kan spille diverse 

krigsspil osv. for du er ligeså død og der er ingen forskel på energien. Og du når ikke at 

blive dig selv fra dag til dag…. 

VI ER OVERTAGET AF NOGET, VI AKTIVT SKAL VÆLGE FRA. DU KAN 

NEMLIG IKKE MERE MÆRKE, AT DET ER FORKERT!!!! DU ER ØDELAGT! 

NU HAR JEG VIST DIG DET!!!! Se hvad der sker med mennesket i længden: 

5.bud: Neutraliser auraen 
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 Total grumset, udsuget, nedtonet, smadret aura! Hjælp!!! 

Jeg er faktisk noget vred og fortvivlet over, at jeg ikke kan neutralisere mig selv.Måske 

kan du nu forstå, hvor katastrofalt det også var, at D´Art Bleu fra Norge uforstandigt 

smadrede min aura 13.12.2012? Det svarede til en Pc  i længden. Måske kan du nu 

forstå, hvor meget energi, det har krævet at bygge dette bogværk? Ord for ord, linie for 

linie, side for side, minut for minut. Måske kan du nu forstå, hvorfor jeg er varm fortaler 

for, at der bruges energisymboler til at hjælpe os over i 5. dimension!? Det bliver nemlig 

totalt ulideligt, når vi alle bliver invaderet af alting, fordi vor aura bliver ekstrem sensitiv 

og fordi det æteriske net langsomt brændes bort. Det kan gøres via blueprintet i stedet, 

så det passer til den enkeltes opstigning til 5. dimension. Men de elektroniske medier er 

massevold. Hvad tror du kriges massegrave er symbol på??? Hvornår vågner du?  

Når du siger stop for elektronikken! 

6.bud:Prøv de to nyeste symboler – der endnu ikke er åbnet for energi. 

                                                                                  3 energisymboler. 

Der er alt i alt gået ½ time med at prøve at komme tilbage til normalen, fra jeg forlod 

pc-auraen. Man kan se, at der øjeblikkelig kommer energi i auraen igen ved blot at se 

på tegningen af de nye symboler! Bagefter forsøger jeg at meditere på dem, men det 

hjælper ikke. De er lukkede for brug. Det sidste symbols energi er jeg næsten sikker på 

er det, der bliver bygget ind i en via bogen ”Fra Online til Deadline”, men energien heri 

er heller ikke åben endnu. Alt i alt dog et fedt resultat fra ingenting til noget. Vi ved ikke 

hvad der sker. Men ved blot at se på symbolerne, er der åbenbart energi nok til både 

mig og de to afdøde…? I hvert tilfælde ligner auraerne dem. De har fordel af det, men 

det er mig, der skal bruge energien her på Jorden, så de afdøde SKAL gå over! Time´s 

up! Og derfor skal spirituel rensning på dagsordenen og ikke bare betragtes som 

diskutabelt okkult tv. Problemet er stort og REELT. I Konceptet fik vi et energisymbol 

til dette formål. Det blev desværre lukket for at dette bogværk kunne laves! 
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Vi indstiller aurafotograferingen og jeg må gå hjem med en nogenlunde ok 

energitilstand og hvile ud…MEN nu var det jo, at jeg også skulle have min gamle cd-

afspiller med til A/S – sådan en der også kan afspille kasettebånd. En oldsag, men 

næsten uden elektroniske bivirkninger.(Den påvirker dog alligevel mit kompas i op til 

½ meters afstand!) Og i afspilleren sad D. Baileys CD fra helsemessen, hvor han for et 

års tid siden havde indspillet ”min sjæls-musik” givet pr intuition og noget hjælp fra 

den anden side…skulle vi ikke lige tage et billede af auraen i den musik? Afspilleren var 

jo slæbt med og ellers skulle det måske bare gøres en anden gang…? Jeg tog mig 

sammen med sund fornuft, for jeg kunne ikke mærke mig selv og hvilken retning jeg 

skulle i i livet, udover hjem og hvile. Min arbejdsdag var forbi. Jeg var næsten 

energifærdig. Jeg tændte for musikken: 

.       1, 2, max 3 minutter!  D 

Omega møder Alfa! Ikke den røde alfa-han, men et afbalanceret, optimistisk ego, med 

kontakt til det højere selv til eget og fælles bedste.  

 Forstår du nu, hvilken fejltagelse det er ikke at have indført de 12 

minutters ekstra tid på arbejdspladsen, som skulle have været en Fair Løsning??? 

Forstår du, hvor ærgerlig man bliver over at sidde og hjælpe med at bygge landet op 

bagved facaderne og så se alle muligheder og inspirationer blive til gjort til lort og 

betalingsringe i stedet for? Det var ikke en betalingsring, der skulle redde Danmark. 

Det var denne donations-Bog Ring!!! Men når man ikke kan oversætte de spirituelle og 

galaktiske gaver, man får i sin turban, så går der ged i den og vi lander alt for lavt og i 

grumset mudderkastning på hinanden!  

Havde vi alle i Konceptet fortsat med at være loyale overfor den åndelige verden, der 

gav os Raising the Rays –Konceptet i sin tid, så havde Danmark ligget i en hel anden 

Livsbane i dag!! Da havde vi gennemført den opfindelse, der ligger i bogen ”Fra 

galaksen til Jordboerene” og derved ikke haft nogen finanskrise og da slet ikke været 

nødt til at sælge ud af DONG-aktier. Men se om man må få lov til at være her 

overhovedet?! ”Man kan ikke bygge en verden på føleri og spiritualitet og galaktisk 

kontakt! Det er jo sindssygt! Et moderne elektronisk retssamfund samfund, det ved 

man hvad er!”…..????  
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Derfor måtte dette bogværk vulkanisere Konceptet og lave en sort perle, der kan opløse 

janteloven, lave denne mentale lykkepille mm.! Demokratiets dage er talte, for det 

benytter kun laveste fællesnævner! Du har lige fået det vist! Derimod har toppen af 

indsigt ikke nogen gang på dansk Jord. Jeg skal illustrere demokratiets skyggeside med 

et sidste eksempel: 

Da jeg kom fra A/S aurafoto i går, var jeg blevet underlig ”sulten for show”. Jeg gad 

bare ligesom ikke spise noget af det, jeg havde her i huset. Der skulle noget andet af en 

slags til. ”Noget mere”, var min fornemmelse. Jeg fik lyst til at tage ud og spise et eller 

andet sted. MC Donald? Jeg droppede tanken og drak en ½ flaske grøntsagssaft, nu 

skulle piben have en anden lyd! Men driften til at tage ud at spise blev ved. Okay så, 

men så skulle det også være nu! Jeg tog fat i overtøj og bilnøgler og gik mod havelågen. 

Jeg træder ud på fortovet…OG det samme gør genboen, som et direkte spejl! Jeg sætter 

mig ind i min bil, for de er flere derovre fra, som skal samles i en anden bil. Jeg spørger 

ud af bilruden, om de skal i byen og ud at spise, siden de er så fine i tøjet?...Gæt 

hvad?...Selvfølgelig skulle de det, for der var 70 års bryllupsdag i forældregenerationen 

og de havde været 11 mennesker samlet allerede om morgenen… Energien var altså høj 

selvom de nu kun var 5-6 samlet. Så mange personers energipres i æteren kan jeg ikke 

modstå, når jeg ikke ved, at det finder sted. Det er det kollektive ubevidste og det 

ensretter os mere og mere. Derfor kan jeg heller ikke bo i etagebyggeri og må også ud 

af byen. Derfor må demokratiet også give op overfor en form for oligarki af de ældste 

sjæle, hvis vi skal flytte samfundet en meter. Alle de nye børn er under sensitiv 

indflydelse, så det gælder om at holde fanen højt og humøret kækt og give mening med 

tilværelsen. Det sker i et ”ikke nænnende”, respektfyldt, mildt og varmt 

Blueprintsamfund. Vi er nødt til at lade det fysiske udtryk for hiererkiets mestre træde 

frem på arenaen. Og det er dét, der er min opgave at få dem til, men de betragter mig 

som  fuglelort. Til nød sådan her:  

 ”Du har nok skudt papegøjen..”.                   Ska jeg kom´ ? 

Jo mere vi går sammen, går sammen, går sammen. 

Jo mere vi går sammen, des gladere vi bli´r. 

For din vej er min vej og min vej er din vej 

Jo mere vi går sammen, des gladere vi bli´r! 

Come on everybody, let´s go: 
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Vi vil vandre ad vejen i … soul-skin 

vandre i regnvejr og… mood--vind, 

se på drivende skyer 

marker og by´r 

gåå blot gåå…..! 

Og nu vil jeg så gå ned i banken og få ordnet den lille pension for eftertiden….Jeg skal 

være der kl.16.00 med Månen kontraparallelt til Mars. Det kunne ikke blive anderledes 

for Banken ringede klokken 10.10 i formiddags, for at høre om jeg kunne udskyde 

mødetidspunktet et kvarter? Det fik mig til at sige, at det så måtte udskydes til sidst på 

dagen. Og det passede så lige med, at jeg er færdig her for i dag. Klokken 15.31 og 

tværsummen er 10 /1 – altså Solens tal i numerologien. 

22.08.14 Jeg gennemførte mødet i banken igår, hvor der så var andre muligheder for dit 

og dat; men hvor det alligevel var bedst at gøre som regeringen havde presset én til. Det 

kan jeg tjene et par tusind kroner på, når jeg engang bliver pensionist….gab!!! Slutteligt 

skulle der skrives under på omrokeringen af pc-pengene. Dette skete tilfældigvis 

klokken 17.01, tværsum 9, som jo tilfældigvis er mit powertal, som også står for Mars; og 

det sker sjovt nok også efter at NET OP Mars er gået i trigon til Månen! Denne trigon 

(et harmonisk aspekt) begyndte 16.48  

 Dette billede blev pludselig tilskyndet at tage 18.06.14 kl. 16.44….. 

og det passer sjovt nok med, at bankrådgiveren frasiger sig, at det investeringsprojekt 

jeg var ved seriøst at overveje, rent faktisk er en god løsning…Det blev pludselig 

droppet som en fair løsning, og så var der bare lige tilbage at hente et aftaleprint til 

underskrivning. 1 times arbejdsløn blev brugt på det, som intuitionen allerede havde 

sagt for flere dage siden, og som kunne have været ordnet på cirka 5 minutter. Måske 

finansministeren skulle begynde at lytte lidt til, hvad der foregår i den kosmiske 

Corydor! Han brugte et år på DONG og befolkningen brugte 1 intuitiv følelsesdag på at 

sige, at det var forkert. Spændendeder hvad resultatet bliver på sigt. Måske skulle man 

lade dette bogværk opføre i kuplen på Aros, som det er ment til fra åndelig side. Derved 

sættes en symbolenergi i gang – OG hvis gulddrengene så har urent mel i posen, så vil 

det afsløre sig. Jeg siger det bare – som en EU-energi-fodnote…læs tidligere 

hjemmeside/bog om globale eksempler på energiarbejde. Mon ikke fortjenesten på et 

evt. DONGsvig kunne aflønne flere healere med en finanslovstildelt løn?! Tænk over det 

nye samfund vi er på vej ind i. Du ved ikke en kæft om det, fordi du lægger fokus et 

andet sted end Visionen for Danmark! Se første hjemmeside fra august 2012. 

Nå lad os fortsætte og se om vi måske skulle være heldige med at datoen i dag den 22. 

trækker lige talenergi med skibet NB22. Vi prøver at sætte det som navigation. Det er 

vel at betegne som min vilje og fri vilje….Jeg må lige have nogle chips, eller hvad det er, 

der kalder fra mit halschakra…hvad er nu det for noget! jeg troede jeg slap for mere 
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efter aurafotos i går…det føles faktisk som om jeg kan vælge om jeg vil spise chips eller 

ej…men en kop nescafé mere er vel ikke af vejen…og når jeg så går ud i køkkenet, så 

styrer jeg lige mod chipsene. Jeg ved det! Måske et glas rørt vand kan aflede hele 

molevitten…og så er chipsene alligevel lige ved siden af…saltvand…der er noget 

her…kan vi finde ind i Trigonlagunen, hvor Skibet NB22 skulle befinde 

sig….øjeblik…der er ingen trigoner i den generelle planetefemeride før søndag morgen 

kl. 7.21. Det er så til gengæld Månen og Uranus og Uranus forbinder jeg meget med den 

turkise farve…nå, vi får se, hvad der sker, men jeg mangler under alle omstændigheder 

væske nu, så der er dømt en lille pause! Hvordan arbejder du på din arbejdsplads? Er 

der plads til dig i systemet? 

Klokken er præcis 12. 00 nu. Haha  Jeg ville provokere dig med din arbejdsplads 

fleksibilitet, men værket fanger mig ind igen. Hvor dum kan man være? Hele æteren er 

fuld af mental aktivitet i det kollektive ubevidste, der handler om mad! Min 

arbejdsplads er ufri og ufleksibel i den henseende! Vi er indfanget af det kollektive 

frokostmood. (Ligesom rygerne er taget til fange i deres eget røgslør.) Jeg spejler bare 

danskerne, måske flere lande. Men sjovt nok, så var det jo lige NET OP dette historiske 

bogdokuments mest elementære formål – at spejle danskerne og lave et historisk 

dokument for paradigmeskiftet. Det er så kun det ene level i bøgerne, men vi skal skifte 

level nu. Vi SKAL have danskerne og spejlet op i den gode Livsbane, som vi startede i 

Konceptet. Vi skal have gjort alle energibevidste.  Konceptet blev startet af RAMA og 

Hathor i 2001 – vel nok mest Hathor, men det åndelige hierarki var med – se tidligere 

bogbeskrivelser om hvordan kontakten opstod. 

I denne spisepause kommer jeg ud i køkkenet og får øje på en kasse nykøbte 

pyramidekager. Bopbob… jeg tog én og den smagte, modsat sidst, jeg havde dem i 

huset – ad h…… til!!! Tilpas nok grimt til at man begynder at undre sig…så måtte jeg jo 

tage og æde de 125 g forkerte chips, der stod lige ved siden af. De smagte også grimt, 

men ikke så grimt som i går…Hm! En pyramidekage lavet uden top…spisning trods 

lysnæring…vrede mod A/S, som jeg allerhelst vil støtte for deres pionerarbejde, men 

konstant hører mig selv sige til mig selv ikke er godt nok. Viden om, at det sagde man 

også om mit Koncept. Andres påstand om, at det er ved sådan overtagelse, at mørket 

lige bestemt arbejder osv. osv. Hvad er meningen? Skal jeg kaste håndlædet i Ringen og 

sige: 

 Arhat og mine Lunare Herrer, I skal ikke få mig set! 

Eller skal jeg stole på min indre – måske fingerede ro og tryghed ved hele processen? 

Jeg vælger at tro på mig selv. En pyramide uden top…Hathors Level som solgudens 

datter mangler – vi skal op i en anden Livsbane, hvor fohatten passer. Lysnæring, der 

ikke virker mod dets skyggeside og kun mig, der ved, hvad denne skyggeside betyder 

og skyldes…det skulle vel aldrig være sådan, at den lysnæringsindvielse vitterlig ligger 
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på et lavere symbolniveau og med vilje ikke har højden med, fordi den lige præcis fletter 

sig ind i Danksernes åndelige niveau…. Det vil så sige, at dette ikke bringes i orden før 

mine bøger er ude blandt danskerne og hæver hver enkelt menneske i eget tempo og 

med egen indre dialog med teksten får lov til at være sig selv, som den man hele tiden 

er. Men hvem og hvordan får vi så lavet dette kvantespring til næste Livsbane? Disse 

bøger er en gave til at nå frem. Det ved jeg – men hvornår kommer Hathor igen og 

sætter toppen på pyramiden?Og vil det ske? Og hvad med Nirmanakayaernes 

englebuddha – hvornår kommer hun tilbage? Der har aldrig vist sig noget stærkere for 

mig til dato! Det er til at blive fortvivlet over…og de der aurafotos…er skyggen en 

buddha eller noget værre? Sara havde en buddha siddende i sin aura, da vi var i 

konceptet. Men den lyste, det gør min ikke. Den er mat. Men hvad var der så med det 

der med at bytte psykiske gener…hvad nu hvis den gyldne Buddha er min og skyggen 

hendes…eller hvad nu hvis, jeg kun bærer rundt på skyggen af mig 

selv??????????????????????????Fordi jeg gerne vil være som alle andre, for så må de jo 

kunne acceptere mig, når jeg gør mig al mulig møje med at tilpasse mig. Ved at aflevere 

mit sande jeg, blev jeg som de andre. Hvad nu hvis jeg måtte ofre min indre Buddha, 

for at lave dette bogværk…kan jeg så få den tilbage? Og hvis den gyldne Buddha var 

min, har den så lavet et aftryk i Sara nu? En form for skabelon?...Nu tror du selvfølgelig, 

at jeg vil gøre Sara til skurken og forherlige mig selv. Men det er slet ikke i den 

galaktiske boldgade jeg er – det er skaldepandens niveau og han vil bede mig om at 

rense mig selv for højrøvethed. Nej, jeg tænker anderledes….mon jeg skal afsløre det 

her???? Nej. Jeg tror sgu, jeg holder det for mig selv….det gør mig både nervøs og 

beæret i ét…nej, det kan ikke passe…jeg er jo ingenting…jeg lader det ligge, udsætter 

tanken til der er mere konkret kød på den…og dog…hvad nu hvis Sara holder 

buddhaen for mig og så laver jeg skyggen her i værket, ved at vende og illuminere hver 

en sten på vejen først, så det bliver til en sanddynge af Oortstøv…og når energierne så 

åbner, så er skabelonen for en Nirmanakayabuddha lige til at putte ind som vejleder i 

hver enkelt læser….er det dét, der menes med de sandforme og børneskovle, der er 

blevet givet mig og som er affotograferet i bøgerne???Hold da kæft, Manner, hvis det er 

sand-t!!! Ajh, det er vist at gå for vidt – måske har sociallægen ret. Jeg har 

storhedsvanvid! Det passer ind i hans sandform på mig, når man, som jeg er givet et 

healingskoncept af energier fra universet....Hvor fik han selv idéen til den diagnose 

fra??? Nej du, begrænseren Saturn hjælper mig der! …Der er bare det ved dette her – 

hele min psykiske port står på vid gab lige nu og den svidende solenergi er ind over mig 

og Nehmesis – den sorte krystalsol bryder sin regnbue… 

 Det er op over nu!  Let there be Light and Justice! ! 
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 Lad det gå over trismegistos-   og ditto …..!! 

Splitte mine Brahmasegl, træk anhkeret op! Ro, ro, ro din båd, tag din åre fat! 

Vuggende, vuggende, vuggende, vuggende over Kat- T- Gat! (Oversat til jysk: la os nu 

kom vider´…, der er non, der står derud å banker på….)   

     Børn altså!!! 

Det er kendetegnende for min væren i hele forløbet, at det er mig, der konstant 

betragtes som den beskidte og behandlingskrævende part i en gruppe på to. Og tre. Vi 

var da mange flere! Ork ja! Og hvad nu, med alle dem på fjæsbogen!! Det blywer godt 

nok til en del efterhånden, for eftertiden, fra tid til anden! Og det er jeg ved at være godt 

træt af, men ved også godt, hvordan det bliver konstrueret i blueprintet, så det ser sådan 

ud for modparten…Hun har fattet Soulmanagement! Jeg er selv ude om det! Nu lysner 

det! Enih! Men det sker i tjeneste Sæføli!Verdenstjeneste! NET-OP…for at bøgerne kan 

skrive alle deres mulige healingsenergier ind på alle levels af udvikling og til alle 

borgeres hjælp. Sølle hende! Enih Enoch! Nok er Nok anga-kok. Der skal nye boller på 

suppen! Men tænk over, at for at heale en borgers autentiske ubalance eller friktion mod 

omverdenen eller sig selv, er jeg selv nødt til at gå autentisk ind i energi-problemet eller 

personen. Bopbop, hun lånte vel vores energier! NET-OP! Skønt at slippe af med dem! 

Enig! OG det gider jeg simpelthen ikke mere! Nok er nok, det er skruen uden ende Æv, 

nu gik det ellers lige så godt for os…Enig, sikken masse healing vi fik! – og jeg må bede 

dig gå vejen selv!!!! Nu brænder lokummet, du! Kom…Ja lort er der nok af… Du kunne 

have sparet flere liv, eller i det mindste mange år, ved at følge bøgerne – men jeg gider 

bare ikke mere. Jeg trænger og længes så gudsjammerligt efter at skrive essensen. Og 

da vi er i Tvillingernes tegn net-op nu  

(22.08.14 Bopbob som om! Vi går ind i Jomfruen i morgen!!!!.....Nåååh…AHRA, 

hjemmesiden strækker sig astrologisk set over både luft, vand, ild og jord-tegn! – Den er 

altså for alle og element-spejl af alle! Så fatter Forfatteren endelig meningen med det! 

Det tog sgu sin tid inden den 10-øre faldt! . Hvorfor kan det aldrig betale sig at blive 

sur over noget?? Sikke noget Shit! )  
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og da en ”skyggeside” ved Tvillingernes tegn skal frem i lyset, som alt andet i værket, 

så hedder det nu: ”Spring over, hvor gærdet er lavest og nyd livet med leg og 

ubekymrethed!” Det er en skyggeside udelukkende fordi, samfundet har gjort det til en 

skyggeside! Ja, vi må heller ikke være der! Enih…nåh nej…vi er jo…dig og mig, jæ 

mener…  For mig er det ånd og virke i ét, hvis man da ellers kunne få lov, for indre og 

ydre jantelov…. Nå, nå, må vi så liige være her! I virkeligheden er det ”Den Sorte Perle” 

i en nøddeskal – det er selve værket – læs det, hav det både sjovt og alvorligt – du 

behøver ikke engang at fatte det eller gøre dig ulejlighed med at forstå dybden, såfremt 

du ikke gider det. Du får nøjagtig det ud af værket, som du lægger i det. ”Den Sorte 

Perle” er dit spejlbillede og dobbeltspejl  og jeg er din Tvilling! Og da jeg er født med 

Venus i Tvillingerne, hvordan kan du så betvivle mit nærvær og min kærlighed til netop 

dig? Hvordan kan du tro, at de tæsk du får, ikke er kærligt ment og blot spejl af vor 

kultur?Og at du ikke spejler mig tilbage til mig, før du er clearet som spejl. Og jeg kan 

godt sige dig, det gør mere ondt på mig end på dig! Du får jo healingen med, det gør 

jeg ikke, den skal jeg selv levere og videresende og det er derfor, jeg efterhånden er så 

træt af andre mennesker…forstår du? Men ser du, jeg ved, at tanker og følelser ikke er 

vore egne og i dag ved jeg, at min krop heller ikke er min egen. Ja, øh, et level ad 

gangen tak, de ser hende kun gennem Sigma. Selvfølgelig, de kender hende jo ikke. Det 

er ligesom med KunstGemalen. Lidt REX skal der jo være spejlet! Nok er nok! 

Spørgsmålet er blot, hvordan får jeg stoppet bogværket og hvordan får jeg det ud i 

befolkningen? Hvordan får vi løftet Danmarks energi? – for det er jo det, det i bund og 

afgrund handler om! Samfundet som sådan og dem der er i det. Enih! Hun er og bliver 

en rumsterestang!!!Det er den integrerede Uranus, der spøger på et andet plan. 

Hvordan får vi nye hjernevindinger i gang, når bogvværket, der skal åbne dem og træne 

dem i brug ikke kan komme aftageren i hænde? Øvelse gør mester på Jord! Så må man 

vist komme igen flere gange… Det er en gordisk knude og denne knude ender i Blixens 

sætning: ”Hvis du ikke kan blive en kristus, må du nøjes med at blive kunstner!”…men 

hvad nu, når den healing jeg fik forleden - 2. pinsedag, hos LHC endte med fra åndelig 

side, konstaterende, at meddele: ”Christbody!” og jeg forinden også så mig selv ligge 

som udhugget marmorfigur ovenpå en kiste fra et tidligere liv og ordet ”Deadline” kom 

flydende ind på lystavlen. Hvad så? Så er jeg ikke længere forfatter/skribent/kunstner?! 

Klap lige hesten Søster, det skal vel lige integreres i psyken også! Fat det dog! Men er 

det egentlig ikke også kun et level i bøgerne at være det?Så lad os lige Sløjfe den 

sætning. 

       Endelig kan man komme på banen! 

Og jeg må starte hestekræfterne og køre til min mor nu, da min søster og jeg har byttet 

besøgsdag, fordi min søster tilfældigvis fik overbooket sin fredag. – Sjovt nok i forhold 

til klaphesten-teksten ovenfor, og at dette hestebillede, der skal ind her, faktisk er fra 
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Skejby, hvor min mor var indlagt….tilfældigt???Skrevet for længe siden i 

Arkashakrøniken! Det er ikke kun mig, der er going nuts !  

Her ved jeg pludselig, at billedet med de 3 kastanjeavn fra gårdspladsen på Fussingø 

Slot (Se tidligere bog), skulle være indsat.(Der er nu også noget 3 Ege og måske Eksen 

undercover!) Det smukke kastanjebillede er imidlertid sporløst forsvundet for længe 

siden, ligesom andet bevismateriale. Det er nok derfor, der så intuitivt skulle denne 

grønne highliner på NET OP nu. Det minder da lidt om nyfaldne piggede Heste-

kastanjeskaller. Har man ikke originalen, så nupper man energien på anden vis. Bare 

man gør det uden, at andre kommer til skade derved og det vil sige, at det gøres i 

helhedens interesse! Det er samme energiprincip bare med modsat fortegn, når folk 

skændes. Der forsøger man nemlig til egen fordel at stjæle den andens højere energi. 

Hvorfor angribes jeg så egentlig hele tiden? Folk kan/kunne jo bare læse bogværket 

eller hjemmesiden. De får energien gratis! Mage til dansk ærgerrighed skal man sgu 

lede længe efter i udlandet!  

Og så dukker en tanke op, med hesten ’på banen’ ovenfor…dels ved jeg, det er et kald 

på de stærkeste heste…Men…er det også min mors kald til endelig at få indvielsen til 

lysnæring? Er det forsvarligt?...Ikke, hvis indvielsen ikke får sin overbygning på, efter 

min mening! Jeg venter lige lidt…måske skal jeg alligevel tage til den LHC-reception i 

morgen og lufte idéen for Frøen…om han ikke skulle se sig om i æteren efter 

overbygningen….Nu er bøgerne jo forbi beskrivelse af skyggematerialet, så kan han vel 

nok få lov til at downloade resten og lade alle indvielser gå om….gratis! Eller pr. 

donation, når folk har fundet ud af, hvad forskel i frustration og livskvalitet det gør ved 

en fuldendt versus ufuldendt symbolindvielse!...Er det derfor det tager så lang tid at lave 

Manusymbolet? Det skal vel være intakt fra begyndelsen…ellers bliver folk jo 

sure…ligesom de gjorde i ”Raysing The Rays” -Konceptet, fordi Manu ikke var helt 

færdigt??? Jeg ved det ikø…Vi må vente, indtil vi får noget mere at vide. Det er ikke 

legetøj at arbejde med energier!!! Denne sorte perle viser, hvad ingen før vidste og 

derfor må symbolets kvantesprings-indhold afdækkes trin for trin. Jeg tror på, at der er 

styr på det hele, og at vi går en beskyttet vej trods al følelse af ubeskyttethed. Jeg går i 

tillid og kærlighed, men også i både vrede, træthed og frustration over friktionen og 

tyngden af opgaven. Klokken er nu 14.41 (22.08.14)– jeg må afsted. 

23.08.14 (Havde faktisk lyst til at skrive 2024! Hvad sker der mon til den tid? AH – der er 

Pluto gået ind i Vandmanden! Der skal alt dette her være på plads og Perlens viden 

være kendt – og da det var en positiv følelse, så tror jeg faktisk, vi er nogenlunde rede, 

måske rigtig etableret og i gang på det tidspunkt.) Men først…nå, jeg må gå nu, jeg får 

nok ikke lavet noget skriftligt i dag, jeg bliver simpelthen nødt til at gøre lidt rent i 

huset. Det nytter åbenbart ikke at tro, at denne boghjemmeside er færdig lige om lidt, 

så man bare kan udskyde det ene og det andet. Sådan har indstillingen jo været alle år, 

nu må det have en ende. Jeg vil have et liv, der er mit. Jeg vil simpelthen ikke stå til 

rådighed på den her måde mere. Det er ødelæggende for mig. Nok med det offerhalløj. 
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Jeg får det også igen sådan, at folk kan ryge og rejse! De sidste dage har der været en 

tone indeni mig, der harmonerer rigtig dårlig med det, jeg selv står for. Jeg ved ikke 

præcis, hvem det er, men jeg gør mig umage med at holde energien borte. Den bliver 

dog mere og mere markant. Derfor er det også træls ikke at få svar på min mail til 

Shamanen. Jeg er godt klar over, at jeg skal forestille at være på et level, hvor man ikke 

længere får hjælp til noget. Men det betyder så også, at jeg må bide i det sure æble og 

tage mit sidste kvantespring i egen hånd og droppe alle andre, der skulle have været ind 

på dette sidste level! Jeg giver MakeMake ret til at råde! (Dejlig multilevelsætning!) Det 

er nok heller ikke hensigtsmæssigt at arbejde med flere skygger på dette niveau. De er 

åbenbart livsfarlige. Jeg vil dog alligevel lige nævne den skyggeside, der hører til på det 

level, vi er nu, og som shamanen har vist mig gennem sine tidligere 

mailsvar…Shamanen tror, at jeg skal ind i et terapeutisk forløb hos hende, for det lyder 

sådan, når jeg henvender mig. Og problemerne er også reelle nok fra min side, men jeg 

ved også, at det hele er omvendt – det er hende, der ved at læse mine energimails, er i et 

forløb ved mig, der skal vække hendes smukke Blueprint yderligere. Hun anerkender 

ikke samarbejdet – har ligesom alle de andre ”sin egen kamp” og er ikke bevidst om 

”Paraply-konceptet” Raising the Rays. – Men det er jo også mit Blueprint. Jeg ved dog, 

at jeg har min egen kamp, som også er deres kamp, for at få avatarerne og memeterne 

samlet og det hvide broderskab til at stå frem. (24.08.14 Alle fortrænger fortsat både 

frygten og glæden, der ligger som en skygge over både mig og Konceptet. Nu mangler 

vi så bare planteatma-mamma, som den sidste, der har indvilget i dette ”negative” 

skygge- og irritationskompleks, der skaber den lukkede hjertemuslings sorte perle via 

irritation. Ikke sært at mit mobilabonnement pt. måtte ende hos Oister. Jeg tiltrækker 

mig automatisk én på offer-skallens bølgelængde: 

     
Multi-level-billed-række – måske er der noget om det med avanceret discipelskab….) 

I går (22.08.14) knækkede jeg en tand og dét kommer til at koste! (24.04.14 Bare der ikke 

skal bygges en tand- bro for at vise, at dette multilevel Blueprinte-projekt med bygning 

af menneskets subtile Regnbuebro nu er manifesteret fysisk, ved at Saturn, som den 

hårde læremester sætter punktum for byggeriet…Jeg krydser fingre, tæer og hjertebro 

for, at det ikke behøves. Jeg beder om at nåde må gå for ret og at pengene til en tandbro 

kan bruges bedre på et sæt krystalsyngeskåle. Det vil tjene både mig og helheden bedst 

– efter min mening! Som jeg kan se det, som jeg kan overskue min bevidsthed lige her 

og nu! Jeg orker ikke at tænke på, at man vil lade mig forblive i den lavere Livsbane, 

som jeg lever i nu, mens jeg autentisk bygger ”Den sorte Perle” og rensningsfilteret for 

det nye Koncepts fundament. Lad det blive nåde for nåde denne gang, Saturn!)  

Jeg kan se, at jeg nok bliver nødt til at skifte samtlige gamle amalganplumber for ikke at 

skulle rende til tandlæge gang på gang i fremtiden. Den regning må så komme før 

krystalskålene og så må vi se, om der bliver råd til dem og ligeledes en flytning til et 

bedre energibosted for mig. Tanden knækkede den 22. ved 22-23 tiden, og jeg kan se, at 
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klokken 22.49 er Månen gået ind i Løven…og der har jeg jo Månen i forvejen, 

fødselsradix, og i stelliumkontakt til Saturn, som bl.a. står for knogler og tænder…og 

klokken 1.02 den 23.08.14 (var lige ved at skrive 23.04.14) gik Månen kontraparallel  med 

Saturn og Månen har en orbis på NET OP 2 timer…lad mig lige tjekke kalenderen for 

23.04.14 – var det ikke dengang jeg var ved A/S - disciplen, der ubevidst besatte mig og  

fik mig til at spise igen, efter 33 dage på lysnæring? ”Hævneren”…BINGO!!!! Den 

23.04.14 klokken 10.00 var det, jeg fik testet at skulle have det præparat med selen og 

mod glutenintolerance osv. som jeg var ”lige ved at dø” af! Kort og godt, så må jeg nu 

generindre flere kampslag og knytnæver og slag med ”boldtræ” – den knækkede tand er 

altså en karmisk følge af et mytteri på ”Bounty”. Og lige NET OP forleden nat, efter jeg 

havde snakket med astrologen om aftenen, om at hendes planeter stod til at være på 

vagt overfor falske personer mm., havde jeg en dagsrests uhyggeligt drømmesvar om at 

blive faldet i ryggen igen, lige bestemt at jeg nu, når jeg skal stå frem med denne 

hjemmeside atter vil blive faldet i ryggen af dem, jeg burde kunne stole på -  ligesom 

ved 1. Koncepts mytteri. Det har formodentlig fået mig til at skære tænder om natten og 

får så tanden til at flække helt 2 dage senere…der var altså en energilækage, der trak 

tænder ud! Men der er meget, meget mere til dette her, for der er tale om at få fat i 

enden af en meget stor sjælegruppe, at finde ind i duallæren, som jeg skal videregive til 

menneskeheden via de evner, jeg har brugt her i ”Den Sorte Perle”.  

I går aftes besvarede min datter min sms om den knækkede tand. Det skete efter jeg var 

gået i seng. Jeg tænkte på, at de nok skulle melde sig ind i sygeforsikringen Danmark, 

hvis de nu skulle komme ud for noget tilsvarende. Unge har jo ikke penge en masse. 

Her til morgen var der en græde-sms fra min datter – kærestens fortandskrone var faldet 

af…han var også med på ”Bounty” – og han har nok i nattens løb måttet bide i det sure 

Saturn-æble – og nu giver det så rigtig god mening, hvorfor de unge ikke vil konsultere 

disciplen og blive testet. Disciplen mister så de indtægter, han kunne have fået, hvis 

han havde ladet sig rense for det gamle karma. Men valget var jo i hans option frit. Han 

kunne ikke mærke noget og ville følge sin egen mavefornemmelse! Det er vi så andre, 

der nu betaler en høj pris for. DERFOR bliver det hierarkisk og åndeligt bestemt, at der 

ikke længere gives hjælp ved dørene, MakeMake og Haumea skal integreres og her 

hjælper ingen kære mor mere! Man skal selv…..opdage Blueprintet – ingen kan gøre 

eller føle det for dig, det er dit Blueprint, det burde være logik – også at du derfor selv er 

den, der har valgt lige NET OP at få så lidt hjælp som muligt! (Og man kan så 

Blueprintemæssigt få den smule hjælp via den psykiske port og andre lotusenheder, 

hvis man tør  Ahahahaha…) Det kan tage 40 år worldwide med galaksen eller man 

kan lægge sig på bedende knæ og gå over den gammeldags spiritualitet og dermed 

vente 900 år på en bedre Jord. ”Valget er frit” – indtil folk opdager, at menneskeheden 

er sat under Blueprint-administration for at skåne Jorden og sikre Planen. (Apropos 

disciplens tro på egen mavefornemmelse kan jeg tilføje, at jeg flere gange er kommet 

for at få genoprettet energielementet, hvori organet Maven er placeret…men hver gang 

er vi endt et andet sted. Så hvis mavefornemmelse er det, der siger ”nej”, når jeg er vant 

til at være surrogat for andre??? Disciplens eller min? Jeg er jo den, der ifølge mit 

Blueprint skal skaffe beviserne til ”Den Sorte Perle”! – Dette er min skyggeside - at 

skulle vise, hvordan Den Store Plan virker og effektueres via sjælsplanet. Jeg anede det 
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ikke konkret. Det kom via erfaring og logik. Jeg fik jo i 2001 at vide, at jeg skulle afvikle 

Sanat Kumaras indvielsessystem, fordi vi skulle til noget nyt. Jeg måtte bare MakeMake 

ret og tage imod Haumea også på mere og mere bevidst plan. Eris ligeså – og nu 

mangler jeg bare at høste sammen med Ceres via Merkur, der i mit horoskop NET OP 

rammer den sidste og 5. dværgplanet i vort solsystem, Pluto. – Og min MC – min 

målsætningsakse radix i første og laveste Livsbane. Derefter regner jeg med, at Pluto 

bærer mig på sine hænder over i en MC i Løvestelliummet, som er min højeste Livsbane 

og deri det nye Koncept ligger. Aha – Koncepterne er en højere syntese af mine mulige 

MC-akser…til det mest ”gyldne” snit i horoskopet. – Og hertil fik vi hjælpe-

energisymbolet Yrla. Og for at alting ikke skulle gå i basisgruppe-kage og op i hat og 

briller, var man nødt til at lukke Konceptets energier, fordi pilfingrene ikke ville lade 

Yrla være i fred på den blotte tillid til dem. Det var blevet testet allerede med symbolet 

Yrgzigh! At dette ville ske blev sjælsmæssigt overført/meddelt via julefrokosten 04.12.04, 

ved, at alle fik så nissehuen passede! Alles Blueprint blev aktiveret, idet vi ikke kunne 

kanalisere det, vi burde kunne OG så begyndte alle tilskuerne at lukke op i dem selv for 

spørgsmålet – hvad er meningen??? – Og den fik de så på et møde i Januar 2005: 

Agenda, Agenda! . Det var noget af et sidespring, du der hoppede ind i! Ja, hvem kunne 

vide, at vi nisseme var så godt med på noderne! Nej, du har ret, vi så det ikke og dét var 

noget lort! Så må du hellere stole på hende for eftertiden og lade være med at være så 

dominerende! Ja, se bare her…nu blev teksten helt rød i huen! Kom vi smutter! 

HVEM STYRER MIN PC og hvis styresystem er det, der ikke harmonerer med IT???? 

Blueprintet er en realitet, og vi bliver tvunget ind over IT-vejen, fordi vi ikke fulgte en 

anden Livsbane med et andet Blueprint i. Valget var frit og ærgerrigheden overfor 

ejendom, penge mm. vandt; og Livsbanen blev sænket. Vi kunne være gået en anden 

vej, men Jorden skulle jo renses i dybderne og det bliver den så nu, når kloden 

planmæssigt opvarmes og smeltevand emulgerer ud i havet. Vi kunne have gjort det til 

en vane, at bruge energier til rensning af os selv og Jorden, men menneskeheden blev 

for sløset og for grådig – lige nu kommer der noget ind i mig, som får mig til at skrive 

at:  Jorden/solsystemet på et tidspunkt befinder sig et sted på Mælkevejen, hvor det 

elektriske felt bliver forstyrret og vi mister kontakt til flere af de andre solsystemer, som 

vi arbejder sammen med.(Jf. tidligere bog om fejl på kommandobroen.) Dette får os til 

at ”vende vrangen ud” og der sker et uheldigt skred. IT er den karmiske udrensning af 

denne elektronforstyrrelse…og det passer vel egentlig meget godt med mine aurafotos. 

Man smadrer simpelthen energitilknytningen til dengang, men samtidig bevares et lille 

input af pink kreativitet, der modsvares af ditto handling i modsatte side. Det må så 

betyde, at der kommer en helt ny form for internet, hvis det overhovedet får nogen gang 

på Jord, når menneskeheden er renset og har mulighed for at blive åndeligt clearet via 

symbolenergier og højfrekvent farvehealing – under alle omstændigheder er ITeffekten 

for rød og dominerende som det auraspejl vi dagligt er i – og derfor må ”Den Sorte 

Perle” også nødvendigvis skrives via ”den negative vej” – irritation og dominans og 

magtfyldt skyggemateriale osv. Det er tidens match og må derfor også benytte 

dobbeltspejling for at rykke noget. Det er logik for en Perlehønemor i hvert 

tilfælde!…Aha, SÅ FIK VI DET PÅ PLADS – HOV, det var vist nok min pegefinger, 
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der pludselig ”kom til” at trykke på dominanttasten-tasten ”caps lock”. Men da der 

aldrig sker noget tilfældigt her ved tasterne, så må det være en pointering af, at Jorden 

ikke er blevet besat af onde væsener, men at man kom ind i kosmisk turbulens, hvilket 

afbrød den galaktiske forbindelse til bl.a. Sirius i mange, mange år…tusinder af år. Og 

at vi har fået nøglerne i Konceptet til un-lock! Senere genoprettedes forbindelsen…og 

dette her falder pludselig i hak med den efterfølgende historie, som vi fik lidt af på den 

esoteriske sommerskole i juli 2014! Her lød meldingen blot fordomsfuld, at vi kæmpede 

mod ondskab osv. – altså den sædvanlige dualistiske programmering via læst stof, som 

hører til i 3. dimension. Come on Grønært, vi er på vej mod en clearing af de faktiske 

forhold fra et højere lag i det traditionelle åndelige jordiske hierarki. Der er nye 

grønærter på hierarkiets kommandovej. Ahahahaha er det os? V vi nåde? MUH-ligvis! 

Ahahahahaha den var go´! Ja, skriv bare den ind…Så ka´ de lær´ det! Det er vel 

gruppearbejde…Vi får højere viden og mere overblik nu! Vi splittes ikke længere i 

dualisme, men går vidensmæssigt til en højere syntese i fremtiden – men det tager sgu 

da tid og tør man ikke slippe dele af den gamle esoteriske viden, ja så får sådan en som 

mig da godt nok endnu vanskeligere kår end jeg regnede med. I´m alone! Gu´ er du da 

ej. Vi er alle med dig selvom vi er imod dig. Det er den højere syntese af jordisk og 

platonisk kærlighed. Det er Blueprintøøt: Mine Damer og Herrer, må jeg præsentere: 

Her er jeg med gøglervognen, kan I kende cirkusklovnen…så skal du selvfølgelig gå 

derover og stille dig der i manegen ellers kan ham der ikke komme forbi!!! Klovn! Og så 

må jeg jo bare skrive i det skjulte, når man omkring mig ikke tør slippe tankerne ud af 

boxen. Fint nok med mig, jeg kan vælge at gøre det sådan, hvis Yrla- energierne åbner 

igen og derved kan flytte planetstillingernes spænding…men jeg vil nok forsøge at gøre 

det udadrettet først, inden jeg lukker af for 40 år og giver los for 900 år…Tænk for dig 

selv, moster! på den anden side set…bopbob – hvem siger overhovedet, at jeg har 

nogen betydning. Det´ jo det! Giv hende det blå stempel som rablende gal og lad os 

komme videre…Godt så…alles in ordnung! Spørgsmålet er, om vi med Konceptet har 

opbrugt de 9 liv eller om hvert delkoncept er at regne for et liv…så er vi vist ved at skulle 

tage dette her meget Siriøst!!! Vi havde mange delkoncepter for at nå hertil 

*Fremdriften*, som er ”Den Sorte Perle”. Og …nå nu styrter det ned, jeg må lige ud 

efter mit håndklæde inden det atter bliver vådt. Det er ikke godt at vide, om det skal 

kastes i flere Ringe eller hva´? Jeg vil holde her og beslutte om jeg skal til A/S eller 

hva´?...Nu kunne jeg godt tænke mig, at Saturn holdt op med hele tiden at svinge mig 

fra side til side og vende og dreje alting 180 grader og skabe tvivl og splittelse i alting! 

På den anden side set, så er 2x180 jo 360 og så er vi i AlfaOmega i denne her 

SaturnRing. Jeg startede med at se os nogenlunde fremme i skoene i 2024, så hvorfor så 

en Ko-vending 180 grader? Ko…Hathor… 

Nu kommer Eksen ind ad døren, lige som jeg skulle til at logge af og tage til A/S 

lysnæringssammenkomsten, for lige at høre om de andres erfaringer OG som det 

vigtigste, at Frøen må være opmærksom i æteren, for der skal ændringer til og de 

kommer nok snart derfra, da jeg er færdig med at skrive ”kritik af dem”.  

Eksen kunne via sin mobiltelefon oplyse at sms-en om den knækkede tand kom i går 

klokken 22.22.07…Pludselig havde vi 3x22 =66 = 12/3 – offertallet, men også NB22 på 
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flere planer – OG i flere store Planer i ét. Det handler nemlig ikke kun om at hæve 

drømmeskibet NB22. Det handler også om, at samle stjerneskibet Kølen, Agterskibet 

og sejlet igen, da der er tale om en fejl på kommandobroen at skille ad, hvad Gud har 

sammenføjet… 

  

Sæt sejlene til 

og kom hvis du vil 

for nu lægger vi ud med harmonikaspil! 

Lidt sang gør os godt 

mens vi haler Thot 

så´ der stemning fra kølen til masten…         Så´n ikø? Syss! 

så´ det UUU H UUU Uvending ta´r og vi sejler med alle på Åen… Break, Åh  

Og vi sejler op ad åen, vi sejler nedad igen. Det var vel nok en dejlig sang, den må vi ha´ 

endnu en gang og vi sejler op ad flowet, vi sejler nedad igen. Retro og Jante er Pumpens 

stok, men mon ikke vi alle får nok og vi sejler op ad…Cut ELLY!!!!!) 

 At være kunstner/forfatter går jo gennem at blive inspireret og deraf lave noget, som 

ikke entydigt kan forklares eller tolkes Nu snakker hun om os igen!  Hemlig, nemlig, 

men vi fik da dørklokken til at ringe tiden ind i det skjulte – og dette præg har bøgerne 

jo i høj grad også meget foregår kodet i det skjulte – du, som har læst hjemmesiden før, 

ved, at det kun er en ½ bog, der ligger her på nettet – dens Tvilling er ikke ned-skrevet 

endnu – måske kunne du vælge at være Tvillingen?! Tage skeen i egen hånd?! Ah, jeg 

ved det… Måske er det hele løsningen på problemet? Bopbop… At du nu får tildelt dit 

ansvar??? Det kan de sgu da ikke finde ud af! De gider jo heller ikke, når det nu er 

muligt at springe over hvor gærdet er lavest! Det var således det hele begyndte!!! NET-
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OP! Det er åbenbart en bog-Ring i værket, der sluttes her: ”Tag dit ansvar op!” Og ved 

du hvad, der skete, da Hathor, Rama og mange andre åndelige eksistenser sagde: ”Tag 

dit ansvar op!”??? Husker det som var det i går! Alle flygtede og sagde, at det jeg lavede 

var Sort og noget Lort! Og ja, det var det. Sort te hvert tefælde! Det var ”Den Sorte 

Perle”! Som ikke er for fisefornem til at slå en Sigmaskid engang imellem! Tvillingerne 

er jo et astrologisk lufttegn! Så det var godt nok spottet og plottet i mere end én forstand 

– for der er jo tale om Tvillinger. Sådan, også her! Og hvis den ene Tvilling er en kristus, 

så er den anden nok også – hvis de da er én-æggede…de´t jo så liige det…Så her er det 

ene æg, som det var muligt at fremskaffe. Er det mit? Gi´ mig det så! Du er bare 

misundelig! Hold nu op børn! Det er ikke legetøj!  

 Hvaaa måå vi sååå???  Kaste rundt med sutter!!! 

Spørge dit Blueprint sæføli!! Hvor dum kan man være? Men allerede da healings- og 

videnskonceptet ”Raising The Rays” blev dannet, lå vi 7 personer i healingsenergi og 

meditation og lagde store guldæg ud i det hvide netværk, der var spændt ud over hele 

Jorden – det skete i oktober 2001 eller var det 2002? Nej i 2002 var det ”Løven” begik det 

første indre mord i denne tusindbladede Lotus-krimi….en oplagt krimi for en 

sommerferie Fra online til deadline! Tror det bliver efterårsferien! NET-OP! …nå, men 

hvad, måske skal jeg hellere lade bøgerne gå med i et Sct. Hans bål? Så er jeg af med 

dem, og jeg ville jo så netop springe over, hvor gærdet er lavest…men hvad med Venus i 

Tvillingerne og brænder de ikke bedst i egen turkise flamme? SKAT brænder T hvert T 

følle ikke for dem! Hvor er kærligheden til den kanaliserende kristus-tvilling så henne? 

Det er vel bare en Papegøjetvilling fra Ara, kristusfolket derude i galaksen, som har lagt 

hovedet og et columbusæg på Alteret…Den altererede blok , mener du vel?! NET OP!!! 

Det ender vel  med spejl-æg på bloggen så…. 

Hvor jeg længes,  Hvad har du at se tilbage på?  
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 Noget at se frem til - men et guldæg har jeg dog allerede altereret!  

Selvom de sagde du var sort. 

Det er vel det sorte guld.  

Det var vel friktionen i atmosfæren, der brændte hende af?  

Som lyn fra en klar himmel. Fra level til level og fra tid til anden. 

Det var nettet, der brændte hende af og gjorde hende til taber. 

* THAT´S  IT ! *      

(Klokken er 14.00 – jeg må køre til min mor og se hvodden det går. Aha, det var ikke 

Jackson 5, det var ikke 5. stråle. Jackson var 14. stråle. Det giver mening…det er ligesom 

Frøen, der laver indvielsen til lysnæring, samme lysshow. Det vil sige, når jeg går i gang 

med syngeskålene, så arbejder jeg på 14. stråle. Det må være udgangspunktet? Hvad 

ligger mon på min 16. så? Det vil sige, at strålerne supplerer hinanden parvis og netop 

her pinkvis. 9. stråle er også pink…bopbob vi har Merkur gående ind i tvillingerne, jeg 

bliver kommunikeret at der må være noget, der hedder en tvillingeflamme. Og den 

afgør på en eller anden måde ens erhverv og virke…9 og 14 hører sammen, 12 og 16 

hører sammen. Der er tilsyneladende ikke normal geometri i det…der 14-9=5, 16-12=4… 

Nå! Jeg må af sted, der kommer nok en orden udaf kaos en dag. Klokken er 14.11 nu… ) 

24.08.14 (havde lyst til at skrive 2012). Klokken er 13.33 nu og om lidt skal jeg som 

ovenfor beskrevet køre på besøg ved min mor. Jeg husker jeg var meget i tvivl om, om 

jeg skulle skrive ovenstående med Jackson. Lige nu siger det mig stadig ikke meget. 

Jeg husker, jeg var i tvivl om, om der er noget misvisende i udregningerne. Hvis nogen, 

nogensinde går ind i dette sted i bøgerne, så lov mig, at sætte tanken fri og ikke 

betragte det udregnede som den absolutte sandhed!!! Ligesom alt andet, så er det 

inspirationskatalog og springbrætter til højere indsigter hele vejen – og husk, hver 

læsers vej er unik og I vil ikke nødvendigvis finde samme sandhed på samme tid eller 

samme sted!!! Det er vigtigt at respektere dette. Derfor kan man alligevel godt have et 

fælles højere mål, som også krydser hinandens vej til rette tid. Blueprintets force ligger 

i, at Altet, alle og den enkelte og de få, hvis veje krydses, altid vil bakke hinanden op til 

rette tid. DET ER HELE OPDRIFTEN I EN NØDDESKAL! 

 Knæk sa´ det så – os´ i filmen! 
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Eller rettere, hvis filmen ikke allerede er knækket, så gør den det nu. Der kommer 

nemlig mere grønt affald her for dem, der tror sig på ”Den grønne gren”. 

 Shit happens….. 

Nå, shit, jeg må gå fra borde og køre på plejehjemsbesøg. Men der er noget, der siger 

mig, at jeg lige skal lave en note her…04.12.04…var der også noget med klokken 16? 

Bopbob…jeg skulle komme klokken 18…nå men anyway 04.12.04 er hele 5x4-tallet, når 

12=3x4. 5 står for dynamik, 5. stråle for videnskab og tværsummen er 11 – mestertallet, 

men også en lidt dum, tung energi med tårer undervejs…der er ligesom en hel del, der 

har ligget i KORTENE! – Åh nej, for F….. da, skal vi nu også have dem ført til 12. 

stråle. Lad os gå retrograd  til < tvillingernes tegn og så sige KORT og GODT: Vi 

springer over, hvor gærdet er lavest – det betyder altså, at alle kort har sparet hver læser 

for ca. 15 sider brevlæsestof, hvor jeg som offerhealeren har holdt hele processen i mig 

selv og kogt den ned til et minimum. Så stik lige den yod skråt op endnu engang! Og 

skråt op, det var også knækket på skorstensrøret (jf. tidligere bøger) til Sassa fra ARA.) 

 C D R Rom- essens! 

Klokken er 14.14 nu jeg smutter altså! Hov, det var klokken også i går, da jeg kørte til 

A/S og Frøen, for der tog jeg lige bestemt et billede af bilens digitalur: 

 14:14  Tværsum 10/1 – Solens tal… 

Og sådan kan man blive ved i én uendelighed, hvis man har strøm nok til det. se blot 

her.Tilfældigvis, skulle jeg lige lukke en mappe med billeder og mit øje falder herpå. 

Strøm, EL=engle, NRGi, 77192 = tværsum 8 = uendeligheden symbol, hvis du lægger 

det vandret. Du ser kun det, som din sjæls vejviser vil have, at du skal have i 

bevidstheden, der så bestemmes af sjælens niveau og alder. Det er basis for Blueprintet. 
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 24.12.20 11 kl. 10.56 

Klokken er lige nu 14.28. 2 x 28=56 …jf 10.56 (og klokken 14 er også kl. 2) og 2-tallet står 

for månen og 10/1 for Solen – altså Sol og Måne i ét, fotograferet allerede i 2011 og sjovt 

nok relaterer vi lige netop i dag til en julefrokost…. Således kan et ELskab blive til et 

SEL-skab, bare man bliver sELvcentreret nok til at springe ud af både selskabet og EL 

skabet og gøre hele arbejdet selv! Kun derved kunne livets og skaberværkets magi 

afsløres. Du er altid centrum i den verden, du ser  – men det er din nabo også! Derfor 

har vi brug for et fugleperspektiv!: 

 Hvor er rette hylde for mig???         NETTET OP!!!!   (14.41) 

Ja, det var det spejlæg kl. 14.41 på 5.5 = videnskabens alter, når forneden er som foroven. 

16.30: Når skaberværket er således, så kan du nok forstå at man kan begynde at lave 

hvad som helst med sin hjerne, hvis der ikke er en form for styr på det. Altet er både 

kaos og orden i ét, i en højere syntese. Hvis du vil sætte denne viden i lidt IT – 

perspektiv, så hør lige her: Vi er i kapitalismens og udviklingens navn på vej i rivende 

hast ”fremad”. Vi vil have mere og mere og vi vil tjene mere og mere, så vi kan få alt, 

hvad hjertet begærer og vi mener tilmed, det er i vor ret, da vi er ”hjernen” på Jorden og 

vi har den frie vilje til hvad som helst. Derfor har vi været nødt til at sætte flere og flere 

grænser for adfærd. Men denne lov og ressourcekamp kan vi aldrig vinde på denne 

måde!!! ALDRIG, den vil ende destruktion, som vi ser det lige nu. Derfor skal vi stoppe 

op indtil de rette proportioner er hjemme. Teknologien har opfundet 3D-printeren, som 

kan blive hver mands eje og enhver kan da lave sit helt unikke liv, med alt hvad hjertet 

begærer. Derfor er et Blueprint på sin plads, da der så kun produceres dét, der skal 

bruges og ikke mere! Kan du så også forstå¨, at dette bogværk, der viser hvordan 

skabelsen bliver til i sløjfer mm. er nødvendig viden at få ud før 3D-printeren??? Kan du 

ikke bare håbe på, at der vitterlig er en højere og større Plan med Jorden end det du lige 

nu kan fatte? Kan du forestille dig, at den lille 3D printer kun er en minature af den 

eksistenser, der bestemmer hvilke stoffer og grundstoffer, der skal være tilgængelig på 

Jorden bruger? Jeg taler om de eksistenser, der bestemmer hvor og meget guld, kobber, 

vand osv.  der skal være i Jordens felt, bruger. Det er eneorme tankekræfter, der er i spil. 

Kan du i dette perspektiv forstå, hvorfor man begynder med et land som Danmark? Det 

har den teknologiske træning qva den økonomi, der har kunnet skaffe elektronik til veje 

til omtrent enhver. MEN kan du så ikke også se, hvor nødvendig en energi, der skal til 

for at regulere et overforbrug og få et land til at gå forrest i ydmyg og forstandig 
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fremgang? Kan du så også forstå, at den energi, der skal til er den illuminerede jantelov? 

Og kan du så godt se, hvorfor dette værk nødvendigvis måtte tydeliggøre denne energi? 

Og kan du så godt se, at det ikke er mangel på ”guddommelighed” at det er lavet som 

det er? Fatter du, at dette værk er galaksens gave til os????Forstår du, at der ikke er tale 

om udvikling? Med en 3D- printer kan du tilvirke alle de redskaber, du skal bruge. Det 

samme gjorde man i stenalderen og kunne have præsteret det samme. Tankegangen for 

skabelse er den samme. Det hele handler blot om, at åbne og lukke forskellige 

hjernecentre samtidig. Den ene sammensætning og du er stenaldermand, den anden 

sammensætning og du er astronaut. Det handler om design af hjerner, der kan flytte 

energier og forsegle dem, når de bliver bedt om det – og så har vi pludselig begrebet 

udvikling – som reelt er en illusion. Der er det, der er og hvis du er et sort hul, så samler 

du en masse viden og stof, du twister det lidt og puster derefter ud igen og vips er der 

en nu dimension eller hvad hullet nu foretrækker at blæse på. 

Når dette så er sagt, så er det også klart nok, at man ikke skal betvivle om telepati er 

muligt eller ej. Hvor dum kan man være? Det er kun et spørgsmål om at kende 

komponenterne eller åbne og lukke hjerneenergier. Her får du et dugfrisk eksempel: 

Da jeg i går tog til A/S for at mødes med andre lysnæringsfolk, var det også for at 

fortælle Frøen, at han skulle være obs på, at der snart kom en overbygning på 

lysnæringen, der skulle forhindre, at vi alle går og overtager hinandens og æterens 

svingninger for madpræferancer, svampeinfektioner osv. osv. Frøen fik jeg dog ikke talt 

med, men i stedet med irisanalytikeren og homeopaten, der kunne berette, at Frøen 

NET OP havde fortalt dem, at der nok ville komme nogle justeringer snart….Så det 

nytter altså at kunne lægge tanker ind i en andens mentale felt og det bliver i dette 

dimensionsskifte ualmindeligt almindeligt og man kan til sidst ikke være her, for at 

være i ét med alle andre. Derfor bliver energisymboler som grænsemekanisme 

nødvendige i en overgangsperiode indtil vi er vel ovre i 5. dimension – eller har ladet de 

energisvingninger tage over på Jorden. man kan altid komme tilbage til en anden 

dimension, hvis man ikke forsegler den nye. Det er derfor besluttet at Jorden forsegler 

sig i 5. dimension nu og bliver hvad man kalder en hellig planet. Men for mennesket er 

intet jo længere helligt, så derfor bliver man nødt til at åbne hjernen for de små 

dværgplaneter og nogle udvalgte asteroider og senere nye stjernebilleder, for at styre 

mentalprocesserne, men også fordi det at åbne nye hjernecentre afstedkommer, at man 

NET OP kommer på bølgelængde med de ”nye” himmellegemer. Processer går begge 

veje og der skal skabes en balance. Blueprint og energisymboler er værktøjerne i Altet 

på Jorden her og nu. 

De nye himmellegemer er surfsten på vej til Oortet og videre ud in space. Bagsiden af 

medaljen er alt det, der er beskrevet i ”Den Sorte Perle” sidste del, som denne 

hjemmeside er en del af. Denne bog hedder ”Fra Herodes til Pilatus” og handler på det 

level vi åbner for her og nu om, at vi denne gang må lykkes med at have teknologi om 

bord ellers rykkes stikket endnu engang ud. Det der blev ødelagt i fordums tid, skal vi 

på behørig vis restaurere. Og vi ender atter i AlfaOmega med en gylden tidsalder på 

Jorden på organisk basis. Og det er ulig lettere at navigere i organiske rumsonder end 

metalliske. 
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Dette fører til at nævne, at NET OP i dag befinder rumsonden ”New Horizons” sig 

udfor Neptuns bane og skal her lades op via en OPDRIFT fra Neptun, kunstens, 

healingens og slørenes planet. Det sker ved at sonden sender energi ind til Neptun, der 

så svipper dette energi tilbage igen som via et spejl. Eller som en bold kastet op ad en 

mur…(jf  Sigmas galaksebog, der forklarer tennisboldeeffekten af energi i dette værk) 

Den sorte Perle er fuldt på højde med rumfartsteknologien – og rumfartsteknologien er 

givet bl.a. til USA på baggrund af besøg udefra…vist nok med klausul på, at det ikke 

misbruges (Jf. besøg af disse væsener hos Eisenhower.) Det fører mig tilbage til 3D 

printeren….Måske bliver den sat i masseproduktion, måske vælger vi at sige: Gider vi 

overhovedet have det stuff? Kan vi ikke blive så dum-intelligente at vi fravælger det? 

Nej, det gør vi som det ser ud lige nu ikke. Så der er altså to veje at gå. Eller lave en 

højere syntese af uorganisk og organisk vej!!! Hvis dette er målet, så må det være sandt, 

som vi fik at vide for ca. 17 år siden, at der vil komme et nyt stof til Jorden. Vistnok et 

nyt grundstof. Har man allerede i smug fået det i USA? Er der noget vi ikke ved noget 

om? Eller har Japan fået det? hvad sker der reelt på det sted, hvor et A-kraft-værk går 

ned? Ja, a ve ingenting, a bor i en baggård å hår åldi læst en avis…Men for 17 år siden 

hår a høt, at der vil komm æ ny stof t æ jord. OG hvad nu hvis dette stof er så smart, at 

det kan go tilbage til sin oprindelige form ved tankens kraft og atter sættes i 3D-

printeren???? Det er bare de muligheder og indskydelser, der kommer til mig her og nu. 

OG så et sidste spørgsmål….hvad hvis vi i en højere potens af os selv på jorden, er gjort 

af  NET OP dette stof………………………………behøver vi så teknologien?Hvorfor 

ikke tage kvantespringet og blive EL (fysisk engel)? Så har du dit eget lys i pæren i en 

uendelighed og kan selv bestemme hvor meget strøm du vil bruge på at lyse som fysisk 

eksistens eller bevare al lyset i den ikke-fysiske form……Jeg vil nok vælge at være 

selvhjulpen frem for at lægge mig til rette i en 3Dprinter. Jeg synes, vi har set nok af 

cancergriller i diverse solcentre. Sjovt nok…det er da længe siden vi her i bogen har fået 

en sms fra Solcenteret…er vi kommet over i den ægte vare her på 12. solstråle??? 

Her er i alle tilfælde så meget stof at samle og skrive om, at det er til at få spat af 

presset. Men lad os lige gøre A/S besøget færdigt. 

Det er efterhånden en slet skjult hemmelighed, at det har kostet blod, sved og tårer og 

alt mulig andet at bygge dette værk, regnbuebroen over i 5. dimension. Reelt har jeg 

kun psykiske eksistensers ord for alle mulige ting og forhold og samarbejdet viser mig 

vej konstant. Det vildeste, men også det mest overbevisende, de kan byde mig ville 

være, om den rumsonde, der blev sendt til Pluto fra Jorden, på min datters fødselsdag 

januar 2006, hvor onlinebogen påbegyndes i februar 2006, når Pluto på min fødselsdag i 

juli 2015. SÅ siger jeg tak for det foto, uanset om det er et aurafoto eller ej! Dét ville være 

ufatteligt eminent. Det ville vise at hele verden har et fælles Blueprint, OG at der er 

tænkt på alle deri…det ville være både fatteligt og ufatteligt i ét ! Nå, men det kan jo 

være, der er tænkt på en anden eller noget andet i dette tilfælde. Og storhedsvanvid lider 

jeg ikke under, men denne tanke pirrer min nysgerrighed, ikke andet. Hvor tæt kan 

man komme på og samtidig være både i og udenfor på én gang? Eksisterer der mere 

end 1 væsen overhovedet? Vi ved det ikke. Og er der overhovedet en førstebevæger af 

noget, eller skete alt på én gang og er så i realiteten stadig slet ingenting? 
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Min samtale med Frøen blev i hvert tilfælde til ingenting udover telepati. Han havde 

også travlt med at komme af sted til sidst. Sjovt nok skulle han op og rense skorsten på 

det nye center, de er ved at etablere….da han sagde det, så jeg den sorte knæk-skorsten 

som Sassa henvendte sig gennem til mig for ca.16? år siden. Er justeringerne til 

lysnæringen på vej? Skal kanalen lige renses en sidste gang først? 

Er der atter sået et telepatisk frø, der skal have næring. Kommer hønen før ægget? 

Hvem har impulsen til at kaste boldene og få energieffekten tilbage evt. med fornyet 

styrke? Er frøen nu kørt flad og bliver healeren ristet som en ren karusse, men vi venter 

på dette bogværk, eller er det mig, der venter på de synkrone hændelser på Jorden som 

de mærkes i Akasha? Måske sker impulsen samtidig uden nogen første bevæger af 

tanken? Det ville være dejligt og ganske befordrende for nytænkning og illuminering af 

janteloven! Årsag og virkning ophører i en kosmisk perfektion og derfor ”sker alting til 

rette tid” og kan kun aflæses fordi tiden er opfundet som begreb og måleenhed og 

dimensionsskaber. 

Dette minder mig om vort sidste weekendkursus i Lailas hus. Sara havde en 

slyngplante, hvorpå var begyndt at dannes en pæreformet frugt. NET OP i denne 

weekend brød frugten sin skal og det væltede ud med frø med små hvide vingedun på. 

Denne dag skiltes vore veje, da Sara nægtede at se det som et symbolsk tegn på, at vi 

var rede til at så frø. Hun samlede de mange flyvske frø sammen. Sådan noget lort. Og 

så smed hun dem i skraldespanden. Energierne begyndte at lukke ned og fade ud i 

hastigere tempo.  

 Udfazning… 

Nu var vi ellers lige blevet herrer over brusen i Colaflasker og beherskede teknikken at 

gøre ikke-økologisk føde til øko-føde…Shit happens og blev til grønt affald fra de 

grønne grene… 

 13.09.14. Nye passions-muligheder på en grøn gren 2014 

Men hvad med Frøen. Er han nu ikke blevet et frø, fra at være en grøn frø?  
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Mangler Billede af NETTO- frøfigurerne på de hvide bolde /både store og lille.   New Tomorrow 

 

Hvad var det for en flade af energi, der gik fra mig til ham under den næstsidste 

healing? Det var overleverede erfaringer – men indebærer det så også erfaringerne og de 

symboler, jeg havde modtaget længe inden lysnæringsinitieringen? Er der nogen af 

”mine” symboler, der kan hjælpe – og er det derfor de kun kunne få lov at være åbne så 

få dage? For at overholde en plan? Jeg så dem blive skudt ind i den 3 indvielse til 

lysnæringen, så der kom til at mangle en del af toppen – ganske som på 

kagepyramiderne. Jeg troede det var min proces, men hvad om jeg bare har fået lov at 

se Planen og hvad der energimæssigt er foregået, ligesom jeg har fået en mikrodel af 

visionen for Danmark og projektet ”Raising the Rays? Og disse energier ligger som 

basis i denne hjemmeside og så vidt jeg kan fornemme også i Onlinebogen. Og NET 

OP i går, i dag eller den 27. ville disse energier åbne sig…Vi kan bare vente. Og i fald 

det hænger således sammen , åbnes de da spontant i Frøen til brug – eller ER det hele 

således planlagt, hvilket jeg tror, at de åbnes, når han læser denne hjemmeside??? Ingen 

kan få lov at være uafhængig af de andre! Hvilket sikrer mod storhedsvanvid og mytteri! 

Der er kun én forskningsmæssig måde at gribe det an på og den er Saturnsk og også 

Eksens motto: APS – A Prøwer Sgu! 

Dette ville give en winwin-situation, idet jeg får bekræftet mit blueprint og det samme 

gør Frøen, der vil få lejlighed til lige NET OP at rette øjeblikkeligt op på den kritik, der 

her i værket er kommet af lysnæringskonceptet! Og sker det for ham, så sker det også 

for alle andre læsere og enhver, der har fået kritik undervejs får da oprejsning 

herfor…det vil altså sige, at disse symboler – aha – er en del af Sløjfen – mester på Jord 

– den gordiske knudes opløser…fantastisk, hvis det hele er så fænomenalt lavet! 

Det kan godt være, du synes dette her er ved at være træls at høre om, men så lad os 

forkorte det hele lidt. 

Jeg havde snakket med irisanalytikeren og jeg ville nu til og hjem. NET OP som jeg 

siger dette får jeg øje på det træ på græsplænen, der har stået der hele tiden  Men lige 

med ét var jeg i nærvær med det. Det åbnede sin kommunikation mod mig og jeg så, at 

det var et kastanjetræ. Det var fyldt med grønne piggede kastanjer og kaldte mig over til 

sig. Jeg blev vist, hvor jeg skulle fotografere de kastanjer, der ellers ikke kunne komme 

herind i bøgerne og indtil nu kun har bevæget sig skjult som tekst og billede i den 

grønne farve. Her og nu manifesterer vi billedet, så du kan erfare denne sandhed: 
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Kastanjerne er raget ud af ilden      Fra Heste- til spise-kastanjer!! 

Lige her og nu vælger jeg at forstå det således, at den healing, jeg skulle have været til 

shamanen for at få formidlet er givet mig direkte under ”lyn-nedslaget” forleden i 

teksten. Måske er der sket noget lignende for dig samme sted – måske 

symbolenergiernes åbning og derfor Løven mindede dig om, at der ikke var nogen vej 

tilbage, hvis du gik videre i teksten? Det vil sige, jeg sparede et dyrt forløb hos 

shamanen, der endnu ikke har svaret på min mail og jeg ved nu også, at det er op til 

planteatmamamma at finde mig og ikke længere omvendt. Og sådan bliver det nok i 

det hele taget fremover, som det blev sagt på Møn sidste år. Tonen afspejlede blot 

kanalens friktion – og stedet i bøgernes handling. Men nu er jeg atter – og gratis - i 

stand til at kommunikere med planteatmaerne og de har atter vist deres hjælpsomhed 

på bedste vis. Bedre end deres jordiske formidler kunne gøre det. Og der var ikke 

skyggen af tegn på, at de formidlede den alkærliges guds utilfredshed med mig. 

Tværtimod hjalp de med at komme over det overgreb! Alt er jo planlagt og jeg siger 

derfor tak for kampen til alle, der troede, de skulle kæmpe og bekæmpe! 

Hemmeligheden er, at man skal være villig til at tage imod den plan, man har lagt for 

sig selv for sit eget liv – Blueprintet! Man skal da end ikke kæmpe med den frie vilje, og 

må indse, at kun mod dårskab kæmper guderne forgæves….og guderne…de er 

”defineret” i en anden af bøgerne. 

Klokken er blevet 18.44 og jeg har ondt i skulderåget. Jeg tror faktisk, jeg vil trække mig 

tilbage nu og hvem ved UPS… se om sonden er i TV-avisen. Lidt sonde-mad er der jo 

endnu over foretagendet! Men jeg får lige en idé forærende fra Tv-avisen. Fodboldens 

Match-making…det var det ord, jeg fik i min kanal ca. 2003. Nåh nej – i sportens 

verden kalder de det match-fixing. Måske kan du heraf forstå, hvorfor jeg ikke er til 

sport og konkurrence. Kan du opfatte forskellen i match-making og match-fixing? Det 

har med Merkur at gøre. Sproget, kommunikation – og Merkur er også tyvenes gud. 

Det er forskellen, hvis du går i højere videns fodspor. Du vælger selv, hvor når du tager 

kvantespringet. Eller også gør dit Blueprint det for dig! I mit Blueprint bruges Merkur i 

betydningen ”gudernes sendebud” og jeg kan derfor ikke forlige mig med løgn og 

bedrag. Alligevel ligger det som en mulighed hos Merkur og jeg er i lille risiko for at 

lave en løgn – måske også selvbedrag. Derfor handler værket her om at gå med livrem 

og seler. Dels tager det fat i et hav af illusioner og dels lægger det opgaven ud til dig, at 

finde din egen sandhed – for sæt nu, jeg går med løgnen, så er du edermageme på den! 

Og det vil jeg overhovedet ikke have siddende på min kappe. Så tag ansvar for din egen 

sandhed! Jeg har blot vist dig, hvordan jeg har holdt mig til min indre sandhed. Når du 

ser, hvor meget foldboldverdenen kommer ud at svømme med match-fixing, der aldrig 

rigtig kan bevises, for hvem gjorde og tænkte hvad? -  så ved du, hvor svært det har 

været at bevise soulmanagement, Blueprint, planetindflydelser og telepati! – Derfor var 
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det bl.a. nødvendigt med en energimarkør noget af vejen. – Konceptet ”Opdriften”s 

symbolenergier. Foldboldverdenen er derimod uden en sådan markør og overladt til 

menneskers svig, bedrag og ærgerrighed. De er på Herrrens Mark. Det er jeg også, men 

vi er det på hver sin måde. Det handler om Saturn og retningen Nord. Og hvordan 

Nordenvinden blæser, det kan lære noget om i ”Den Sorte Perle”. Om der findes en 

højere syntese af Herrens Marker og alle vinde, det er spørgsmålet. 25.08.14 Men så vidt 

jeg er orienteret, så ligger svaret derpå allerede skrevet direkte i …ja måske bogen 

Sigma ”Fra Online til Deadline” Forlaget REX, 248 kr + omkostninger 70kr. Jeg husker 

det ikke længere, alt er ét efterhånden. Vi er fanget i en enhed, der kaldes 3. dimension. 

Jeg går til midten og til yderkanten af 3. dimension og vor tidsregning og bliver 

konstant presset til højre og venstre og derved i Opdrift slynget rundt og rundt. Det har 

den effekt, at jeg rammer alt på et tidspunkt. Og det har vist sig, at alt hænger sammen 

Alt hænger sammen og det er op til os at respondere på rammen. 

Alt hænger sammen og det er op til os at ændre rammen, 

så landet ikke længere ligger ned! 

Alt hænger sammen og det er op til os at udvide rammen. 

Alt hænger sammen og det er op til Alle at ændre rammen, 

så verden ikke længere ligger ned! 

Alt hænger sammen og det er op til danskerne at finde rammen. 

Alt hænger sammen og det er op til verden at finde sammen i rammen, 

så solsystemet ikke lægger sig ned…. 

So many roads I have walked throughout my life 

Lessons I have travelled through 

learning where I´m going to 

The road I travel goes from I to I 

it goes right BACK to You, my Lord Divine                                              (Robby Curdorf) 

Jeg har kun én kort kommentar: Du er ikke alene, der er én der følger dig…..(Og i dag 

13.09.14 - en reference til diverse breve og tekster i andre bøger: Fra Lort til Lord – og til 

L´Oort…eller hvis faktorernes orden er ligegyldig..fra L´Oort til Lord? Jeg v d ikkøø….) 

Det var/er en multi-level-sætning og du finder som læser selv din sandhed i den. Verset 

var blot til rådighed for ”Den Sorte Perle”. Men vær lige OBS på, at du kan have 

misforstået mit forhold til Robby Curdorf! Kan du få øje på det? Kan du se, at du er ved 

at lave en fordom om mig? Pas på, hvad du skyder mig i træskoene, jeg har betalt prisen 

for andres fordomme mere end én gang – det kostede Danmark et muligt kvantespring! 

”Opdriften” var tilstede! Menigmand var ikke klar. Så nu tilspørger jeg dig:  

Is Everybody ready? Yeah ??? 

The Answer my friend, is blowing in the Wind… The answer my friend, is blowing…. 

Blæsten kan man ikke få at se. 

Det´ der ikke noget at gøre ved. 
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Men når Møllen rigtig svinger 

rundt med sine store vinger 

sååå det let at gætte at det blæser! . 

Det samme gør sig gældende, når jeg siger, at Konceptet Raising the Rays er en form 

for worldwide paraplyorganisation. Så siger folk – vås og du går med Mørket og er ude 

på at indfange os alle sammen og vi har vores frie vilje. Men jeg ved, at opstigningen til 

5. dimension har en ramme. Den er ganske vist subtilt berammet og består af 

stråleenergier og hvad deraf følger for den enkelte på Jorden. Men den er der altså: 

Para-plyen kan man ikke få at se. 

Det´ der ikke noget at gøre ved. 

Men når yoden gi´r den vinger 

og krystalsol op den ringer 

såå det let at gætte at det rykker.                                

Det rykker endog så meget, at der i morges på Solhvervsvej lå en paraply til mig! Hvis 

nogen på Solhvervsvej mangler en paraply, så ved I nu, hvor den befinder sig. Jeg kan så 

kun sige, at den skal doneres til det lille museum, der skal laves over de fund, der er 

givet af Sidher fra 5. dimension over regnbuebroen til 3.dimension omtrent utrætteligt 

hver eneste dag. Dette samarbejde over dimensioner er blevet til ”Den Sorte Perle”s 

forløb. Intet er glippet – og dog, jeg mangler jo visse ting, der er forsvundet. Bl.a min 

akvarel fra mit højskoleophold i 1998- hov –sludder 1978! (faktisk allerede i efterårsferien 

1976 i 2.g, hvor Pallas Athena vækkede mig. Dengang ville jeg gerne have haft lidt hjælp 

af en fysiklærer, som var clairvoyant – men vedkommende ville ikke hjælpe og 

vedkommende var gift med den astrolog, der er rettet henvendelse til i dette 

hjemmesideforløb, som heller ikke har vist sig at ville hjælpe. Men hvad nytter det også, 

hvis man ovenover alting, der hvor himlen er blå, men engang var purple, har bedt om 

at klare ærterne selv??? Derfor kan man jo godt føle sig lidt som prinsessen på ærten og 

synes, at man edermageme er påkrævet hjælp, fordi man er både gul og grøn og blå 

over hele kroppen og i alle chakraer, og at den sorte sol ikke vil lade sit lys trænge 

igennem ens egen storslåede krystal. Men hvad nu, hvis man må igennem en match-

making først???)  Den akvarel viste sig at være et vægtigt bevis for Blueprintet og at 

”Den Sorte Perle” begyndte sin mere konkrete downloading til visuelt niveau. Den 

indre awakening fra min følbart registrerede kontakt i 5-årsalderen bankede på og gav 

mig klar akvarel-besked. Dels via motivet, men også det at tæmme vådt i vådt og lave 

en forståelig ramme i alle regnbuens farver. Vådt i vådt i en regn-bue, det er hele 3 ting i 

et kinderæg! Men det første der stod klart af den tegning, ser jeg lige nu er: Ordnung 

muss sein!...Shit happens og du kan se på dine omgivelser at du kommer til at slås mod 
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fordomme. Et ganske kompakt signal og lige nu ser jeg, hvorfor jeg bare må tilgive mig 

selv for, at have været både social og asocial på dette tidspunkt. Jeg gjorde hvad jeg 

kunne trods dette impact. Men noget andet er…at pludselig er prinsessen inde i 

teksten! Ikke som i de andre bøger, som Tornerose og Snehvide – men ”Prinsessen på 

ærten.” Det er sgu mig, der ligger og snorkbobler på dén nye grønært, de mangler i 

kabyssen. Den der skal blive til alle de nye ærter til ursuppen der allerede bobler på 

komfuret! (Vatnajökul – Bardarbunga hvor en Klodsmajor, jeg er! Enih! Er det den 

Vulkan Maja malede? Der manglede en Kristus der kom ind fra venstre osv. se andre 

bøger, og vi er i gang med ay skrive Kristi genkomst og vi mangler bare at finde og 

hæve skibet! Og ”Prinsessen” kommer nu, som dulgt beskrevet tidligere ud af mødet 

mellem Frøen og Disciplen, som jeg begge genså i lørdags ved A/S. Det´ sgu nu, det 

skal rykke over hele linien! Men hvad med SKAT osv….vi får se…jeg må lige være 

færdig her. Håber jeg kan nå det. Ved fortunets hjælp er jeg tilfældigvis ikke bundet til 

at besøge min mor i dag og i morgen. Men nu skal jeg jo også bruge tid ved tandlægen. 

Jeg er under pres! Nå, men det var Dronningen, der lagde ærten under de mange multi-

levels af dyner og madrasser og længe har jeg jo skrevet mig både gul og grøn, for ikke 

at tale om det nyeste aurafoto!!! 

    Guld-ærter.  

Og Dronningen, hende kender vi jo allerede fra Galaksebogen, mig selv: Queen of the 

Silver Dollar. Jeg er bare Dr Hook på alt dette her. Deltager i The Freakers Ball – jf 

anden bog. Og i lørdags ragede jeg kastanjerne ud af ilden, det vil sige, at The Ring of 

Fire er gået i alfaomega – og det passer med den CD-samling, der stod lige for snotten 

af mig på biblioteket for mere end en måned siden. Jeg har været nødt til at genlåne den 

– for uden mulighed for at trække noget som helst fra i SKAT, så må vi fortsætte linien 

som hidtil, der i for-vejen er bygget på så lave udgifter som mulig – fordi man allerede i 

himlen har vidst, hvor ånds-svagt SKATtesystemet i Danmark er. Men man kan da 

heldigvis her bevise, at hver eneste CD kun er købt og brugt, fordi de ligesom alt andet i 

værket skal bruges heri og ikke af mig personligt! Og skal videre til museet ”The 

Nurse”, because I kept in my cellar, deepest in my mind and cared for even the ”SHIT” 

and nursed around the clock for its arrival! But now the train is coming and the 

whistleblower blows the Horn 
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Dommeren og Landsskatteretten. 

 Og se nu, hvorledes alting hænger internationalt sammen, og hvordan vi i DANMARK 

her og nu får lov at se RAMMEN - og at viden forpligter!!! 

 Der er noget Neptunsk Ring over den smøg…   

 1,2,3,4,5 and a Ring of fire and smoke under(cover) ”den grønne gren” 

    All over… 

”Den grønne gren” er Saras Koncept – og under den grønne gren, på bænken under 

bøgen, der sidder jeg og konfererer med hendes og de andres subminds.  

 Så er der cool Cash…and it burns, burns, burns, the ring of fire, 

the ring of fire, and it went deeper and deeper in the Neptune fire (Aha ARA! Den 

Turkise Flamme om Skabelse!!!), så SKAT fatter nok ikke en meter, men så kan jeg kun 
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komme med denne oversendte meddelelse til SKAT. (13.09.14 I dag ser jeg, at der her 

undercover bliver fortalt, at ”Den grønne gren” stod stille på grund af Neptunslør i dens 

ledelses horoskoper! Aha – den Yrgzighindvielse jeg fik af Sara i sin tid, blev altså givet 

af en mester med Neptunslør! Det er derfor bøgerne kan blive ved med at foregive aha-

oplevelser og en langsommelig udvikling i indsigt! Smart lavet! Jeg er indviet i en enrgi, 

der nedsatte min clearede mind – og så kunne jeg lave bøgerne og det er dette forhold, 

der er mellem de to auraens trekanter, som jeg ikke tidligere på denne hjemmesiden 

kunne forklare…Det er det samme, der er sket, da jeg får indvielsen til lysnæring af 

Frøen! Jeg syntes jo nok, jeg gik ned i energi. Jeg håber sandelig, jeg snart bliver hejst 

til eget niveau igen – altså at prinsessen bliver lukket ind i Dronningen igen. Jeg fik jo 

engang en kanalisering af en veninde, der formidlede, at jeg aldrig måtte miste min 

dronningeværdighed. Men omverdenen ville det anderledes, fordi Løven pressede os 

ned i en anden livsbane, for ikke selv at miste sin værdighed som lærer for sine elever. 

Det var hævn på føromtalte ”misundelse” og altså ser vi igen: Planlagt – og deraf, jf. 

tidligere bøger, at mørket som overmagt ikke eksisterer og aldrig har eksisteret i den 

form det udlægges i 3. dimenson!!! Vi lever i kærlighedens Univers og i kærlighed findes 

ikke ondskab – med mindre den er illumineret….forstod du den??? Håbet er lysegrønt.)  

You are going on the edge of a Følsom Prison Blues…  

 Don´t stay in the 3. Dimension! 

 

 I hear the train a comin' 

It's rolling round the bend 

And I ain't seen the sunshine since I don't know when, 

We´re stuck in Folsom prison, and time keeps draggin' on 

But that train keeps a rollin' on down to “almost done”.. 

 

Well I know I had it coming, I know I can't be free 

´cause those people keep a movin'    

And that's what tortures me...          

Well if they freed me from this prison, 

If that railroad train was mine 

I bet I'd move it on a little farther down the line 
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Far from Folsom prison, that's where I want to stay 

And I'd let that lonesome whistle blow my blues away.....                                    Forlæg af Johnny Cash 

We´re on the edge tonigt!  

                                          Indianer, søn af alt der gror, vand og ild og jord…. 

(Og sjovt nok apropos cool cash så se efemeriden fra i dag 25.08.14: Økonomisk kan der 

komme en overraskelse af den positive slags. 

02.09.14 I dag sidder jeg så sjovt nok og er tilbage for at sætte billeder ind her, fordi 

inspirationen den 25.08.14 var så hurtig, at jeg ikke kunne følge tekstmæssigt med, hvis 

jeg skulle sætte billeder ind også. Teksten handler om SKAT og i dag skulle 

Skatteankestyrelsen aftalemæssigt have ringet til mig klokken 10.00. Klokken er 12.02 = 

tværsum 5 og ingen har endnu ringet. Jeg ville naturligvis have ringet den anden vej, 

men af én eller anden tilfældig grund, så mangler det sidste ciffer i det telefonnr. jeg for 

alle tilfældes skyld bad om at få på den medarbejder, jeg havde aftalt med skulle ringe! 

Jeg er den atter engang, der har opfyldt min forpligtelse overfor Staten, men lastes altid 

for det modsatte. Det er dog enerverende. Og så lige en anden ting…jeg har knoklet 

som en gal for at få denne hjemmeside færdig inden dette telefonmøde og har haft det 

rigtig træls med at måtte opgive mit forehavende og bare se til, at så nåede jeg det altså 

ikke, for livet og Blueprintet følger jo ikke SKAT. Det har også været en psykisk 

”belastningsfaktor” at sidde her i dag og vente på at få sin endelige dom og så bare ikke 

blive ringet op. Jeg havde faktisk lidt svært ved at sætte mig 

roligt til pc-en og bare fortsætte som om intet var hændt – og ”det var der jo heller 

ikke”…Måske er medarbejderen listerieramt eller andet, eller også er der nogen, der 

holder hånden over mig og sørger for, at denne hjemmeside bliver færdig inden SKAT 

opdager, at de har glemt mig…? Vi må vente og så se i bakspejlet og regne med, at det 

mest hensigtsmæssige sker på trods af måneders venten på denne dag! Og så bare 

konstatere, at der i dag, som efemeriden for den 25.08.14 er hændt en REX overraskelse 

af den positive slags på økonomifronten – jeg kan evt. nå at få hjemmesiden færdig. 
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 Det er disse ting SKAT mener, jeg bruger privat og kan have stående i 

min stue – og derfor ikke må trække fra på selvangivelse som udgift til at lave bøgerne – 

og SKAT har da ret…tingene står i min stue og de ”pynter” hver eneste dag…heldigvis 

har jeg som alt andet i disse bøger vidner på, at det jeg siger er sandt!...Det er et helvede 

at bo i sådan et rod bare for at lave noget til danskerne som de så alligevel ikke gider 

have – endnu! Måske skal 1 mill. på lykkepiller først?? Aben med det store hjerte er en 

helt speciel foræring, som har kostet blod, sved og tårer at tilvejebringe. Den er ikke på 

finanslovens muligheder. Der er ingen kærlighedspendant at trække lige energi på! 

(13.09.14 – og for øvrigt er Aberne det samme som fixstjernen Furud i Canis Major.)) 

Og alle dem, der tror sig på ’den grønne gren’, er også kolde i 

røven overfor, hvad der foregår. Endog så kolde, så der sad en fastfrosset lort på 

håndtaget af den sorte paraply, jeg fandt i morges. Men kan man ikke tage om 

håndtaget, når man skal downloade en paraplyorganisation, så må man jo tage fat i den 

anden ende indtil fundamentet er renset! Forstår du symbolikken? Vi afslutter en Ring 

her, hvor jeg bliver renset først, får Konceptets energier fra galaksen og derefter renser 

resten af fundamentet, så vi er klar til at gå i gang igen og tage fat om nældens rod og få 

slået paraplyen op. I første omgang var den kompakt sort, men jeg har hele tiden haft 

en regnbuefarvet paraplyundercoat, som jeg håber stadig befinder sig i gemmerne i 

kælderen – men det kan desværre være, at det kom med på genbrugsstationen sidste 

gang??? Det vil vise sig, når jeg får tid til at se efter det – men det var der i hvert tilfælde. 

Men alt efter hvem og hvordan astrologiske entiteter mv. skal være med i spillet, så 

ændres varerne på hylderne sig – ligesom bogen ”Fra Online til Deadline” ikke har 

fundet de rette hylder endnu…(13.09.14 Desværre har jeg vasket paraplyhåndtaget, det 

fortryder jeg faktisk, hvis nu ”The Nurse” bliver en realitet..?). 

Para-plyen fyldes af en dragetand                                          Life is a Stage! 

svømmehud og mere krabbevand. 

Regner det så på den sorte 
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da bli´r alle skyer borte 

 såå det vist at farvebuen kommer! 

 Transformation 

 

Og den lille indtørrede ært skal bare i Jorden, OG den skal jo selvfølgelig have masser af 

vand, så ringer devaen nemlig med Klokken og så begynder den at spire!!! Denne 

bemærkning får mig prompte til at forstå RAMMEN om de symboler jeg har fået, som 

ligger undercover på denne hjemmeside og som man får med i tegnet form, hvis man 

køber Onlinebogen…Okay, så fik vi lukket op for lidt mere Plan med Onlinebøgerne! 

Men lige nu er den lille indtørrede ært gemt i en gammel Oister, hvor den ligger og 

irriterer og bliver til en større og større sort perle! Denne østers skal åbnes og den er 

naturligvis allerede ved at transformere sig til en musling, der åbner sig så den 

skumfødte Venus kan komme ud…. 

 U, det er vist for koldt for tæerne…  I´m coming watch 

out!  Det blev en pige denne gang!  Hip Hip 

Hipster Hurraaa og så det langøø  Hip! Uden lange hipster. Det må fejres, 

jeg gi´r en omgang Neptun mere!  åh naj ikke mere 

undervisning! Som om vi ikke har fået nok!  Nej, nej rolig nu – der er jo også 
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skolefest!  Skal vi så lege SKATteleg?  Det kommer an 

på indstrømningen tror jeg…  Øv, tror du vi overlever eksamen? 

 Jeg ved det ikk´øøø…Kommer hende med hestehalen? Det 

kommer an på om hun får den hestemyg tryllet om til en elefant…  

Du mener fra suresen til ?! Let it snow, let it snow, let it snow!  

 
(13.09.14 Billedet af lagkagen og årets idé-gipssnekrystaller med Venusskal er intuitivt og intunet givet af 

Annette-Lis, så de er tilgængeligt til rette REX-tid. Det sker udfra hendes Blueprint selvom hun ikke 

føler, hun er med i dette her. Det faktum, at hun leverer sine brikker til ret tid gør, at mit Blueprint også 

fungerer og kan gennemføres uhindret og i glidende flow. Det samme er landets regeringens formål med 

at være valgt! De skal sørge for, at vi får basis i orden til et Blueprintsamfund og at brikkerne ligger der til 

ret tid – og det gør de, men det ser pt. ud af H….til! Men befolkningen skal videre til det faste kors og 

minimum 1. discipelindvielse, hvis vi taler Alice Baileysprog – men sjovt er det ikke, hvis man føler, man 

er en hest, der bliver trukket til truget og tvunget til at drikke…derfor er det bedre, at ”alle” læser dette 

bogværk og derved bliver flyttet i eget tempo, som en stille indre revolution, så trækkraften for Danmark i 

Verden bliver større og på sigt får tornado-effekt på 3. dimensions mind, med 5. dimension til følge.!) 
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Paraplyen kan man ikke få at se                                     

Det´ der Nåde kun, at gøre ved. 

Men når sindet rigtig blæser 

og det klør på alles næser 

såå det tid at bruge paraplyen!  

Tanken kan man ikke få at se. 

Det´ der kun kanal at gøre ved, 

Vi kan tilgi´, vi kan håbe 

Men når Fatter kun vil måbe 

Såå må Hyldemor på banen.                                                Rette hylde?          

Energisymboler kan man ikke se 

Automatskrift kan det kun bli´ T                                                      

Symbolik og fjerne kyster 

det skal kombi pigebryster 

Såå det godt at de har nådeFremdrift.                                     B.. UPS… 

Nu bliver vi vist nødt til at tage en swing om  – Let´s twist again!       

Ja, du siger noget. Vi skal have pudset den der skibsklokke inden Skibet er færdigt! 

Vi skal jo først have fundet Skibet… 

Nåh ja… 

Vi skal vel osse ha det hejst? 

Du mener hygge hejsa? 

Ja lidt Opdriftskage og lidt mere tyndt øl. 

BopBob… 

Ja, ham må vi vist lige tale med, hvis den her opgave skal lykkes, kom! 

Han står lige derhenne på gangen ved ”Lysets Kompendium”! 
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Typisk, bare der er nåde at æde, så er han der. 

Den nåde behøver vi vist også snart, hvis vi skal falde i nogens smag. 

Hvad er der i dagens ret i dag? 

Det v du da. Har du penge med? 

Lad mig se…jæ har en hund… 

Hvor mange hoveder går der på den? 

Åh en 3-4 stykker tror jeg… 

Det kommer vel an på, hvor mange rævekager vi osse ska ha´! 

Okay, men så kan du altså ikke være med i basisgruppen! 

Der er kun plads til 4! 

Hvor tarveligt! 

Det liv må du så bare se at få det bedste ud af! 

Hvor stridt! 

Det kan du selv være, dræbersnegl…. 

Med hvid glasur, hihihi… 

I skal edermageme få så hatten passer!!!! 

Arhat siger vi da bare…. 

 Ahahahaha 

Lad mig lige se, med de her 4 mønter                       (U.Golodnoff Tarot ABC) 

kan jeg købe 8 dåser plukFisk … så får vi se, om ikke jeg kan Tune 

ind, så den der ler sidst ler bedst! 

Er der noget jeg kan hjælpe med? 

Nej, du er jo bare Rasmus Modsat hele tiden… 

Kan du ikke kende mig? 

Nåh jo. Men du ser jo helt anderledes ud, har du knækket en tand? 

Ja, men det kan jeg se du også har, velkommen i klubben. 

Det er Saturn, der trækker tænder ud mens Pluto transformerer den i Stenbukken. Hvod 

den har Stenbukken det ellers? 

Hun er i skole. 

”Ja den vej skal vi jo alle!” som man siger… 

Du lyder som om, du er døden nær. 

Syysssh, tal ikke om det! 
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Jamen Sys er gået over. 

Syysh, sagde jæ! 

Hvad lytter du efter? 

 Manden med leen                                                      U.Golognoff Tarot ABC 

Leen kan man ikke få at se; 

clairvoyance det ska der jo T 

men når frygten den så kommer 

krywne op af alle lommer 

såå det godt at stik´ med paraplyen 

Jaja, det er godt med dig, hvodden skær den?  

Vi har fået pudset den rustne kugle i Andefedt, så nu er banen klar  

Fedt nok, det har ændert den, så den er i vinkel…? Ellers ryger vi jo ud over kanten !  

 NET OP!                                                           NETTET OP!!!!

Hvordan får vi indfanget og blødgjort alle hjerterne? 
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 Vi sætter lidt kulør på marionetten, hvis vi kan få Fatter med på idéen.   

Man kan jo altid bede om at få energien tilsendt.  Købssignal? 

Vi havde tænkt at lave en hule i 12. stråle, så man var i den selv. 

Det´ ikk´ så Ring´ endda. Var du ikk å fisk? 

Jo, jeg er jo ham Rasmus. 

Okay, så er det hende O´ Hara, der er Rasmus Modsat! 

Ja. 

Nuh jæ mæ så! Jæ ser ikke helt så godt. Hun ska´ blyw ovver i Jomfruen. 

Det er hun vist ikke mere, det er derfor, det går i Fisk for hende. 

 Hun er vist ellers en stærk Hest at dømme efter, hvad man siger… (En Sigma Osioris?) 

Lidt Hest er man vel altid. Især hvis man bor i Kina. 

Lidt Muldyr har nu også ret i riget i midten! 

Ja, hvis det kan lære at MakeMake ret. 

Pas du nu på, der ikke bliver foldet et æseløre ind i bøgerne NET OP her! 

Så skal bøgerne vist først integrere Jorden i Uranus, hvis det skal kunne lade sig gøre at 

folde IT ind. 

Lidt skærmtrold er man vel altid… 

Tv bliver man kun et æsel af og så kommer man jo ingen vegne. 

Man bliver vel et sort hul? 

Kun hvis skærmen også går i sort. 

Men se nu, når man taler om Solen, så skinner den… 

Der er mail fra Susan O´Hara nu. Så slipper vi for at være mere på kant.  

No more edge 2-night for os to. 

 Hvad med os to? 

Ja, hvad med os to, flyvefisk i leg. 

Vi må hellere komme i trancebaren på sofateket. 
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Skulle vi ikke til Mandelay? 

Nej. Lidt Trankebar er der vel undercover i dette her. 

Det er bare en film, de laver, se der på lysskærmen… 

Måske erkender vi en anden anden parallel virkelighed undercover? 

Det kan vi nok ikke lige blive enige om, film er film undercover…. 

Den forstod jeg ikke lige, så det tror jeg ikke på. Nu ser jeg lige om der ikke skulle være 

et madprogram i stedet for. Lidt parallel lysnæring har man vel ret til, jæ har betalt fåret! 

 Punktum! 

Du er da også noget af en Rasmus Modsat, så er vi hele 3 i et kinderæg! 

Ja og så går det jo slet ikke! 

Nej, det var derfor ”Fremdriften” blev lavet, så man kan være Rasmus Modsat med sig 

selv, hvis man har lyst til at være trekantet ! 

Rapanden Rasmus, fra Rynkenæse sogn,  

kørte en tur i sin enspændervogn.  

Hesten for vognen blev træt af at gå,  

først gik den baglæns, så gik den i stå. 

Hva´ så mæ os to? 

Ja, hva´ mæ os to? 

I ka´ ta´ en tur i gondolerne og så ta´ på gajolerne..ikk´? 

The sky is red tonight 

We're on the edge tonight 

No shooting star to guide us 

Eye for an eye                                                                                            From I to I… 

Why tear each other apart? 

Please tell me why 

Why do we make it so hard? 

Look at us now  

Yes, what about us 2 

We only got ourselves to blame 

It's such a shame 

How many times can we win and lose? 

How many times can we break the rules? 

Between us 

 Only teardrops     

How many times do we have to fight? 

How many times till we get it right? 
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Between us 

 Only teardrops                                          Break…å…1, 2 ,3, 4, å 

So come and face me now 

Here on the stage tonight 

Let's leave the past lives behind us  

Kan du ikke se lidt mere karmatisk ud, selvom vi kun øver… 

Shake the Spear and follow Your Heart! 

 Ritsch, rask og filiong going strong…å så… 

Rasmus tog selen om halsen og fløj.  

Hesten sad bagved i vognen og røg.  

Men ih hvor de glo´de i Rænkenæs sogn,  

da Rasmus kom flyv´ne med hyphest og vogn. 

Å så peace, love and understanding….   

Eye for an eye                                                            Look deeper. 

 Why tear each other apart? 
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 Please tell me why  

 Why do we make it so hard? 

Look at us now                           Tjs!  Hm, hm…Bopbob… 

 We only got ourselves to blame… 

It's such a shame    

Tell me  

How many times can we win and lose?  

 (Tell me now)  

What's gone between us?  

Has come between us?                                                       v/ Emmelie De Forest 
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Der er noget Neptunsk over det!  

Man må sno sig sagde Ålen til Fisken… 

Se lige det koøje der….  

Er det ikke et hesteøje?  

Kong Lear: ”Øje for øje og tand for tand, sådan får vi Skibet på land…” 

Er Yachten da gået ind på Skibet. 

Ja min sandten  - Splitte mine Brahmasegl     (Kryptisk!!!). 

Det var vist det, der gjorde, at det sank…    (14.09.14 Hjælp…split sjælen i op til 12 inkarnerede  

personligheder på én gang – og bliv 7 milliarder på Jorden…Hvor mange skal dø, før vi har hævet 

energien? Ål = Fisk – men genkender ikke sig selv udover måden at bugte sig på – derfor er værket her 

også alment menneskeligt! Men Fisk er også Ålens højere selv, ligesom mennesket er menneskeheden!) 

Er det ikke bare en skolekomedie, de er ved at øve? 

Hvor er maskerne?  

De løber allerede til bal i galaksen… 

Så må vi ombord på Skibet. 

Det skal først findes og hæves med eller uden Brahmasegl. 

Shake the Spear and follow Your Heart…. 

Er det ikke stjerneskibet, de mener? 

Nej, det er da stjernebilledet Skibet, der skal ankhes op i… 

Ja, den er Brahe med dig Tykge, se så at få de dykkermasker på! 

Skal vi da ned på Jorden? 

Ja, det skal vi først og så dykker vi MEGET længere ned efter Skibet. uhuhu!! 
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Bopbob…lidt bange ka man nu godt blyw… 

Uhuu…Pas på med det, det sætter sig i knoglerne… 

Ja, man kan brække både næse og mund på det. 

Det hedder altså tabe både næse og mund….å V du hva´? Det gør jæ sku ås nu! Se lige 

skyggen derhenne… 

Hva´ nu om jæ må spørre? 

Luk da gluggerne op… 

Det eneste jæ ka høre er Fiskene… 

Ja, ”man må sno sig” siger Ålen til Fisken. 

Og ”jeg brænder alle broer” svarer Karussen  

Det var jo det, jeg sagde, men I hører aldrig efter! 

Det er fordi du altid vil have det sidste ord i en flom! 

Nå og hva´ så?! 

Ja så bliver Perlen tykkere og tykkere for dét er edermageme irriterende, Båtnakke! 

Godt BåT, så holder jeg mund fra nu af! 

Tak, så lad os føre ordet! 

Okay så: ”I begyndelsen var ordet!” 

Hold så Nirmanakaya!!!!! 

Okay, gør det selv så… 

For H…… da! 

  
Nå blander du dig nu osse. 

Bland dig selv udenom os i denne tornado så, hvis T at D ska vær´… 

Der er altid plads til én til der bruger tam pax. 

Det hedder vist, at der altid er plads til én til, der bruger REX-UNO 

Ja lidt Uno Eks er der vel altid over én… 

Syss, lad os nu slutte PAX.. 

VUF! 

Nåh ja. Det er du jo Mester på Jord i! 

Det er tanken, der tæller. 

Det er vel hjertet! 

Det er nok ”det mentale hjerte” så…. 

Var det ikke det Klogesen talte om? 

Jo, men nu er det altså våres tur, come on boys and girls…. 

Swim som det suiter sig, som vi siger…. 

Lidt swimmel bliver man vel altid i både dybden og højden…  

Spring lille Kvante, hjemad vil vi, hjemad vil vi. Hjemad vil vi. Spring nuuu…. 

Jæ blywer swimmel… 

Det er fordi du snorker. 
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Jæ SNORKLER, T at du V D! 

Lidt søvn-abmøbe er man vel altid. 

Så må du se at vågne op til dåd og flette dig ind i teksten…. 

 

02.07.14. I dag skrives med pink kursiv på lys grå bund. Og så åbenbart også andre 

farver… Punktum!..undskyld røde Punktum. 

Jæ syns jæ ka høre Fatter helt herned på bunden…. 

blopblobplob…blop… 

Det er bare Opdriften 

25.08.14 Jeg fortsætter bare i teksten som farverne byder sig nu, men klokken er 15.55 og 

jeg må simpelthen have en time out! Hvorfor? Klokken 16.13 er det jo Nymåne! 

26.08.14 (2016?) Jeg kom ikke yderligere til tasterne i går. Der skete mange 

energiforhold omkring Nymånetidspunktet, som gik i forskellige retninger, så først var 

det enormt kompakt indtil energien begyndte at fragmentere, og jeg fik nogle ord ind, 

jeg kunne bruge. Der var meget kanalagtigt ind over det, men alligevel ikke – fik jeg 

eller gav jeg, eller hvad? Senere viste det sig, at LotusAkademiet havde sendt en mail 

om, at der var Nymånemeditation klokken 16.13. - Jeg må nok hellere melde mig fra det 

Nyhedsbrev igen. Det kan ikke nytte, jeg har sluser stående åben til andet end mit eget 

lige nu. Kl. 17.12 – altså en time efter Nymånen var eksakt, fik jeg en kanalisering fra 

Lady Nada, hvor jeg bliver bedt om bare at begynde her idag med mit tandlægebesøg – 

men klokken er 12.16 nu og jeg er hundesulten. Jeg må vist køre til Mc efter en 

burger…! 

Det går vel ikke at spise, hvis hun lige har været ved tandlæge og fået lavet den der 

knækkede tand?!   

Der er vel bare fyldt godt op med hærdet plastik… 

Blopblopploppeblop… 

Havde hun så den knækkede tand med derud? 

Ja sæføli. Den havde hun i tandfeens attachétaske. Hun har jo ikke for mange penge at 

rutte med. Så hvis den kunne give en skilling så tager hun den med!   

Er det ikke bedre omvendt så, altså at hun giver en skilling og så får hun tanden igen!? 

Kan hun ikke bare trække regningen fra i SKAT, når den nu hører til i PerleBlueprintet?! 

Så ka´ du godt regne med, at hun får skatte-smæk for skillingen da! 

Ja. Der er noget SM over SKAT.. lige trækker lige! 

Blopblopploppeblop…Jeg synes du er helt gasblå i hovedet, sig mig er du rigtig klog? 

Der er vist blopplopbop noget galt med udstyret. 

Du plejer da ellers nok at være et udstyrsstykke med Creme de Fraiche og det hele… 
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Blopblopploppeblop…   

Hallo…Knock, knock on the screen er der nogen kvante hjemme derinde??? 

Guud! Vi må da op mæ hende med det samme, jæ syn´s jo nok jæ ku høre Fatter helt 

herned…han må have set noget undercover….  

Jeps, se lige her….det er Cut Elly, der har set sit snit til at forudsige, at der skulle en 

plastikfyldning til den tand! 

Man må sno sig sagde slangen inden den blev bøsse!      
                                                 (14.09.14 Kryptisk, jf. bog med beskrivelse af 2 sorte kundalinislanger langs rygraden…) 

Jæ syns jo nok, der var noget Neptunsk over det. 

Det er vel bare Lattergassen, der er gået af ballonen…  

 NET OP! Der skal bredbånd til for at lukke hullet. 

Du er nu osse altid så kreativ! 

Det er derfor hun driver ”Kreativ Værksted”. Det´ for børn…og børn der er blevet større. 

Det´ bare for skæg. 

Det er derfor værkstedet hedder www………..dk. 

Så har du da drevet det vidt. 

Så´n er det med driverter….se nu hende der driver der…vi må op med det samme!  

 I´m standing on the Shore of a New Tomorrow i Oortsandet… 

Stik mig lige den Golden Sachs derovre. Å så liige det der bredbånd… 

WoW, hvor bliver det flot! 

Dygtiiig! 

VUF! 

Vi må hellere komme af sted igen, inden det bliver for mørkt… 

Juhuu, så er der skatte i sigte, come on Kvante…. 

Er Hestehalen også klar?(fixstjerne) 

Ja, jeg har fixet den.  

Okay Folkens, der er dømt ren Fixstjerne i 12. hus, så dykker vi…. 
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Wow se lige den der…  

Og den delfin der….  

Hva´ siger Hestehalen? 

Vi skal bare piske længere fremad og opad…. 

Pas på…Det er fand´me uhygligt du…  

Hva´ så, måske du lige kunne Krabbeluske hen og se om det er noget  

derhenne… 

Se lige den mørke skygge der…  

Der er noget Neptunsk over det… 

Helt Siriøst, er vi ikke kommet ind i en anden Loge nu, er der nogen der har en GPS? 

Helt Siriøst, bare vi ikke går i Hundene hernede 

Lidt hundesvømning kan man vel altid… 

Hva mæ dig, du laver vel fridykning med det store hjerte du har?! 

VUffblop…Jeg kommer nu. 

Hva´ laver du, det ser ud som om du bare ER… 

VUF – lidt idiot er der altså over dem…Solskin om bord, Nymåneskin om natten… 

Det der hørte jeg godt nok tydeligt, så vi er vist kommet ind i 5. dimension nu… 

Bare vi ikke går i sort hernede…. 

(14.09.14 Nu må jeg vist videre i teksten. Jeg sad ellers lige og hyggede mig med en kop 

søndagskaffe og chips. Pludselig skulle stearinlysene tændes og jeg ved nu, at vi er tilbage ved 

de boglevels, hvor dette var kendetegnende og nødvendigt. Jf. Bl.a. Onlinebogen. Jeg har lige 

været i Føtex. Eksen skulle have nye bukser, som tak for hjælp med hækklipningen. Undervejs i 

klipningen hører han hvor utilfredse, man er på den anden side af ”nybyggernes” hegn. 
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Hækken er blevet 10 cm for lav, dertil havde de ellers selv valgt at klippe den første gang, de 

ville klippe hækken ned og bare gik i gang, mens jeg ikke var hjemme og kunne have givet et 

godt råd. Hastværk er lastværk!) De mener nu, at jeg kan nu se ind til dem, når jeg er i mit 

køkken…Men nu er det altså sådan, at Eksen er ekspert i at klippe hæk og det juks, der blev 

leveret, da nyindflytterne bare skøjtede henover hækken med en vupti nyvunden højde i et 

kvantespring med yderligere 10 cm var ikke til at holde ud at se på! Gør det ordentlig og vent på, 

at hækken får lov at vokse sig højere på en pæn måde! Hvis deres paranoia kræver 10 cm højere 

hæk, så er det mig total ligegyldigt – de skal bare klippe den ordentligt! Og når de nu alligevel 

har sat hegn op, for at jeg ikke skal komme til at se ind til dem, så skulle de nok have valgt en 10 

cm højere model. Men jeg ved jo heller ikke, hvor interessante mine nye bagboere er, for jeg har 

17 års erfaring med at se på og igennem en hæk uden at se efter, hvad der foregår på den anden 

side. Det er ren Paulov og betingede reflekser, for jeg gider nemlig ikke reflektere over mere end 

højest nødvendig. Jeg har rigeligt med bøgerne her, faktisk så meget, at jeg næsten har siddet 

inde hele denne historisk flotte sommer, for at lave denne hjemmeside. Bl.a. som et healende 

tilbud til folk, der lider af paranoia eller andet, og føler man er uretfærdigt ramt af sin egen 

skæbne, som man selv har tilrettelagt. Havde tilflytterne nu valgt ikke at barrikadere sig bag 

hegn og slå – så havde vi måske talt om, at jeg var på lysnæring og faktisk slet ikke bruger mit 

køkken udover lige at hente en dåse tun og lave en kop kaffe. Men man vil hellere leve i 

fordommene og bruge en masse penge på at opretholde egne vrangforestillinger om naboen 

eller andre for den sags skyld – dette her er en generel ting - og bagboen er kun i bog-tjeneste. 

Så meget Blueprint endda, at de ubevidst har bakket mig op sjælsmæssigt med et levende 

tarotkort! Jeg er bagboen tak skyldig. Men mon ikke den er afregnet med den elektriske 

græsslåmaskine, jeg gav dem – da jeg kunne høre, at de havde besvær med at komme gennem 

matriklens græs, da de flyttede ind. Og jeg havde jo ”tilfældigvis” en plæneklipper tilovers. 

Derfor er der nu i skrivende stund sjælsmæssigt afregnet med en hel række store flotte solsikker! 

 

 Nåde for nåde, set fra køkkenet. Hva´ sku´r mit øje? 

 

Jeg troede bare kun der kom én og den tillod jeg mig at fotografere, fordi den var udsigten, da 

jeg hængte tøj op på tørresnoren og idet den NET OP mangler i én af de andre bøger. Men 

heldigvis havde Annette-Lis så dengang allerede malet et sådant solsikkebillede. Det man skal 

bruge er altid lige for – jf. hele bogringens beviser herfor. Så hvorfor hige efter mere og være 

angst for, at der ikke er nok? Selv Tv sendte fredag aften pendanten til dette skriftsted via filmen 

”Mamma Mia”:  

   Mamma Mia, here we come again.     Lær at se det!    Stop brokkeriet! )   
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 Sku ikke Hundene på hårene.  

Der er jo også flere hvorfra, de kommer. 

 VUF!!!VUF (Klokken blev så lige 14.14) 

Kun hvis skibet kuld-sejler efter dem! Det skib vi skal hæve er jo netop kuld-sejlet, det 

ligger på bunden af det turkisfarvede hav derhenne. Tror du? Jeg går lige foran og 

kigger på det. I bliver her imens. (Fixstjerne Krabbetågen undercover).Det er godt nok 

uhygligt nu…Nej, hør nu…  

Det var Sørens!! Sagde Krabben så. ”Kom bare!”:  

 WOW det´ jo…NB22?  

Jeps, det er det! Sig mig foregår det hele i et lukket rum? Lidt aquarie er der vist over 

det…Det er det kubiske liv! NET OP, det er sjælens og gruppesjælens manual. Jeg føler 

mig lidt kuld-slået…Det er bare fordi, du er blevet lidt Aquarius, Marius! Så er du nok 

på rette vej…Vandmænd skal man ikke kimse af! Sagde Brandmanden, der var fyr og 

flamme i ét! Lidt rød i filten har man vel lov at være i en blå verden.  
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 Psykisk gen. 

Det kommer vel an på, hvor melankolsk man ønsker at være. Kommer tid, kommer råd! 

NET OP! Se der!…Skibet er fyldt med skatte, se…WoW…La´ mig se, er der også 

hunde derinde, eller er de allerede gået i hundene? Det har jeg ikke skel(l)et til 

endnu…Det kan du ikke være bekendt, hunde er vel også en slags mennesker! 

 VUF VUF VUF (V EL U nderdrejet F olk!)!!! 

– Og det er bedre at have et helt  guldæg i hånden end et, der er knust i 

skallen, fordi  og andre tror, de er en hel masse og i Jesu hellige navn kan 

tillade sig hvad som helst… 

Klap da liige skallerne i!!!   

Hvad sker der, er hun da gået helt fra Koncepterne??? 

Energien daler, vi må væk herfra…!!! 

Det er nok ikke alt, der glimter, der er guld, det sagde min …. 

Er hun ikke bare blevet besat af ærgerrighed? 

 ”Hva´ gør vi nuu, lille duu…? 
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Alle er på jagt efter Skatten og slår til, når lejlighed byder sig… Selvfølgelig gør de det! 

Sådan er det SKATtevæsen jo manifesteret. Deri ligger vist et spejl…NET OP! 

Hvodden var´et nu med manualen? Var der noget med manualen ?  

   Lille spejl på væggen der, hvem er skønnest i landet her?   

Det kan vel diskuteres. 

Må jæ være fri!? 

Det må du spørre SKAT om. 

Knock, Knock on the Screen! Der må altså være måde med galskaben! (Fixstjerne 

hundegalskab undercover) 

Det er nu også spejlet i værket, der lige NET-OP tillader sig hvad som helst i frihed og 

kærlighed til friheden og Uranusoprøret og den stille indre revolution Godt, jæ mente jo 

nok, det var i orden..jæ lægger mig i læet – men det sker ikke i Jesu navn – for han tog 

en spejlblank udfordring op med en navneforandring for at vise, at vi skuer hundene på 

hårene og ikke tør stå ved den ægte vare bare fordi, energien ændrer sig. Tør du være 

din indre Kristus? Jeg tør godt, og fralægger mig dermed ansvaret for at være kunstner. 

  

And it burns, burns, 

burns,  

and the flames go 

higher  

in the Ring og Fire…    

 
 Hvad ska der så blyw af os to? Hva´ med os to? Du og jeg? Jeg har jo sagt, vi sløjfer den 

sætning, om at blive en Kristus! Men det skal åbenbart slås fast med 7-tommersøm. 

 Det sømmer sig. 

Det gør det da NET OP ikke! 

Det gør det da… 

Det gør det da ikke, Blixen var jo en and og kendt Lady. 

Det var hun da ikke. 

Det var hun da, hun var and og ledtes. 

Det er ikke det samme som at være and og kendt. 

Nej, det har du ret i! Vagtel nu ikke! 

NET OP! 
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Vi er jo også midt i en story-telling, men når Uranus er velintegreret, så trykker vi bare 

på ”STORE”. Jamen det er også den vældig STORE STORY. Ja, den lille drøm blev en 

STOR HISTORIE! Måske hjemmesiden hen…Hvad mener du? Det blev skrevet for 

eftertiden, mener hun….Undskyld punktum. Jamen jeg havde jo en drøm! Nej, I had a 

Dream! Jamen den ku´ vi jo ikk´ bruge til noget! Da er det ellers min drøm, der hæver 

din drøm op fra dybet! Jamen I had a Dream! Å A hadde å en drøm, men den gik helt i 

vasken! Det gjorde den da ikke, der var masser af breve i Konceptet! Ja, du gik da helt 

fra Koncepterne med dem! Okay, jeg forstår dig således, at du også godt ved, at der er 2 

Koncepter?! Det sku´ jeg mene. Hvis den drøm går i opfyldense. Nu skal man jo ikke 

mene noget, bare fordi det står i Manus, Marius. Derfor er jeg nu alligevel lidt kuldslået. 

Det er fordi du er den grønne dual, der er ude i kulden. Han har jo ikke gjort noget! 

Nej, men han er svvær at læse og så må man jo ud af vagten. Nåh, det var derfor jeg 

råbte ”Jeg vil ikke, jeg vil ikke, da jeg blev healet!” NET OP, ALT GÅR OP I EN 

HØJERE ENHED. Som er sort! Fordi den er kompakt lys fra Krystalsolen. Jeg kan 

ikke være mere enig Enoch.  Værket her gik ofte som en leg, men legen har jo også sin 

dybe alvor og tjener til at leve livet…siden hen…? Det må vi se på til den tid, men 

drømmen om NB22 var Saras og drømmen om at modtage brev var AstrologLailas og 

drømmen om den galaktiske opgave og den, der skulle udføre den fra det level, der 

ligger over Universitetets viden, tja, den var jo min. Og derfor downloadede og levede 

du de andres drømme ud i verden, via telepati og ophøjet netsyning. Og det blev derfor 

autentisk fiktion på basis af platonisk kærlighed. Downloaded til reality from time to 

time, from I to I. Øje for øje og tand for tand. Forstå det, hvem der kan!  

 Der er noget saturnalsk over det….                                 (A.Fagerlund Krogh) 

(Og så kommer tandfeen lige ind her med sine vinger ikk´? Nej, nej ingen onde feer! 

Jamen så gir vi hinne bare en glorie. Og så lige lidt sort farve, så man kan se, det er den 

saturniske skæbnefe. Og så skriver jeg lige med hvidt her, så man kan se, at 

Mælkevejstænderne står på ræd og række! )Kald det bare åndeligt spin – 

Soulmanagement! Så heraf ser vi let, at ønsker du at kende dit liv og dets retning, så må 

du finde lugten af Blueprintet i kabyssens bageri! Så er livet en leg forever. Det går op 

og det går ned – men du får evig indre fred! Og kan du ikke lide lugten i bageriet, så må 

du kringle dit liv på anden vis, eller Sløjfe det helt, hvis det er Planen. (Bopbob, forstod 

de den? Næh. 

             

Gå med i lunden, så spidser vi munden, og fløjter den gamle sang om kærlighed….  
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Vi kan altså ikke efterlade folk i den tro, at livet er forbi bare fordi de vælger en anden 

vej! Jamen så kan du jo redde dem! Det er jeg ikke interesseret i. Der kan du selv se, der 

er nåde om det! Ja, jeg går med nåden i behold. Godt hvad venter vi så på? Godot! Hvor 

mange gange skal jeg sige det. Godaw Godot, det ve jæ ikkøø! Lad hende nu bare være, 

så vi kan få den hjemmeside færdig! Jæ har andet at lave! Som om det er lisså vigtigt! 

Godt så lad os fortsætte. Godot, det er din tur! Come on Pearl, give us a new tomorrow! 

Og lad det så liige gå lidt snapt å blyw today!) 

26.08.14. Jeg kan desværre ikke byde ind med mere i dag. Tekstforlægget kræver, at vi 

hæver energien og ser nærmere på, hvad der var inde i guldægget….Det må godt nok 

være uhygligt du. Hunden gik helt i Hundene! Også lige i dørken på både Canis Minor 

og Major i ét! Hvad blev Ringe-klokken entli? 14.44. Og jeg er Hundesulten!  

27.08.14. Det er en forfærdelig dag i dag. Mars og Venus er i klinch med hinanden og 

gnisterne flyver til højre og venstre. Jeg har brugt 2½ time på at få mit gamle 

optageudstyr til at virke. I går aftes var jeg sikker på, at der skulle optages en 

meditation her, som kanaliseret fra Lady Nada forleden. Nu er alt bare i udu og alt ser 

ud til at strande i et megaopgør eller sådan noget. Eksen kom forbi i går til en kop kaffe 

og så begyndte jeg bare at se i bogen om fixstjerner. Han gik kort efter. Det er ganske 

forståeligt, men hvorfor opføre sig sådan, når man har inviteret på kaffe? Jeg er ved at 

være godt træt af ikke at have min egen etik og moral og jeg føler mig meget langt væk 

fra at være den jeg oprindelig var inden jeg begyndte at kanalisere. Jeg er klar over, at 

min opgave er meget speciel og aldrig nogensinde vil blive gentaget. Vi har spillet højt 

spil og alene i går, da jeg læste lidt videre i teksten nedenfor, var jeg ved at brække mig 

over de figurer, jeg hele tiden skal lægge mig ind under. Jeg er ved at være godt og 

grundigt i modstand til at fortsætte med denne leg med ilden. Man kan jo risikere at 

blive forbrændt og brænde andre af også. Det er nu ingenlunde meningen og jeg ved 

også godt, hvordan det hele ender. Alligevel er jeg sat så stramt i totalkanal hele tiden, 

at selv det, jeg skriver her og nu med pink, er kanaliseret gennem mig. Det begynder 

atter at ligne Lady Nadas farver fra mit første aurafoto. 

Den kanalisering jeg fik forleden taler om, at Lady Nada ER på hendes plan og jeg ER 

på det fysiske plan og ER ét…fedt…får jeg så lyst til at skrive. Hvad skal der ske nu og 

hvorledes får vi spundet en ende på snart 9000 siders illuminerings værk og hvad er det 

vi har illumineret og hvordan kan vi vide, at vi ikke bare er overtaget af kræfter, vi ikke 

kan styre, men i stedet styrer os – og hvorfor Blueprint og ikke fri vilje? Man kan ærlig 

talt totalt og hele tiden komme i vildrede med alting. Jeg kan dog mærke at der sker 

noget i og omkring mig lige nu. Min krop bliver ligesom urolig og det er som om 

nerverne signalerer en prikken og stikken hist og pist, men også en svidende 

fornemmelse. Jeg mærker det sted, jeg selv vil kalde min højre nyre. Men det kan også 

være leveren eller galdeblæren. Jeg ved det ikke præcist. Jeg ved bare, at alle mine 

organer har været under meget stærkt pres i alle disse år, ja alle år i denne nuværende 

inkarnation.  

Det skyldes denne opgave, som er fuldstændig unik og skal sikre en korrekt opstigning 

til 5. dimension uden slinger i valsen. Den skal sikre, at andre kan følge efter uden at 
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blive psykisk syge, uden at blive demente, uden at få Alzheimer, depressioner og andet i 

forbindelse med det jordiske skifte. Men det kan være svært at overbevise nogen om 

noget, som man ikke bagefter kan kontrollere sandheden af. Har man gået vejen og er 

kommet godt over broen, ja så er det jo sådan, det er. Så skal man ikke tilbage igen og 

prøve om det kan lykkes at gå fra Koncepterne. Det er dog blot den opgave, der har 

været min. jeg har skullet rede alle tråde ud, så man skulle kunne gå hele vejen med så 

lidt smerte som muligt. Men nu vrikker min krop igen og det er ikke spor behageligt. 

Jeg ved det skal til denne gang, thi en større opgave venter mig bagefter, når essensen 

af de mange siders procesbogværk skal laves. Jeg ved dog også, at den allerede har de 

mandalategninger den skal indeholde, for jeg har tegnet dem for flere år siden. Alt er jo 

på samme tid, som du ved. Alligevel har Den Sorte Perle skullet spejle en tidslinie, men 

samtidig få jer til at forstå HVOR meget forskel, der er på 3. og 5. dimension! I forstår 

det ikke helt – heller ikke selvom I læser hele dette værk flere gange. Derfor vil der blive 

givet hjælp til dette uheldige fænomen. Det vil senere bestå af foredragsagtige aftener 

med kanaliseret energi. Det vil blive møder med en anden virkelighed. Det vil blive 

hierarkiets hjælp til jer, så direkte som vi kan formidle det. Læg mærke til mit sprog. 

Det der før var i jeg-form er nu i vi-form og nu vil ”vi” gå ud og hente en kop kaffe….. 

Jeg Lady Nada, har lært mig at tale gennem mig og jeg ER selvom vedkommende 

drikker kaffe, selvom vedkommende er nærværende overfor dig eller andre. Det er 

sådan det er at være total kanal. Det betyder så også, at jeg fra et andet sandhedsplan er 

omtrent fysisk til stede hele tiden på Jorden. Det kræver en speciel kanal, som er bygget 

til det og det smerter mig at høre og se, at min opgave er så ilde lidet, at man endog vil 

udelukke formidleren af den fra et healingsfællesskab. Her taler jeg ikke om min kanal. 

Her taler jeg om Susan O´Hara, der på grund af sine meninger er blevet lukket ude af 

en kreds af healere, der bryster sig over at være de rette til at tage sig af andre 

mennesker….Jeg kan kun beklage, at noget sådant finder sted. Hvad tænker I dog på? 

Ja ser I, der er NET OP forskellen i discipelskabet og udviklingsgraden proforma 

illustreret. Den avancerede discipel, som jeg skal forestille at være gennem dette værk 

ved nemlig, at intet af det I tror, der er jeres, er det i virkeligheden. 

Således har det altid været, men kun den højere indviede person har vidst dette. Tiden 

er nu inde til at afsløre det. Det er mig forundt at gøre dette, da jeg har arbejdet på 

Jorden i mange år og kan gå frem og tilbage mellem rigerne. Hierarkiet har taget det 

stille og roligt – menneske har jaget af sted. Alligevel er vi ét og en lavere synese af 

energier. Alt dette skal min hovedkanal have lov til at skrive om i ro og mag. Men inden 

dette sker skal en del falde på plads og komme til jeres bevidsthed. Vid at vi er i jer og 

med jer hele tiden…..!  Der er ingen grund til at blive bange – det er kun kroppene I 

har til låns. I virkeligheden er I alle stærke mestre, der er kanaliseret ind på Jorden til 

forskellige tider. Det gælder også Jihad-krigere og alle andre. Det, der gør forskellen fra 

menneske til menneske er Jorden og hendes legemer, og hvilket rige man beboer, i 

hendes felter. 

Der findes en meget stor Plan over jeres solsystems fremtid og hvordan det skal lykkes 

at komme frem. Denne gang er opstigningen til næste dimension valgt at ske gradvis. 

Det gør det selvfølgelig også lidt sværere at forstå, hvad der foregår, idet det kræver en 
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enorm indsigt og standhaftighed, hvilket jeg besidder som mig, som 

hovedkanal…begynder du at forstå, hvordan det foregår at være menneske? Man ge vil 

inkarnere på Jorden for at opleve dette, mange vil dø på tilsvarende vis, mange vil prøve 

den samme krop – altså ligesom have den til låns – uden at kroppen dør mellem 

afprøvningerne….Når dette sker er det nu blevet nødvendigt at have en skabelon for 

denne overgang. Det betyder ikke, jeg vil godt lige slå dette fast med 7-tommersøm: Det 

betyder ikke, at noget er ændret – det betyder bare at I nu bliver bevidstgjorte om 

sjæleplanet!!! Hvad foregår der bag facaderne af det, at være menneske??? Tiden er inde 

til at forstå det og begynde at handle på det. 

For det første betyder det, at det ”at dø” bliver sat i et andet perspektiv! Det kommer til 

at ændre jeres verden markant!!! Det bliver ikke længere nødvendigt at slå ihjel for at 

komme videre…Denne ”naturlige” handling bliver overflødig og det er ret beset dette, 

der nu er ved at ske i Gaza-området, som til stadighed er en offentlig skueplads. På et 

tidspunkt griber hierarkiet ativt ind her, men jeg kan selvfølgelig ikke lække hvornår. 

Først skal vi videre med denne forklaring. Dette vil jeg gøre ved at skifte min 

farvefrekvens på denne pc. Jeg går ud af min nuværende frekvens og har til formålet 

valgt en gul highliner og en rød tekstfarve. Der skal fut i fejemøget nu og vi tænder en 

sagte ild, der kan tænde lunten, så denne hjemmeside kan komme ud med et brag af 

succes til rette tid. VI kontrollerer ilden… 

NET OP i dag er som skabt til at slå gnister. Tænk bare på min ovenstående 

meddelelse….Sæt dig nu godt til rette og læs den tekst jeg giver dig langsomt! 

Selvfølgelig vil du gerne vide hvorfor. Det skyldes at jeg skal nå at downloade en hjælp 

til dig for dit fremtidige virke. Det er ikke nogen hemmelighed, at folk er blevet brugt i 

dette bogværk på en ganske bestemt måde. De er ikke selv klar over dette. Når de læser 

denne healingsfrekvens vil de blive healet og takket fra hierarkiet for deres samarbejde. 

Det er den første grund til det. Den anden grund til det er, at disse mennesker nu, qva 

det jeg sender ud gennem mig selv på Jorden lige nu, skal frisætte dem fra værket her. 

Dels heales de og dels frisættes de. Hvis dette ikke sker, vil de til stadighed lænkes som 

en Sisyfos til ”Den Sorte Perle” og det er IKKE meningen ifølge de aftaler, der ligger på 

sjælsplanet. Meget vil ske af sig selv – også selvom de aldrig nogensinde kommer forbi 

dette tekststed. MEN for en ordens skyld, så I kan forstå, at der bliver gjort rent bord 

hele tiden, så gør vi det offentligt her! Når du engang har læst hele ”Den Sorte Perle” vil 

det samme ske for dig på dette sted. Det er vigtigt at forstå. Dette her er aldrig tidligere 

på Jorden blevet vist eller offentliggjort. Men tiden er inde til at jeres fordomme om 

mangt og meget må bukke under! I bor i et kærligt univers, men kærligheden kan bøjes 

på mange måder – det er friheden. Gennem ”Den Sorte Perle” har vi bukket 

kærligheden i neon gennem denne skærm. Det har givet en enorm masse negativ 

respons. Hunden blev skuet på hårene til trods for, at ALT i hele bogringen er virtuel 

reality ligesom jeres film og pc-spil og apps er det. Det er blot en måde at være tilstede 

på som ligger lige midt imellem dimensionerne. Derfor er IT verdenen blevet så 

populær. Jeg har moret mig meget over mig selv i det jordiske. Jeg har forsøgt at 

overbevise mig selv om det negative input i det fysiske ved det digitaliserede samfund. 
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Mest har jeg gjort det på kapitalens præmisser, men også rent galaktisk 

kontaktmæssigt. Jeg ved dog, at jeg som jordisk kan mærke, at jeg ikke har ret. 

Tro nu ikke, at det er fordi jeg billiger IT-verdenen og synes jo mere, jo bedre. DET ER 

INGNLUNDE TILFÆLDET! IT-verdenen har i kun fået stillet til rådighed fordi den 

kan hjælpe jer i forståelsen af jer selv. Der findes ting i dette bogværk, som vil vise jer 

hvorfor i har fået IT til rådighed. 

Når dette er forstået har I tillid til, hvordan I er skruet sammen og begynder at mærke 

jer selv på anden vis. Det er det, der skal ske og som er følgen af skiftet i energi på 

Jordens overflade i klinch med den indre Jord – altså Jordens subtile planer, som ikke er 

fysiske, men holder det fysiske udtryk på plads. Vi andre kan vandre ud og ind af 

Jorden. Det kan I som fysiske ikke gøre. Men I kan gøre det med jeres sind i forbindelse 

med jeres åndelige ståsted. Det åndelige ståsted er betinget af, som sagt ovenfor, hvor i 

Jordens boliger i bor. 

Jeg har meget nyt at fortælle, men det må vente en stund. Jeg vil nu hæve energien. 

Mærker du det i kroppen? Din læsehastighed falder drastisk nu….du går næsten i 

stå…Lige nu vil jeg bede dig sidde helt stille i ca. 5 minutter. Du vil ikke være i tvivl 

om, hvornår du kan læse videre på denne hjemmeside. God fornøjelse med oplevelsen. 

Ønsker du at lukke dine øjne gør du bare det. Du bestemmer og jeg indretter mig på 

dig. Vil du ligge ned? Så giver jeg dig få sekunder til at finde en plads i nærheden af 

dette pc-felt. Du skal altså ikke gå udenfor og slå teltpæle i jorden først. Tværtimod 

trækker vi Medusas teltpæle op og sætter dit liv i bevægelse. På genhør en anden gang 

og tak for din tillid og opmærksomhed…...  

   – en kort en lang… 

Jeg fik 4 x 5 minutter på sofaen og det giver fuldstændig mening. Vi var jo 4 personer i 

basisgruppen i Konceptet. Jeg fik sagt farvel til flere samt renset det energifelt rundt om 

mit hjerte, der linker mentalt til forløbet. Jeg ved nu også, at skibet NB22 er hævet OG 

at Konceptet ”Opdriften” er opløst og ”Fremdriften” ligeså bliver det. Formålet og 

budskabet fra Hierarkiet og Galaksen til os Jordboere er:  

              YDMYGHED!  
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Jeg ved nu også en del om, hvordan det hele er blevet skruet sammen og det handler 

meget mere om fixstjerners indflydelse end det handler om de egentlige horoskoper. 

Men Konceptets Astrolog har ret…begge dele skal med. Men jeg fornemmer klart at 

Vægten skal være i balance og det betyder nu, at vi lukker fixstjerner ind som den mere 

feminine vægtskål end vort planetare system er det, men det betyder også, at 

fixstjernerne skal omtolkes langt henad vejen. Den tolkning, der ligger af dem nu er 

meget maskulin og Universet er ligesom i gang med at skifte poler i vort solsystem 

generelt. Dette sker ved at Solen, som er en fixstjerne aktiveres i forhold til solene i de 

andre solsystemer, mere får jeg vist ikke at vide nu. Jeg kan godt se nu, at min opgave 

er noget mere speciel end ventet og jeg er faktisk flov over, om det er mig, der ikke er 

ydmyg nok? På den anden side set, kan man være mere ydmyg end at forære sit liv bort 

til brug for andres unåde…? Jeg tror det ikke… 

Nu passer det så tilfældigvis med at gå videre i den tekst, jeg var ved at brække mig 

over tidligere. Lad os se på den nu: 

Jeg bilder mig ikke ind, at jeg er Jesus eller nogen som helst anden. Jeg er bare den, jeg 

er, fordi jeg ikke kan lade være med at være det – medmindre jeg tager Sigmakostumet 

på og ser verden gennem dette kostumes læsebriller og ser i bogspejlet, altså et spejl i 

spejlet af spejlet– et dobbeltspejl. Fra sjæl til anden sjæl, og vi er ét fedtt.  

 Lille spejl på væggen der, hvem er skønnest i landet her?       I AM! 

Wow lige pludselig føles den ok. Jeg føler helt ind, at jeg har lavet dette bogværk som et 

projekt og at jeg har ladet Sigma være mig. Jeg føler mig ude af mig selv, som Sigma. 

Altså forstået således at Sigma er én figur og jeg er en anden…men hov, sådan har det 

jo været hele tiden for mig – og formodentlig også dig, når du tænker tilbage på læsning 

af bøgerne. Vi bliver simpelthen vist os vor egen kerne af godhed og ydmyghed og 

imødekommenhed og kærlighed. Tænk, at vi har det indeni i så stor mængde og til 

stadighed kan blive ved at give fra denne kilde – hvorfor så lægge alt muligt imellem, så 

vi får det sådan, at det bliver besværligt at modtage fra samme kilde. Hvorfor skal jeg 

have svært ved at modtage fra din kilde, når kilden er én og den samme? Fordi 

bølgelængden ikke er den samme! Fordi vore hjerner er åbnet forskelligt alt efter hvilket 

Blueprint vi har her på Jorden i denne inkarnation. 
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Dette må så til gengæld betyde, at den dag, vi er fuldt og helt inde i 5. dimension, da 

fungerer hjernen 100%. Den dag er vi i ét med kilden og vi kan møde hinanden på lige 

fod, direkte i kildevældet uden forskel på din og min hensigt – nemlig væren i kildens 

væld. Det kræver, eller lad os sige, det lader sig kun gøre, hvis du er ligeså ydmyg som 

kilden, der bare ER. Du vil ikke ønske at betvinge den til dine egne formål. Du vil give 

og modtage i én uendelighed. På Jorden har vi muligheden for at træde ud af denne 

tilstand af væren og opdage at kilden er der. Det er altså ikke nogen straf, men 

tværtimod en gave at være på Jorden. Derfor skal vi også passe meget på Jorden og 

derfor varetages så meget arbejde med denne på de indre planer. Lige NET OP for at 

universet kan bevare muligheden af en fysisk planet ligesom de findes mange andre 

steder i Universet. Det er retræte poster, men samtidig liv, der kræver arbejde. Altså i sig 

selv en levende og dynamisk højere syntese af ferie og arbejde. Vi er i belønning og 

tjeneste i ét – alle sammen. Men vi ved det ikke, når vi tager kalotten på om morgenen. 

Vi har meget svært ved at forstå, at der er kræfter der ser onde ud, som alligevel vil os 

det godt. Det kan du kun få en fornemmelse af ved at være ydmyg og betragte det onde 

og det gode på lige vilkår. 

Måden som dette er vist os i Danmark, er Konceptet Raising the Rays. Hvis du ikke 

ydmygt følger med oplever du det som modstand og ”sort” og ”djævelsk” arbejde. 

Flyder du med som iagttager, ja så oplever du summen af alting, Sigma. Du bliver offer 

for din egen gave til dig selv. Eller du bliver modtager af din egen kærlighed til dig selv. 

Og har du kærligheden til dig selv, hvilke andre behov har du da, der skal dækkes? Du 

behøver end ikke mad og drikke, men blot det enkle faktum, at være ét med kilden til 

liv. 

Det er næsten synd at bryde skønheden nu. Skaberværket er ikke engang magisk nu. 

Det er formidabel skønhed og intet andet. Alligevel må jeg koble Sigma på igen for at 

forklare…næh, skal, for sent, jeg må fortsætte og håbe på en chance mere til at være i 

skønhedens energi…Lige nu vil jeg gerne fjerne englekortet: Education, men det kan 

jeg ikke få lov til. Ordet Education – uddannelse, har i mig en rigtig dårlig janteklang. 

Jeg ser nemlig både dig og mig som allerede værende perfekte. Vi er perfekte ellers 

havde vi ikke eksisteret. Vi er perfekt hvor vi skal være og som vi skal være. Der er inegn 

forskel på i går, i dag og i morgen. Derfor giver Sanat Kumares indvielsessystem og 

meget andet heller ikke længere mening. Alle fordommene om alt og intet giver ikke 

længere mening og foroven og forneden er allerede en realitet. Men vi vælger at se det 

anderledes. Det er det sjove ved mind-full-ness. Vi kan fylde os med hvad vi vil – også 

fordomme! Men også det at have en ramme som Sanat Kumaras. Der ligger ikke nogen 

fordømmelse i dette her. Det er mental logik og den kilde kan du ligge i fra nu af og i al 

evighed, for der er ikke forskel på logik og kærlighed. Begge dele er den reneste, 

skæreste skønhed. Kunsten er at holde stien ren – og det er blevet en torn i øjet på 

mange og NET OP denne forvanskning af glæden ved at være i glæden, når den svinger 

klart som kildevand og rent som tanke dét har som helhed ødelagt menneskeheden. 

Nok om det, vi skal videre. 

Kort sagt, så skal vi fra visdom til viden og viden har en anden energi end visdom. Og 

nu passer denne bemærkning vist med teksten fra tidligere tid igen: 
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Og det kan være vældigt farverigt at bryde lyset i monoklerne foran det 3. øje, uanset om 

det kommer fra vor egen stjernesol i midten af vort solsystem eller fra krystalsolens lys 

lige udenfor solsystemet. Det er vort solsystems højere syntese af lys der igen skal 

åbenbares i den gyldne tid og man er nødt til at prøve at være udenfor for at kunne være 

i. Det er næstens næste lov. Det er noget, man har ret til! Så ka de lære det! Deet jo det, 

de skal, men ikke vil, og så må Saturn, den hårde læremester jo træde til i et listigt 

samarbejde med Uranus og alle de andre sten! Ja, jeg mente jo osse nok, der var en eller 

anden, der hed Steen! Jamen du ved jo osse altid det hele før os andre. Det er fordi jeg 

er sindssyg! Okay, så lad lige mig blive sindssyg osse, jæ skal have fundet det der 

Blueprint, hun snakker om. Kom bare om bord allesammen, for Skibet skal sejle i 

naaatttt. Sku skuden ikke hæves og vaskes først?! Det er der sgu noget om! Og det er 

astrologerne, der skal samles først ifølge denne sjælsmanual :”Fra online til deadline”. 

Siger den dem nåde? Det husker jeg ærlig talt ikke… Så må vi bare sætte et rødt 

pumteret pumtum her! Det hedder altså ’punktum’, at du ve det! Det var bare spejl af 

din ordblindhed, men det er du måske ikke mere efter at have sprællet lidt i Nettet? Det 

kommer an på hvilket net, du taler om, internettet eller æternettet! Så deet…må ligge 

hen i det uvisse. Hvaffor ét er pumteret? Og da vi alle er ét, er eneste mulighed for at 

træde”udenfor egen aura” og samtidig være i og samtidig træde i karakter og opdage sit 

blueprint det - at være Sigma fra tid til anden. Det er at gå med en hel vind i 

Tvillingernes tegn og samtidig sætte Møllen igang. Pumtum! Og hvad er Møllen så? 

Pumtum! Hvor mange gange ska jæ si det? Nåh, nu jæ T hvert Tfælde med på den 

fældede gren: 

En kugle der åbenbarede 

det forgangne og det kommende 

Mælkevejens skønheder 

og tårerne ved englenes sø.   

Kan du høre eller fornemme at dette vers ligger undercover i teksten??? Det virker 

tåbeligt at sætte ind her, da det bryder med energien i den tekst vi lige kommer fra. Men 

laget af skønhed dukker op igen og igen og igen rundt omkring i bøgerne. Laget af 

skønhed ligger under teksten og er trukket med hele vejen og helt hertil, undercover af 

teksten, som tekstens underliggende gulvtæppe, som universets hånd under ”Den Sorte 

Perle”. Kan du nu forstå, hvad ”multi-level” betyder og at værket rummer uendelig 

mange energier, og at det kun er dig, der i din hjernes limbiske system farver værket 

sort eller hvidt? Det kommer fuldstændig an på dig og dit valg. Men dit valg er så til 

gengæld betinget af NET OP dét, der findes afdækket i værket. Det vil sige, at du er ét 

med Altet. Det vil sige, at du er ét med Gud, hvis du har en sådan – eller du er bare ét 

med det, der ER – og du er det. Det betyder så i mine øjne, at du er ligeså meget værd 

som mig og jeg er ligeså meget værd som dig. Nogen tillader sig at se det anderledes. 

Nogen lovgiver som om, det er anderledes. Nogen besidder jord og fast ejendom som 

om, det er anderledes. I virkeligheden kunne vi nøjes med at bytte frem og tilbage med 

ting og energier for så vidt – og det gjorde vi så..i Konceptet – for at afdække en højere 

virkelighed og i sædeleshed vejen dertil, inden fixstjernerne tager over og vi bliver 
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bevidste galaktiske borgere. Og så passer teksten igen med det allerede skrevne 

tekstforlæg, fortunet, skabelonen, hvis man må være så fri at rykke din nuværende 

grænse for forståelse af livet som et Blueprint: 

 Sigma går: ”Fra online til deadline”.    

     Forlaget REX    

Vi surfer på et bølgehav, der allerede er der Christbody? Elsk din  

 

Der er nu illigeveller noget Neptunsk over det…. 

Lidt kunstskøjteløb i frostboxen skader nok ikke... 

Det er vel de Neptunske slør hun mener…- eller er der noget derude i L´Oortet der også danner slør??? 

Hæng nu ikke med næbet. Svanel´Oort er der nok af! (Fixstjerne Svanens 

ekskrementer) Hvad med en livseliksir på spil-tovet?  

Jaaahhh!!!JubiiJubiiJaaah! 

 Tarok ( – Et fix hestehoved foran, men læs værket og forstå alt! !) 

Det kræver dog både en Hestehov og en Okse (fixstjerner) at pløje sig gennem Herrens 

Marker, hvis man vil gi´ den gas! 

NET OP! 

Med mindre alting tager en ko-vending… 

Så deet… 

gør det måskeee…? 

Der er noget Neptunsk over det! 

Skåål og lad  hel-an  gå! 



306 
 

 Det er altså to ænder, der går… 

Det er nok Happy Hour så.. 

Der er noget Blix-t over det…. 

Det hedder blitz!  

Det´ da bare fordi Klogesen også har kviksølv i hesterumpen og gerne vil have, vi skal 

forstå det hele gennem sin storytelling, kom nuuu….. 

Du mener Hestehalen (fixstjerne) var ind over Blixen? 

Jaaja, kom nu bare… 

Var hun ikke bare en slags misundelig… 

Det må blive en anden gang, kom nu… 

An - drik, vi bunder siden hen!  ! 

Skååålll!!! 

Og hun er en af vor egne og h-An er en af vor egne… 

 Bussen stopper bare her…. og nogen stiger af…. 

Nåh ja, det er jo så´n det er…eller.. 

Ska´ vi sæt de små grå af? De er jo ik´ så avancerede som vi andre… 

Årh pyt, ænder det Nåde? 

 Nej, faktorernes orden er ligegyldig! sagde Drejebogen så… 

Nej intet er ændert for Nåden, for den har vi jo masser af i rygsækken, den vejer ikke så 

tungt…. 

Det´ jo ikk´ nødvendigt, når man ingen skyld har. 

Hemlig nemlig… 
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 Det er en blot en trekantet pakkeløsning. Bare giv den gas, REX. 

(28.08.14 Skyd Trekanten (stjernebillede nær Vædderen) ind her, så vi kan få udløst 

Mars-spændingen…) 

27.08.14 – Jeg har lige været i kiosken for at købe det nye stjerneblad. Da Eksen kommer 

fredag og slår græs, har jeg købt smøger og lightere til ham, som tak for hjælpen. Og så 

står det her billedlig talt i teksten i forvejen – altså en parallel handling. Og derfor er 

”Den Sorte Perle” også Sigma! Og jeg ringede NET OP til ham for at sige, at han 

kunne få dem på forskud, da der ikke er flere penge på kontoen sidst på måneden, når 

man lever på kontanthjælp. Han kunne så ikke lige komme, da han var til møde, men 

kunne komme i morgen – altså idag. Men han ved jo, at det ikke passer så godt, fordi 

denne hjemmeside skal være færdig – altså en noget trekantet samtale. Men det skulle 

den jo så være fordi planeterne stod sådan og fordi vort Blueprint er kommet hertil i 

teksten; ligesom shamanen og alle de andre heller ikke skulle ringe, skrive eller hjælpe, 

med mindre det er det rette signal til dem. Alle aktører i bøgerne har faktisk foreløbig 

ubevidst handlet Blueprinte-korrekt, og faktisk i strid med deres normale form for 

væren, qva det de normalt står for og udtrykker af hjælpsomhed osv. og har som erhverv 

o. lignende. Fixstjernerne påvirker og vipper teorien om at lige tiltrækker… Det beviser 

blot Blueprintets eksistens og den frie viljes illusion, men samtidig også muligheden for 

at manifestere den i ”landet i midten”. Nowhere Man, please listen…. Du kan forstå det 

så simpelt som det du NET OP har set – vær i alt opmærksom ;-): ”o. lignende”. I 

Bogringens manual står der ”o. lignende”, selvom det ville have været samme besvær 

og kræve samme antal tastninger at skrive ”og lignende” med sin frie vilje. Heraf kan 

du nok forstå, at Blueprintet ikke er til besvær, men giver mulighed for at få en ekstra 

dimension emulgeret med ind i livet, så alt ikke bare er sort/hvidt. Blueprintet er der 

bare hele tiden, men det er op til os fra nu af og finde bevidsthed om Blueprintet, fordi 

det ellers vil gå ud over Jorden og hendes ressourcer, om det ikke sker! Det er 

danskernes gruppesjæls Blueprint her og nu. – Og så passer teksten igen som fod i hose 

til næste linie! Alt er perfekt selv i sin uperfekte form. Alt passer sammen og vi tror, vi 

ser rammen, men gør vi nu også det?? 

Det var det jæ sagde, der var noget Neptunsk røgslør over det. Sådan er det med REX. 
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 NET OP! ”Der er Nåde om det”, skrywer a så liige til her…. 

Te hvert tefælde! 

Enih! 

Og det var Danmark, og det var Danmark Olé! Olé! Olé! ! 

Nu sidder du sgu da igen på en knold og sover…. 

Er det hæren eller VM i fodbold, vi taler om nu?! 

Det er hæren denne gang – 27.08.14! (Fixstjerne Betelgeuze.) 

Er den dømt ude? 

Nej den er sgu inde som aldrig før!!!! (Altså Betelgeuze…) 

Splitte mine Brahmasegl! 

Det må du nok have lov at sige! Den er helt gal! 

Hva´ tænker du på, du siger jo lige at alt er perfekt?! 

I al sin uperfekthed, der er for stor orbis….elllller det er jo Danmark vi spejler ikk´? 

Jo! Så går den så går den!!!! 

Deet da det, der er galt! 

Nu forstår jæ så ikk´n meter, hvor er Peter? (og teksten passer igen:) 

Ups! Var der nogen, der kaldte ALLE? In my Dreams? Eller… …Alløø ret!... Allez! 

Det hørte vi andre så iikkøø liiige noget til, er du blevet  skizofren eller paranoid? 

Det tror jeg godt nok ikke, men man kan efterhånden aldrig vide sig sikker nu om 

stunder. Diagnoserne flyver jo rundt som var de betalt for det! 

Deet da det. Deet så´n det er. Jæ kend´ert fra mig selv. 

Går den så går den, så længe vi bare har det frie valg! 

Vent lige lidt Demono Kraysi! 

Hvad nu?  

Vi er på vej´n igen, for at kigge lidt på værten og osse verden… 

Hvor sindssygt ka´ dét være om jæ må spørre? 

Vi går i Ring nu! 

Nej - vent lige lidt, der er noget galt med min rygsæk… 

Har du siddet ned på nåde, om jæ må spørre? 

Hva´ nu hvis der er nåde om det? 

Om hva´ ? 

Om at det hele er sindssygt… 

Så´ det bare for sindssygt! Slip tanken løs! 

Nu´ det nu, altså, at du ve det! 
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 T du V D!!! 

Vent Demono Kraysi, sa´ jæ!! 

Du er nødt til at følge med som det tynde øl om ikke andet! 

Du har ikke noget at sku´ ha´ sagt her… 

Jamen den er rive gal…  

Du har ikke noget at sku ha sagt, du er ikke med i gruppen som primær person, vi 

vækkede dig bare… 

Deet da det. 

 Sgu, har jæ!    ...... 

Hva ´ så om vi må spørre og græde i kor….?! 

Selvom vi kun er ansjoser i en skolebus, så har vi altså osse lov T å være her! Og hør her: 

One toy soldier stood alone,  with his broken drum down by his side, 

waiting for the X-mas day…                                                           (Enya, free style) 

Det ku´ han jo bare have ladet være med at planlægge i Blueprintet! 

I må da gøre noget! 

Op Sankte Hans! Op Sankte Hans! Reparér nu bommen! 

Grine og gøre nar det kan alle jo finde ud af Klodshans! 

Hellooee…Shall I mend your drum?  

”Anno reversium” ville måske være en idé…og vupti. com et kvantespring op i 1. klasse! 

Yes, please….tomorrow…. I have to Re-think about it…. 

Det tager jo 2017 år og en Concorde!  Corridone. 

Annorius, stellarius, FixArgo Boomm…. Sådan…, når det nu ikke ka være and-erledes! 

Det var det jæ sagde, der var noget Blixt over det! 

Donner und blitzen…De er mæh nu, okay?! Tilfreds?! 

Du dér, du følger bare i hundens spor (fixstjerne) og går i hundene! 

Ja stræk du bare din Svanehals (fixstjerne), lige lidt hjælper det dig! 

Men Svanelort (fixstjerne) er der heldigvis nok af både her og der. 

Hold nu op og hør på mig, vi er på vej ud på et sidespor! 

Du mener fixstjernerne? 

Ja. Se nu her…der er en fejl på kommandobroen…noget har forrykket sig! 
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Fixstjerner rykker jo lige NET OP ikke en meter! 

Nemlig, vi sku ha holdt os til planeter! 

Vi sku altså ha´ bøjet svanehalsen i ydmyghed frem for i neon? 

Sikke noget vås fra så´n en gås 

Hør nu her lille Peter Edderkop….Spinnet skal jo spindes ret for at MakeMake ret! 

Lidt edderkop må man vel være, hvis spinnet skal gå op i en endnu højere enhed!!! 

 ”Bi nu lidt!”    sagde dualen så….hvor blev limen af… 

Come on Sct. Hansi…. 

 Was Hinterser du nu?   Gik Sct. Hans over stregen??  

Nu ikke så Was! 

 Det kommer an´ på hvilken + s +  man går på!  

Deet vel den fra Mars til Uranus.                                      Og hvilke æg man lægger…. 

Deet jo det! Det er ÆGGE t åH VIDE, (Så ska du skryw mæ hvid sæføli, når de siger 

så´n i manualen! Klovn, la nu maj!) for nu får vi kastet en masse fixstjerner efter os, hvis 

vi vil forstå den dybere menning med Opdriften, Fremdriften, Klogesen og alle os 

andre!!! 

Så må vi have lidt hygge hejsa her på 12. stråle, hvis det ikke bliver jul før tid i år (jf. 

julefrokost 04.12.04) bare fordi, du skal komme ind med alle dine forslag å obsvertioner! 

Det hedder ”observationer”! 

Okay stav lige… 

OBS…!..ER…! 

Ja, det er NET OP dét jæ mener! OBS er det samme som NB og når man så T fældigvis 

er ordblind, så kan man ikke se, at der skal arbejdes med BOS (fixstjerne!)!!! 

Okay Bos, hva´ så? 

Det staves altså Boss 

Hold nu op, Tumbe og lad os få det her på det rede… 

Er det nu Slaget på Reden, vi er kommet for at orne? 

Ding DONG Dynamolygte! Sku´ vi så ikk ta´ æ snitter, mens vi æ o a ”Spritter”?  

Der er te hvert tefælde ikke flere studenterbrød; med mindre du læser bøgerne forfra…. 

Nej, for sjovt kom jeg tilbage på lysnæring, da jeg blev vist kastanjerne i lørdags. 

Bopbob! Det var jo ikke Hestekastanjer, så mon ikke der ryger lidt indenbords alligevel? 

En lille Sort måske?  

Ja hun må jo op på lakridserne for at følge med.  
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Men lidt sundere bliver det vel henad vejen…se derhenne… 

Det var da godt, at Askepot fik raget kastanjerne ud af ilden så…. 

Du mener de også var ved at blive sorte perler… 

Nok er nok!                                                                  . Siriøst . ! 

Ja, der er sagt mere end nok, Noksagt! 

Noksak! 

Er du da fra Grønland ZigZagt? 

Nej da. De har sgu da ikk noget Nok at sgu ha Zagt! 

Han er fra Kina, sæføli! 

Nåh ja Zig, en Golden Man vel Zagsens. Det er cool Cash.  

Her er både lim og Guld og Sachs og en golden mand, der knalder guldæg og… 

Nåh, ja. Hvor dum kan man være… 

Så´n her…cirka…i diameter… 

Ka´ vi liige få en større cykelhjelm herover….. 

Hva´ Fanden ska´ jæ mæ den sorte, Perle?! >>DUMP!<< - 

Når, man kan få en lilla, hvor slangerne allerede er med fremme?  

Deet jo det jæ mener! Vi har taget fejl! 

 Det er en 3 i 1 tilbud, der klipper en tå og skærer en hæl, så skoen passer alle. 

Du mener 3 kalotter i én? 

Ja! 

Vi kører da enten eller… 

Ja, enten kører vi eller osse kører vi ikke. Så´n er kapitalismen. 

La´ nu vær´med at blande penge ind i det her altid, der er andre værdier! 

Det passer da udmærket med værdierne, for det er det, jæ hele tiden har sagt. Vi ska 

være orn´li ved hinanden; men I siger hele tiden ’lort’ til det hele. 

Ja. Det er noget lort, især her på 12. stråle. 

Kan vi få kammertonen ind! 

Ja, ja, ja, nu kommer A….AAAAAAH ska du smag den her Neptun? 

Nå det er dig, der er slørhale her på falderebet!  

Vi sku´ liige til å bland´ planter å stjerner sammen i Rammen.. 

Den neptunske livseliksir virker vist lidt for hurtigt! Det er planeter og stjerner, hun 

mener. Det slører totalt nu! 

Lidt sløret er man vel altid, når man samtidig skal ha nåde i baglommen. 

Hva tænker du på? 

Det tynde øl, der ikke kan ses. 

Du mener de højere synteser og deres MakeMake-værk henover en forloren pøskehare? 
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Hvad pøser du nu på påskeharen Haumea? 

Nåde… 

BobBoB…er den ikke lidt langt ude? 

Jooh, Haumea er vist helt ude i hampen. 

Er den ikke helt ude i L´Oortet? 

Lidt fix er der T hvert tilfælde over den. 

Det slører altså stadig, for der er Nåde, vi ikke ka se skyggen af… 

Nåde kan man ikke få at se. 

Det´ der ikke Nåd´ at gøre v 

Men når kvinden altid smiler 

hvorpå mon så glæden hviler 

Det alene er, at hun er Bossen! 

BO B OP BOB BOSS…UPS, der kommer lige en sort bold flyvne – …Grib! - 

Gebyr!…  …  

 

Tag lige fat i den Bossa Nova der, inden den bliver en Supernova!  

Helt Siriøst . Måske er der NÅDE om den?! 

Det´ jo det! Og så i Vandmandens tegn!!! 

Hva´  har I OBS på? Haumea eller Bossa? 

Bossen sæføli, hva´ellers? 

Det må der da være Opdrift i! 

Deet jo det, jæ prøver at forklare!!!! 

Nåde for nåde… 

NET OP! 

Det er bedre med en knækket skal på panden end en skaldepande, der er knækket!  

  Frit valg   i grænselandet  .! 

Jæ ve nu ikøø, hva´ siger hende fra Lonøø? Var det ikke Tunøø? 

Hun har nok en kraftig klemme på dig, hva`? 

Ja, vær´ så go´ du! Den lå lige til højrebenet - en cykelklemme! 
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Var der nogen, der havde en klemme til 1 af de 10 små cyklister ? 

Har du ikke liige spist en snitte --- ?  

 14.09.14 – Iron(wo)man ? 

Å drukket bay bay-ersk  øl? 

Joh, men man kan vel altid klemme lidt X-tra livseliksir ned. 

Især hvis man er på lysnæring! 

Det kan der være Nåde om… 

Lidt har vel også ret. 

Lidt?! 

Hun spiser tun i én uendelighed!              siger REXen så 

Og…                                                                   Pas nu på  nettet ikke går i Fisk. 

Det er en autoimmun sygdom.          Ahahahaha siger Fiske- Dåselatteren så 

Jamen hund der, er da Krebs…                              

Ja, det er sandt, det kan jæ tydelig mærke, for det var hendes hund dér, der var Fisk og 

på den and-en side set kunne have spist tun, hvis den kunne have brugt en dåseåbner! 

NET OP! 

Men det ku den NET OP ikke! Det ka jæ tydelig mærke i æteren…. 

Det´ da det! 

Der går altid fisk i noget for landkrabber.                      

Ja garnet filter altid!                                                          

Så må de jo bare fiske det lidt op med en fiks Sløjfe!                                         

NET OP!                                                                  

Sådan fikser enhver orangeade-fisker det da! 
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NET OP!                                                                Så´n! 

Men se, nu ta´r hun fat på luftfrikadellerne igen derhenne. 

Det er for at holde den slanke linje. 

Er det ikke den røde tråd vi følger?    Fra  til  

Sig mig, hvem tror du, du er!? ?? Det er det turkise tov, vi går efter! 

Hvor tovligt! Hvor er enden, om jæ må spørre?             

Lad lige mig!                                                                     Fra  til  Så´n! 

Hov… 

Stop nu lige og hør efter herhenne, så kan I klippe og klistre senere… 

Å maal  å slå på trååmm.    

HAU du ME´ A vælg´ imell? 

HAU do you do IT MEA? 

Jæ V D ikk´ øøø… 

D kommer U A sidebenene… 

Nå, D R D komma D kommer af… 

Ja! Sese! Lever-vrede kommer ud af sidebenene, så det er en sideeffekt af integrering af Haumea! 

Sæfølle lig! 

SeSe så osse lige her, hvis man ellers kan få et NB- sildeben indført!  

HAU do you do IT with outer HorseHAU? 

Hov ”hov”! Hestehov altså… 

Sikke noget L´Oort…stik mig lige et viskelæder… 

Sys!  

Ja han ville te hvert T-fælde heslt viske alting ud! 

Sys bli´ der sagt! Ellers må I gå et andet sted hen! 

That´s IT! 

Altså… jo se nu her…altså det er ikke nemt at forklare men altså.. 
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Kom nu til sagen, ellers må vi ha´ Bossen til det! 

Deet jo det, hør her: Fixstjerne BOS, Nej altså NB ikk´Å, det bliver T OBS! 

Ja, den er ligesom fesen ind! Fra NB over en ordblind til OBS, og hva så`? 

 Det hele er da lige omvendt! Fra OBS til NB, hvis bakspejlet ikke også er 

røget sig en tur! 

Nu ska´ du lige holde den Hestehale (fixstjerne)  lidt i ro og ikke fjerte så meget! 

Føj, hvor her stinker, man kan jo slet ikke komcentrer sig… 

Det hedder ”koncentrere” sig. Hør nu efter…. 

Jamen det er til at bli´ ordblind af al det elementargas…nå! 

Jamen det er fuldstændig elementært, WHAT-SON! 

Man har da lov at spørre, hvis der er noget… 

Godt! Så har vi altså OBS, Så spejler vi det til SBO – ikk Å?! 

Jo… OBS SBO… 

Bare det ikke snart bliver DSB… 

Hva mener du? 

 Slow train´s coming… 

De har altså lige givet Jern-banenettet 29 milliarder på finansloven!  (Mars) 

Tværsum af 29 er 11/2, så kan du selv regne ud, hvor træls det vil gå… 

 I hear the train is coming.. 

Kom nu tilbage på sporet – altså! 

Gå ikke over sporet, der kommer t… 

HAU are you MEA? 

Bop Bob BOSS… 

Okay så. Tak ska du hau. Så spejler vi det over O til SBOBS 

Hau do You do do, HAu du slugt en Flu´ ? 

HAU MEA ska vi cope af det her soap? 

Godt, ikke mere soap soup på den Perlehøne! 

BopBoB og UpS og BOBS å hva så… 

Det er altså hesterøv og nøgler, det her! (Fixstjerne Hestehoven kommer på banen…) 

Deet da det! 
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Hva´ mæ et fri kvarter? 

Hva´ end der sker – Hva´end der sker – og backing group: 

Bli´ væk fra vort kvarter!  

Deet ikke topmoderne men – behøver vi mon mer´? 

Så Fix det lidt op i stjerneklasse! 

La´nu mig, så. Så´n nåde er jæ skide go´ T…. se her BOBBOBBOB 

Det kommer der da ikke noget godt ud af… 

Nej, Bob han er alt for flyvsk og han gad heller ikke hjælpe med opgaven, så hold ham 

udenfor! (jf tidligere bog) 

Lad mig C, Bossen er en del af Capricorni, altså Stenbukken…Og Sara er Stenbuk.. 

Nu holder du altså! Bland mig udenom! 

Lige NET OP! Hvis vi blander dig udenom, så forsvinder S for Sara eller S for 

Stenbuk… 

Det ku vel osse være S for Sagitaurus, når Bossen har Skæbneplaneten og Guds finger 

deri….? 

Så hold Bossens S udenfor SBOBS, ellerud med begge 2! 

2 B OR NOT 2 B…BOBBOB BOB, så han ryger ud…. 

BOBBOP hold nu OP! 

Det er altså for højt BOB-spil T A vi ka vær mæh, nå… 

Så er der kun OB tilbage og den fodboldklub holder jeg ikke med! 

Godt, så nøjes vi med S for Sara fordi vi behøver Yoden i Sagitaurus som Fatters løftede 

pegefinger til at pege i en anden retning, hvis vi går forkert. 

      
Skilteskov, skilteskov, hvem mon synger det næste sjov… 

 

Vi synger vist snart på sidste vers, hvis vi ikke OBBER og Kobber og Kopper os lidt. 

Lidt UpperCup og Cut er der vel altid i Den Hellige Gral og guldtønden for enden af en 

saturnsk Sagitaurus regn-bue. 
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 Man må bøje sig lidt i buen for at nå sammen i begge ender!  

( Gral, gral  - jf tidl. bog)  Makemake ret!  

Okay slut prut - og så er der BOBS tilbage og hvis vi så heller ikke skal have BoB med, 

så fjerner vi også et ”not to B”… 

Og når han så er så flyvsk, så kan det sagtens være B-et i midten! 

NEMLIG! - og så har vi kun BO og S = BOS tilbage! 

BINGO!!!  Come on Barbie, let´s go party. Du er næsten lige så klog som Klogesen! 

I al beskedenhed så har vi en del aksemateriale til fælls. 

Don´t underestimate the Axes! 

NET OP! Men…BOS= 2+7+3 = 12/3, det er jo offertallet… 

Det er vel bare Bossen, der blev udsat for lidt strå-forkorter…. 

Så er det også letter at finde nålen i høstakken… 

Okay vi ofrer Bossen og gør hende til BOS så… 

 Hvor blev hun af… 

Hvor går man hen, når man går ud …. 

Hvor går man hen, når man går ud som Lys…. 

 Man sætter træskoene i Oortstræde og træder i karakter sammen med 

den sorte sol.. 

Krystalklart! 

Og så er man nødt til at være ydmyg og bøje nakken og forkorte stråene først, så de kan 

være i æ træsko.  A kommer før B. 

Okay, hvad kom hun så A? 

 Af hjertet… 

Og af få ord… 
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De´t da det! 

Så deet…. 

Sys!....numerologisk tværsum 7, lad mig se, hvis vi nu kalder ham…Syys...skæbne= 8! 

Og 8 det er Saturn, nu kan vi det snart…. 

Og Sys blandede sig i Skæbnen…så altså Syys! 

Jamen se så lige her…Hvis vi kalder Sys for Syys, så bliver han/hun Klogesens og 

vorses skæbne! 

Det hedder altså Horses. 

Det gør det da ikk´! 

Det gør det da. Er vi ikke The Starkest Horses. 

Det´ ” vorses” hun mener… 

Hm….Nåh ”vores”!  

Ja. De er bare ikke så go´ til alting i Århus. Det bilder de sig bare ind…(Betelgeuze) 

Deet da det. 

Men helt så galt som Odderen er det nu illiveller ikk! 

Enih! 

Hør nu her, så. Nu har vi det så samlet så´n her… 

Syys var der lige bestemt stavefejl i og BOS var erstattet af NB, fordi der ikke var OBS 

nok på bagsmækken og hagesmækken. 

Og hvad så med 22 om jæ må spørre, når du er så klog… 

Pas nu lige på børn, ellers kommer I tilbage til jeres egen klasse igen! 

Vi mangler altså nåde… 

Ja – syndebukken…. 

Jamen ingen har vel skyld? 

Det har bukken da! 

Ja og i Vædderen findes fixstjernen Baten Kaitos og med den lider man skibbrud flere 

gange!!! Og det var Sara, der havde drømmen om Skibet NB22 og hende der er ordblind 

og hende, der ikke havde OBS på bagsmækken og hagesmækken – altså egne skygger 

og at hun blev manipuleret med. Fordi de psykiske gener blev byttet om! Og hun var 

elev af Syys, som hun troede hed Sys, fordi han aldrig havde talt eller skrevet om sin 

feminine side. Derfor kunne hun ikke vide, at det stavedes Syys! 

BINGO!!! 

Men når man ikke kan vide det, så er det jo ægge T åH vide. 

Nej, så er det Nåde man er født med til lejligheden. 

Så hun har altså fået et Vædderbukkegen frem for et Stenbukkegen… 

Og der kommer sjernebilledet Trekanten så ind og skærer igennem til Mars, så det kan 

blive bytte bytte købmand! Og når man så har Mars oveni den sydlige Måneknude og 

begge har været inkarneret sammen på Jesu tid, så duellerer dualerne…OG så begynder 

man at bytte astrologiske energi entiteter… 

Ja og det er psykisk kirurgi, som Cut Elly har stået for, men Cut Elly kan jo ikk´ gøre 

fåret. 

Nej hun er bare fåret! Og får Mars på banen, så toget kan begynde at køre… 

Men fåret var jo med på Jesu tid for ellers var der ikke lam til Påske. 

Er du lam i roen mand?! Sikke en udredning! 

Nej, og Sara var også med på Jesu tid og det var Klogesen osse men det er Klogesen, 
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der har… SÅ NU HAGLER OG TORDNER DET!!!! 

 HOLD da op… 

Ved Jupiter det må være Fatter, der kommer…. 

Donner und Blitzen! 

Der er ingen Blitz, så der må være mere Blixt over det…. 

Det lader til at Fatter ønsker at skære igennem…Cut Elly, så det flænger lydmuren! 

Du mener det er guddommeligt bestemt, at Klogesen får cuttet et psykisk Vædder-gen 

ud og sat det over i Sara, som så kan linke til Baten Kaitos og som så får en drøm om at 

finde et sunket skib NB22. 

NET OP! Thats what dreams are for…. 

Drømme er altså konstruerede…. 

Klardrømmene er i hvert tilfælde. 

Lad os gå videre… kan I følge med børn? 

Det er vist lige til øllet… 

Sludder, det hele er jo skåret over samme læst! Det er let nok at gennemskue! 

Det er det tynde øl i 12. tegn – Fisken og 12. tissestråle 

 ÅHH de svømmede, svømmede, svømmede rundt, for deres mor havde sagt 

at svømning var sundt!                        (NB22.09.14 Ikke 7 men 12! – Sara-kode) 

Mon ikke snart I ska til å hjem?! … 

Der er nogen, der ringer på nu, lige som vi selv er ved at være oppe og Ringe over det 

her…. 

  Det var da Godt vi kom med op i 12. stråle, osse liig På slaget 12! 

Så det godt unger! Lad nu lige slaget 12 komme først…  

Ska I ikke T å hjem!? 
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 Der er jo ingen, der har Ringet af endnu! (   14.09.14 Aha! Slut?! ) 

Nu ikke så Rynkenæs-næsvise! 

Næsvis og næs-viise, måske de ved noget… En blind høne kan jo osse finde et 

frø…eller en FRØ. Frøen er jo osse Vædder og nu bliver det helt umuligt at følge med, 

for Klogesen har givet ham Syys´ psykiske gener og Sara har et psykisk gen fælles med 

Klogesen fra Jesu tid og sydlige måneknude og Sara var den, der fandt på at heale at 

Frøen for længe siden og Klogesen så hvordan energisymbolerne skar sig ind i 

lysnæringsindvielsen og det vil altså sige, at de psykiske gener styres af fixstjernernes 

energier, derude hvor auraen bliver helt luftig og derude, hvor BoB bor. 

Helt Siriøst… derfor kan dem i de lavere klasser også følge med i bøgerne selvom de 

ikke forstår vores opgave og så…Cut Elly! 

Nemlig - TORDENBRAG! Fatter vil have vi skal skære igennem. Han er ved at være 

sur nu, hva gør vi nuu lille duu…Torden igen…Hvem peger falskehalsen på? Skal vi en 

anden vej? Hvad skiltes der med?  

SKÆR IGENNEM har jeg jo sagt… 

Okay, for at gøre en lang historie kort… 

Ja tak! 

Så flyver de psykiske gener rundt mellem os.. 

Dii dada dii daa da, 10,11, slag 12:  Jeg kender en engel i dig, på hvide vinger fløj du hen 

til maaj…. 

Nej ikke sådan ”flyver”, men jo så osse alligevel. Bare lidt derhenaf… 

Bliver vi så også ofret på grund af 12/3 eller deles vi om det? 

Nej, vi blev heldigvis ikke ofret af offertallet REX= 12/3! 

Vi vidste jo, hvad klokken havde slået! 

Okay så I har vist noget om alt det her i al den tid og bare gået og puttet med det? 

Ja. Men det er Løvens skyld! 

Han sagde der ingen karma fandtes… og så slog han 2 sex-ere i stedet for kun at tippe 

en 12-er. Det var lettere at leve med, sagde han…ellers kunne han ikke få den op å ring. 

Det var det jæ sagde. Det gælder om at være med i en trekant for at få noget godt ud af 

Mars!  

Lidt skyld har man vel altid…indtil man har badet i Trigonlagunen. 

Det er ikke til at se skoven for bare træer… 

Det var derfor fik mestersymbolet Yrla! 

Hvor mange planeter har du da i Løven? 

Lige pludselig Ingen sæføli…. 

Hvordan kan du så være med i Forlaget REX? 

Det er vel bare en Reincarnated Energy eXhibition… 

Nårh ja. En, to, tre Krone for dig!  
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Nu er du vist lidt plat! 

Altså hvis der ingen Karma er og ingen skyld er, hvor er vi så snart henne? 

Den der kommer Rask-est til Mølle, får først lys i lampen!  

Ja, jeg har altså ikke forstået noget af det endnu….er det 5. dimension du hentyder til?

 Der er godt nok mørkt, man kan ingenting se, deet…Sludder! 

Nåh nej, det er i Shamballaenergien! Guds vilje… Alt forladt…. 

En, to, tre Alle i Dåsen!         

3 x sex = 18  tværsum 9 = Mars…den sjælegruppe er vist god nok på kryds og tværs 

gennem livene… 

Men det forklarer jo ikke alt det med fixstjernerne… 

Med mindre Fixstjernerne gør karmafri 

Ku du ikke bare have holdt din mund og lidt lav profil, så var vi aldrig blevet opdaget! 

Jamen nogen skulle jo fixe os frem på nattehimlen. 

Det hedder fiske. 

Jamen astrologen er osse Fisk og hun fixede et fix lille fiske-spin. 

Hov, hov bland mig udenom! 

Okay så gemmer vi dig lidt udenom en tid, fra tid til anden… 

Jamen det var jo meningen, at skyggelivet skulle frem! 

Det skal det også nu så! 

Lidt Illumi-nada er man vel…. 

Nårh ja, lidt Blueprint a´ Le Bleu Heure har man vel altid…. 

Det ville ellers give røde ører, men går den så går den… 

Når det regner på præsten, så drypper det på degnen. 

Godt så alle er skyldige og alle er uskyldige.. 

Jamen hun blev jo også udråbt til ”verdensdegn”… 

Ja og så er der jo også nogen, der skal være disciple, det er logik. 

Logik og kærlighed er det samme. 

Så derfor skal vi jo være med, hvis det skal passe! 

I did IT for You Babe! 

No, no, no, IT aint me Babe. IT aint me Your looking for Babe… 
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Jamen vi skal have læst på lektien med de der fixstjerner, inden vi skrywer opgaven ind! 

Jamen det kan du nok se ikke kan blive til Nåde med os i bagagen! 

Are you going away with no words of farewell? 

Will there be not a trace left behind? 

Well, I could have loved you better, 

didn´t mean to be unkind 

you know, IT was the last thing om my mind.                                                        T.Paxton 

 

 

It´s a lesson too late for the learning, 

made of sand, made of sand. 

In the wink of an eye my soul is turning 

in your hand, in your hand. 

(28.08.14. klokken er 14.08 og jeg kom til at trykke på en tast på tastaturet som jeg ikke 

ved, hvad man bruger til, men da jeg så på den stod der  ’pause’ -  så det går jeg ud fra 

er nu! Jeg er også helt smadret, selvom jeg kun har fået læst noget af gårsdagens tekst 

igennem. Jeg begyndte ellers klokken 7 i morges…7 timer siden! Time´s up nr. 7!) 

 

Nåden er dog for alle. Alle skal vide nåde, ellers er der ikke nåde ved det og så kan man 

ikke få nåde for nåde. Så´n er det lavet! 

Det er da altid nåde! 

Nemli hemli, der er altid nåde, der kan bruges. 

Det kan vi også så, hvis nåde skal gå for ret… 

  Hvem er I nu?  

Det er da altid nåde, at vi stadig kan skelne nåde, selvom det er blåt i blåt og vådt i vådt 

med alt det torden og regn. 

 Drip, drap, dryp – vi er da bare dråberne, der får grals-værket til at flyde over! 

Hvor er I? Kom frit frem… 

Vi ligger jo lige her i Nådens rygsæk Deres Nåde, og gør tøjet vådt og lettere at vaske 

rent. 

Har vi brug for dem i manualen? 

Nåde for nåde! Deres Nåde 
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De´t da det! Nåden når alle… 

Mere eller mindre, T hvert tilfælde…ka du måske mærke nåde? 

Næh…men nåde er der nok illigeveller, et sted….i den lomme der måske.. 

Næh, der er kun lommesmerter… 

Det er nok bare endnu en fix idé… 

Nej, der er altså nåde – helt dernede i sjælens nederste hus og visdommens magiskole. 

Det ligger da lige der så, ved venstrebenet…: 

  Tørresnoren, tørresnoren 

den har lært mig at forstå 

at min genbo, Tykke Jensen   (/Hansen) 

ikke er så hverdagsgrå 

som man ellers skulle tro det 

når man lytter til hans ord. 

Jensens sjæl – og konens ditto 

blomstrer på hans tørresnor. 

 Tørresnoren, tørresnoren 

nejer, svajer som for sjov,  

leger, drejer drilsk i vinden 

som et kæmpe sjippetov 

Snoren er en ”strik” se´fø`li 

snoren er en sladrehank. 

Den betror mig alt om Jensens 

hver en dyd og hver skavank. 

Sjove, flove små detaljer 

fra familien Jensens hjem 

viser snoren ublufærdigt 

for mit genbo-øje frem:    

Lækre farver, fraise og lilla 

lyser som fra en palet 

Midt i farveorgiet smælder   
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fruens stivede korset.         Eris øjeæbler. 

                                                                                                            K.V.Thomsen/S.Pedersen 

Det´ da godt nok at have noget at holde sig til, stivert eller ej. 

Så er der Nok sagt Nok i denne sag Noksagt…. 

Så deet… 

Ja deet… 

- bliver så lidt ordfattigt, kan man sige…. 

Det kan siges, ja… 

Tomlen op…  

og tomlen ned 

sånt är livet. Sånt är livet…. 

Så deet… 

Er vi færdige nu??? 

Eller er det buttom´s up! 

Hva´ siger Drejebogen? 

 Jæ gi´r en omgang til…! 

 Nej, jeg fixer det!  

Næh tak, nu er der sagt nok i den Drejebog! 

 Nok er Nok! 

 Enih Enoch!  

Kom nu for Hulen (fixstjerne Betelgeuze) til sagen…Deres Nåde. 

Du kan da bare begynde forfra, hvis du ikke har fået ord nok, Flommesen! 

Næh nej! Nok er Nok!  

De sku ikke ha fanget papegøjen inden den nåede at sætte sig på boghyldemeteren. 

Nej. Det var klart en fejl på komandobroen! 

De´t da det… 

Så deet… 

Vi må vel te å hjem så?     
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De´t da det….              Ditto hcandersen 

Bye bajer så…            

Bye, bay så, bajmand…    

Av for Søren da!!! 

 Ja, han holder allerede derhenne med Karlsvognen og venter på Alle 

som han er skudt i…. 

Kom skynd jer!  Lynetten er her… 

(Det tordner svagt i baggrunden! Nu vejrmæssig REX! Det er da utroligt, men sandt!) 

Jamen så var det jo Fatter, der kom rullende før… 

 

Nu er timen til ende 

og fra skole vi gå 

Hvad vi lærte herhenne 

skal vi nok huske på.   
 

        

”Så har vi dig tilbaage...”  

Fix og frejdig som altid, Unger! 

Bob-Bob…”ham der gud – han er edermageme svær at få smidt ud…” 

Ja, ja. I finder nok ud af det en dag, men nu vil vi ”Trille” hjem til Hejren og spiller Lyre 

og så lader vi de ældste af dage om resten…(fixstjerner og stjernebilleder mm.)  

Når du ser et stjerneskud, vid at det er himlens bud….….Fløjt,fløjt…. 

Stig ind Unger og vink lige inden, vi stiger op langs strålespektret derhenne…  

 

 Raisingthera@raisingtherays.com  
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 From All of Us To All of You, on X-mas day   

 Take IT, or leave IT. That´s IT. 

Klokken er 19.14 nu og de yngste buldrer sammen med fatter henover himlen. Og jeg 

tror også, at jeg vil forlade IT nu. Så må vi se om der er fixe projektioner, der skal hentes 

hjem i morgen… tak for nu 19.16 fra Solen og 16. stråle i ét. 

Time´s up no. 7 – okay, det var så vist hertil jeg nåede i går. Min hjerne kan bare slet 

ikke finde rundt i kvanterne mere. Det var nok fornuftigt, at Sanat Kumara i sin tid 

lavede en forsegling af kvanterne i et indvielsessystem. Det gjorde det muligt at 

manifestere en udviklingsstrategi. Nu bliver vi overladt til energisymboler, der skal 

danne rammen, mens ballonen stiger til vejrs. 

 Opdrift, Fremdrift og nye kvantespring 

I går nåede jeg lige at notere her, at det er i aften, der er møde om regnvandet sammen 

med Kommunens udsendte – så ved du og jeg jo godt, hvordan min aura vil se ud!  

 Når vi så går sammen, går sammen, går sammen… så bliver det til lort! 

 

Jeg må melde pas og mødet startede jo også kl. 19.00. Jeg havde så faktisk pr. intuition, 

men med dårlig samvittighed, ikke meldt mig til.  
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 Det er der råd for!  Hurra for den frie vilje…. 

28.08.14 – aura af regnvandsmødeindkaldelse. Jf regn i går + indsæt billede af haglvejr 

(14.09.14 Jeg gider ikke finde de billeder, du kan garanteret godt huske dem. Det er 

lettere at huske billeder end tekst for nogen, så her er muligheden for dem, der husker 

tekst bedst.)(Går den så går den, stakit kasket over plankeværket efter dellen…

 Bare man har en Trismegistos-stav til bagbenets Opdrift!  ) 

Sjovt nok, så passede det lige med at det regnede i går og det gjorde det så også sidste 

gang, da jeg var NET OP her i teksten, for da skrev jeg: 

Nu må jeg hellere få taget tøjet ind fra tørresnoren, inden det begynder at drip, drap, 

dryp-regne…(og det skete endog også med grøn skrift. Så ét eller andet sted så er 

kvanterne i dette bogværk forseglede, så der sker en progression, selvom vi arbejder i en 

kugle af tid. Og ovenover alting er himlen blååååå  og da minus x minus giver plus, så 

skinner Solen NET OP i dag  ka man nu forstå det?) 

Som om det er nåde søkort at forstå! 

Næh, det v jæ nu osse mene… 

Fatter ved jo udmærket hvordan ”man laver Minusdage og til Plusdage” 

Det kan vi ikke blive uenige om… 

Det var en tam pax at komme med midt i en ulvetime klokken er 15.51 og ungerne skal 

hentes…. 

”Nu stiger kunsten da vist….” 

Ja med dén ”vejr”- ballon…! 

 NET OP! 

Den kunst hører hjemme i det pengeløse samfund. 

Men den destination står næsten Blixt stille nu. Der er ikke en vind, der rører sig, heller 

ikke i mentallegemet. 

Så kan jeg bedre forstå, at jeg ikke skulle give hende en rød reje! 

Man kan jo ikke få alt... 

IT took over! 

NET-OP, derfor får de heller ikke værket endnu! 

IT, gjorde hende til taber, da den overtog verden! 
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Det gjorde Universet også, fordi hun ikke måtte reklamere for bøgerne. 

Det gjorde SKAT også, fordi de ikke ville være med endnu… 

Og det ville vi jo heller ikke før rette tid! 

Vi  V nok, hvornår klokken slår tolv, nemlig i 11. time! 

Var det ikke 11. måned? 

Var det 11. i 11.? 

Ænder det måske noget , Morten A? 

Det kommer an´ på Martinus B. 

Det er vel lige fedt, når anden er plukket i sit Blueprint! 

Når man har sagt A må man også sige B! 

Det er jo Alfa Omega! 

Sku vi så ikke ta den bajer, hvis det oplyste hus ikke har andet at byde på?! 

Det er jo også en heftig cocktail med Uranus og Pluto i en Svanedans! 

Det´ da det! 

Især hvis man også samtidig skal danse den toppede Perlehøne med Mars ! 

Lidt middelalder skal der vel være over det, når man skal samle to dimensioner?! 

Og hvis Neptun så slører den højere syntese af Universel healing, såå… 

Alle titanerne kæmper deres kamp, så´n er det bare fra demokrasiets vugge af! 

Sig mig, hvad er det du ryger? Det hedder ”demokrati…”! 

Det er vel også røget… 

Det er T hvert T fælde speget, selvom det får 3 stjerner. 

Der er noget neptunsk røgslør over dette her! 

Det er bare lidt koge-hokol-adhocks-tail, Sjant… 

Det er bare et fix sort stof? 

Sort Libanon? 

Nej bare en Gaza-stribe. 

Det lugter af stribet flæsk, men uden persillesovs og nye danske kartofler… 

Hvorfor bliver de dernede og vi heroppe ikke bare færdige med det her esoteriske 

niveau?  

Jeg tror altså osse alle har fattet spejlet af, at der er meget mere mellem Himmel og Jord 

end på Jorden under Himlen. 

Så lad os sætte Himmel og hav i bevægelse I stedet for, så flyder det bedre… 

Come on boys and girls, Let´s do IT, Let´s fall in Love…and do IT for her! 

 Alle kalder Titans…   50 % er klar! 

Det mærkede hun da aldrig noget til… 

Men hun fik da alt, hvad der var værd at vide til gengæld. 

Hvad skal man med et halvt kongerige? 
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Det ved jeg ikkøø, spørg ind i dig selv til du finder det. 

Jamen hun har jo det, jeg mangler… 

Den anden ½ vind! 

 NET OP! Det må stå krystalklart for enhver! 

Din Tvilling og dual. 

Så var det vel nok godt, at hun downloadede det til Alles bedste! 

Jamen vi kan jo ikke få fat i det! 

Det hele ligger i æteren! 

Jeg kan ikke læse i æteren. 

Så skulle du nok illigeveller have købt en  Bognøgle til den…. 

Du mener en hjerneåbner?     

 NET OP! From Blue-I to Blue-I   NET OP!  

- Men der var engang for snart længe siden, at en lille blåøjet mand mis-forstod det 

engelske og BlueprintJeget og ikke fattede en meter. Han måtte så lige op og spørge 

Sct. Peter, for sit Blue-I-s skyld. 

”Det var kattens” sagde Mis med de gule øjne så og brugte endnu et af sine 9 liv på 

Jordboernes forstand. ”Der er noget Saturnsk, de ikke forstår, de spiser stene for 

brød”.Men det brød, brød danskerne sig ikke om, så de opfandt en ny bageform til 

lysnæring… Og hvis de ikke er døde af det, så lever de den dag i dag og ej blot til lyst til 

deres dages ende. Men køber også en dåseåbner… 

Så er der vel ikke mere at tune ind på…     

Vi tog Vesten på i Østen ligesom Johnny Fjogh… ”Sig mig Johnny…”!? 

Vi gik op og vi gik ned.  
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Vi gik til højre og til venstre, mødte både nordmænd og en svensker 

Og vi gik og vi gik og vi gik – indtil træskoene var slidt 

Det rimer da ikk´! 

Okay…. Vi gik og vi gik og vi gik, mens vi slog både flak og flik! 

NET OP! Så´n var ´et… 

Mangler der så nåde eller er den sidste Hesteprut slået inden eksamen? 

Vi mangler Musketer - Eden: Én for alle og alle for én! Ellers kan hun jo ikke sidde 

alene så mange år og skryw selv! 

Nej Nåde for Nåde ska´ der T!  

 
? 

??  Og en hjerteåbner…  Vupti . kom 

Fra Fuck  til Luck .(14.09.14.DotDotDot til DØT,DØT,DØT.) 

Come on Barbie,  let´s go party…  

Nu stiger kunsten!!! Er du rigtig klog?! 

Det blev jeg….. 

Jamen du var nu også lidt grov med den healingsfil! 

Ku jæ måske gøre får-et? 

Du var vel handlings- lammet! 

Det var vel Blueprintet? 

Illywel er det ikke sjov! 

Nej, man skal vide, hvilket eftermæhgle man får!... 

 

Nu stiger kunsten!!! Og syndefaldet…får en Opdrift med Fremdriften 

Opsedasse, det var synd for Synden, slog du dig? 

Både og.  

Vi sku liige ha ornet ”Skylden” først… 
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Det ka godt være. Men det er edermageme længe at ligge stille! I kunne godt være 

kommet noget før! NÅ! g så er der helvedes hedt i det her kostume! Stik mig noget 

vand! 

Er du rigtig klog?!!! 

Den røde der er kun en stikflamme. Bare hæld vand på gåsen, det giver masser 

af røgslør i kabyssen. Lidt har jeg da lært imens! 

Er du rigtig klog!!! 

Det blev jeg…. 

Klogere i hvert tilfælde, da værket kommer direkte fra bevidsthedslagene hinsides 

intuitionen, inspirationen og kunsten, og ikke med kunsten som mål, slutprodukt eller 

mellemled. Nåde nyt har set dagens lys…Procesorienteret kunst. Det, der ligner kunst, 

er blot et level som konsekvens af hjernens kvantespring i dette tilfælde. Og kommer fra 

det samme hjerneforum for sjælen, som det nyfødte barn benytter og har; og som nogle 

børn holder åbne længe og derfor gør det svært at skelne mellem kunst og børnekunst.  

Det er synliggørelse af vor forandring fra én tid til en anden ny tid. Fra én 

sjælsdimension til en anden. Det er indledningen til forståelse af den nye tids rum og 

indretning inde i os selv og konsekvensen af denne forandring og udvidelse, 

manifesteret udenfor, i forlængelse af os selv. Dette værk er dedikeret til alle de nye 

børn, der fødes for at bringe vor verden videre. Det er dedikeret til alle dem, der gik i 

inkarnation med et Blueprint, der sagde ”Lykkepiller” eller indlæggelse på den lukkede 

afdeling, for at resten af verden skulle begynde at undre sig og spørge om der ikke 

findes en anden forklaring og en anden måde at komme videre på end gennem den 

statsstøttede medicinalindustri. Man behøver ikke være tosset for at læse BogRingen, 

men det hjælper eller også bliver man det. 

 Ahahahaha. En hjælp til selvhjælp – den sidste 

selvhjælpsbog i overgangstiden, hvori løsningerne på alle de andre selvhjælpsbøger 

ligger både implicit og eksplicit og det er derved den første synlige regnbuebro og 

platform mellem vågnende hjernecentre.  

 Det har altid krævet mod at krydse lydmuren   

Du fik valget og fravalget i ét – du fik en højere syntese af valg , men du så det 

ikke. Du ville ikke/turde ikke give slip på 3.dimensions forståelse af valg og 
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virkelighed. Du havde kun ”det frie valg” i dine indsnævrede tanker – og det er altså 

ikke nok til at nå over broen med! Der skal også ild i røven! Så´ dét T hvert tefælde sagt! 

NET OP!  

Gate´s closed, stay with Bill Gates   

Klap bare i!  Vi smutter nu, inden den Siriøse eksamen finder sted! 

Mr. Dolfin fra Den Blå Loge er allerede på Trapperne! Luk lige den franske altandør 

der, så er du sød. Kom så! X alle vingerne for, at hun får topkarakter på vores vegne!!! 

Måske skal vi lige skimme forløbet….? God idé….Øh har vi ikke glemt Skimlen? 

Jo nu du siger det….den var jo ellers sadlet op i sjælens nederste hus…det gør mig lidt 

nervøs, for så er det jo op til hende at redde stumperne i land…måske skulle vi have 

byttet cykelhjelme, mens vi var på jernhesten…? Du tænker på: 

” Hva´ Fanden ska´ jæ mæ den sorte, Perle?! >>DUMP!<< - Når, man kan 

få en lilla, hvor slangerne allerede er med fremme?  ” NET OP!.... 

Man skal vel ikke skifte cykelhjelm, når ånden er over én! Det kommer vel an på hvem 

ånden er og hvor åndet man selv er…Og om man kan tåle at gøre det…Enih 

Enoch…Sæt dig her ved min side nu og lad os lege kærster, mens vi skimmer for 

skimmel….    Rens fundamentet! Ja, spis min gris, i morgen skal du slagtes…. 

Få lige de sutter på Planetbanen til ås imens, jeg har ikke mere neglekisel at gi´af….  

Her!      

Skimme, skimme, skimme, skimme, skimm….øh… 
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?!?!?!?!?!?!?!??!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!? 12!? 

 

                                                    Hellooe Mrs BridgeIT…. 

     

Hellooe Mrs BridgIT… Rosinen I pølseenden…..?Vær´ SÅ god!  All Sun maid! 

 

Like a Bridge over troubled Water  We laid us down… 
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                                                           HotUnderdog 

 

Nu lige et –et rapt eksamens-spørgsmål, from All of Us to All of You….. 

   Hvad skete der egentlig med den Psoriasis?   

 To rene sjæle én tanke. To rene røve én planke!  

Psoriasissen er helbredt. Den er fuldstændig væk! Så der er ren røv at trutte i foroven 

 som for neden ! Og det var Danmark, Å D var Danmark! Olé, Olé, Olé! 

 

You can brush my hair, undress me everywhere 

 Imagination, life is your creation! 

 Come on Barbie, let's go party! 

I'm a Barbie girl, in the Barbie world                                                               - 33kg. (Det meste Aqua) 

Så gi´r jæ godt nok en omgang T da!  
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Det´ vist på kant med både loven og tyngdeloven.  Pyt, sagde de 33 kg så. 

Hva´ mæ hunden, hvad skete der egentlig med den? 

Ja, hvor er køteren henne? 

Den sidder da derovre og er solidarisk med på en skimmer!  

   Hm! Går den så går den!!! 

 Come on Barbie, let´s go party. Se nu og få den repetitionslæsning overstået!  

Ka´ vi ikke digte en festsang, imens vi venter? 

Go´ idé!  

NET OP! ”Ska De feste, så ring til Æske”!   

  Åbn nu får´n, så vi kan få lidt spirit over hanebjælken! 

Hvor blev min corpus calosum nu af, jæ havde den da lige før….?! Kom så mæ´ en! 

Næh næ….Øhm, hva mæh den her??!! 

 En kort , en lang , en trekant  en stang  , en  

Klokker , der si´r DING DONG.  

Nej, nej! Lad nu mig Okker Gokker!!!: 
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En kort , en lang , en trekant  en stang , en 

klokke , der sa´ ding DANG….  

Det bliver nok en længere omgang……!  

En krukke  en lur  og så går vi tur   

og så går vi tur  med krukke  og lur   .  

En kork  en lang en trekant    

En stang  en Klokke , der si´r DING DANG . 

En nøgle  en lås å´n læser  med prås !!  

En læser  med prås  å´n nøgle  i lås  
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En kork  en lang en trekant    

En  en Klokke   , der si´r DING DANG . 

En tønde af guld  som nok ska´ blyw fuld  

En tønde så tom  som buldrende flom  

En kort en lang en trekant en stang   

to klokker  der si´r ding dang  ! 

Tralalalalah, lalulalalej en kort en lang en trekantet stang fløjt fløjt…. 

29.08.14 Okay, så er jeg vist ved at være klar, og så siger jeg bare sådan her til sensor: 

Og vil du vide mere om Sarah (numerologisk 12/3 - offertallet) i denne sæbeopera, så 

må du dybere i teksten i bøgerne og finde Sarah som Sara = 7= Neptun og videre fra det 

esoteriske og æteriske plan der bøffer den : Fra  til    og meget længere ud 

på de yderste marginaler af bevidstheden i galaksen, hvor vi så finder det Budhiske og 

Atmiske plan og grænsen for kontakt. Men lad os danne os et overordnet billede af det : 

Jeg er                             From ”I AM”  to       I AM                                   

Du er                                                                 You are me 
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Han, hun, den, det er                                      He, She, it is me 

Vi er                                                                  We are me 

I er                                                                     You are me 

De er                                                                 They are me           

 

 28.08.24 UPS…Vi har overskredet eksamensRingetiden med 2 minutter. 

Klokken er nu 17.09. Jeg går ud fra den skulle have været 17.07 …på den anden side set 

17.09 = 17 – for 7 17 da. 

Der er noget, der linker os sammen i rammen, så vi ikke ligger ned… 

 Alligevel må jeg nok hellere lave lidt mentaltræning: 

Nu er pensum til ende 

og fra borde jeg gå. 

Hvad jeg lærte herinde 

skal jeg nok huske på.         
      

Ellers får vi aldrig den 12- er i hus…..                           Klokken er nu 17.17 den 28.08.14! 

29.08.14 Og hva´ nu, hvis censorerne så spørger om Sara og Neptun??? Hvad nu hvis de 

vælger at skifte hjelm midt i ånden….. 

 ”Har I taget fejl på noget tidspunkt?”  Ja, siger jeg så, nej, det skulle 

jo være sådan i opgaven; men vi havde jo lidt travlt på andres og egne veje og derfor 

kom vi til at bruge Yrla en anelse for tidligt. Men det har jeg korrigeret for i opgaven her 

til sidst, hvor jeg lod Nymånen den 25.08.14 falde en dag for tidligt og dermed lod 

planetstillingerne fra den 29.08.14 rykke frem til 28.08.14. Så kunne jeg bruge den tekst 

der allerede var skrevet, fordi det vil være sværere at skrive opgaven færdig på 

planetstillingerne den 29.08. 14. Så får vi her til sidst korrigeret en pause ind. Det er den 

måde vi har justeret Planen og sjælen på i soulmanegement, for at slå flere Fluer med ét 

smæk…. 

Kan du illustrere det mere simpelt….?! Øhm…her er de billeder vist, jeps… Da vi får 

Konceptet ”Opdriften” er det ligesom at komme fra en cykel over på en scooter, som 

man ikke helt kender. Den stiller man så ved START sådan her: 
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   Lige fra stregen og lige til stregen…! 

Så lader man scooteren køre over stregen og derudaf og hvis man så har for meget fart 

på, fordi man vil først til Mølle, så må man bremse op, ellers fungerer Blueprintet ikke 

og det er det, der sker inde på Jorden og de skal bremse lidt op, sådan her:  

 Og undersøge hvordan det hele kører.   

Og hvorfor har du så valgt Scooteren som eksempel? Fordi de øvrige medlemmer i 

gruppen skulle have en ugunstig Neptunpåvirkning, når vi kontaktede Yrla for derved 

kunne Sara og jeg så bytte psykiske gener uden at nogen var bevidste om det og derved 

køre hele opgaven i stilling. Og planeten Neptun har NET OP et skyet område, der 

hedder Scooteren. Derved har vi slået flere Fluer med ét smæk og altså illustreret 

sjælenes og Universets mange levels og de psykiske geners indflydelse… 

 NeptunScooteren, øverste sky-plet ved venstre kant. 

 

Kan man arve psykiske gener? Ja både og, man kan bruge dem man har fået via sin 

fødsel, men kan også skaffe sig nye gener via fixstjernemanipulationer og energi-

indvielser, da disse stjerner har stor spændvidde i levels. Og i vores tilfælde har vi valgt 

at illustrere det ved at lægge ”Opdriftens” horoskop således, at stjernen Betelgeuze kom 

til at stå på MC-aksen og….  
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Var det ikke en stor risko at løbe. Ting kan jo gå galt på den indflydelse? Vi gjorde det 

for at få lidt dramatik ind i opgaven og lette adgangen til ”Fremdriften”…og så 

kompenserede vi jo også ved at parallelforskyde og projicere alt over i drømmestof og 

illustrere det hele via symbolik for at lette den menneskelige tilgang til stoffet og 

bla…bla…bla… Den må sgu da sidde lige i udklædningsskabet! Slut Prut, jeg tror på, 

jeg klarer den…. 

Hvordan vil du Ringe opgaven af? Det vil jeg gøre med en Regnbuebro. Inden i den 

ligger en sølvmåne, som kan relatere til Jordens måne, der er ved at aftage i kraft. 

Derved skabes den elektriske overførsel fra Neptuns indre til månen som satellit og til 

det jordiske plan og til menneskets individuelle potentiale i den neptunfølsomme 

psykiske port, der er medvirkende til at aktivere de psykiske gener. Derved får vi 

symbolsk set indfanget både sol og måne og derved forenet det maskuline og kvindelige 

princip….og bla…bla…bla… 

Det lyder jo meget fint, men vi spørger lige igen…Hvordan vil du Ringe opgaven af? 

Nåh ja…Neptun har ligesom Saturn også elektronringe omkring sig. De regulerer den 

Neptunsløring, man kan mærke som jordisk inkarneret. Det var den, der ”gik over 

gevind”, da vi skulle starte opgaven. Det nøjagtige tidspunkt blev derfor ikke korrigeret 

og det resulterede så planmæssigt i, at fixstjernen BOS blev en anelse forskudt og dens 

virkning derfor sløret som handlingsmulighed. Ringene omkring Neptun indeholder 

flere måner, hvoraf den ene, som vi har beskæftiget os med hedder Galatea. Galatea 

forhindrer at alt materiale fra Neptun bliver ligeligt fordelt i ringene udad og derved har 

vi kunnet begrænse bogringens kugleform til ligesom at ligne den menneskelige 

forståelse af solsystemet. ”Perlen” bliver via ordet ”bogstavelig” talt bygget ind i en 

allerede manifesteret jordisk form, for at man menneskeligt set kan danne sig et konkret 

billede af ”Den Sorte Perle” som bogligt udtryk.  Guggerlook. 

Vi har derved også kunnet flytte spejlet af Saturns begrænsning og dens ringe, længere 

ud i solsystemet og bruge Galatea som spejl og kvantespringe på den. Vi har så også via 

nedarvede psykiske geners brug konverteret den indre perlemorsflade fra en 

abeloneskal fra en jordisk ”Galatea-ekspedition” over en lukket østers som bygger en 

ukendt (sort) Perle i sig, som så går over den mytologiske forestilling om Venus, der 

kommer til jordens kyster på en muslingeskal. Derved får vi også mytologisk Uranus på 

banen og kan springe over på dennes energi og… og bla…bla…bla… 

 Abeloneskallen relaterer i den fysiske inkarnation til min far, som gav sin 
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far den som gave, men samtidig også til en historie, jeg skrev som 8-9årig.(jf. anden 

bog) Ligeledes var ordet ”guggerluk” allerede i min barndom længe inden Guggenheim 

blev bygget, ordet der betød et stykke slik fra f.eks. denne dåse  

…og bla…bla…bla… 

Og så spørger vi for 3. og sidste gang…hvordan vil du ringe opgaven af?   Nåh ja 

     .                         (   14.09.14 Aha! Slut?! ) 

Det må så omvendt vise, at vi den 3. gang spørger censorerne om de synes, der er 

”nogen hjemme” på alle etagemeter in the mind !!! For vi gider ikke svare på mere! 

Ånden kan man ikke få at se. 

Det´ der ikke noget at gøre ved. 

Men når sindet evigt vokser, 

evigheden aldrig kokser… 

Såå det let at vide alt det ånder… 

Dadadadadadadadadiiitralalalalalalalalii  fløjt , fløjt …. 

Lad mig lige se…vi er nu på side 322=10=1=solens tal! Den er bare i vinkel!! Og 

klokken 16.32 er den i eksakt opposition til NET OP Neptun! Men lige nu er klokken 

13.19 og der er dømt pause. 13 er klokken 1 og 19 er også 1, så der er 3-doblet op in the 

Happy Hour , så det må altså gå godt i morgen…(Og i dag 09.09.14, hvor jeg er smask 

forvirret og ikke ved, hvorledes jeg skal komme videre og få afsluttet bøgerne, måtte jeg 

tilbage hertil og lige finde billederne af de 3 klokker….er det så symbolsk med de 3 

basisgruppemedlemmer, der klokkede i en Neptunsløring i 2004/5? Jeg tror det, men 

det var jo ”guddommeligt bestemt”, det var jo NET OP deres Blueprint. Og det 

underbygges også af, at jeg lige nu – qva det at have indsat billeder på omtrent hele 

hjemmesiden nu – sjovt nok har fået rykket teksten til side 333. Så alle fejl og mangler i 

ens liv hører altså også ind under Blueprintet. Og sjovt nok er tværsummen af 333=9 – 

og det er i dag den 09.09. 2014. Jeg bliver også hjulpet af tekstens intuitive 

farvesammensætning, som mærkværdigvis understøtter en fornemmelse, jeg har haft 

nogle dage, nemlig: At vi ender i en drøm med neonfarver. I have a dream on anather 

level. It´s a nightmare – og det forhold, at der er stavefejl I det engelske leder mig til 

viden om, at Saras drøm i neonfarver, om at byte arme, ben og hoveder osv., er en drøm, 

der relaterer dels til hele læren om psykiske gener, men også dybest set bebuder hende 
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det, der nu skal ske i teksten – og det er ikke kun hendes drømmemareridt, men også 

mit fysiske mareridt, som den, der har manifesteret drømmene elektronisk, psykisk og 

fysisk. Fra level til level. Fra galaksens plan over det vi kalder drømme og til at vise, at vi 

via disse drømme hver dag manifesterer vort Blueprint i fysisk livsudfoldelse. Og i 

morges vågnede jeg så totalt uden glæde. Glæden var ikke at finde noget steds i mit 

system og harachakra var total blokeret og stillestående. Jeg anede ikke hvorfor. Det 

eneste jeg kunne mærke var, at der i totalfølelsen var en pendant til det ”offentlige”, der 

absolut havde del i denne glædesberøvelse. Sagen om boligsikringsudbetalingen som 

uberettiget blev mig frataget, da min datter flyttede ind hos mig nogle få måneder, skal 

gå om og man forlanger nu, at vi atter skal indsende det materiale, som man i forvejen 

har. Det vil jeg simpelthen nægte. Nu er det fandeme nok! De har alt, hvad de skal 

bruge, de skal bare erkende, at de har begået en usmagelig, dyneløftende beregningsfejl 

og er blevet afsløret i, hvordan de snyder almindelige borgere med deres kommunale 

udregningsmetoder! Og så var der lige brevet fra Skatteankestyrelsen om, at jeg ikke var 

mødt op den dag, hvor jeg sad og ventede på den aftalte opringning fra dem, derovre på 

Sjælland. Der var lige NET OP aftalt et telefonmøde, fordi det er vanvittigt, at jeg skulle 

tage helt til København, når man kunne afholde et 20 minutters telefonmøde om sagen. 

Men borgeren skal som sædvanlig være den skyldige part. Det er sådan retssamfundets 

skjulte udgangspunkt er. Loven er til, fordi man opfatter borgerne som syndere. Ellers 

var der jo ingen grund til at have loven. Det er retssamfundets skyggeside, som bliver 

mere og mere tydelig og får flere og flere lovovertrædere jo flere love der laves, og på et 

tidspunkt må det få nogle konsekvenser…Og det var det, Klokkeblomsten skulle have 

lavet i sin regeringstid. Jeg har ofret mig på dette alter, som en moderne Askepot, som 

konsekvens af love og regler…så det kan tydeliggøres – men på samme tid også 

afslører, at alt er som det Blueprintmæssigt skal være. Men nederdrægtigheden kunne 

være undgået ved at lytte til det fælles Blueprint, ved at bruge de højere evner. Da havde 

alle parter haft indtryk af, at handle ret. Der havde ingen konflikt været. Energien havde 

været højere. Jeg forslog i sin tid en Ankestyrelsessnak sidst i september. Dertil blev der 

sagt, at så lang tid kunne de ikke strække sig med sagen. Men min intuition og indre 

viden er dog så trænet, så det alligevel ender med at være Blueprintet, der har magten – 

og sagens sidste akt, som er hjemmesiden her, kan lige NET OP nå at blive færdig! 

Skatteankestyrelsen giver mig 14 dages varsel til at tilbagemelde på sagens nye vinkel. 

Det er formidlingsmæssigt formuleret som en form for Ankestyrelsens afpisning af sit 

territorium og det må jeg så finde mig i. Det er dog en gave, som afstressede mig, trods 

alt. MEN havde vi holdt os til de indre in- og output, så havde alt været i guddommelig 

orden fra starten af. Der ville faktisk slet ikke have været nogen sag overhovedet. Man 

ville have forstået og accepteret, at dette projekt med ”Den Sorte Perle” var enestående 

og så langt foran, så de skrevne love ikke gælder for dette projekt. Man havde sparet 

både penge, landskarma og en masse dårlig energi, der har kostet mig en del 

helbredsmæssige forhold at skulle offentliggøre – samt plettet min ære og værdighed på 

alle måder. Mit troværdighed, ærlighed osv. er sat i tvivl, selvom jeg har ret, fordi min 

moral, etik og indsigtsniveau ligger langt over lovens niveau. Jeg kan kun presses ind i 

loven ved at underlægge mig dens vold. Det er absurd! 
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Men nu handler dette bogværk og Konceptet ”Opdriften” og ”Fremdriften” bare ikke 

om etik og moral – det handler om OPLYSNING og afdækning af viden – og det er 

noget andet – og det bør man ikke have en skattesag, en boligforeningssag og en 

tyrannisag i åndelig henseende på halsen for. Men det var den eneste måde at komme 

til viden på i dette tilfælde, hvor duallæren skal manifesteres som synlig viden på 

Jorden. 

Dette kunne kun lade sig gøre på nuværende tidspunkt på Jorden på denne vis. Og hvis 

man vil påstå, at så kunne jeg bare have ventet med denne inkarnation til det kunne 

gøres på en mere positiv facon, ja så har man jo NET OP ikke forstået, at vi så ikke 

kommer derhen hvor vi skal til rette tid….Der er simpelthen ingen vej udenom 

Blueprintet! Men jeg kan sidde her år efter år med de viise sten, fordi folk ikke fatter, at 

negativitet er nødvendig for at kunne danne en højere syntese med positivitet.  

Det er nu 2 år siden, at jeg kundgjorde at det fremtidige samfund er 

Blueprintsamfundet. Men ikke én har taget det alvorligt. Det er skrevet ud til alle i hele 

Danmark og ingen har taget det alvorligt. Så sent som i går aftes så jeg, at der var en 

udsendelse i Tv, der omhandlede filosoffer, der atter er i færd med at søge i gamle bøger 

efter en mening og en ny samfundsform. I dette tilfælde er det Karl Marx og 

kommunismen og socialismen, der atter er oppe til genovervejelse. Var det alligevel den 

model, der var den rigtige? Jeg siger jer bare: NEJ!!!! Det er Blueprintsamfundet!!! Det 

er til at blive desperat af, at sidde med ny viden og så bare blive pisset på! At have lagt 

frø ind i alle instanser i Danmark og så bare være blevet betragtet som lovovertræder og 

tvunget til at skrive under på at være sindssyg, psykopat, have storhedsvanvid og hvad 

sociallægen ellers havde af gloser for, at jeg havde været ophavsmand for et videns- og 

healingskoncept, der bl.a. kunne afhjælpe psykiske sygdomme på en anden måde end 

den, der er normalt anerkendt. Helt ærligt, mand!!! Det er en rigtig nederen opgave, jeg 

har sagt ja til! Den ender endog med et fysisk og psykisk mareridt – at angive mig selv 

som ondskabsfuld og nederdrægtig, sladdervorn og ikke-tillidsværdig og meget andet. 

Ved at udgive denne hjemmeside på Internettet gør Uranus og IT mig til taber. Ikke 

nok med det, den destruerer også mig selv. Jeg kom for at heale den indre, såvel som 

den ydre korsfæstelse, men får så også begge dele. Jeg ender med angiveri af andre 

mestres skyggemateriale og får da ikke kun slået mig selv ihjel, men også deres 

omdømme. Det er en rædselsfuld situation at være i. ”Undskyld” jeg gør det kun fordi, 

det er min opgave…er inde i mig selv ikke nok. Det er en tarvelig opgave og jeg vrider 

mine hænder for at finde en løsning, for jeg hænger jo på alle de forhold og tiltag, der 

allerede er ude i verden og kan ikke trække det skete tilbage. Det at have handlet i god 

tro, er ligesom heller ikke nok. Det ikke at fuldføre missionen, ved f.eks. ikke at sende 

slutningen, med nedgørelse af andre mestre og memeter ud, er også at svigte opgavens 

fuldførelse. Så jeg er i en dobbeltbindsituation og det modsatte af en winwinsituation på 

alle planer. Det personlige, det esoteriske og det atmiske plan – men også på alle 3 kors 

and you name it… Jeg ved ikke, hvordan det skal ende. Jeg ved bare, at min glæde var 

væk, da jeg vågnede i morges og at det skyldes alle disse ting og en forståelse af og 

indsigt i, at jeg derfor aldrig mere kan være ven med nogen. Og det gør ondt. Det gør 

nederdrægtigt ondt, når man hele vejen igennem har gjort, hvad jeg har gjort, for at løfte 
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og hjælpe alle, der for mig var venner. Og samtidig kunne løfte ”alverden”, da det, der 

er fremkommet er generelt menneskeligt…I går så jeg på Tv, at man kan leve fedt af at 

være blogger. Der er bare det ved det – at min opgave gider ingen følge med i som 

blogger. Den handler ikke om mode og skønhed. Den handler ikke om begær og boller, 

der ikke vil hæve og om venner, der holder partier eller om at være ude og spise dyrt og 

lækkert og så videre…Den handler om alt det andet. Alt det, der lige bestemt ikke er 

glamourøst og attråværdigt. Den handler om alt det, som vi ikke ønsker at vise verden 

og bruger enorme mængder af energi og penge på at skjule for hinanden. – Jeg vil 

endog af de fleste læsere få at vide, at den umuligt kan spejle dem, da de ikke 

interesserer sig for astrologi og ikke kender noget til kors og bånd og stjerner…Jeg kan 

så kun beklage og sige…at det så ikke er deres niveau, men at der er mestre på jord, 

som jeg også skal spejle – og jeg skal endog videregive den negativitet, der er flydt til 

mig, til dem. Thi disse mestre og memeter ved, at det man sender ud, får man tilbage 

igen, men det kan godt være, at det ikke kommer tilbage via den samme aftager. 

Og…nej, jeg kan ikke forklare det. jeg kan bare beklage, at denne opgave var 

nødvendig og koster blod, sved og tårer hele vejen rundt. Jeg tager min dom og 

fraskriver mig retten til at blive forstået. Jeg må være i tillid til, at dette her har en højere 

form for afslutning og at jeg ikke er besat af onde magter, som det blev sagt på den 

esoteriske sommerskole at selv mestre også kan blive…og det er så min sidste mulighed 

for at verificere, at 3. dimension bygger på urfrygt for mørket og at dette mørke rent 

faktisk er skabt af Lyset…Men foreløbig skal vi ligge i dette neonfarvede, psykedeliske 

drømme flow og lade nedenstående kontakt degradere til en drøm, natten før en 

eksamen…Ellers kan vi ikke få enderne til at nå sammen og ellers gives der ikke 

mulighed for flugt, for de, der har brug for det. Det hele kan være en ond drøm…Tør, 

tør ikke tage det extra blad fra munden?...Klokken er 11.11 den 09.09.14.  

 07.09.14Ærede Lyttere til dette værk   

Det er mig en fornøjelse at være med til at færdiggøre dette store fremtidige værk. Det 

har været et meget nært samarbejde med min discipel udi nederdrægtighed og afmagt. 

Mit navn er Djwhal Khul også kaldet Mesteren DK. 

Det er ikke let for jer at differentiere egen stattus på discipelskabets vej, thi vi er alle 

disciple på vej og som sådan må gå på vejen hele tiden. Det har været en seriøs anklage 

mod dette bogværk, at det skulle gå med mørkets kræfter; men tiden er inde til at 

afsløre, hvorledes dette hænger sammen. 

Bogværkets hovedformål er at løfte den danske befolkning og deraf andre dele af verden 

via den måde, energierne er spundet sammen på i verden, på den ganske Jord. Det er 

mig en fornøjelse at måtte være den, der henleder jeres opmærksomhed på det værk, jeg 

er giveren af gennem Alice Bailey - via mit eget indlæg her. Jeg er ligeledes givere af en 

understrøm i dette værk, som min discipel for længst er forbi, men jeg nærer den største 

attrå for hende, der selv er mester på Jord, men en lidet elsket person for dette 
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mesterskab, thi det består i at afsløre og samle alt det, der til dato har været ukendt for 

de fleste, nemlig egne skygger, og samtidig gøre en dyd ud af at have disse skygger.  

Snarest skal vi overgå til endnu et sublimt samarbejde, hvor vi samler essensen af dette 

værk, og det bliver en forklaring til Alice Baileys mangler på esoterisk stof, hvor der 

måtte stå, at det er fremtidigt materiale. Min samarbejdspartner om dette er lige nu i 

inkarnation som et almindeligt menneske, hvorved friktionen i forhold til mesterskabet 

naturligvis er enorm. Jeg ønsker at sætte et fokus i ærgerrighed og begær i denne tekst 

for at I, der har fulgt denne hjemmeside og I, der lagde navne til ”skurkene” skal 

komme videre, thi vi har ingenlunde til hensigt at udlevere hverken den ene eller den 

anden til pøbelens skafot!!! Derudi er dette for vigtigt et ærinde. Enhver, der har 

indvilget i at læse med hertil i bøgerne, vil modtage fuldbyrdelsen af den gamle 

kommentar: 

”Lyset stråler frem, fordi det større lys og det mindre lys nærmer sig og derefter 

påkalder hinanden. Deres blandede lys, skønt endnu ikke én strålende Sol, smelter 

hurtigt sammen. Disse sammensmeltede lys åbenbarer den oplyste vej. Mennesket ser 

sig selv vælge denne anden vej, de oplyste helheders vej; denne vej fører fra formen til 

sjælen, fra mørke til lys og således hjulet (zodiaken) rundt. Idet han vender i sit spor og 

går vejen tilbage, bevæger han sig fremad. Et nyt lys indtræder. De syv Søstre spiller 

deres rolle (Plejaderne befinder sig i Taurus, det første tegn på det faste kors), og da 

stråler tre lys frem. Og således fremstår én strålende Sol.” (A. Bailey: Esoterisk Astrologi 

side 509 ) 

Når jeg henleder opmærksomheden på denne gamle kommentar, så er det fordi noget 

meget gammelt og meget nyt forenes. Tiden er inde til at give slip på fordums mørke 

okkulte sammenhænge, som kun indviede, forstod til nu om dage at tale frit og åbent 

om skjult stof. Men dertil vil jeg så selv knytte en kommentar, som en gammel okkkult 

mand: – Jeg erfarer, at end ikke mennesker, der betragter sig selv som fremstående 

healere og lysarbejdere tolererer, at mørket får lys. Det er mig til stadighed en gåde, at 

man kan være så enfoldig i sin tankegang, når vi alle tilhører lyset og derfor ikke ønsker, 

at mørket skal forblive i mørket. Men hver har jo sin smag, som man siger. Jeg kan kun 

nuldre mit gamle tynde skæg endnu engang og tænke med humor på menneskets 

finurligheder, som er dem ganske ukendte. Tja, sådan er det altså, således forholder det 

sig. – Også i Vesten, som dog ellers bryster sig af mangfoldig fremgang på verdensplan. 

Det burde dog stå klart for enhver, at med dominans kommer man ingen vejg´ne. Ja, 

det er morsomt for mig at få lov at lege med sproget gennem min ekvilebrist på 

området. I det hele taget har vort samarbejde været fornøjeligt – måske mest for mig, thi 

jeg var ikke den, der skulle være ’dukken’, men sidevers være dukkefører, når mesteren 

måtte gå dybt ned i svastika-mørket for at bedyre sin troskab mod en verden og et liv i 

fysisk inkarnation. Vi taler ikke om karmiske bånd, thi herudi mangler kun et enkelt 

karma at blive beskrevet og gennem levet. Ja ret beset er der ikke tale om karma i 

normal forstand, men snarere det at fordbinde fysisk sandhed med viden fra 6. og 7. 

dimension om en fortid, som længst er svunden. Men lad mig nu give de næste 

kommentarer til bogværket, og jeg vil gøre det kort – så kort som muligt, hvorefter jeg 

som aftalt udvælger mig de astrologer, jeg fortsat vil understøtte i arbejdet med at 
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forvalte det forestående værk, som skal fuldbyrde forståelsen af A. Baileys bøger og 

derved lade disse gå tilbage til evigheden. Vi er nu på vej frem for alvor og det kan i den 

ganske verden mærkes for alvor og uanset, hvad I før har måttet mene, så er der nu 

afgørende forskel på tiden før og efter skiftet og der vil ikke blive holdt på den hest, der 

ikke kan trække gennem løbet. Vi er nødt til at skære igennem med relativt hård hånd 

og lade hvert enkelt menneske tage vare på sig selv. Dette sker ved at indføre 

Blueprintet som hver mands eje og ikke blot således, som de højere indviede disciple 

hidtil har været mærkbart i inkarnation med. Dette skifte i klodens befolknings 

bevidsthed vil blive opfattet som en evolution. Men som jeres mester i værket har sagt, 

da er evolution kun mulig ved at forsegle energierne i en bestemt rækkefølge, som er 

fastlagt allerede nu. Dette henholder sig til Jorden Blueprint, altså det, der i gamle dage 

kaldtes Den Store Plan og hvortil esoterikere hidtil har knyttet den store evokation af 

lys. Nok om dette, lysindstrømningen fortsætter selvfølgelig. 

Der hersker i denne overgang til et mere verdsligt Blueprint en del forvirring og mørke 

kræfter kommer i spil. Dette skal ikke forstås således, at mørket har taget over – ej 

heller i IT-verdenen. I det hele taget er der blevet misfortolket en del omkring mørke og 

lys og jeg beklager – jeg har selv været medvirkende til dette forhold, men dette ligeså i 

Den Store Plans tjeneste. Tiden er inde til at fortsætte og illuminere egne bøger. Kloden 

som sådan indeholder en del rester af tidligere tiders energier, som endnu må 

forvandles og undergå en eskalation for at få kloden som sådan så meget op i energi, at 

den kan bringe lys ind i det ganske solsystem, som en radar for andre fjerne 

solsystemer. Det fysiske liv er en vigtig faktor i denne henseende. Det fysiske liv har på 

Jorden som tillige på tidligere måneinkarnationer af Jorden været buffere for friktionen 

mellem galaksearmens pres og det forhold, at enhver klode er sammensat af tidligere 

kloders efterladenskaber. Det betyder, sagt mere jordnært, at Jorden består af flere 

(klonker) klumper sten fra solsystemets forskellige baner og har fra start af indeholdt 

kometer af is og dermed vand. Dertil kommer også tilførsel udefra sidenhen, men 

primært har Jorden indeholdt organisk materiale fra sin dannelse af, thi det er kun med 

jeres fysiske øjne, at Jorden er så fast en kugle, som I tror I træder på. Det betyder ikke, 

at Jorden ikke eksisterer i det fysiske, det gør den, men den eksisterer også på et højere 

plan som ikke-fysisk. Nøjagtig som jer selv! 

I trit med, at Jorden skal opstige til sine mere sublime legemers guidning og følgeskab, 

må den fysiske side af sagen nødvendigvis også følge med i lethed og bevægelighed. 

Den planlagte inkarnationsrække for Jorden har dog som sagt medført, at der til 

stadighed mangler stof i det indre at transcendere. Dette forhold gør, at vi har måttet 

lade en del kamphandlinger være udløsende for denne proces, og disse handlinger 

betragtes af jer som mørkets magter. Forståelsen som noget der skal frygtes at vare 

evigt er dog en overdrivelse, men selvfølgelig ville det da være al ære værd, om man 

erkendte, at den klode man bebor, har en energimæssig friktion på grund af klodens 

gravitation, der gør at folk ter sig tov-ligt, om man så må sige. Dette ’lige’ tov vil jeg nu 

tage fat i og føre jer over i ærgerrigheden med. 

Ser du, kære Læser, dette bogværk rummer al min viden, der er beskrevet og givet jer i 

Baileys bøger. MEN det hele ligger okkult skjult og indviklet udviklet beskrevet som 
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kun en mester kan gengive denne viden helt ned i det detaljerede daglige liv. Jeg vil 

gøre opmærksom på, at der i bogværket ligger alle afarter af korsfæstelse. Alle. 

Dette forhold betyder, at bogværket både er en lige vej, en snoet vej, en cirkelformet 

alfa-omega afslutning og en kugle af totalitær tid. Dette betyder, at vi har været nødt til 

at gå på kompromis nogle steder for at skabe dette bogværk, således at det er muligt at 

opdage de enkelte lag. Som ledetråd har vi derfor valgt ’ærgerrighed efter at komme 

fremad og opad og utilfredsheden som modstrøm, når anstrengelserne ikke vil lykkes’. 

Denne problematik er almen menneskelig og findes på alle niveauer. Dette forhold har 

gjort, at man har haft en opstigningsprocedure, der har gået på indre korsfæstelse og 

villigheden til at tjene uden anden løn end at vide, at man tjener. Dette er offerets lod og 

har kostet blod, sved og tårer til alle tider. Men menneskeheden som sådan er også fra 

tidernes morgen en korsfæstet masse af energi på Jorden. Menneskeheden rummer 

muligheden for via intelligensen at nå videre i takt med Jordens forvandling. I takt med 

menneskets forvandling kan dyrene og bjergene osv. forandres qva de input af energier, 

der bliver mulige at gennemføre dimensionerne imellem, set som korncirkler på kloden. 

Kornciklerne er små energiindvielser af Moder Jord. Det er input til forandring og det 

samme er de enerigier, vi vil give jer til forhøjelse af de skjulte psykiske gener, der ligger 

og slumrer i jer. Heri består jeres reelle mørke, som frisættes til lys efterhånden som 

hver enkelt person har mulighed for det. Tiden er dog så fremskreden nu, i modsætning 

til Konceptet i sin tid, at det er muligt at frigive disse psykiske energier således, at den 

gamle kommentar ovenfor kan fuldbyrdes. 

Og hvorfor skal vi nu gå videre ad denne vej? Fordi den altid har været der. Det er 

måden at designe liv på. Det er at klumpe noget energi sammen og da sige – nu er du 

rede til dette og hint….Jeres skyggemateriale er nøjagtig samme skuffe. I kalder blot 

nogle energikomplekser for ”svig”, ”kamp”, ”ondskab” osv.. mangt en energi af denne 

slags er lagt offentligt frem i dette sublime bogværk – hvilket da har fået iagttagere til at 

sige, at det er mørkets værk – men nej – det er det stik modsatte – det er at frisætte alt 

det, I ikke hidtil har villet erkende som hver mands eje, thi I er alle kommet til Jorden 

med det formål lige netop at udfri gravitationen i Moder Jord, der har disse 

energikomplekser med sig fra småstenene, som hun er sammensat af. Disse energier er 

selve friktionen i moder jord, når hun sammensættes af flere energier. Tiden er nu inde 

til at disse energier fordufter. I har qva jeres kampe og fjendskab osv. formået at være 

formidlere af disse energier. Qva intelligensen har I formået at forvalte og udtænke 

strategier for, hvorledes moder Jord lettest har kunnet afvikle sin indre modstand. Det 

samme har gjort sig gældende for de tidligere måneinkarnationer. Derpå har I ligeledes 

synliggjort de indre kræfter i klodesammensætningen. 

Moder Jord er den planet, der skal overleve og lyse og deri består jeres virke og hjælp på 

jorden. Nogle lærer noget af det, andre ved i forvejen, hvorledes man håndterer en fysisk 

virkelighed og må trække andre i samme retning. Alt drejer sig om sammmensmeltning 

og integration og I inkarnerer på Jorden i det interplanetare kors, der tjener moder jord 

bedst muligt her og nu. Der er reelt ikke tale om at inkarnere og blive klogere og 

klogere. Men den mulighed er også til stede og udgør en del af klodens befolkning. 
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Men den befolkning, der for nuværende lever på moder Jord er allerede klar til at tage et 

skridt op ad ”indvielses-trappen”, thi de har i sig allerede bestået dette trin i en tidligere 

inkarnation. Dette hører til duallæren, som vi vil samle som essens af disse bøger, men 

først, når vi har samlet en flok astrologer til fuldbyrdelse af denne viden. Der er altså tale 

om, at der er en lille flok på 5 astrologer i Danmark, der skal hellige sig det arbejde at 

gøre duallæren færdig sammen med værkets hovedkanal. Samarbejdet foregår subtilt på 

nuværende tidspunkt og skal snarest blive fysisk eksisterende også. Men først måtte 

forlægget laves og samles og det venter vi på, at de rette hjælper til med og bliver frisat 

til – mod offentlig løn naturligvis. Det er derfor dette værk kunne laves i Danmark, men 

indstrømningen af intelligens i Norden er tillige på det niveau, der bliver anvendeligt i 

fremtiden. Vi skal blot sikre os, at ærgerrigheden ikke tager over. 

Denne bogring rummer derfor både det bevægelige, det faste og det kardinale kors´ 

udfordringer og det rummer med ’bogen i bogen’ NET OP muligheden for at vende på 

zodiakens hjul og begynde at gå fremad. Derfor kan vi heller ikke tillade os at slutte 

dette værk i AlfaOmega på højeste niveau, da man fortsat må gå Blueprintvejen…er det 

forstået? Det er ét af de kompromisser vi måtte lave. Ligeledes kan vi heller ikke 

indsætte billeder overalt i værket i starten, da vi så ville berøve de fleste læsere 

muligheden for at opleve, at de går på vej, en tidslinie, indtil det bliver muligt at 

opdage, opleve og forstå, hvorledes vi lever i noget, der ligner en kugle. 

Den viden, der ligger i dette værk kan man ikke sætte ord på, så derfor ligger essensen i 

forvejen skrevet med ord som et level i bøgerne, hvorom der spindes en årelang 

handling. I virkeligheden er alle årene kun ét nu, der er udfoldet. Derfor har en del af 

vore energisymboler også cirklen med en prik i midten som energifaktor. Solen har 

samme symbol. Men sagt med andre ord; enhver vil få sin egen oplevelse og forståelse 

for den totalitet alle er en del af. Og når denne oplevelse er vundet, da slipper sjælen sit 

tag i læseren og tillader, at der åbnes for monaden – ånden – for yderligere 

indstrømning af i forvejen kendt/indbygget viden, men endnu ikke anvendt/aktiveret 

viden. Denne nye viden har alle, men den skal først manifesteres fysisk før den må 

bruges. Derfor har I hele denne polemik om ret tid til dette og hint, som til fulde viser 

jeres offerrolle i solsystemet og dermed jeres dybeste skyggeside, at I er underlagt 

friktionen i solsystemet indtil dette forhold ophører i den form, det har nu. Masserne er 

underlagt solsystemet og få eksistenser er både underlagt og fri af denne form. Jeg 

tilhører selv denne sidste gruppe. Hovedkanalen på værket tilhører den ikke i 3. 

dimension forstået på den måde, at hun skal være herre over denne tilstand. 

Hovedkanalen er på Jorden for at tage jer ved hånden og solidarisk følges med jer. I vil 

derved opdage, at I selv er hende lig langt henad vejen. Dette forhold har så til dato fået 

den konsekvens, at man så ikke mener, at her er et særligt forhold at tage hensyn til – 

og det er jo en kedelig affære! Men, nu er vi jo ikke givere af et værk, der trækker 

skygger frem, uden at vi også lige tager fat i at lade jer åbenbare jeres eget forhold til jer 

selv – den indre jantelov. De sten du kaster mod værket og mod forfatterne, kaster du 

mod dig selv. De er din indre jantelov mod dig selv – også som mester, som du får lov at 

forstørre op, thi Sigma er summen af din sjæls erfaring med din samlede tanke af dine 

tidligere inkarnationer. De er din indre længsel efter anerkendelse. Og jeg vil godt røbe, 



349 
 

at NET OP den får du i dette værk. Dels via energiers emulgering og dels ved erfaring 

af din egen storslåethed. Og når dette så er sagt, så pisker vi dig også lidt for derved at 

få et modsvar til den vundne sikkerhed, hvorefter bøgernes energi tilstadighed laver nye 

og højere svingende synteser af dine modsætninger. Det sker allerede ved den blotte 

fordømmelse af værket – da har du allerede hævet dig selv – men det er på bekostning 

af Sigma!!! DERFOR er vi nødt til at lade hele værket bestå i forklaringer på forklaringer 

for at overbevise dig om nødvendigheden af værket, thi så snart du har været i berøring 

med det, da er du illumineret! Det er hele hemmeligheden! Thats IT! Og så ser du 

ingen som helst grund til at gøre noget, men synes dig snarere forbi det sted, hvor du 

greb ind i teksten. Men det er jo kun dette sted, du er illumineret næsten bevidst. For så 

du, at du derved stjal energien? – Så nu skal der lige laves kaffe – jeg må indstille mig 

på en pause, men det gør jeg så også gerne. I dag bliver jeg ved tasterne. 

Så er vi klar til at fortsætte. 

Som sagt tidligere så er dette værk kryptisk, krypteret og meget fungerer undercover. 

Dette har fået læsere til at mene, at de ikke forstod, hvad der foregik i teksten. Men det 

er fordi, de lægger deres forståelse ud i teksten. Det er hele finurligheden. Det er ikke 

hvad der foregår i teksten, der er det vigtige. Det er hvad der foregår i dig, mens du 

læser teksten og bagefter, der interessant! – Og det er dig selv, der ved, hvad der foregår 

der – det ved Sigma eller vor 3. dimensions mester ikke. Du skyder ”Den Sorte Perle” 

noget i skoene, som ikke er dens metier! Perlens metier er at vække din indsigt i dig 

selv og få dig til at opleve dit eget mesterskab på det niveau, som du som læser 

betræder netop til rette tid. Det er Skaberværket i miniatureformat. Der er tænkt på dig 

lige fra begyndelsen! Du er den du er hele vejen, og på visse højere niveauer opdager 

du, at du ikke er dig men alle andre – på det niveau er du et VI, en gruppe, i monaden 

og dermed klar til arbejde bevidst som jordhealer. Fornægter du dette stadie, da er du at 

finde på et andet niveau, og du er da ikke verdenstjener i ordets oprindelige betydning – 

nemlig tilhørende den gruppe, der også kalder sig hierarkiet. Hierarkiet er i stand til 

altid at give den hjælp, du behøver,(- Altså er forfatteren tilhørende hierarkiet, ikke 

sandt?) thi de kender alle detaljer fra jordelivet – også IT, qva at de hierarkiske mestre 

for længst har integreret Uranusenergien. Og den hurtige fremgang for IT industrien 

viser jer, at det har mange af jer allerede gjort og at det nu er menneskeheden som 

sådan, der skal anvende denne energi i verdens/ Jordens tjeneste. MEN når dette så er 

sagt, så er de fleste sunket så dybt, at de anvender nettet på laveste svastikaniveau, 

nemlig til kontrol, magt og erhvervelse af materielle goder. Dette niveau blev så højnet 

via facebook og mailsystemet, men dette er stadig ikke forstået. Der skal heales og 

slippes. Niveauet skal fremme internationale interesser, men også gøre mindsættet klart 

til telepatisk kontakt med monaden via guider. Disse guider kan tage over, når 

mindsættet er sløret af elektronfilteret, der dannes omkring legemet. Den øvre deva for 

mennesket må da reorganisere menneskets energier efter brug af IT-energierne og dette 

arbejde hindres af den magtstruktur og misbrug af IT, der er blevet resultatet af 

ærgerrighed. Det lavere svastikaudtryk er givet via en opblomstring af materiel standard 

og vil følge en opadgående kurve mod overflod til kollaps. Meningen er at hæve og 

bevidstgøre det materielle niveau og oplevelsen af, at materialisme alene ikke fører til 
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lykke.(Overmætning.) Diverse regeringer gør sig stadig til talsmænd for vækststrategier, 

og dette sker med samme formål – at nagle befolkninger til det bevægelige kors. Men 

formålet er i det planetare skifte at nå det faste/sjælens/blueprintets kors. På samme 

niveau som materialismen ser vi nu ærgerrigheden i værste form komme til syne – 

Jorden bliver renset for denne tunge energi. Man tillader sig fra visse menneskelige 

grupperinger at kræve sig ret til visse landområder og med største brutalitet vise 

materialisme på kapitalens præmisser og en pendant hertil på den ”åndelige” front. 

Penge, magt og religion går side om side. Dette er laveste menneskelige udtryk og en 

generindring for klodens befolkning om nazisterne formål – at vise de værste energier i 

friktion og gravitation på Jorden. Lad dette blive det sidste, thi der er andre muligheder, 

der vil gives jer – og ja, som allerede blev givet med Konceptet Raising the Rays 

dannelse i 2001. 

Under en sidste fælles-meditation i Konceptet blev deltagerne skruet tilbage i tid til 2 

tidligere omgange af ”kampen mellem lys og mørke”. Den første gang var tilbage til 

Atlantistiden, hvor Jorden på et tidspunkt måtte gennem en galaktisk friktion på 

Mælkevejen, hvor dybe, tunge energier måtte trækkes op til forvandling. Ved en 

yderligere ”tilbagespoling” nåede de landet Pali (prælemurisk kontinent), hvor en 

lignende krig fandt sted. For at opnå den sjæls-aftalte effekt om lukning af Konceptet 

og rensning af fundamentet, blev der brugt det faktum, at alt sker på samme tid. Det vil 

sige, at et lille vip med The Mind vil gøre, at man tror sig i nutid – hvilket også fik den 

ønskede effekt, at rammerne sprængtes og dette værk kunne blive en realitet, for at gøre 

okkulte forhold alment tilgængelige og flytte bevidstheden fra det bevægelige kors til 

det faste kors. Når vi bruger ordet kors, så er det et gammelt symbol og ikke forbeholdt 

kristendommen og Jesus. Det er holistisk siriansk symbol for modstand og lys i ét, men 

har langt dybere betydning end der skal forklares her og nu. Det vil komme, når de rette 

har gået den vej, de er bestemt til at gå – og ikke fordi min kanal ikke kan modtage 

mine ord om dette. – Jeg siger det bare, thi vi er op imod jeres tankers kraft. Vil I 

nedgøre, da kan I nedgøre. Det står jer frit for. Det vil kun kendetegne jer selv. 

Globalt set er der en meget stor gruppe mennesker i menneskeheden, der nu bliver 

”tvunget” til at føje sig ind på det faste kors. Og måden at få dem dertil på er, at lade 

industrien og landbruget forurene jorden. Dette kan umiddelbart lyde absurd, men det 

er for at få en synergieffekt i at opleve moderjord som et levende væsen, som man skal 

tage sig af på lige fod med, som man tager sig af egne børn. Det er led i at forstå 

moderskabet som planet, og det at vi er børn af denne planet, men at vi også er forældre 

til børn, der altid kommer med en højere energi for til stadighed at højne energien i det 

fælles mål, at helliggøre Jorden. Som du kan regne ud, så vil svastikaenergien og korsets 

energi automatisk højnes for hvert individ, der ankommer på Jordens overflade – også 

selvom man inkarnerer som lavere energi, end man har gjort i sine egne tidligere 

inkarnationer. Dette sker for til stadighed at gå op og lidt ned, gå op og gå ned til det 

sted, man før gik op på.  Hidtil har det ladet sig gøre ved usynlige stabiliseringer af 

Jorden fra 5. dimensions side. Men nu begynder stabiliseringerne at blive tydelige for 

jer. Dels som indvielsessystemer som Reiki – healing og andre former for 
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symbolbaserede indvielseskoncepter alias Raising the Rays, som er et blivende Koncept 

på verdensplan, men endnu ikke synliggjort. Med andre ord arbejdes der både på 

individuelt niveau og på menneskeheden som sådan. Derfor er der til stadighed behov 

for globale kriser og foci for at støtte dette arbejde. Man kan sige, at krig er en 

nødvendighed for fred, selvom det lyder absurd og ulykkeligt. Men det er vilkårene på 

de lavere korssvingninger og det gælder uanset om det er det bevægelige, det faste eller 

det kardinale kors. 

For uerfarne læsere, så består det bevægelige kors af stjernetegnene: Tvillingerne, 

Jomfruen, Skytten og Fiskene. Det faste kors består af Tyren, Løven, Skorpionen og 

Vandmanden. Og det kardinale kors består af Vædderen, Krebsen, Vægten og 

Stenbukken. Og for mennesket som sådan gælder det at få de fire retninger i hvert kors 

samlet og integreret. Dette er en forholdsvis ”systematisk” fortolkning af livet som 

menneske. Noget andet er at leve dette og lære at se, at det er det, der foregår. I 

nærværende værk er der alt i alt, men det er ikke sikkert du kan se det – det ligger som 

sagt undercover – og finurligheden ved dette er, at du løftes uanset om du fatter 

meningen eller ej og derved begynder du lige netop at fatte meningen. Kan det siges 

mere enkelt? Der nikkes ovre ved et af de andre borde – Ja. ”Bare læs”. 

Så enkelt og dog så kompliceret. Formålet er at bevæge den danske befolkning fremad 

og opad og finde en ny livsform som løsning på konkurrencementaliteten og 

ærgerrigheden, som ingen ende synes at ville tage. Som sagt tidligere – faktisk offentligt 

bebudet på Internettet for netop 2 år siden i august 2012, så er formen: 

Blueprintsamfundet/Blueprintsociaty. Alt i alt nu formidlet som én lang bog bestående 

af hjemmeside på hjemmeside, som har vakt harme og forbandelse med sig. Vi kan kun 

beklage, at det er det niveau vi må gå ind på, men hjemmesiden her har jo net op vist, 

hvad IT-medier gør ved mennesket og I får, som I har valgt og som det er bestemt.  

Der er altid 2 udveje, når man arbejder med vestlig astrologi. Udgangstegnet af 

zodiaken er det dualistiske tegn Fiskene. Således havde menneskeheden som sådan 

også valget mellem IT og anden åndelig opstigning. Udgangen på dette blev til ITs 

fordel ved en nærmere afvejning i forhold til provokation af energier og mulighed for at 

forstå sig selv som menneske. Når dette forhold når en vis højde/grad, da vil man vende 

sig fra IT-mediet og på organisk vis atter fremme menneskehedens energi-emulgerende 

virkning. Men der vil gå ca. 40 år inden menneskeheden som sådan indser, at det er et 

niveau at stå på og at det fører til samme mekaniske niveau for forståelse af universet. 

Det har imidlertid den fordel at valget med tiden bliver tydeligt, og at man til den tid da 

vil formå at have en temmelig avanceret teknologi baseret på helt andre parametre end 

der forefindes i dag. Jeg afviser altså ikke elektronikken, men gør opmærksom på, at 

den er et tveægget sværd, som pt. hælder den tunge side nedad.  

For nu at gå tilbage til den religiøse og materialle kamp, så vil I blive stillet overfor 

udfordringer i forbindelse med ytringsfrihed. Hvis I ikke passer gevaldig på her, så 

kammer det over, og verden vil da blive berøvet sin mulighed for at bruge teknologi. 

Det er hændt før, da det viste sig, at der var områder af energi, der interfererede 

uheldigt og forsøget måtte lukkes ned. Det kan ske igen, men er ligesom dengang ikke 
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ment til at ske. Det er derfor vi introducerer duallæren på nuværende trin, således at I 

kan få forståelse for de psykiske geners bevægelighed, påvirkning og udskiftning, 

hvorfor vi også tilbyder et energiindvielsessystem til at imødegå overtagelse af 

hinandens materiale, således at ondskabsfuldheder ikke får taget over efter at processer 

med Jorden rent faktisk er afsluttet og således også bør afsluttes i det fysiske uden 

vedholdende blodfejde. Det er her I misser den indre forståelse og går til yderligheder 

med vold og lignende. Skaber mørke af mørke. Misforståelsen ligger i ikke at føle efter, 

hvornår noget er nok. Derfor bliver der også snarest grebet ind overfor sådanne forhold, 

men dette værk må ud først og sker det ikke på grund af manglende imødekommenhed 

og angst, ja da er der andre tiltag i gang og Konceptet udgår da fra et andet land. Som 

sagt er Konceptet verdensomspændende og givet via hierarkiet/med hierarkiets 

vidende og ”styres” fortrinsvis af disse som galaktiske/kosmiske eksistenser – på lad os 

sige 1. niveau. Det er ikke let at differentiere ud, idet der i fremtiden vil forekomme 

sammensatte mestre, ligesom forfatteren på dette bogværk. Her går vi blot foran som 

eksemplet og vil forklare det via duallæren, der formindsker den almindelige zodiakale 

løsning på problemer, som ellers hidtil har kunnet forklares ad denne vej. Med 

duallæren fuldbyrdes det menneskelige kendskab til forholdet mellem personlighed og 

den lavere sjæls arbejde, hvorefter der linkes til højere niveauer. Det er muligt at gøre 

dette arbejde fædigt i løbet af en 10-årig periode, så det ligger klart til eftertiden som en 

pendant til IT-tidens neddrosling som magtapparat, hvor det sidenhen vil komme til at 

stå i menneskehedens tjeneste. Når dette sker, vil Uranus blive en nær ven af Jorden og 

jordens menneskehed og der vil tilflyde den en højere form for teknologi, der ikke 

baserer sig på ærgerrighed efter materielle ting, men alene tjener menneskeheden på en 

underordnet, men også ligeværdig støttende facon. Som tingene forholder sig i dag har 

I sat teknologien over mennesket. 

 Frit valg eller i klemme? – Dørene i ”Bussen” de 

kan åbne og lukke, åbne og lukke, åbne og lukke! Dørene i ’Bussen’ de kan åbne og 

lukke – gennem hele byen….!!!       Tilbage til Fremtiden. 

 I er faldet i den grøft, hvor I har mistet jordforbindelsen. Dette har kun det ene gode, at 

så er I lettere at flytte med – men det har så også den bagside, at I er lettere at 

manipulere med – og det er i bund og grund samme hensigt; men metoden er ikke den 

samme! Energien i ordene er ikke den samme.  
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 Manipulation vækker vrede og afmagt!  

 Flytning siger man ja til.  

Derfor har vi i dette værk valgt at bruge en negativ formuleringsstrategi, som vil få jer til 

at søge efter det gode…for det er jo åbenlyst, at sproget er mørket selv, ikke? Eller er 

det? Sproget og sprogtonen er et syntese-spejl af danskerne alt i alt. Og når dette så er 

sagt, for gud ved hvilken gang, så må vi atter på vegne af hierarkiet sige tak, til alle jer, 

der havde/turde have dette bogværk i jeres Blueprint. 

Når bogværket frisættes, frisættes I også – det må være åbenlyst. Vi ved, at det ikke 

umiddelbart er let at komme overens med den rolle I har skullet spille, men vi ved også, 

at så snart denne hjemmeside er læst, da får I lov at gå videre på et nyt level med de 

foretagender jeres sjæl har gang i. Ligesom hovedkanalen var afhængig af jer, er I nu 

afhængige af hendes bidrag til jeres frisættelse. Denne binding kræver intet andet end 

læsning af denne hjemmeside. Vi overholder ligesom jer, alle aftaler! 

Jeg foreslår lige min kanal en pause, thi der er mere, der skal frem og det vil tage ca. en 

times tid at formidle. Klokken er nu 13.00 07.09.14. (13.02 Månen parallel med Neptun.) 

13.50 Således er vi nu i stand til at fortsætte. Denne gang skal det handle om noget 

andet, nemlig måden vi formidler på. Til en hver tid vil dette fremstå som sort 

formidling og være noget værre vås. Men lad os se, om I ikke med tiden vil ændre 

mening og forstå både humor, ironi og skaberglæde ved denne opgave, der nu går 

videre til andre at kommentere og trække viden ud af. Dette store inspirationsværk er 

ikke bare noget, der tilfældigvis er landet på min kanals bord og som sådan hos en 

person, der bare kan sidde og ævle løs.  

 Ingen højere, du er lagt ned! Move Forward OO!  

                                                                           ”Poppedreng ha´ hvid sukker-knald!”  
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( 14.09.14  Jeg har kun dette inspirerede billede med farver og tekst, der kan være 

hentydet til….nyt Koncept? Jeg forstørrer det senere, hvis det har betydning…) 

Vi vil give jer et hint om, vor dybe formidling, der forstås og overleveres på sjælsplan til 

alle læsere: 

 : Dette er svastika for nybegyndere og materielt søgende 

mennesker. Altså det bevægelige kors, som i højeste grad giver mennesket adgang til 

sin gudsforbindelse. 

: Dette er svastika i denne næste forbindelse. Det 

vil automatisk forstås/formidles sjælsmæssigt, hvor milepælene findes.  

                                                              Brug Opdriften MakeMake-Makker...  

: Dette er symbolet for menneskeheden, som har fået øje på sjælen og 

er blevet energibevidst. Det faste kors, men billedet strækker sig også mod det 

kardinale kors.  
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                                                                                              Her er godt at bo og bygge.  

 At være på rette sted til rette tid i enheden, så er den guddommelige 

kommunikation perfektioneret. Dette er symbolet på det kardinale kors, hvor 

bevidstheden når sit højeste input og hvor energierne trænger ned i det dybeste 

sjælsmørke og materiens grund og derved transformerer selve livsbanen. Energierne 

omslutter hele mennesket og dets væren, men strækker sig også ud fra mennesket selv 

og blander sig med altet. Det er syntesens tænkning af centrifugal og centripetal energi 

og kommunikation, som vi også har omtalt det før i værket. Bogringen her er udtryk for 

dette rum og det er som virtue reality og begyndelsen til 5. dimension. I omverdenen 

bliver dette betragtet som om personen, der bærer denne ”kalot” er uden 

jordforbindelse.  

                                                                       Poppedreng i cuckoos kabbala-nest   

Dette er dog langt fra tilfældet – men det er en jordforbindelse, der ikke er materiel 

funderet – 

 Kornet det er malet helt ad Helved´ til. Men bare fundamentet er i orden, ka man få det som man vil !!!   

og derfor kun omgiver sig med materielle ting og sager i det omfang, det skal bruges til 

sjælens formål og den galaktiske opgave, som mennesker på dette niveau udfører og i 

daglig tale må kaldes ”verdenstjeneste”, selvom endog dette ord er blevet et ord med en 

negativ klang. En kedelig tendends til nedgøring af hellige handlinger er det, der er 

udbredt her og nu, og først i eftertiden vil det for alvor gå op for menneskeheden, hvad 

3. dimension har måttet levere af arbejde, for at 5. dimension atter kunne få indpas på 

planeten.  
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                                                        Er redningsprogrammet ikke snart manifesteret?  

Da den i sin tid blev lukket ned måtte 3. dimension tage tæten og gå yderligere ned i 

materien for at ændre gravitationen så kloden kunne undgå sprængning. Dette skete 

under voldsomme erosioner i undergrunden og omkuldkastning af større kontinenter. 

Dette handler altså ikke om ondskab, men om det modsatte, men med modsat udtryk. 

Altså, der måtte eksistenser til Jorden, der kunne klare denne dybe energi og derfor ikke 

harmonerede med de højere vibrationer, der havde banet vejen for øvre liggende 

rensninger og emulgeringer af energi. I ser det til stadighed som kampen mellem lys og 

mørke og nu er det sidste gang vi i dette værk pointerer, at er der en Plan så er der en 

Plan og den bliver fulgt så tæt som muligt! 

Det er en ganske bevidst handling, at vi gennem dette værk ikke bruger Internet og 

andres bøger. I så vidt muligt omfang vil vi undgå gamle overleveringer. Men en af de 

ældste overleveringer er illusionen om astrologiens virkelighed. Denne bliver senere 

taget op, men først skal arbejdet fuldendes og forstås, førend dette kan ske. Det betyder 

ikke, at man så bare kan undlade at beskæftige sig med universet og i særdeleshed i 

denne tid astrologien og vort solsystem. Deri har man da intet fortstået. For at alle 

kommer igennem det, de skal og får gennemført det, de har meldt sig til i arbejdet med 

Jordens herliggørelse tager Solen sit ansvar meget alvorligt og ”tvinger” derved enhver 

til at rette blikket imod denne i respekt. I øjeblikket handler det om solvinde og huller i 

ozonlaget og deraf risiko for alvorlige sygdomme i menneskeheden på grund af den 

øgede strålingsrisiko. Alle sådanne tiltag er at forstå som intelligente. Ganske vist er det 

ikke altid let at forstå, at en stjerne eller en klode på milliarder af kilometers afstand har 

nogen effekt på ens dagligdag. Men som menneskehed på Jorden er I alle linket til 

forskellige energier og IKKE kun energierne i solsystemet og IKKE kun de traditionelle 

stjernetegn. Men der ligger megen viden her, som skal komme for en dag sidenhen. I 

skal forstå denne kommentar som det, den er – en fortælling om, at I lever i en verden, 

der har et begrænset antal livsbaner at vælge bevidst imellem og at disse livsbaner er 

udstukket via tidsregning og stellare systemer i øst og vest. Mere vil jeg ikke sige her og 

nu. Forestil dig blot, at om du var født et andet sted på kloden, da herskede der et andet 

horoskopmæssigt tolkningssystem. Forestil dig så, at du i et andet liv har boet dette 

sted og linket til deres forståelse – du vil da allerede have to forståelsesmoduler at 

forholde dig til. Derfor er det din bevidsthedsdeva, der afgør hvilket system, du lever 

under og dermed hvilken livsbane, du bevæger dig i. 

Når du sætter denne viden i forbindelse med indeværende bogværk da forstår du nok, at 

vi er begyndt at bevæge din bevidsthed henimod noget nyskabende og forenende – 

hvilket da nødvendigvis må fordre en højere bevidsthed, som så udvikles/befordres ved 

at læse dette værk, der fjerner gamle overleveringer, som ikke længere skal have 

gyldighed. Dette kan lade sig gøre ligesom det kan lade sig gøre at fjerne 3. dimension. 

Men humlen er, at I er bange for at gøre det – og så kan man jo altid sætte en 

skræmmekampagne i gang. Dette siger dog mere om skræmmerens angst end om 

sandhedens fyldest. Klokken er nu 14.33 og jeg vil slutte mit indlæg af i håb om, at de 
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rette fandt det bare en anelse mere charmerende end min tidligere henvendelsesform. 

Og at man ved et tilbageblik i sin erindring om denne hjemmeside må erfare i sit indre, 

at den rummer både monaden, jeget, egoet, du-et, sindet og personligheden om end 

Sigma er og bliver summen af mange og dermed en manifesteret menneske-illusion….

 Eller…? 

 Okay, så gik den gamle ”skelepadde”, og jeg mangler blot at linke 

hans indlæg til forståelsen for, hvordan vi kommunikerer, ved at sætte dette billede, 

malet af Paul Pava og fotograferet af mig 07.03.10 kl. 13.38  i forbindelse 

med den grønne pil – Bare så du ikke tror, at det er tilfældigt, at jeg 25.03.14 

klokken 6.49 tog et billede af denne grønne pil, som først i går 06.09.14 gav denne 

sammenhæng. Pilen blev jeg ledt til ved intuitivt at gå over en morgenbefærdet vej. Den 

pegede oveni købet mod det sted, hvor der i fordums tid lå et skafot. Så dagens 

tekstRing går sammen i alfaomega. Vi har i samme boligområde holdt de fleste kurser 

og healingsweekender med delkonceptet ”Opdriften”. Måske kommunikeres der mere 

om området, end jeg umiddelbart føler?  

                                         Cuckoos nest i Piletræet! Poppedreng ha´ hvid knald!  

Jeg ved bare, at der var en vis tilfredsstillelse ved at finde denne pil og fotografere den, 

men jeg anede ikke til hvad… Det handler om bevidsthed, tillid, nysgerrighed, drift, 

Yod, Blueprint og om hjerne og hjerte i ét. Og det er ikke så Ring´ endda. Men nu 

afslutter jeg dagens arbejde for, klokken er NET OP nu 15.38 og Månens orbis for 13.38 

slutter her (se Pavafototidspunkt). Gamle måneinkarnationer bærer nu, i høj grads ko-

vending, frugt og bærer videre til Jorden som en reinkarnation af disse måner. Intet har 

været forgæves og følger en Plan. Mærkeligt er det også, at disse pileindsigter kom i går 

på min frimurer-morfars fødselsdag, og jeg har arvet noget af hans viden. Han ville være 

blevet 111 år i går = tværsum 3. Jeg ved ikke hvorfor, det er mærkeligt, det er det bare. 

Der er noget her, jeg ikke ved noget om; som både er vedkommende og ligegyldigt i ét. 

Der er ligesom ingen forskel mellem os. Vi lader det ligge som en konstatering, det 

handler formodentlig om at tilhøre samme sjælegruppe… – Nå, så blev klokken 



358 
 

alligevel 15.51 – en spejling…(Jeg sidder ikke og holder fysisk øje med, hvad klokken er, 

selvom det vist lige kom til at lyde sådan.) 

13.31  08.09.14 Ah, nu forstår jeg, psykiske gener fra foroven til forneden som skal bruges 

henad vejen via spejling, så livet bliver lettere at forstå og leve og skræddersy løsninger 

til .  

  Min Morfar var Jomfru.  Jeg er Krebs. Det er sammen-

koblingen af det bevægelige og kardinale kors og der imellem kommer jeg i klemme på 

det faste kors – også fordi jeg har Uranus i Løvens tegn. – Det vil sige, at IT- verdenen 

ligger der, hvor jeg kommer i klemme, altså på det faste kors!!! Og dette svarer til, at 

Vandbæreren styres af Uranus; så vi skal altså henover Pluto i Vandbæreren før 

Blueprintsamfundet er nogenlunde etableret/muligt og IT skal bruges til dette formål 

og i den menneskelige, venlige, vandbærerkærligheds tjeneste og slet ikke som nu til 

Stenbukkens krontrol og magt! Det vil sige, at IT udelukkende er givet for at rykke 

verden/menneskeheden sammen i positiv forstand. Men vi bruger den i negativ 

forstand til materiel berigelse, kontrol, styring, gennemregulering, mastodontbyggerier 

på alle fronter osv…. Desuden er Uranus at finde i Vægtens tegn på det kardinale kors – 

altså retfærdighed må kunne udøves den vej, venskaber mm., men hvad med Uranus og 

den esoteriske verden, kan det bære den 12. stråle? Den sidste chance for at forstå dette 

indløber fra Novcember 2014 til April 2015 med det store magtfulde kollektive 

kampaspekt mellem Uranus og Pluto!!! Det vil sige, at denne hjemmeside og 

Onlinebogens symboler er mere end i hast for at komme ud!!!! Det er simpelthen 

kæppen i hjulet for ikke at ende i en verden total kontrolleret og belivet af  

Lille Rama  som nok er venlig, men også står for rensning og enkelthed 

og en gammeldags omvejs-facon at nå frem på, bare med IT som mellemvært. Derfor 

må og skal vi have et Koncept af memeter og avatarer, der har en højere Uranuskontakt 

og er til stede som jordiske Solengle, Engle osv. – altså er hierarkiet nødt til at træde 

frem for at sikre, at Jorden forbliver på organisk niveau og ikke ender med, at Pluto får 

lov at vinde i en magtkamp via en Putinsk atomkrig, men at Pluto får lov at 

transcendere menneskeheden til Universelle borgere og ikke en ny omgang kampesten 
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og grus i vort solsystem! Vi/ jeg skal have fat i Sassa!!!  Og det haster – 

og jeg fik at vide, at jeg i dag mandag ville overgå til 5. dimension, så hvad venter vi 

på?...Lige nu må jeg gå – jeg skal ned til min mor og se hvordan det går. Jeg var der 

ikke i går, fordi værket her krævede min dag. Men nu er det heldigvis også sådan, at jeg 

ikke tror på alt, hvad jeg får at vide i min kanal. Der er nemlig én ”stemme”, jeg ikke 

kan stole på – og det er ham her: . Det er ikke det han siger, der er forkert 

og det har været absolut nødvendigt at lytte til ham også, for at afsløre det, der skulle 

afsløres; – men det er når man følger hans råd, han får magten! Se det selv med IT-en! 

Og se det selv med Konceptets opløsning og konsekvensen af det. Det er ikke fordi, det 

er forkert at lave dette værk – slet ikke – det var mit Blueprint. Det er nødvendigt for 

samfundet og verden på sigt. Men det har blacklistet mig selv i 9-14 år nu, hvor jeg 

ellers kunne have samlet de avatarer og memeter, jeg blev bedt om at samle af 

ham/hende her!  Men det, at værket her bliver en realitet betyder, at det 

for helheden i de forgangne år har været mere nødvendigt at lave dette for masserne, 

end at jeg selv skulle gå frem. Og en sådan handling kan kun tolereres fordi, jeg har 

været på niveauet før, flere gange faktisk. Så jeg behøver ikke de kvantespring, der skal 

gives andre. Derfor kan jeg tillade mig i ro og mag at sidde og folde vejen ud, så den 

bliver synlig selv i mørke og for mørket. Jeg kan drive vejen ved at lade mørke tiltrække 

mørke og illuminere dobbelt op til en Happy Hour. Vi kan jo ikke blive ved med at 

vente på 4-toget og illuminering af det gamle feudalsamfund som er basis for 

kapitalismen og lovgivningens energier. 

 Hathor uden horn, er som vikingerne uden horn. Vi kender dem ikke... 
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Vi skal bygge en ny dimension, så vi har brug for Sløjfen til at løsne de gordiske 

udviklingsknuder med.  Eller Sløjfer vi den? Er den kun min? Er jeg alene?  

09.09.14”Den Sorte Perle” har vist, at ved at arbejde med gammelt karma, bygger man 

blot nyt karma uanset, at hensigten var det modsatte. Uanset hvem eller hvad jeg er, så 

har jeg bygget nyt karma op. Derfor er der kun én ting at gøre, og det er at udlevere de 

symbolenergier, der i stil med Sløjfen opløser karma. De er brugt undercover i alle 

bøger, da jeg i bogen ”Fra galaksen til jordboerne” bliver indviet i Kanzim-energien. 

(16.09.14 som er en del af symbolet Manu, der ikke er færdigt før 2016) Men det 

forekommer mig, at jeg allerede har fået leveret den energi i Konceptets dage uden, at 

den blev videregivet til andre. Bopbob, jeg er i tidslinie-udu lige nu.( Det er dog 

ligegyldigt nu – jeg fortsætter med hvid skrift i dag 16.09.14 selvom det føles som om 

farve-parametren er ved at rinde ud for mig og det senere i dag blot må afhænge af 

læsbarheden. Jeg er ved at flytte mig et nyt sted hen, der er ved at dukke op som indre 

billeder og forståelse og drift og grådlabilitet fra tid til anden. Som en dyb sorg, der 

stikke op for kort efter at forsvinde. Jeg spiser hele dagen for at holde følelserne nede og 

holde det mentale flow. Du vil erfare hvorfor nedenfor i teksten. Jeg laver bare opdriften 

lige nu, ved at tage afsæt i teksten NET OP her… Det var her, jeg ligesom landede for 

nogle minutter siden, og jeg stiller ikke længere spørgsmål om, hvor vidt det jeg gør 

tekstmæssigt er rigtigt eller forkert. Det er et overstået kapitel!!!) Men jeg ved bare, at 

det (Kanzim)symbol jeg har i tankerne er det, der resulterer i fuldbyrdelse af den gamle 

kommentar ovenfor. Det samler de 3 lys i ét ”Kinderæg” og svarer til tilstanden, jeg var 

i, da jeg afsluttede skrivningen af ”Fra Online til Deadline”.(8.-9. stråle) Marie sagde, at 

jeg strålede omkring hovedet, men det var ikke til at sætte ord på…(hvilket så betyder, 

at glorien om hovedet på gamle ikoner dannes fra 8. – 12. stråle som minimum – hvilklet 

vil sige, at det er de galaktiske strålers fortjeneste og ikke de ”spirituelle” 7 strålers 

fortjeneste. Time´s up no. 7! Det har fået mig til at tænke på, om bøgerne er krypteret i 

en symbolenergi, som kan gives i form af en symbolnøgle ind til hele værket?! (Det må 

være sådan! Og samme energi i lukket tilstand, der har fået bøgerne til at blive i min 

kælder på trods af al åbenhed både på forretningshylder og på Nettet. Jeg kan også 

regne ud, at jeg selv ubevidst har indeholdt denne energi, da jeg ellers ikke havde 

overlevet det tyranni og alle de angreb, jeg har været udsat for gennem skabelse af 

bøgerne på materielt niveau.) Og når denne energi så holdes lukket, så vil bøgerne ikke 

stråle og man vil da naturligvis ikke købe dem eller ikke læse dem. Man vil opfatte dem 

som ”mørklagte”…Hold da op, hvilket inspirerende ord! Bøgerne skal jo lige NET OP 

være med til at opløse den jordbundne energi af 2. verdenskrig – og her mørkelagde 

man jo landet. Wow – er der alligevel håb forude midt i min kvide og angiveri-smerte?! 

(Jeg går med angiveriet på denne hjemmeside og her og nu går det op for mig, at jeg så 

også må ende med at angive mig selv…Bopbop – det lyder ubehageligt, men det føles 

ikke særlig dybt, blot med en snert af frygt over sig, som om der står for meget på 

spil…Jeg må få en hjælp, jeg ikke kender bevidst til, for jeg mærker ingen åndelige 

hjælpere i min nærhed…Jeg mærker det snarere som en del af den åndelighed…nå vi 

får se…jeg føler mig som en del af den beskyttende Ring af åndelige eksistenser, der 

tager sig af læseren i midten af bogRingen. Vi er mange i den Ring. Hvide eksistenser, 
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der holder tilpas afstand, men kan gribe ind om nødvendigt…Hvor er det et opløftende 

syn af mig selv, NET OP i disse dage, hvor jeg er ved at gå ned og se mig selv som 

tilsodet og sort. Jeg har jo næsten ikke fået andet at vide i dette liv. Nej og nej og atter 

nej på den mere eller mindre pæne facon – vig bort…) Er angiveriet alle de i bøgerne 

medvirkendes bidrag til, at vi kan hæve denne angiverienergi i Danmark og få den 

opløst og derefter gå videre til det underliggende lag af feudalsamfund? Deet da det!!! 

Bare folk vil forstå dette her…Bare nogen ville ane lyset i mørket. Bare nogen tør tage 

chancen og berede den nye indstrømning af de sirianske og Araiske solengle symboler 

jeg for nylig har fået. Klokken er ved at være 12.00 nu…der er 3 minutter endnu…og 

hårene rejser sig på mine arme…er det sammentræffet af alting i en højere syntese eller 

er det bare peletronen, der træffer mig på grund af angiveriet i skyggeland, i stil med 

alle dem, der faldt for andres angiveri, fordømmelse, dom og frygt. Er det mig, der 

sidder her på min papegøjepind og leger sindssyg og utroværdig – for vi ved jo alle 

sammen at lige NET OP Churchill talte som så: Når Ørnen forsvinder, er det 

papegøjerne, der snakker… Hvad mente/formidlede han ubevidst undercover…? Når 

den tyske besættelsesmagt er renset bort, så kommer kristusfolket til syne – via 

papegøjerne fra stjernebilledet Ara. Det passer i min verden, men vil det også passe i 

andres dagligdag? Jeg sveder nu og bliver en anelse træt. En Ring om mit hoved 

aktiveres. Men er det et febrilt mareridt eller hvad skal man tro, thi vi kan bare dele 

Churchill op i dualismens hellige navn…Church ill. Religionen er syg eller gør syg. 

Kirken bliver syg og samfundets emotionelle fundament bliver deraf også sygt. Vi må 

have kristusfolket fra Ara på banen. Jeg fryser nu. Lige nu bliver Ringen om mit hoved 

tydeligere. Jeg ved, hvad det er og har fået navnet på dette fænomen og dens følgeskab 

– ”Den autentiske enhed” hedder det, men læs om dette i bogen ”Dukkehuset – det 

sidste offer”. Enten bind I af Sigma Supreme eller i Bind II af Sigma Trismegistos. Jeg 

husker ikke mere hvor hvad er henne, ved bare at bøgerne er en proces, hvor læseren 

går genem det samme som mig… Her bliver frygtelig koldt, jeg må have en trøje på. 

Øjeblik….og min kaffe skal varmes og jeg trænger pludselig til chips. Ja min sandten – 

min kaffe trænger til at varmes lige nu…Nej, lad os gå videre denne gang. Jeg 

fornemmer jeg kan gå kontra tekstens åg nu. Min vilje bliver friere, hvor skønt, hvor 

opløftende! Jeg trænger pludselig til at få fedtet i tarmene og igangsætte en 

dopaminproduktion. Det går vist af sig selv med det hvide niveau. Måske er det den 

hvide kristusflamme, der er ved at lutre mig?  

 Hvor var du sålænge, formidlet mig i september 2013, anvendt oktober  

2013, synliggjort til rette tid 18. januar 2014? 18 = tværsum 9 = numerologisk Mars og 

Mars er kraft, den indre kriger - og tidligere liv i mit eget horoskop. Jeg må have været 

kriger engang….  
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 Apropos det skotske valg om selvstændighed og at stå ved sig selv, 

den 18. september 2014.  

Og Mars er nødvendig for verdenstjenerne. Det samme er den hvide flamme! Kristi 

genkomst har en fodnote inde i verden nu…Jeg forsøger bare at være loyal og lade 

energien komme…Jeg er ikke bange, men jeg er godt nok blevet svitset undervejs – 

især af dem, hvis hjerne switchede og skabte ondskab ved dens rensende effekt…men 

alligevel blev kontrolleret af et Blueprint. Rette karma udløses til rette tid, så verden 

ikke går under og ejheller mennesket og menneskeheden selv – dette enorme væsen, 

der har fået den bevidste hjerne som tjener til dets formål. 

 Måske får jeg hjælp nu, midt i mit glædesløse mareridt? Mit øje falder på et englekort, 

som pludselig kom tilsyne i morges, da jeg sad i sofaen med min morgenkaffe. Jeg trak 

det fra en kurv/tallerken i boghandelen i Århus en af dagene under den esoteriske 

sommerskole: ”Du er født uskyldig og engleblid.”…Hvorfor er det kommet til syne fra 

borddyngernes uorden NET OP i dag, hvor der ingen glæde findes og jeg er fuld af 

NET OP skyld, over at have lavet en galaktisk opgave næsten færdig??? Det er til at 

hyle over, men jeg vælger at hente en uldtrøje i stedet. Lidt varme må der til og kan 

ingen andre sørge for det, ja så må jeg selv med sund fornuft gøre det…man skulle jo 

nødig blive ill. Hellere ild end ill. Men jeg føler, min hjerne er ved at nå sin grænse for 

formidling. Jeg må slippe noget, om der skal komme nyt – nu mærker jeg atter den 

autentiske enhed…Klokken er 11.14 nu – jeg er ved at være fri af spejling – eller hvad? 

Klokken er 12.21 nu – tilfældigvis , og jeg har taget min lilla transformationstrøje på, 

varmet kaffen i mikroovnen og fandt en håndfuld chilichips, så hvis du efterhånden 

kender tonen og flowet i værket, så vil det ikke undre, at der nu skal skrives: 

And it burns, burns, burns – the Ring of Fire – and the Flames went higher… - 

Og det gjorde de så, jeg er fri af tidens spejl… 

Men hvad du til gengæld ikke ved er, at jeg så bliver nødt til at tage bladet fra munden 

og fortælle det, der hører til ørkenbilledet tidligere på denne hjemmeside. Nåh for Søren 

– nu ved jeg hvorfor, jeg sådan fik kulden ind over – det er sgu Gobiørkenen – for 

hækkenfelt da. Nejhh altså om jeg vil være med til denne manipulation mere! Det må 
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altså være mørket, der drejer drejebogen…for hevlede da. Eller er det lyset? Hvad er 

hvad – er mit hjertes kvad – se teksten i Onlinebogen. Den er givet via Kwan Yin 

(østens Jomfru Maria). Jeg troede, jeg kunne slippe udenom…shit altså! Men jeg kan 

ligeså godt hoppe som krybe i bølgen blå, så godt kender jeg denne bogvirkelighed 

efterhånden – men jeg forbeholder mig ret til fortsat at sige – nu skriver vi lige bog – 

ikk´?! Godt… jeg fik et syn for flere år siden – ah, jeg ved det – det var derfor, jeg skulle 

fotografere udrykningskøretøjet med de blå blink i går morges på min morgentur 

08.09.14!! Dette her er lige til SingSing og indlæggelse på gule papirer , hvis man ikke 

ved bedre – og ambulancen var også gul med neonblå blink.  

16.09.14 Og det var så her, jeg kom til i teksten forleden. Jeg blev afbrudt først af 

havearbejde sammen med Eksen og senere følelsesmæssig og transformerende træthed, 

som et indre julearbejde, der er begyndt. Jordens og min og din transformation i år, 

hvor der bliver taget godt ved!!! Lad os flyde med…Det gjorde jeg – og søndag aften 

20.50 måske? Knækkede jeg en tand. En dyb proces er i gang og det gjorde ondt ad 

hækken-feldt/hækklipning til. Klip en tå og skær en hæl, så passer skoen i symbolikker 

– også til det du senere vil mærke, når du når hertil i bøgerne – måske allerede nu? Jeg 

vil bare ikke have dig ind i mit liv, før du har læst bøgerne. Jeg er nemlig på vej ud af 

bøgerne nu og ingen skal få lov at holde mig i dem længere end højest nødvendigt. Vi 

har arbejde, der skal gøres og det skal gå tjept nu! Du må begynde at klare dig selv – jeg 

skal aldrig kommentere dig eller bøgernes arbejde i dig sidenhen – you are on your 

own! Du ønskede din frie vilje og din frihed – så den får du, når du er nået hertil. Nu er 

du klar – efter 9000 siders gennemhegling af dit system og frisætning af dig fra tidligere 

tiders fordomme. Vi skal bare lige brænde broerne til 3. dimension…Bange? Ikke nu, 

men måske, hvis du ikke har læst bøgerne? Skridt for skridt er bedre end for stort 

kvantespring på én gang – så bliver man bange ligesom hovedparten af 

Konceptmedlemmerne gjorde det – og så når vi først 5. dimension om 900 år! 

Så i stedet for at sende mig med ambulancens blå blink, vil jeg vise dig andre bling-

bling-blink her:  

 Lysets brydning gennem krystal til en Opdrifts-

spejling til en dobbeltspejling ved at tage dette brydningslys ned på fysisk niveu og 

bruge det som bogstavfarver og highliner i ”Den Sorte Perle”. Heraf ser vi let, at det 

ikke kun er Månen, men også Solen, der kan lave spejlinger! Klokken er 11.37 – så noget 

er anderledes – spejlingen fra Solen følger en anden TID! Og hvis du har læst de 

tidligere hjemmesider – eller bøgerne, når de engang bliver tilgængelige – så vil du som 

noget naturligt vide, at krystallen er symbol for Krystalsolen. Den sorte sol udenfor 

L´Oortet. Men vil man vælge at misforstå alting og sætte mørket ind som hersker over 

alting, så kan man gøre det! Min metier har bare altid været at ville det modsatte – men 

jeg kan godt se, at det er en svær opgave, at få folk til at se det. Den eneste kommentar 

jeg har at give lige nu er – at den ungdom, der engang bliver forældre til næste 
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generation af lys, skal kende deres ophav og vide hvilke misforståelser de er fostret op 

med – hvad de er spejl af – nemlig deres forældres angst for mørket. Deres forældres 

manglende lyst til at gå fra dualitet til enhed. De skal vide, at IT-en kom for at sætte 

dem fri af vor generations dominans, men samtidig også NET OP er et spejlet udtryk 

for en udrensning af dualiteten. Og når de har forstået dette, da brænder de al IT, 

ligesom man til enhver tid har brændt bøger på kloden, hvis man anså viden som 

hindring for noget højere. Muslimen Omar gjorde det, Paulus gjorde det, Hitler gjorde 

det og jeg kan brænde mine bøger. You are on your own – find a new way!. 

 Ristet eller på Risten? Kom nu Nirmana Kaya. Det er Andrea, der 

kalder… 

Men ok, vi tager den Gobiørkenoplevelse alligevel, det kan jo ikke gå værre end galt, 

hvis folk vil misforstå dette her, så ligger deres ørkenvandring forude!. Jeg forsøger selv 

at lægge det fra mig, men vi kan jo ikke blive ved med at gå som Katten (Hathor) om 

den varme grød – jeg har valgt de varmende chips og brændende kaffe for hvordan får 

man det lige sagt….?Ligeud ad landevejen er vist mest fornuftigt og forståeligt. Så altså: 

Jeg havde et syn for flere år tilbage. Jeg så mig selv i et tidligere liv som lemurisk 

mester. Jeg kom gående i en ørken med fodlang grålighvid kjortelfrakke på. Jeg havde 

langt hvidgråt skæg og en vandrestav i hånden. På hovedet havde jeg en spids 

troldmandshat med knæk. Aha – pendanten til den sorte skorsten med knækket! Jf. 

tidligere bog. Ligesom vi ser det traditionelt i Fætter BR´s udklædningsgarderober og 

jeg lignede Gandalf i Tolkiens bøger/film. Jeg stod midt i denne ørken og vinkede til 

mig selv i den inkarnation, hvor jeg her og nu sidder og skriver dette bogværk. Der var 

intet underligt i det dengang. Det var fornøjeligt og bare ærgerligt, at jeg ikke kunne 

høre, hvad jeg selv sagde. Men jeg vidste, at Jesus og jeg var kvinde og mand inde i 

denne mand og der var intet mærkeligt i det. Sagt på en anden måde, jeg kunne spejle 

os begge ind i ”gandalfen” uden friktion! Og for min skyld kan det være ægte eller en 

metafor. Men det virkede mest ægte. Billedet og en ny venlig, smilende og 

opmuntrende hilsen er siden sendt mange gange. Og noget vigtigt bliver sagt, som 

noget naturligt, jeg lige skal viderfortælle – og ellers så ses vi sidenhen og hejhej… Til 

sidst – her efter sommerskolen, er dette billede dog stivnet i en form for levende 

glansbillede, selvom jeg ved, at det er forkert gjort. Men det måtte pludselig ikke være 

der mere. Det kaldes udvikling via kurser… I skal nok få navnet på vedkommende 

knæk-ar-hat om lidt. Men på den esoteriske sommerskole fik jeg faktisk endnu et chok 

udover det med hatten og Wagner og det med Sanat Kumara, der er ved at trække sig 

tilbage, hvilket jeg i 2002 var blevet bedt om at hjælpe til med, men har afvist som noget 
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surrealistisk, ikke særlig troværdigt kanaliseret materiale. Lidt for højt tænkt om mig og 

min betydning i verden. Men det 3. chok kom også i form af, at der blev fortalt, at 

Kristus inkarnerede første gang i Gobiørkenen og han derfra udvalgte at overstråle 

mesteren Jesus senere hen….Nu er det jo ikke nogen hemmelighed, at selve kursets 

esoteriske indhold er mandsschauvenistisk og ligeså energisvingningen på kloden og 

derfor var det chokerende at sidde og vide, at man havde set sig selv som parallel med 

mester Jesus, være i én og samme figur engang i en ørken…og at det var en naturlig 

ting dengang billedet var der. Det giver mig for megen vægt til min nuværende 

inkarnation. Det blev skræmmende nu da det pludselig kunne være en reel sandhed. 

Det var førhen ikke noget jeg behøvede at løbe fra. Jeg kender oveni købet navnet på 

denne Troldmand. – Eller Jesus dengang? Og det giver mig mulighed for at sige, at det 

var nok ikke Kristus, men en anden…Hvis Kristus hed Kristus første gang han 

inkarnerede, så er det en anden, jeg har set – navnet er en anden…men hvad nu hvis 

Kristus havde haft to inkarnationer inden han valgte at differentiere Jesus ud? Faktisk er 

jeg ligeglad. Min glæde ved den vinkende fyr er taget bort. I´m sorry. Dagens 

mennesker lukker mig for viden, som reelt skulle have været ud. Det værste er, at man 

har det godt med det – man vil jo kun have sandheden ikk´?! 

 Navnet på troldhætten fik jeg temmelig tydelig efter jeg af en person var blevet inviteret 

indenfor i vedkommendes arbejdsværelse. Han havde noget at vise mig, som han ikke 

kunne gå til andre med…der var lys omkring et gammelt ansigt af Jesus udskåret i 

egetræ, som han havde hængt over døren i værelset. Det havde lyst nogle år 

efterhånden… Jeg var ikke et sekund i tvivl – lyset var der! Og det er der stadig, den dag 

i dag. Jeg har heller aldrig set noget lignende før. Og jeg er ikke religiøs eller 

Jesusfanatiker – tværtimod er vi lidt på kant med hinanden – ligesom jeg heller ikke 

bryder mig meget om mesteren DK – men de kommer/blander sig alligevel fra tid til 

anden. Og det gør englene åbenbart også, med deres kort. Selvom jeg bare er Danmarks 

største lort. For det har jeg forstået, at jeg er. Det er simpelthen min skyld, at det går så 

dårligt alle steder. Det er fordi jeg tog imod Konceptet og i særdeleshed fordi jeg valgte 

at gennemføre det, man havde bedt mig om. Jeg var ikke klogere. I´m sorry. Jeg 

forsøger at være saglig og videnskabelig og så dukker de lysvæsener op alligevel. Det er 

noget bæ – ikke sandt? Selvom det altid er for at bære bøgerne og mig videre, så er det 

nogle lorte-røve, for de bringer mig jo smerte og fortvivlelse i den fysiske verden, men 

noget andet i den indre verden. Jeg må følge dét, der føles rigtigt hele tiden – 

manipulation eller ej. I AM er sorry, I kan ikke gøre andet from I to I – så måske skulle 

folk holde op med at gøre, hvad THEY føler er rigtigt – for det ødelægger I AM i mig – 

men så har de jo også vundet hæder og ære på min bekostning – og det er vel i bund og 

grund dét Janteloven handler om. Her er den bare konverteret til åndelig jantelov! Man 

må heller ikke blande åndsvidenskab og videnskab og da slet ikke når man er dømt 

psykisk syg for at sige, at man er healer. Og man må ikke gå med en halv vind af begge 

for da at samle parterne til én hel…I AM sorry. Jeg er skyldig i at have gjort det – klyng 

mig bare op – da er mit formål fuldbragt – at rense verden for korsfæstelse ved at 

illuminere den indre korsfæstelse for åben skærm. Verden er simpelthen blevet afsporet 

efterhånden. Og det er vel også meningen?! I hear the train is coming round the bend… 

Enhver kunstner, enhver der taler lidt med sig selv eller bruger sin intuition eller er ved 
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at gå til, fordi den ikke fungerer, får nu om stunden prædikatet paranoid skizofren – og 

kapitalens håndlangere og sugebrødre og gebyrgribbe udnytter oveni købet den 

åbenlyse mulighed til at fratage den slags mennesker mulighed for at tegne en 

forsikring. Og man vil hellere dyrke den indre korsfæstelse end sætte sig fri af den – for 

sæt så de gamle bøger ikke passer mere? You are then on your own!!!! Men ved du 

hvad? Nu har jeg siddet her ’on my own’ i 10 år, og jeg er ikke gået glip af andet end IT. 

Til gengæld er jeg gået den lige vej gennem mit Blueprint og nået til 5. dimensions 

bropille – og så var det meningen, at man via IT, via min mærkelige hjemmeside, skulle 

opdage, at man var gået en omvej med IT. At man på trods af tilbuddet om at følge 

efter, sagde nej tak. IT fratager dig nemlig muligheden for at være dig selv, det sidste 

stykke vej ind i 5. dimension – du er nødt til at melde dig som psykisk belastet, 

stresset…Det er ikke oplevelsen værd. Det er det sjælen presser dig til at forstå. Det er 

ved at være så flovt at være menneske, at jeg næsten hellere vil være tilbage i min 

tilstand som underviser på Sirius B – men denne her opgave skal jo laves…Nå, men da 

jeg gik fra personens arbejdsværelse og kom ud på gaden fik jeg navnet på Jesus og 

måske også mig selv på Lemurisk tid: Mozlar. Jeg ringede til Miriam, som sædvanligvis 

er en pålidelig clairvoyant og har været det fra barnsben af. Jeg ville have at vide om det 

jeg havde set og navnet jeg havde hørt var rigtigt – ligesom alt andet er der vidner på alt 

i disse bøger – Miriam bekræftede det, jeg havde set og hørt….Lige nu sidder jeg og 

tænker på, hvorfor tvivlen skal blive ved med at følge mig…det eneste svar jeg får er: 

kedsomhed i ventetiden. Og sådan er jeg nok…er der ikke en konflikt i forvejen, så kan 

man da selv skabe den. Måske er Mozlar kun navnet på Jesus som lemurisk mester, 

efter Kristus; men hvorfor føles vi så, så ens bare med tiden til forskel – for jeg er ikke 

Jesus i inkarnation, selvom Sara så at jeg var det og hun tager som regel heller ikke fejl – 

og dog, der var jo det med Konceptet….det var sort ikke – og mange ser det sådan – af 

fri vilje? Nå, man kan tænke sig til alting. Så går tiden med noget…og jeg er faktisk 

”ligeglad” med, hvis jeg er en mester på jorden, for jeg skal jo ikke bruge det til noget. 

Der er ingen der læser det, jeg skriver og der er ingen der, om de læser, gør noget ved 

det, de bliver bedt om, så vi kan komme videre. Så det er for så vidt ligegyldigt, om jeg 

er det ene eller det andet. Og det passer mig i grunden fint! Jeg er jo fordømt og dømt 

og diagnosticeret i forvejen, så det kan ikke blive værre. Man har taget den magt, man 

troede jeg ville have, fra mig – men det er spildt arbejde, det er at slås mod vindmøller. 

Jeg kan kun se det som tåbers værk. Og jeg ved, at visse billeder skal man ikke kimse af 

og andre er ligegyldige set i forhold hertil, men ikke set i forhold til puslespillet som 

helhed – der har alle brikker betydning. Så jeg ved efterhånden, at jeg var X på Jesu tid. 

Jeg er som jeg er og er jeg en mester så er jeg det. Er jeg ikke en mester så er det sådan, 

det er. Jeg er ikke beæret over titlen – jeg undrer mig over den, for jeg betragter mig selv 

som et ganske almindeligt menneske, men kan godt se, at man prøver at fortælle mig 

noget andet. Det har stået på i mange år og måske skulle jeg prøve at give efter og sige: 

Okay, så er jeg en mester i fysisk inkarnation – men jeg ved så også i modsætning til 

alle I andre, at jeg deler dette mesterskab med en anden i Californien, som har en trøje, 

der har samme farve som denne teksts highliner. Jeg har delt denne mesteridentitet 

med i alt 6 personer – og vi er nu kun 2 tilbage. Og så er det, der er ved at ske noget, 

som gør…nej, glem det, hvad blev klokken mon…13.22…tværsum 8…nej, vi holder her. 

Jeg trænger til en pause og jeg skal lige være klar til at følge Marie ud til 
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lysnæringsfolket. Lige nu er klokken 12.52 – synkronisiteten er brudt! Noget Saturnalsk 

og skæbnemæssigt er borte nu…og jeg ved, hvad det er. Du får det at vide om lidt… Jeg 

har givet hende/ Marie et gavekort, så hun kan få afgjort af hvilken grund hun hoster. 

Jeg har tillid til lysnæringsfolket også selvom de ikke ved det, jeg synes de burde vide – 

men det jeg synes de burde vide, det var jo mit Blueprint at finde frem, for ellers kan jeg 

ikke lave essensen af disse bøger og senere henvise til den gennemarbejdede viden som 

basis. Så alt har sin forklaring hele tiden og alt liv giver mening i forståelsen og brugen 

af Blueprintet. Brik efter brik falder på plads og alt er logisk ordnet. Det er simpelthen 

sindssygt sådan en orden, der er på alting. Man skulle tro at Fatter led af OECD. Det er 

der ganske vist ikke papir på endnu – det findes fortsat kun på elektronisk basis som 

”Den Sorte Perle”. Og kosmisk i Akashaarkivet. – Ja, selvfølgelig findes ”Fra Online til 

Deadline” trykt på papir, men den er jo mørklagt indtil rette tid. Så deet…bliver SKAT 

nok ked af at høre…jeg er på en måde ligeglad. Jeg er videre, de tror, det er en straf for 

mig at betale, hvad de finder er ulovligt, tilbage. De fatter ikke, at i min sag er penge og 

fravær af pengene kun et læremæssigt stunt i nogle bøger. Ligesom hele Sigma er det. 

Jeg gider da ikke frelse en verden, der ikke gider frelses. Jeg er ikke født i går og der står 

ikke idiot på ryggen af mig – det glemte sociallægen da vist i sin journal…han glemte at 

skrive idiot! Jaja, no-one is perfect, som man siger. Måske står det i hans egen journal 

og han gider ikke have mig som sit spejl ? Vi ved og skal jo ikke vide alt. Derfor ved I 

heller ikke hvem jeg er. Jeg er jo Sigma – summen af alt. Men jeg kan fortælle dig, at 

astrologen nu ikke længere er på sidelinien i værket. Ingen er længere på sidelinien. Jeg 

er gået solo nu. Forbindelsen til astrologen – og hendes skæbnehoroskop – er saturnalsk 

lukket nu. En clairvoyant, der kommer i hendes hus fik opgaven at lukke hertil nu. Nok 

er nok. Astrologen og jeg knækkede samme dag hver vores dragetand! Så nu er det 

spændende at se, hvad der sker! Så er der jo ligesom ikke noget ved at lege røvere og 

soldater, når den ene part ikke vil/skal være med i legen. Så kan man jo kun spejle det 

”at være sig selv nok”. Så det gør jeg så nu – og det går da meget godt. Jeg er fri for at 

trækkes med alle andre, som ikke vil trækkes med, fordi de vil gå selv. Så det gør de 

så…det kaldes frihed. Og frihed fik Konceptmedlemmerne jo også fra Opdriften for 

undercover at lave ”Den Sorte Perle” alias ”Fremdriften” undercover. 

 Og nu er alle både bundne og frie i ét. Det frie liv, der nu har 

været frit i 9-10 år og hvor alle vist er ved at falde i søvn, er ved at spidse til. De har 

glemt visionen for Danmark og for verden på sigt. Men tiden går så dejligt og jeg kan få 

lov at være mig selv nu….eller hvad man nu skal sige…Sigma…Måske ville det være en 

god idé at gå ud af Sigma og blive helt sig selv…nej for så bliver jeg jo en mester, og det 

må man ikke være – man må være discipel og dermed basta…men som discipel går jeg 

jo imod Fatters bud om at ophæve hans skoleform….ah…jeg ved det… jeg skal nok 

gøre ligesom Klokkeblomst og de andre – lave en ny, men åndelig skolereform. Deet da 

det – Sanat Kumara skal bare reformeres…og var det egentlig ikke også det, mesteren 
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DK antydede – at noget han havde lavet skulle uddybes…men det, der skulle laves, blev 

jo fordømt…det var jo bl.a. Raising The Rays….det overhalede jo mesteren DK 

indenom – eller i hvert tilfælde de, der holdt sig slavisk til hans værk. De havde jo heller 

ikke andet, for Konceptet og deres egen identitet var lukket og bøgerne mørklagte….så 

hvordan kommer vi videre? Jeg gider sgu da ikke finde det hierarki, der ikke tør lade sig 

finde og ikke vil vågne til dåd, fordi de planmæssigt er blevet påduttet en ydmyghed 

gennem mesteren DK og alle andre mestre og lignende. Jeg har bare opdaget, at det 

mestre og engle kanaliserer til folk, det er det jeg laver – men det kan også forstås som 

den gamle overlevering. Det er op til os selv, om vi tager skridtet eller ej! Tager sagen i 

egen hånd og skriver vor verden selv udfra et indre samarbejde. For eksempel blev der 

sagt på en messe engang, at det jeg lavede, det jeg skrev, var for gammelt, der var 

kommet nyt. Det jeg lavede kunne bare smides ud….Igår gik det op for mig, hvilken 

Neptunenergi, der lå over det klarsyn…Det var nemlig et klarsyn, der som ofte kun er 

en del af virkeligheden, og når man så kommer hen til selve virkeligheden, som man har 

set i fortidens fremtid, ja så er virkeligheden meget større og langt mere kompleks end 

det lille glimt af fremtiden man fik. Det er også tilfældet her. Det, der af den 

clairvoyante blev fornemmet som noget der skulle gå til grunde, var reelt energien af 

Sirius B – en hvid dværg, der følger Sirius A – hundestjernen. Og en hvid dværg er en 

meget gammel stjerne, der er kollapset og på vej til udslettelse, men i sin opbrænding 

stråler i endnu stærkere lys, og er langt mere kompakt end sin levende sidekammerat. 

Således skinner Sirius B 400.000 gange stærkere end vores egen sol. Og du får derfor 

nedenfor et lille eventyr, som du så selv kan omtolke. Og derfor ser jeg så tydeligt et bål 

i dag, hvor jeg brænder en af Onlinebøgerne. Men først vil jeg lige slutte Ringen af 

ild…for : It burns, burns, burns, the Ring of Fire, and the Flames went higher, than you 

ever knew – og derfor bliver værket heller ikke slettet. Men det kan godt være, det aldrig 

udkommer. Det afhænger af mangt og meget. Det er i så fald ikke min skyld. Jeg har 

minutiøst afdækket og fulgt Blueprintet – og man kan blive slået så meget på, at man 

må sande, at man ikke skal kaste perler for svin. Men der skal meget til før man opgiver 

en ny verdensorden…Det er dog set før, at disciple har ødelagt en mesters værk – af 

misundelse eller andre bevæggrunde….Her og nu vil jeg blot sige astrologen tak for 

dualløbet henad vejen, som har været aldeles undercover-grundlæggende for dette 

minutiøse værk! Hende var det Blueprinte-ubevidst, mig var det Blueprinte-bevidst. 

Den clairvoyante, der bragte forholdet til ophør var kaldet, men Blueprinte-ubevidst, da 

lige tiltrækker lige. I denne tid er det ved at gå op for astrologen, at vi må stå sammen. 

Gid det må gå op for andre også. Jeg ved dog, at jeg kun skal samarbejde pt. med dem, 

der har læst Onlinebogen, er indviet i symbolenergien Yrgzigh – eller..nej det er vist 

sådan det er pt.. Måske er det astrologens nyvundne indsigt, der skal hjælpe med at 

kalde de andre sammen igen? Er det sådan vil det ske. 
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 Blueprintbevidsthed er den nye krybdyrhjerne. 

 

 Ud af oblongata-røret. Der er Blueprint- Fødselsdag og du er inviteret. 

(Fødselsdags-teksten er slogan fra det røde skilt i billedbaggrunden – tilfældigvis!)  Jubiii!   

 Og tiden er inde til at lege ”Den som flaskehalsen peger på” indenfor 

dual-læren. – Hvem er du mere end dig selv? Hvem deler du sjæl med på hvilket 

sjælsniveau og hvordan kan man afgøre sandheden deri? Se dét skal vi bruge de 5 

astrologer til at vise! Samt Konceptets basisgruppe som frivillige assistenter for ny viden 

om den menneskelige psyke! Nu skal virkeligheden nemlig have en ny lyd! Og det skal 

frisætte alle dem, der pt. er anmeldte for ulovlig normal livsførelse og derved er spærret 

inde i lykkepillernes fængsel! Al magt til de astrologiske Befriere – HipHip Hurraaa, 

Hiphip Hipsters, træk bukserne helt op fra sokkeholderne (Jupiter) og foren jer!  

 

Vågn til kamp af jer dvale,  

til den allersidste dyst,  

når kors for kors i hytten 

slår ind ved bordets lyst. 

 5.Dimension 
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 Så nu ringer køkkenuret og jeg skal hente Marie. Vi må forlade dette 

psykedeliske mareridt fra natten inden eksamen. Natlige beskeder er overleveret til 

dagen og vejen. Således også her og nu. Det er atter blevet tid til at let-scrolle siderne. 

10.09.14 (Jeg var lige ved at skrive 2011).  

Jeg føler mig ligesom i går en underlig dyb tristhed. En dyb melankoli som om noget 

pludselig er slut. Som om noget er total kollapset. Det må være den dimension, jeg 

plejer at være i, andet giver ikke mening. Regnbuen er færdig, jeg kan vende mig om og 

mabnifestere den – men først skal vi have gennemført den eksamen, der venter. Folk 

har ofte fornemmelse af at blive testet fra åndelig side. Lad os følge den fornemmelse til 

dørs. 

I går kørte jeg Marie til Lysnæringshuset og hendes hoste skyldtes en bakterie, som 

lægeverdenen ikke havde spottet. Der blev lavet specifik medicin hertil og nu må vi så 

bare vente til den har virket. Det forholdt sig som jeg havde sagt, men som jeg også har 

sagt, så skal jeg ikke arbejde med behandling af klienter, så jeg har afgrænset min viden 

til ikke at gå yderligere ind i bakterieverdenen osv. – ikke nu i hvert tilfælde – og Maha 

Chohan forlod mig jo også for snart længe siden. Det var i 2004, jeg arbejdede sammen 

med ham omkring tsunamien i Thailand. Men helt uden at vide det på forhånd fik vi via 

Maries konsultation også bekræftet, at jeg i min lysnæringsfase blev behandlet for 

Maries skavank – at blodet ikke ikke ilter nok. Det var det første problem, jeg stødte på. 

Jeg blev via min tid i venteværelse gjort færdig til selv at fortsætte. Jeg mærkede 

energien på stedet og forstod helt ind den klient, der engang kom til mig og sagde at 

min matrikel havde så høj energi, at hun var ved at græde, da hun trådte ind af 

havelågen. – Hvad der ellers er til dette, kan I læse andetsteds. Jeg lagde mærke til en 

buddhafigur med det karakteristiske stilistiske hår. Men på toppen af hovedet havde 

den en flamme..der var ingen at spørge hvorfor, men når jeg har fået at vide, at jeg skal 

arbejde med kosmiske flammer, så var det en anelse interessant. Buddha interesserer 

mig ikke særligt, som noget eftertragtelsesværdigt for mit eget vedkommende, allerede i 

8. klasse havde jeg været omkring den i en skoleopgave. Men det gik mere op for mig 

hvorfor, da jeg slog op i bladet Prana, som jeg lige fik øje på, ligge halvgemt under et 

plastikkort. Jeg slog op på artiklen om buddhisme og der stod, at buddha-naturen 

bestod i at være frygtløs, frydefuld og handle til gavn for andre. Så forstod jeg bedre – 

jeg var der jo allerede og jeg havde endog set buddhanaturen i Sara for mange år siden 

og der stod netop, at man ikke kan se det, man ikke allerede er. Så nok om Buddha her 

og nu – jeg arbejde jo sammen med den englemester, der var giver af Buddha-rækken 

allerede i Konceptets dage. Det Koncept, der havde rod i Nirmanakaya, men blev dømt 

sort af alle deltagerne. Det er sådan set det, der kan få min fryd i 3.dimension og 5. 

dimension til at vakle, for jeg opdagede også, at jeg har levet/lever i mere end 3. og 5. 

dimension – jeg er faktisk mere ét med 6. dimension – og symbolenergierne i Konceptet 

kom jo også fra 6. og 7. dimension og jeg ved, at jeg har en ubalance i 6. dimension, 
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som jeg skal have afviklet i dette liv. Jeg må ikke hjælpe folk. De skal selv! Dette holdt 

jeg mig også til i Konceptet – det blev betragtet som mangel på lederskab og 

uvidenhed. Jeg forstår begge dele nu. Jeg ser nu, at jeg ikke fik noget at vide i 

Konceptets dage, fordi jeg ikke måtte hjælpe for meget. Og i går gik det op for mig, at 

jeg leder på de indre planer, men er nødt til at have en fysisk krop for at trække de nye 

energier helt ind i det fysiske element. Jeg læste lidt sporadisk nogle udtalelser fra 

”Lysnæringens Fader”, som bekræftede, hvad jeg selv havde fået at vide i 2001 – vi er 

altså igen to, der ved det samme – jeg måtte bare vente 14 år med at blive bekræftet i 

NET OP disse ting. Men det var ikke det mest interessante. Det mest interessante – det 

nye for mig, kan man sige, var en annonce mit øje faldt på. Det var en annonce for et 

kursus, hvor man kunne møde flere mestre, der ville fortælle om dette og hint…..Det 

gik pludselig op for mig, at det jeg havde skrevet og vidst i 15-16 år : ”You are chosen to 

collect lightbodies” og via Konceptet og mangt en kanalisering har fået at vide, at jeg 

skulle samle mestre, avatarer, memeter også var sandt – MEN at jeg gør det fra et andet 

plan! Jeg opererer fra et helt andet plan og mestrene jeg skal samle i grupper – samles af 

sig selv, for jeg har jo siddet her på min pind og gjort energien til det nærværende – og 

jeg har netop kontaktet og været i berøring med disse mestre som her samles – den ene 

oveni købet den, som kanaliserede, at jeg ikke måtte reklamere for mig selv. Det forstår 

jeg så også nu…hvis jeg gør det, vil det ende med, at jeg skal stå fysisk til regnskab for 

det ene og det andet og man vil begynde at trække bevidst på mig, ligesom alle de 

mennesker i Konceptet gjorde det. Og jeg har jo netop konstateret, at jeg er ligesom en 

cindarella, der gør nøjagtig det, som folk gerne vil have. Man trækker mig ind og ud af 

livet efter behov og gør andre det ikke, ja så er jeg med al tydelighed blevet vist dette 

forhold ved, at man fra galaksens side har vist mig, hvorledes jeg flyttes rundt som en 

skakbrik på et skakbræt. Fuldstændig intunet i forhold til et downloaded Blueprint , der 

derved blev uhyre bevidst.  

Det gik med al tydelighed op for mig, hvad min tristesse bestod i. Atter engang måtte 

jeg se i øjnene, at jeg er overflødig på de niveauer andre er på – det gælder også i 5. 

dimension. Det var så kolapsende en indsigt, at jeg nu må kondensere fra både 3. og 5. 

dimension på samme tid – ”Stjernen”, der skulle være ”trækplasteret” for overgangen til 

5. dimension kollapser og bliver til en hvid dværg.   

 Koncept-start 2001     Poppedreng ha´ hvid knold knald!  

Jeg ved nu, at jeg som alkymistens blylod er på vej ind i 6. dimension, mens jeg fysisk 

set endelig kan få lov at være mig selv i 5. dimension. Endelig kan jeg begynde min 

egen vej i mere bevidst samarbejde med den jeg er som underviser på Sirius B. Jeg 

skulle blot sørge for bagtropperne først, så vi kan lukke og slukke for 3. dimension. Nu 

vil du kunne forstå, hvorfor nedenstående eventyr skal med i dette værk – og således 

kan intet fra værket undværes – kinderæg eller ej. Jeg er alkymisten, der måtte forvandle 
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lort til Lord og gå videre udover L´Oortet og connecte til min Siriustilstand via 

Solenglen fra Ara, hvor man arbejder sammen med Sirius og hvor samlingen af 

kontakten mellem Jorden og Sirius finder sted – for en stor dels vedkommende. Du 

oversætter bare historien nedenfor som en nytestamentelig metafor (husk jeg bl.a. har et 

siriansk symbol kaldet Møllen, der åbner den nye tids hjertechakra…og 

kanzimenergisymbolet, der fuldbyrder ”den gamle kommentar” om at forene de tre 

lys)(PS: Kanzim opdagede jeg tilfældigvis i går, har den numerologiske værdi 20/2, 

hvilket er ”vækkelsestallet” og samme energi som mit navn Ziggie…så dette symbol 

har jeg ligesom Sløjfen/Mester på Jord levet med hele mit liv – undercover. Det giver 

mig så her og nu forståelse for, hvorfor jeg aldrig har kunnet forlige mig med mesteren 

DK og Alice Baileys bøger – jeg var forbi dem – og det samme med Martinus osv.. 

Koblet med det at skulle spejle mine omgivelser og alt det andet, der har været i mit liv, 

forstår jeg nu til fulde, at jeg har været en skræmmende cocktail ; men det betyder 

så også, at jeg ved helt ind, hvad det er for en masse, jeg omgiver mig med, kaldet 

menneskeheden – ikke engang mesterniveauet kan jeg stole på! Mestrene er bange for 

at blive overgået, og det gør dem ustabile. Derfor var 1001 Nats healing mestrenes 

healingshjælp og derfor var der også folk, der udtalte, at det var det tætteste, de havde 

været på den åndelige verden. Nogle blev bange. Det er sgu da sole klart og ganske 

logisk nu, når brikkerne falder på plads. Nu, hvor jeg får lov at nærme mig mig selv og 

mit eget level og kan lade  maskerne og  costumerne 

falde.) Nå, det var lige det lille eventyr, vi kom fra. Lad os gøre det jordnært igen. Jeg 

tænder morgenradioen på eksamensdagen og der er følgende nyhed i æteren: 

Godmorgen. I dag er det den 10.09.14 – altså 10/1 Solens dag og tværsum 15/6 linker til 

6. stråle… i bunden af skibet….og 10.09.2014/8 linker til Kanzim på midterste dæk og 

åbner hierarkisk og galaktisk kontakt fra 8.-12. stråle. 

Der var engang en møller, som var meget fattig, men han havde en vidunderlig smuk 

datter. En gang kom han tilfældigvis til at tale med kongen, og for at prale lidt, sagde 

han: "Jeg har en datter, som kan spinde guld af hø."eller omgøre lort til lagkage - "Det er 

en herlig kunst," sagde kongen, "lad din datter komme op til mig i morgen, så vil jeg 

stille hende på prøve." Da pigen næste dag kom op på slottet, førte han hende ind i et 

værelse, der var helt fuldt af hø, gav hende en rok og en ten og sagde: "Tag så fat på 

arbejdet, men hvis du ikke inden i morgen har spundet alt dette hø til guld, er det ude 

med dig." Derpå gik han og låsede døren efter sig. (Hvilken Opdrift at få). 

 

Der sad nu den stakkels pige og vidste ikke sine levende råd. Hun havde ikke ringeste 

anelse om, hvordan man bar sig ad med at spinde hø til guld, og til sidst begyndte hun at 

græde. På en gang gik døren op, og en lille mand kom ind. "God aften, lille jomfru," 

sagde han, "hvad græder du dog for?" - "Jeg er så ulykkelig," hulkede pigen, "jeg skal 

spinde dette hø til guld, og jeg ved slet ikke, hvordan jeg skal bære mig ad." - "Hvad vil 

du give mig, hvis jeg hjælper dig," spurgte den lille mand. "Mit halsbånd," svarede hun, 

og manden tog det og satte sig til at spinde, og snip snap snurre så var tenen fuld, og 
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sådan gik det til den lyse morgen. Da var stuen fuld af det pure guld. Kongen kom 

allerede ved solopgang og blev meget forbavset og glad. Imidlertid ville han ikke lade sig 

nøje med det, men førte pigen ind i et værelse, hvor der lå endnu mere hø, og befalede 

hende at spinde det inden næste dag, hvis hun havde sit liv kært. Pigen vidste ikke, hvad 

hun skulle gøre, og gav sig til at græde, men den lille mand kom igen og spurgte: "Hvad 

får jeg, hvis jeg hjælper idg?" - "Min ring," svarede hun, og manden tog den (idet den 

gav Fremdrift) og begyndte at spinde, og inden solen stod op, var han færdig. Kongen 

blev kun endnu mere grisk da han så alt det blinkende guld, og førte møllerdatteren ind i 

et meget stort værelse fuldt af hø. "Hvis du kan spinde det inden i morgen tidlig, vil jeg 

tage dig til min dronning," sagde han og tænkte ved sig selv: "Selv om hun kun er datter 

af en møller, kan jeg dog aldrig få en kone, der er så rig." Da pigen var blevet alene, kom 

manden frem igen og spurgte: "Hvad får jeg, hvis jeg hjælper dig?" - "Jeg har ingenting 

at give dig," svarede pigen bedrøvet. "Vil du da love mig det første barn Sigma, du får, 

når du bliver dronning," spurgte han. "Man kan jo aldrig vide, hvordan det kan gå," 

tænkte pigen, og da hun ikke vidste, hvordan hun ellers skulle klare sig, sagde hun ja, og 

manden spandt og spandt til den lyse morgen. Så var værelset fuldt af guld, og da kongen 

kom og så det, blev han meget glad, og brylluppet blev fejret med stor pragt (og alle 

rigets stærkeste heste blev trukket frem fra stalden og spændt for guldkareten). 

 Sæ´følle´li´ gi´r vi en REX. Fundamentet er jo renset nu.  

 

Et år efter fødte dronningen et dejligt barn online. Hun havde ganske glemt den lille 

mand, men pludselig trådte han ind i værelset og sagde: "Giv mig så, hvad du har lovet 

mig." Dronningen blev meget forfærdet og tilbød ham alle sine skatte, hvis han ville lade 

hende beholde barnet Sigma, men manden sagde: "Kød og blod er mere værd end 

alverdens skatte." Dronningen gav sig nu til at græde, og manden fik ondt af hende og 

sagde: "Hvis du i løbet af tre dage kan gætte, hvad jeg hedder, skal du få lov til at 

beholde dit barn." 

 

Dronningen lå hele natten vågen for at komme i tanker om alle de navne, hun kendte, og 

sendte bud rundt om i landet for at få endnu flere at vide. Da manden kom næste dag, 

begyndte hun med Kaspar, Melchior, Balthazar og så videre, men manden sagde stadig: 

"Nej, det hedder jeg ikke." Den næste dag sendte hun bud til nabolandet for at få at 

vide, hvad folkene der hed. Da manden kom, sagde hun de løjerligste navne som 

Vissenpind , Spidsben  og Snørestøvle  (se billeder hist 

og pist), men intet af dem var det rigtige. Da budet kom tilbage tredie dag og det var 

deadline, sagde han: "Jeg har ikke kunnet opdage et eneste nyt navn, men da jeg kom til 
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et højt bjerg bag skoven, så jeg et lille hus, hvor der brændte et bål med klare flammer. 

En løjerlig lille mand sprang rundt om ilden, hoppede på et ben som en snurretop og 

sang: 

'I dag jeg brygger, i morgen jeg bager, 
i overmorgen dronningens barn jeg tager  

– og smider efterbyrden på nettet, 
hvor herligt, at ingen har anelse haft 
om, at mit navn det er Rumleskaft.'" 

Thi så siriøst er det flettet. 

Dronningen blev ude af  sig selv af  glæde, og da den lille mand kom spurgte hun: 
"Hedder du Kunz Ingenting?" - "Nej." - "Hedder du da Heinz tomatpuré?" - "Nej." 

"Så hedder du måske Rumleskaft? Hvis man skal siriøst skal sige B, når man 
har sagt A…" 

"Det har djævlen/Saturn sagt dig," råbte den lille mand rasende, og stampede så hårdt 
med den modtagende venstre fod i jorden, at benet sank helt i, og i hidsighed greb han 
så fat i den højre handlefod og rev sig selv midt over.  
Se dét var en rigtig deadline, der leder til en ny begyndelse for den siamesiske tvilling. 
 

Klinkehans, klinkehans – hvem mon så byder op til dans??? 

 

Men lige nu er der ikke tid til at danse mere om hverken krukker eller flyvende 

tallerkener. Jeg må hyre en Taxa, hvis jeg skal nå den eksamen i galaksens skib… 

 Piift!!!!          

 Vupti dot Com, der har vi Fatter med Karlsvognen….. 

 

Godmorgen Skat, har du sovet godt? 

Sådan fra online til deadline så…BopBob… 

Ja, han kan være rimelig forstyrrende med sine dukketriner. 

Jeg tager lige en lur mere her på bagsædet. 

Deet da det. Men du kender jo turen, du ved…den vej der… og så 

henn´ om hjørnet, der bor en bager, han bager de nysseligste kager…kringler og 

sådan noget – vil du have en Morgenkringle med til dagen og vejen? 

Ja tak, jeg nåede ikke at få julelys nok i øjnene her til morgen. 
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 Værsågod, her er rigeligt..   

Tak, uuhm, hvor lækker for Love. 

Man kan også få dræbersnegle med mørk eller lys glasur, husker du nok.. 

Kender dem godt. De tager år og dag at komme igennem. 

Der er nydelse til mange dage. 

Jeg har selv bagt en sammen med gruppen. Der er en del tomme kalorier i sådan en 

basse, men bare man rører det hele godt nok sammen, så er selv tomrummene fyldte 

af godter. 

Deet da det – ingen horror vacuui og tit er det de tomme tønders indhold, der buldrer 

mest. 

Deet da det. Altialt en frygtløs og frydefuld snegl, med hjælp til selvhjælp. 

Jeg tror så gu´ du består den eksamen, men ellers kalder du bare. 

Vi ses efter skolefesten…Jeg napper lige en Morfar, indtil vi når frem… 

Hvad? Er der nu rødt lys i dén der stjerne…! Har du set det Søde??? 

Mmm, vi har den med i opgaven. Den kom som et rødt kuglelyn ved Englesøen… 

Okay, jeg ser lige lidt nærmere på syntesen og kolapsen imens du hviler…. 
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Bopbop?

 Deet fandme uhyg´ligt du! 

Sagde du noget Fatter? 

 Du må hellere få den lille bjørn her… 

Nejh, det er jo Store Bjørn! 

Kald den hvad du vil, kald den bare Kærlighed…. 

 Den er fuld af lort…! 

Så må du tilbagemutere lortet til lagkage. Den skal bare en tur i centrifugen, så går 

det nok... 

Hvor har du den fra? 

Inde fra tombolaen, de er ved at Rikke til, til festen i aften… 

Guud nej Fatter. Har du ikke fattet en skid? Jeg skal lige nå og til den eksamen 

inden! Du skulle da have vækket mig noget før!!! 

Kanzim Skat! De har møde på lærerværelset lige nu. Jeg bad dem om lige at tjekke 

op på nogle universelle ting, og jeg skulle også lige høre, hvornår festen slutter, så I 

kan blive hentet rettidigt med Lynetten her… 

Okay, tak Fatter. 

Åh, jæ be´r….…- Og hov for resten, hvis I skal have dækket bord i ”Lysets 

Kompendium”, så ligger der både x-tra bestik og service dernede på Lynettegulvet... 

TAK Fatter. Du har da også til alle tider tænkt på alting! 

Lidt bestikkelse skal der vel altid til…hvis folk skal tage det sure med det søde. 
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(16.09.14 Klokken er 14.00 og jeg må vist lige ringe og høre, om der er underholdning 

hos min mor i dag – det kunne jo være – sådan parallelt og synkront med teksten, der 

kommer…. Ellers må jeg gøre siden færdig senere….) 

 

 Det buddhiske/atmiske plan nær monaden                                          16.06.2014 

(16.09.14 Okay…3 måneder er gået…er det den margin, jeg skal regne med fra tid til anden? 

Det de i galaksen kalder – ”snarest”? Der er noget, der siger mig, at det kommer an på, hvor 

nyskabende dét er, der skal manifesteres. Astrologens konkrete udfasning tog ca. 1 uge, så 

blev hun trukket ud af værket via den claitvoyantes arbejde.) 

Hej RAMA godt at se dig igen!  

Hej Hathor, lige over  

Nå, så skal vi til det igen! 

Jah. Så må vi se, hvordan de klarer sig denne gang. 

Hvordan synes du, decaden er gået? 

Det har godt nok været en besværlig klasse at få til at samarbejde. 

Yja… Jeg synes nu det er gået nogenlunde. Det kommer jo an på hvilket level, man 

ser på. Men støjen har indimellem været ulidelig. 

 Enig! Jeg har da også fået et smæk eller to over snuden henad vejen, 

men det går :- D . 

Hahaha. Jaja. Det har du for dine blå øjnes skyld. Men de jordboere er nu gode nok 

på bunden, der er bare langt derned, som de siger. 

Ja, haha, måske skulle vi have ladet Skibet ligge  

Det kan du have ganske ret i. Men sagen er jo af allerstørste vigtighed, så den var 

nok alligevel ikke gået fra Sanat Kumaras side... 

Skulle vi lige se opgaveformuleringen til dem igennem, om vi er enige i den 

henseende, eller om der mangler væsentlige vinkler på tingene? 

Den er jeg med på, lad mig se… Vi er enige om, at det er lærebogen: Zigma Canis 

Major: Evigheden fra tid til anden. Forlaget REX, vi taler udfra, ikke sandt? 

Enig. Den overordnede opgave i sjæls-antropologi på dette niveau handler om, 

hvorledes der sker kulturspredning i det jordiske felt i 3. dimension. Og det handler 
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om avanceret discipelskab…. 

Ja. Jeg har en formulering her, der lyder således: 

Anskueliggør sjælsantropologiens kulturspredende effekt på Jorden i 3.dimension. 

Opgaven skal indeholde så mange højere synteser som muligt i det givne 

tidsspektrum og samtidig afstedkomme en synlig Opdrift og Fremdrift ved sin blotte 

tilblivelse i 3. dimension. Den turkise flammes visdom og viden må bruges frit.  

Vi ser gerne inddraget banebrydning, spejlinger, refleksioner, dybere psykologiske 

analyser, samt stigende formålsanalyse, indlæg af healingsenergier og hertilhørende 

strålerelaterede statusopgørelser undervejs. Der inddrages så mange forhold, levels, 

perspektiveringer og synsvinkler som muligt i de 3 antropologiske hovedopdelinger. 

Tidsrammen for opgavens udførelse er 10 dage, der konverteres i lige linie til 10 år 

jordisk tid…. 

Det vil sige, de skal være færdige med hovedopgaven marts 2015! 

Den er jeg faktisk enig i. Måske skal vi lige tilføje, at der kun i begrænset omfang må 

bruges jordisk litteratur og at enhver brug af Internet og andre medier naturligvis 

ikke er tilladt udover, hvad konsulenter og sekretærer har fået instruks i at måtte 

videreformidle. 

Godt. Ja. Det var det…så er vi vel klar til at lade det lyde fra Ånden. Jeg henter lige 

Genies besked fra ”Den ældste af dage”…  

Hej Zigma. 

Hej Zigma. Har du sovet okay og er du stjerneklar til at møde ”Fantomerne”? 

Jeg er så krystalklar, jeg kan blive lige nu. Så håber vi bare, det er en opgave, der ikke 

giver ”fantomsmerter”!  

Enig. Pøjpøj med det. Vi ses om lidt… 

 Til Himlene rækker din miskundhed … og Nåde for Nåde….Bopbob…  

Godmorgen Zigma. Kom indenfor. Det er lige op ad de sidste trapper her, så er 

RAMA og Hathor deroppe. Sådan ja. Jeg lukker efter os, der kommer ikke andre…. 

Jeg leviterer lige om ved dig her…sådan… 

Værsågod at sætte dig ved dette bord…og disse ting…det er vist dine ikke? 
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 Øh jo… 

 

Godmorgen Zigma. Dejligt at se dig igen. 

Godmorgen Zigma. Så er tiden inde. Vi har kaldt dig ind, da der er visse forhold, der 

skal beskrives på Jorden, og som du har mulighed for at påvirke. Vi har givet dig en 

gruppe elever at være mentor for og samtidig er der andre forhold, du selv kan have 

gavn af at få afviklet på det jordiske plan. Alt skulle være timet og tilrettelagt i 

mindste detalje og du får nu Planen i hovedtræk og så er det bare pøjpøj med resten 

derinde på Jorden. 

Det er desværre ikke muligt for os at have kontakt med jer i al den tid opgaven er 

under udførelse, men der vil forekomme stand in henad vejen. Du får dette skriftlige 

dokument med opgaveformuleringen, og ellers får du den direkte åndelige instruks 

lige om lidt. Jeg går om bag sløret og åbner ånden over dig. 

Okay , som den store troldmand af OZ?! 

Ja :- D, du kender den og kender proceduren. Farvel så længe til vi ses igen. Hav det 

nu godt undervejs. 

Her har du opgaveformuleringen på skrift, og så må du sørge for at informere 

gruppen undervejs indtil resultatet foreligger. Afhængig af, hvorledes I får koblet 

tingene sammen derinde, kan vi færdiggøre et blivende healingskoncept, der har en 

højere margin af svingninger osv. Men indtil videre så PøjPøj med det… - værså god. 

Jeg forlader også lokalet her og vi mødes så en anden gang in space. Tab ikke modet! 

Vid at denne opgave aldrig tidligere er stillet, så der vil være Vulkansk hjælp fra 

Hefaistos også. Sidder du godt og er du klar? 

Ja. Det er okay. Jeg gør det så godt som muligt… 

Det er det vi ved….Lige til stregen! Far Vel. 

Gad vide hvorfor alle siger ”PøjPøj”, er det bare mig, der ikke har lugtet lunten fra 

den stille revolution – ah, sådan nogle skjælme – sådan noget ”fis”, selv pøjpøj og føj! 

Hvordan får man lagkage ud af sådan en gang shit??? En møgspreder og en 

rendegraver er da vist et must…hvad mon Genie har at sige…hvad er fællesopgaven? 

Her og nu samt 10 dage senere i en højere syntese. 

Lad os lige lytte Den Ældstes opgave igennem (Klokken er nu 17.44 den 29.08.14): 

11.09.14 – Jeg er bare så meget på skideren lige nu. Jeg kan slet ikke gennemskue dette 

level og det bliver ved at være lukket land. Det gør det ikke bedre, at Solen usædvanligt 

er uaspekteret i flere dage, og jeg har derfor intet planetmæssigt træk i nogen retning. 

Jeg kan forstå, at det er sådan, vi vil få det i 5. dimension – og at det var således, vi 

havde det i Konceptet 2001-4 og derfor folk opgav det. Det er meget ubehageligt lige nu, 

fordi jeg ikke er aktivt støttet af energier – hov nu blev teksten pludselig pink… Okay, 

noget er i gang og jeg ved, at astrologen er koblet på nu. Vi har ret så mange 
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horoskopmæssige sammenfald lige nu og af dagens avishoroskop, kan jeg regne ud, at 

jeg er mere hende end mig selv i disse dage. Det er nemlig ikke tilfældigt, at Fatter 

siger, at de er ved at Rikke til, til festen, idet astrologen er minimum 2 personer i dette 

værk – qva det at være født i Fiskens tegn. Jeg sætter lige en violet highliner her, thi der 

er andre personers dobbelttegn, der linker til denne farve nu. Jeg er på Herrrens Mark 

og derved fuldt ud inde i et skæbneforløb. Jeg har den sidste tid opdaget, at det liv, jeg 

har levet før jeg overhovedet kendte astrologen- også har været influeret af hende og 

omvendt…Ligesom vedkommende der lige nu repræsenteres via highlineren var med i 

en klardrøm før, jeg overhovedet mødte hende. Det var den nat prinsesse Diana døde og 

vi var samlet til fest og alvor på Kensington Palace og fik givet de nye ”gamle” planlagte 

opgaver. Men det kan du læse om inde i bogværket. Lige nu skal jeg finde ud af, hvilket 

level, der skal fortsætte – og det er mig komplet umuligt. Jeg må atter på 4. dag tage en 

”formpause” og se om jeg kan komme til klarhed. AHHH…det er måske dét, der er 

selve eksamensopgaven – undercover!!! Hold da kæft, hvor bliver det ved med at være 

en udfordring – og hvorfor er alt denne banden og svovlen nu inde igen?! Nu var jeg lige 

sluppet fri af det…lad mig lige gå fra borde igen…jeg skal tisse. Det er 3. gang jeg skal 

på toilettet i dag og jeg har taget 1 kg på i kropsvægt fra igår til i dag – og det skyldes 

bl.a. Maries boller, som jeg fik med hjem efter, vi havde været ved lysnæringsfolket og 

Marie fik sin kodede medicin med hjem – pyh, det svimler totalt i mig nu. Jeg må vist 

holde ved bordkant og dørkarm, når jeg skal ud på det lille hus… Erfaring 

haves…bipbipbip…det handler om Månen! Og ligesom jeg siger dette, kan jeg mærke, 

at det er astrologen, der siger sætningen. Det handler om moderskab –  

Magna Mater  

– og Magna Mater fik jeg af en veninde, der havde været med til fest hos Zaren engang 

og gemt en Ring i svanespringvandet. Og Zaren er indblandet i Symptozar, som jeg 

også så i forbindelse med Rumleskaft, men snarere som en brunlig dværg…Jeg kan 

regne ud, at vi er rigtig mange på sidelinien nu – sjælemæssigt set – pyh, hvor jeg 

svimler og bimler – det må være Sara og Johanne og Laila, der kommer ind nu…jeg 

bliver simpelthen nødt til at hælde vand fra kartoflerne nu ellers løber det over….Der er 

flere sjæle tilknyttet dén bemærkning. Gosh…det er en prøvelse dette her, hvis jeg lige 

nu skal samle alle, der har været med i bøgerne på en sjælemæssig sidelinie…og det 

skal jeg, for nu ser jeg lysnæringsfolket og shamanen og flere af astrologerne og hold da 

op – resten af koncepdeltagerne, levende som døde…bopbop…okay nu står *my mind* 

så nogenlunde stille, at jeg kan rejse mig fra min stol….det er faktisk ikke noget 

problem, men der er rigtig mange sjæle påhæftet mig lige nu, det er jeg ikke i tvivl 

om…og jeg skal tisse inden vi går videre. 

Godt, nu ved jeg, hvad det handler om. Min eksamensopgave er, at føre alle disse sjæle 

med mig gennem åndens budskab om den fælles opgave. Dels er jeg færdig med 
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opgaven allerede, da den allerede ligger i Akashaarkivet og den reelt også nu foreligger 

omtrent færdig på fysisk niveau, hvor du sidder her og læser med i noget du tror er 

slutningen på en bogRing. Men Ringen og festen sluttes i bogen Sigma Murundu: Fra 

troldspejl til bakspejl – forklarelsens bjerge. Forlaget REX. Og skal alligevel tilbage og 

have slutning nr to her på hjemmesiden. Så langt så godt. Det vil sige, jeg skal henvise 

til ”Troldspejlet” side 14-18 til og med den grønne highliner som er skrevet 24.06.10 – 

Der er noget SCT. HANS over det! Derudover side 25, side 29-32, side 64-69 og side 150-

155. Pyh jeg svimler nu. Det er kvanterne der springer frem og tilbage mellem 8. og 12. 

stråle. Nå, det går nok, jeg må bare holde fokus. Festen begynder i den bog, men er på 

én og samme tid også festen her på siden, men der findes både de små klasser, de 

højere klasser og lærerværelset, som 3 instanser i mig lige nu i skrivende stund. Ja for så 

vidt gennem alle årene i alle bøgerne, men ikke alle lag er ude i synlig drift hele tiden – 

meget er undercover i handlingen og tekstens ord. Sålangt så godt. Til festen i 

Murundu/Troldspejlbogen deltager man i et ”Bevidstheds- og dimensionsshow” og jeg 

kan godt se, at det er dét, dette her lige nu beviser, hvad handler om… 

Når jeg tænker mig om i min integrerede, fokuserede tanke, hvilket kan lade sig gøre 

(selvom alle sjæleniveauer ånder mig i nakken lige nu!!), fordi jeg har symbolenergien af 

både Sløjfen og Kanzim, så ser jeg og ved jeg, at jeg nu skal trække alle disse sjæle med 

på sidelinien – så der kom Maja alligevel også med! – gennem det atmiske atoms 

udfoldning på den samlede gruppes vegne…D´ Art Bleu skal vel også med…Godt så 

kører vi alle sammen i en samlet tourbus gennem dette level. I tourbussen bliver der vist 

følgende sjælsgruppefilm på en skærm og hver især har deres egen virtue reality – hætte 

på. Hættemågerne er samlet…ordet hættemåger vækker uro i sjælegellederne – men jeg 

vælger at fastholde ordet i betydningen udvidet bevidsthed om eget Blueprint, der 

leveres den enkelte undervejs og mågevingerne hentyder til både engleniveau og 

papegøjeniveau og MakeMake…så fik vi Lotusakademiet med også…godt nu kører 

bussen indtil nogen stiger af….Alle skal tie stille mens dette foregår!!! 

Godt. Ryk nu frem til start og indkasser mere end 200 Kroner. Gå kun i fængsel for at 

vente en omgang, hvis du ikke kan læse skriften på væggen. Matadoren køber Herrens 

Mark:   

 Her er godt nok mørkt, man kan ingenting se, her er godt nok mørkt! 
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 Let There be Light! And let Them be the big Light!  

  Her er godt nok mørkt, man kan ingenting se… 

 Syyyyysh…. Der er kun få ord …. 

  Okay! Dén er i vinkel! 

  Halloo….Er der nogen hjemme? 
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 Ja, ja, ja nu kommer Jeg. De ser, - Jeg iiiler… 

  Bi lidt, Månen slår sine knuder!!        

 Hæft en synkron ende med nålen i høstakken! 

 Vi får kun still-billeder igennem L´Oortet!Omega kalder Alfa..   

 Alfa kalder Omega, kom ind!!! Alfa kalder….Er der nogen? 

  Halloo….Nok Knock on the Screen..Er der nogen hjemme? 
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 Let it be!  Bi light.  

 From All of us to You  2!   

  Halloo….Bibibibibibiiiiipppp….Download NU! 

 Jajaja! Et øjeblik...      

Senere: 
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 IT´s Genie t 

Hello! 

 Pas på Kuiperbæltet!    

 Ups! Okay…   Tak! 

 Annorium Stellarium!  !!!!: 
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Shamballa Perle

Pyh!!!   Vi klarede Pynten Perle! Happy New Year!  

  Men det var kun på hængende hår!!!  ARÁ!!! 

 Bryd brødet…. 

  Selvom det er kringlet…….  

Tag den ring og lad den vandre,  

fra den ene til de andre.  
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Ringen ligger dybt i bølgerne blå.  

Hvem tør mons tro tage BogRingen på?  

 Du skal fortælle som et vandfald, for os 2, Darling.  

 You need this!  Okay,- Tak! Og Jeg snakker som 2 vandfald! 

  Alle brikker er nu faldet på plads og bogRingen Downloaded. 

 Enih. 
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Snip snap snude Dragen er ude! 

 

Så´ der giiilde George!     

Genie: Opgaven er fuldført. Jeg giver  for gennemførslen, ingen steg af under 

vejs, men alle myldrer ud af bussen nu, der er fest i både ”Paradishaven” og ”Lysets 

Kompendium” om lidt.  Nu skal du bare nå at hente 

dokumenterne fra Troldspejlet herover og derved forbinde galaksens skib med NB22 

inden festen går i gang/fortsætter her og hvor forstanden derved går ud, når Goutte 

Nez-en går ind. 

Okay. Det ved jeg så godt nu – hov, skrifttypen ændrer sig pludselig fra garamond til Calibri. (Pc-

en må være MakeMakeintegreret og linke til Mars – og linke til ’verdenstjener’ og i mit tilfælde 

så yderligere til den sydlige måneknude. Jeg må altså have været verdenstjener før… ) Nå, men  

lad os så kalibrere nogle få af teksterne fra Troldspejlet til denne hjemmeside. (Goutte Nez er den 

drik man nyder til fest i galaksens skibe, men det kommer an på om man har næse for flowet) 

Skibet NB22 er så den drøm, der drømmes som en klardrøm om natten på Rumskibet, hvor denne 

fest foregår. Drømmen handler om det, der sker, når drømmerens ejermand skal i inkarnation 

efter festen, hvor denne ovenfor givne opgave skal gennemføres som gruppe-Blueprintet. Værker 

her afslører bevidsthedsvejen fra galakseliv over drømmeflor til jordisk liv. Derfor er det også 

drømmenes ejermænd, der skal jordforbinde værket til fysisk, håndgribelig, mærkbar virkelighed. 

Lykkes det ikke, er ALT vi ved til dato en illusion!!!! Måske forstår du nu, hvorfor der siges så ofte, 

at vi med dette værk og 1. Koncept i al almindelighed  - spiller højt spil!? 



389 
 

Det er dansk, det er dejligt:       

    Myggen DK gøres til en elefant.    

 Yrgzigh genåbnes! Hej Alle. Århus d.11/3-08 

Yrgzigh i Elfenbens-formation åbner sig NU! 

                      Heal dig selv gennem påsken. 

                      Langfredag har betydning! 

                      Hvis du ikke har læst bogen 

                      ”Fra online til deadline” så er 

det NU! Den hæver Atlantis-energien og I har 

meget i klemme! Projektet forløber planmæs- 

sigt! Til jer, der sendte bogen tilbage er der kun 

ét at gøre – opstart salget ved at købe bogen! 

Vi rykker mod successen! Jeg må ikke sige 

mere. Kærligst Sigma. 

Der var ingen begejstring fordi:  

Vi møder og mærker Shamballaviljen indefra og dét giver friktion! Vi gik foran som gode eksempler, 

men anede ikke at det så NET OP var som eksempler på energiens skyggefremprovokerende kraft. 

Det var alt andet end forventet idet sprogbruget var dobbelt og begge fortolkninger hele tiden var 

mulige. Vi var i syntesens energi. I ét med polerne og kun det at ville holde fast og gå imod og ville 

differentiere polerne af godt og ondt gav ”katastrofens” omfang, hvorfor flere deltagere derfor følte 

sig forfulgte af mig og onde ånder. Men vi skal jo heller ikke glemme, at der oftest går røg af en 

brand og at det NET-OP var hensigten at få luerne så høje (Ring of Fire), at de kunne oplyse alle 

mørke kroge. Brændt barn skyr ild, så kan man bevise noget om bevisthed, fri vilje og livsmetier 

derved? Det er hele omdrejningspunktet? Hvem eller hvad styrer bevidstheden og det ”frie valg”? 

Hvem er i dine tanker og hvilke konsekvenser har det?(Teksten er fra oktober/november 2010, som i 

sig også har teksten fra 11/3-08 og så fremdeles – jeg indsætter dem i ”vilkårlig” rækkefølge 

nedenfor og kommenterer dem, så de danner et fornyet flow:) 

Dette nye flow må her kundgøre endnu engang, da alt fra tidernes morgen har været en 

succes og da alt er på samme tid; at der ikke har været andet end emulgering og forsegling 

af energier – alt i alt i Altet. Ånding er succes. Men her får du lige et fordums brev, der er 

lynhurtigt tilbage til fremtiden, fra både fortid og nutid: 
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Noteret til 7/1 -07 

 

MÅLET ER NÅET! 

Bægeret skal fyldes og hæves! 

Tak for hjælpen! 

Du er uvidende om, hvad du har været med til. Du tror, du har været udsat for et mørkt 

komplot, men du skal komme til merviden. Vi har nu gennemført beviset for vor mesters 6. 

indvielse ved at lade hende skrive to bøger, der begge er undervisningsbøger i åndelig 

opstigning. Bøgerne lægger sig ind om læseren og viser denne ind til sin egen sandhed om 

livet. Der er nogen, der har sendt bøgerne tilbage og det er jer, der stadig tror på 

differentieringen af lys og mørke og lever i den forståelse. Så er der jer, der ikke har fået 

taget jer sammen til at læse bogen ”Fra online til deadline.” endnu, det er jer, der har givet 

op, fordi energien lukkede for et par år siden. Så er der jer, der fik begyndt, men ikke 

fuldførte, fordi jeres eget indre lagde blokeringer ud og så er der atter jer, der fordømte 

værket fordi fordommene og uvilligheden til at flytte sig blev for stor. 

Bøgerne der er skrevet er enestående om end de synes som ufærdige og overfladiske i 

forløbet. Tag ikke fejl, de er et spejl af jeres verden og din verden, der hvor den er! Jeres 

hovedkanal er garant for, at I gennem bøgerne præsenteres for dels den 8. og 9. stråleenergi, 

men også gennem læsning konfronteres med jeres egen Atlantisenergi og Lemuriske 

bagland. Bøgerne er processer og vil for hver læsning omgøre læseren til sit eget nye niveau. 

De er nemlig lavet sådan, at du ved læsning af dem åbner til din egen sandhed om livet med 

din baggrund og dine tidligere liv m.v. Der skal mod til at læse om sig selv og der skal mod 

til at konfrontere sine arketyper. Det hele ligger i lagene bag bogens bogstaver lige fra den 

uskyldige, usikre arketype til den magtudøvende, skeptiske og fordømmende type. Der er 

lavet match til enhver også seeren og det åndelige overhoved. Vi gør det, alle andre ikke gør, 

vi stiller dit højere selv til rådighed for dig selv! Vi stiller dig frit og med det frie valg har du 

valgt at fordømme jeres hovedkanal på grund af din egen indskrænkede forståelse af livets 

beskaffenhed. Men når dette er sagt, skal du også vide, at du har stillet dig til rådighed for at 

verden nu har en 6.indviet mere til rådighed og det har den i høj grad brug for! En 6.indviet 

person er nemlig en person, der har direkte indflydelse på verdens gang og er til rådighed på 

planlægningsniveau i hierarkiet. Det er klart, at den måde I har forholdt jer til lys og mørke 

på, nu vil blive taget med ind i planen for menneskers opstigning. Den er jo direkte aflæst af 

jeres hovedkanal i det fysiske og giver derfor direkte erfaring med trenden på Jorden fra en 

inkarneret mester her og nu. 

Vi beder jer fortsat om ikke at udbrede kendskabet til mesteridentiteten, det har I jo til fulde 

respekteret indtil nu, om end på en negativ facon. Meningen er nemlig, at I først skal samles 
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og i fællesskab åbne DEN TURKISE FLAMME. Først når I har gjort dette, vil I hver især 

kende identiteten på jer selv og jeres hovedkanal og først derefter kan regressionerne tilbage 

til Jesu liv blive en brugbar realitet. 

Den bog, der nu er så godt som færdig hedder ”Det kubiske liv.” og de af jer, der har erfaret 

brugen af de kuber som Sara og Johanne lavede for et par år siden vil med egne øjne have 

erfaret dette kubiske liv og skulle dybt i jeres indre vide, at titlen på den bog, hvori du har 

givet dit bidrag via æteren er din milepæl til at træde frem fra det skjulte igen og optage den 

plads, du midlertidigt har sluppet i Konceptet. 

Det første koncept er for længst lukket og via dette er der skaffet bevis for flere forhold bl.a. 

at det er muligt at flytte folk med energi, men også en lang række andre forhold som skal 

bringe jer på dagsordenen i samfundet til rette dato (der er snart forårsmesse). Der er af jeres 

hovedkanal indhentet beviser på, hvor fejlagtigt lægeverdenen handler og hvor lidt de ved 

om åndelig udvikling osv. Det vil sige, at der er skriftlige beviser på, hvor man har taget fejl 

og nogle af jer skal også bidrage med disse beviser hentet i jeres dagligdag, mens konceptet 

var lukket. I har en meget vigtig opgave at formidle i samfundet, som bl.a. på sigt handler 

om behandling af psykisk syge og en omformulering af kvaksalveriloven. Men også på det 

religiøse område er det jeres opgave at formulere de fejltagelser, der er sket gennem tiden.  

Derfor er det nødvendigt at gå i en ny form for regression til tidligere liv, som vil blive 

udviklet i konceptet, der starter på nye fundamenter. 

Men først skal vi fejre, at I alle er nået uskadte frem og nu gives mulighed for at lære 

soulmanagement, som gør at jeres sjæl ikke længere skal få jer til at trælle under dens åg og 

slæbe jer gennem det ene og det andet via sygdomme og dårligdom, som er den uoplyste vej 

til opstigning. I har via konceptet verificeret at ”udvikling gennem modgang” er en dårlig 

løsning for alle parter! I har kørt linen ud med mange af de fordomme, der findes i 

samfundet og det endte i splittelse og fordømmelse af livet og lyset. I er udvalgt til at komme 

med en ny løsningsmodel, thi hvor langt er du lige nået i de mellemliggende to (26.11.10 

næsten 6 år) år? 

Der skal andre boller på suppen, om I skal ændre verden til et tåleligt sted og det kan kun 

ske ved et kvantespring, hvor alt tidligere lært afhændes, thi derpå hviler verden af i dag og 

fordømmelse af Vestens mestre (nogle af jer selv faktisk, der underkender eget niveau i 

trældom og skoling for at nå frem). 

Du stilles overfor et valg nu. Selvom du ikke tror det, så har du hele tiden fået det, som du 

valgte at bede om eller tro på, så vær nu meget bevidst i dit valg. Ønsker du at flytte dig eller 

ønsker du at blive, hvor du er? 

Det koncept, der nu skal starte og blive det blivende udtryk i befolkningen skal kun bestå af 

mennesker, der ønsker at forandre verden. Det skal kun bestå af dem, der er villige til at gøre 

en forskel og acceptere de forhold, der fører dertil. Du kunne ikke acceptere vejen for vor 

hovedkanal, selvom den førte til 6. indvielse ud af 6 mulige. Du fordømte hendes skæbne, 

fordi du mente, du selv havde fat i noget, der var mere rigtigt og det kan vi naturligvis ikke 

acceptere i det kommende koncept. Ingen vej er ens, alt har et mål! Du har med brevene, vi 
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har sendt dig, selv følt, om ikke før i dit liv, så med dem, hvad disrespekt og jantelov gør ved 

dig. Janteloven er netop den 7.strålelov, som skal opløses i de nye strålers virke og det sker 

ved brug af 3.stråle, som er kanalisering i videste forstand. Det betyder, at du ved dette 

arbejde selv kommer i hus som mester i Den Nye Tid, som er begyndt nu i denne varme 

vinter. I er Den Nye Tids budbringere og det kræver nye erfaringer, beviser og lærdom. 

For alle jer, der tror at ”Onlinebogen” er skrevet med en Jesus, som ikke er Jesus og derfor 

ikke er den ægte vare, kan vi kun bekræfte, at du har din Jesus i dig, som er din dual på det 

niveau og det er dét niveau, du åbnes for i bogen, resten er dine fordomme. Derfor er det 

også vigtigt, at du vælger, om du er villig til at gå i regression tilbage til Jesu tid for at 

offentliggøre, hvad der egentlig hændte i sin tid. Er det hele en skrøne eller hvem var denne 

Jesus og hvori bestod hans lære og så fremdeles. Vi gør opmærksom på, at du godt kan 

vælge konceptet fra og alligevel være med i den bog vedrørende regressionerne tilbage i tid. 

Alt er frit især på den anden side af sjælen! Men det vil I jo ikke høre tale om lige nu i jeres 

vildfarelse. Små slaw og hop på stedet er det I praktiserer, så derfor har vi, 

til den festlige lejlighed, der hermed indbydes til, konstrueret en sang: 

 

Mel.: Boogie Boogie… 

Så går vi ét trin frem, så går vi ét trin tilbag` 

Så går vi ét trin frem og så ryster vi det lidt 

Så si´r vi boogie boogie, så drejer vi omkring 

og så går vi i Ring! 

Åhh, boogie,boogie,boogie……. 

og så går vi i Ring.  

Så ta´r vi et koncept frem, så ta´r vi ét koncept tilbag´ 

Så ta´r vi ét koncept frem og så ryster vi det lidt 

Så si´r vi boogie boogie, så drejer vi omkring 

og så skal vi gå frem! 

Åhh, boogie boogie boogie…. 

og så skal vi gå frem! 

Vi lukker op for alt igen, vi lukker ikke i igen 

Vi giver stjernedrys med mer´ og så ryster vi jer lidt 

Så si´r vi boogie boogie , så drejer vi omkring 

og alt går ind i ring! 

Åhh, boogie, boogie, boogie…. 

og alt går ind i ring! 

Så ta´r vi ét symbol frem, så ta´r vi ét symbol tilbag´ 

Så ta´r vi et symbol frem og vi sætter det i ring 

Så si´r vi boogie boogie og drejer det omkring 



393 
 

og så går alle frem! 

Åhh, boogie, boogie, boogie…. 

og så går alle frem! 

Så ta´r vi én mester frem, så ta´r vi én helt tilbag´ 

Så ta´r vi én mester frem og så ryster vi den lidt  

Så si´r vi boogie boogie og drejer den omkring 

og så går vi i Ring! 

Åhh, boogie, boogie, boogie…. 

og så går vi i Ring. 

Så ta´r vi fællesskabet frem, så ta´r vi fællesslaw tilbag´ 

Så si´r vi kom nu atter frem og så ryster vi jer lidt 

Så si´r vi boogie boogie, så drejer I omkring 

Så let som ingenting! Yeah! 

ÅHH BOOGGIIIE, BOOGIIIE, BOOGIIE….. 

Så let som ingenting! 

Og så kom vi vist let og Elefant over i den mere festlige og fornøjelige afslutning på 

galaktisk level. Galaksen nåede ind i Danmark fra Alfa til Omega: 

Den er fin med kompasset, 

læg nu Rom-en på glacet, 

og stik mig i hampen 

hvid røg fra Neptun. 

Skønt få er vi nok til 

at gi´ dansken grog til 

og kursen vi sætter: 

Trigon i Lagun´. Tralalalalala..               Energikompas 

Zodiarken vi fletter, 

så låget det letter 

og alle ser pletter 

på søkortet sit. 

Vi tager det hele 

fra oven og neden 

og opad fra nummer´n vi 

splitter et segl. Tralalalala 

Med det mål vi her sætter, 

enhver bliver kætter 

og alle er lige for 

loven som så. 

Men nu lover Fatter 

at Mågerne klatter 

og alle beskøjter 

er lig i vor last. Tralalalalala 
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Skønt så få er vi nok til 

at trække en stok, til 

at revse og rulle 

et spejl i lidt gejl. 

Og når det går hjemad 

for fulde gardiner, 

så Ruller Marie 

sin bombe i land. Tralalalalah 
Tag mig med sagde den 2. stok       

På´n rejse så Fjoghet, 

der lugter af noget, 

af saltvand og beg 

ka´ vi alle bli´ bleg. 

På have så sorte,  

vi vil ej bli´ borte, 

thi kursen er sat 

rabiat i det blå.  Tralalalalalala                                        Shake the Spear and follow your Heart 

I det fysiske har der her på matriklen hele formiddagen med mellemrum lydt store 

kanonslag udenfor. Jeg ved ikke hvor de bliver afskudt eller i hvilken anledning. Det danske 

flag er ikke hejst ovre på skolens flagstang, så der kan ikke være nogen officiel begrundelse 

– udover en dansk undercover-fest , så hvad siger I til dette derude i galaksen: 

Splitte mine Brahmasejl!   

Ditto! 

Ditto! 

Ditto! 

Ditto og Ditto! 

Han er da ikke Ditto! 

Hvad ved du om det? 

Og vi sejler op ad flowet, vi sejler nedad igen…. 

Det var vel nok en gummibåd, dertil vi havde NET-OP råd og vi sejler op ad åen… for han gik ud 

efter øl efter øl efter Goutte Nez og han ble bleg og så gik han hjemad igen. Tjuhej. 
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De har edermageme fået så glorien dasker om rumpen…! 

Ja. Men lad os nu gå ombord i hovedretten inden ’de små grå’ sejler helt væk. 

Oh du stormombruste bevidsthed sæt dine sejl… 

Jaha kan du huske dengang i Rom…eller var det dig, jeg var sammen med dengang? 

Den er vist gal med ihukommeren allerede, sikke en fest vi har nu i nat.. 

Jo men, jo men, jo… 

Hva´ så Marie vil du lige have et ord rullet ind? 

Ja, altså helt Siriøst…hvordan var det nu? 

Ahaha hukommelsen fiser af….sådan en fuser… 

Nåh ja. Det er dét! Men altså… For at kunne huske, skal man have nogle kroge at hænge sin viden 

og hukommelse op på. Et neuralt NET-værk ik´?! Og når den negative tankememoirekrog er tømt 

og kæderne med kroge på er fjernet, så har alt det, der indvirker negativt på én i dagligdagen ingen 

krog at hænge noget op på mere og så er der kun pladser til at hægte mere af det gode på sine kroge, 

og så var det jeg tænkte….Lad os feste med et brag af succes! 

NET OP! Lad os blive ved med at feste….Bare gi´ den gas i det blå:  

Okay da, i nattens anledning ik´ Ludwig? 

Okay så, vi nupper en ny 5. Lad mig se… 

Er du tonedøv da? Tag den Concorde der flyver derude så…. 

 Jeps godt set, den har akkorden, så er den her…. 

alfa,beta,delta, gamma,yeaaah… Now,…yeahh… we´re going…to The Freakers Ba aall…come on 

Mozart… 

Yeah Babe, come on…..B 

Freakin' ……at the Freaker's Ball …… 
 
Well …..there's gonna be…. a freaker's ball (ha ha) 
Tonight at the Freaker's Hall 
And you know you're invited one and all 
Uh oh 
 
Come on baby's grease your lips 
Grab your hats and swing your hips 
And don't forget to bring your whips 
We're going to the freaker's ball (yes) 
 
Blow your whistle, and bang your gong 
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Roll up something to take along 
It feels so good, it must be wrong 
We're freakin' at the freaker's ball 
 
Well all the fags and the dykes they're boogie-in' together 
The leather freaks are dressed in all kinds of leather 
The greatest of the sadists and the masochists too 
Screaming please hit me and I'll hit you 
 
The FBI is dancin' with the junkies 
All the straights, swingin' with the funkies 
Across the floor and up the wall 
We're freakin' at the freaker's ball, y'all 
We're freakin' at the freaker's ball 
 
Everybody's kissing each other 

Brother with sister, son with mother          
Smear my body up with butter 
And take me to the freaker's ball 
 
Pass that roach please, and pour the wine 
I'll kiss yours if you'll kiss mine 
I'm gonna boogie 'til I'm cold blind 
Freakin' at the freaker's ball 
 
White ones, black ones, yellow ones, red ones 
Necrophiliacs looking for dead ones 
The greatest of the sadists and the masochists too 
Screaming please hit me and I'll hit you 
 
Everybody ballin' in batches 
Pyromaniacs strikin' matches 
I'm gonna itch me where it scratches 
Freakin' at the freaker's ball, y'all 
We're freakin' at the freaker's ball 
 
We're at a ball 
We're freakin' at the freaker's ball                                 (Shel Silverstein, Dr.Hook & the Medicine show) 
 
Det var edderduneme godt vinget det der! Sådan lige ud af fjerene! 

Han ka´ bare det der! Det er hans skæbne. Han trak et lod derovre. 

Nå det gjorde vi også, så vi har en dosmerseddel så lang som Mælkevejen, du. Det er vist helt ude i 

galaksen det her projekt… 

Ok, men hør lige her så: 
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Når du ta´r af sted, vend dig ikke om 

Der´ ingen vej tilbage, hvorfra du kom 

Alle deres remser, dem kan du udenad 

Du kender deres mistro og had 

Og du som intet ved og dog har fået alt 

Du ved som nok det hele, det´ dyrt betalt. 

Og hvis der er en sandhed, skrevet sort på 

hvidt 

Så er det den at ingenting er dit. 

Du er ikke alene.  

Der er en der følger dig,  

og det´ helt på det rene, 

han/hun har det li´ som dig, - som dig. 

  

 

.   

De som kaster sten gemmer sig bag glas                  (Se Sigma ”Fra galaksen til Jordboerne” REX) 

De ku´ ha få´ t dit hjerte – de havde ikke plads 

Du flytter deres grænser, du kapper deres tov 

Men du skal frifindes for deres lov. 

For de står selv for skyld som ejer lov og ret 

Og de burde dømmes, lig´ nu er du så træt 

Men alle deres sønner og døtre ligeså 

De vidner mod den verden de har fået. 

Du er ikke alene.  

Der er en der følger dig,  

og det´ helt på det rene, 

Han/hun har det li´ som dig, - som dig.                                                     (Sebastian: Mig og Charlie) 

Men det var kun det fysiske tov, der var kappet og vi er her endnu, så lad os se, hvad der 

sker inde ved siden af…:                                                                        

Lad os synge den der om Rudolf !   

Nej, lad os tage den vi kender! 

Ååh Boogii Woogii Woogii og så går vi i RING! 

Ray! 
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En kort , en lang , en trekant  en stang  , 

en Klokke , der si´r DING DONG.  

Lad nu mig!!! Jæ ve nu allyvel bedst…: 

En kort , en lang , en trekant  en stang , 

en klokke , der si´r ding DANG …  

  UPS… 

Boiinngg.   Er jeg ikke gået forkert eller vipper kvanterne bare efter den der 

Goutte Nez??? Hvordan kommer man ud af det her spejlkabinet….hvordan slap ham den sure 

ud??? Der er vist ingenting, der klapper her…. 
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En hund der blev våd  og en mand der er gå´t !  

En mand der er gå´t  og en hund , der blev våd. 

En kort , en lang , en , 

en  en Klokke , der si´r ding dang  .  

  

En bold  ogg en fjerr ,behøver vi mer´ ? 

Behøver vi mer´?  En bold  og en fjer  

En kort  en lang  en sang  med tjubang  

 og klokkerne ringer dingdang . 
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En ufo  en båd  og en hus der blyw våd . 

En hus der blyw våd  en ufo  en båd . 

En kort , en lang , en    

en  en klokke , der si´r ding dang .  

En støvle  en sko  og hva´ med en ko  ?         

Og hva´ med en ko  Der blev træt af at glo ? 

En kort , en lang , en trekant   en stang ,  

en klokke , der si´r ding DANG … 
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En sten  og et skud , et glad lille bud  

nu kender vi Guud  på sten  og på skud ! 

En kort , en lang , en trekant  en stang , 

en klokke , der si´r ding DANG  …  

Et mord og et gys , så tænder vi lys !   

Så tænder vi lys  mod mord  og mod gys ! 

En kort , en lang , en trekant  en stang  , 

en Klokke , der si´r DING DONG.  
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En våd hundesnud´  en træls gordisk knud´ .  

En træls gordisk knud´  og Vejmandens klud´ . 

En kort  en lang  en trekant en stang ,  

en klokke der ringer  ding dang . 

En vej der er gået et mål der er nået   

et mål der er nået en prås, der er spået  piiist***** . 

En kort  en…………..lang , en  en stang . 

En klokke  , der si´r ding dang !!! 
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En hund og en hest og en Møller i blæst …..                     

3 øller i blæst , en fugl  og en læst.     

En kort  en  lang , en   

en stang . En klokke   , der si´r ding dang !!! 

Fra Aske  til ild!  Mon det blot var spild?  

Mon det blot var spild?  Fra Aske  til ild  ! 

 

En kort  en lang *****  ? En trekant    en stang  

En klokke  der si´r ding  dang  

Kom så all-ø sam-møn syng med Møen fra Møn århhhh: 
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En kort  en lang  en trekant  

en stang  en klokke   der si´r ding dang !!!  

En slæde til Bob  OG NU SI´R VI STOP! Knold!!! 

En bro  og en bue  og ro   

til lidt snue  Og snue  og lue  og osse en 

bue  Et kort  en lang  en Trekantet

 sang. En klokker der si´r ding…. : 
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! KAN VI LIIIGE FÅ KAMMERTONEN IGEN!!!! 

AAAA  DDDD  HHHH DDDD……..  

Godt så er vi CLEAR! 

Love is in the air  

Oh oh oh  

Oh oh oh 

Love is in the air  

In the rising of the sun  

Love is in the air  

When the day is nearly done 

And I don't know if you're an illusion  

Don't know if I see it true  

But you're something that I must believe in  

And you're there when I reach out for you !!! 

N. Young. 

Jeg har lavet en regnbue til dig 

Men når du ser den, så går du den anden vej 

Du bli’r bange og du går den anden vej. 

Jeg har bygget en sang, helt kun til dig 

Men du kan ikke finde derhen  

ikke uden mig 

Så bli’r du bange og du går den anden vej. 

 Medina 

 

 

Man siger jo at det der sker, er altid godt for noget 

Troen har vi fået for at bruge den 

Man sir' så meget, men ved så lidt, når angsten den har fat 

Sjælen mærker illusionen briste 
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Alting kan gå itu 

Et hjerte kan gå i tusind stykker 

Kaldte du mig for ven engang 

Så er jeg her nok endnu 

 

For når vennerne forsvinder og når livet er blevet træt 

Ser man alt med ganske andre øjne 

Man øver sig og bliver langsomt bedre til at se 

og skelne mellem sandheder og løgne 

Alting kan gå itu 

Et hjerte kan gå i tusind stykker 

Kaldte du mig for ven engang 

Så er jeg her nok endnu 

                                                                                                                A.Linnet. 

We'll meet again , 

Don't know where,  

Don't know when  

But I know we'll meet again some sunny day 

Keep smiling through ,  

Just like you always do  

Till the blue skies drive the dark clouds far away  

 

Under stjernerne på himlen 
Sejler du med mig. 

Luk nu stille dine øjne, 
så er vi på vej. 

Vi sejler over vandet 
Og ind i drømmelandet, 

Du og jeg.                                                                        
                                                                                                     T. Seebach. 
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                          Punktum punktum komma streg sådan tegnes Nicolai  

RINGEN SLUTTES VED AT GÅ TILBAGE TIL PERSONLIGHEDSPLANET OG forstå 
 
 
 

Genie: Den er helt i vinkel! Du får  |  | | 

http://da.wikipedia.org/wiki/Jomfruen_(stjernetegn) | | | | | |  med 

 Å bolle og  for den samlede præstation!  

 Tillykke! – og by the way lærerkonflikten er overstået. Jeg har en besked 

til jer  Øhh…                          ……….  

Hvad skete der egentlig med Manden og Den Lille Skrædder og Lørdagen? 
Skrædderen kom i tanke om, at han kunne samle stof-resterne og sy et subtilt Net med 
Platonisk kærlighedstråd og det kunne den lille mand så bruge til at fiske med. Det Net har 
vi fået lov at låne til denne hjemmeside. Så vi sætter Hjemmesiden ud på Nettet på lørdag! 
Folk må så bare bare finde monoklen frem og bide i det sure æble, for nu haster det hele 

http://da.wikipedia.org/wiki/Jomfruen_(stjernetegn)
http://da.wikipedia.org/wiki/Fil:Aries.svg
http://da.wikipedia.org/wiki/Fil:Taurus.svg
http://da.wikipedia.org/wiki/Fil:Gemini.svg
http://da.wikipedia.org/wiki/Fil:Cancer.svg
http://da.wikipedia.org/wiki/Fil:Leo.svg
http://da.wikipedia.org/wiki/Fil:Virgo.svg
http://da.wikipedia.org/wiki/Fil:Libra.svg
http://da.wikipedia.org/wiki/Fil:Scorpio.svg
http://da.wikipedia.org/wiki/Fil:Sagittarius.svg
http://da.wikipedia.org/wiki/Fil:Capricorn.svg
http://da.wikipedia.org/wiki/Fil:Aquarius.svg
http://da.wikipedia.org/wiki/Fil:Pisces.svg
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godt nok en hel del ! Så begge dele lægger vi lige ud på Nettet også, så der ikke skal bruges 
tid til at lede efter dét! Værsågod:  
 

       
 
Og det passer så også med den kanalisering, jeg fik forleden, der forudsagde, at teksten ville 
være færdig torsdag klokken 13.20 og lige nu er den 13.19 og vi skal lige skrive, at det i dag 
er torsdag den 11.09.14 – og klokken er nu 13.20! – Og at tiden er nøjagtig en måneorbis – 
altså 2 timer før det astrologiske aspekt med Venus kontraparallel til Neptun.  
– Hvor sindssygt! Minutiøst efter 9½ år! 
NET OP! 
Det vil sige, at hun bl.a. med Månen mærker alle andre aspekter, inden de arriverer! 
NET OP! Det er bl.a. dét sensitivitet og bevidsthed handler om og det er mange født med, 
men overgangen til 5. dimension gør også rigtig mange månesensitive og det er der en 
højere mening med. 
 

Kærlig hilsen Magna Mater, Queen of the Silver Dollar  

17.09.14 Sidste stik….Resten af ugen gik og det blev lørdag og den lille mand 

gik til Skrædderen efter Nettet. Ak og ve, sagde Skrædderen, der kunne NET OP ikke 

blive et almindelig lille net, thi hullerne i Nettet er alt for store. Fint sagde den lille 

mand og trak selv i maskerne…  Går den så går den. 

- og sådan er der altid 

et lille lys i mørket. 

det står og blafrer her et sted. 
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Men hvis du vil kunne se det, 

så må du ikke være mørkeræd. 

Frost i marv og ben og under hud. 

vasketøjet det skal hænges ud. 

Vintren blev så mørk skønt sneen lyser, 

men tøjet tørrer fint når nu det fryser. 

 Drip, drap, dryp….                       . 

 

Se – der flyver svaner her forbi 

to hvide kroppe 

højt deroppe 

i det fri. 

- 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. 

 Cut Elly.  Lev af lys – også i skyggen… 

28.09.14. 

I dag må jeg så selv bide i det sure æble og tilstå, at der var fysiske lydbølgeRinge, jeg 

ikke havde set komme. Nok var flere af brikkerne givet, men jeg troede faktisk – på 

trods af så mange års arbejde med Blueprintet, at det bare var noget, der ligesom var 

overflødigt og måtte droppes. Nogle sangtekster, ønsker og håb og sådan lidt af hvert. 

Men pludselig falder alt som sædvanlig i hak med lidt tålmodighed. Puslespillet lægger 

sig selv. Nu går vi nemlig både op i en spids og limningen på én gang. Og det er vel 

ikk´ så Ring endda, hvis noget nyt skal fødes?! Hele værkets mening står lysende klar. 

Det må briste eller bære. Selvom man lever i et Blueprint er det ikke ensbetydende med, 

at man ved alt. Du ved bare det, du skal bruge. Livet leves mere bevidst end ellers. Og 

det er karakteristisk for et Blueprinteliv, at man får tildelt en stor mængde subtilt stof i 

sin aura, hvorefter man lever dette igennem.  
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Det er bevidst SOULMANAGEMENT. 

I Konceptet ”Raising the Rays” og også i ”Opdriften” fik vi, via kanaliserede budskaber 

at vide, at det, vi lavede var det højeste i verden, og at vi var dem, der gik forrest, og at vi 

var de stærkeste heste, at danmarks fremtid var vort ansvar og at miraklernes tid ikke 

var forbi – snarere tværtimod…. 

Store ord, som vi naturligvis med sund fornuft måtte tage med en gran salt…Vi ville 

godt lige se det, før vi troede på det…common sense…idioter har vi aldrig været, men 

”naivt skeptiske” lod vi bevidst passere som flowet i projektet. Hvad var det her for 

noget??? 

Det ved vi alle nu: Det var ”røv og nøgler”. Rensning af rodchakra – fundamentet. 

Jeg har sagt det mange gange, men måske det endelig giver mening for omverdenen? 

Der er INTET af det, vi har fået at vide fra åndelig side, der ikke sidenhen har fundet 

sin rigtighed i det, vi kalder virkeligheden. Men det har krævet tålmodighed at se. Alt 

kommer til den, der har tålmodighed, for alt er allerede planlagt. Hvorfra kom livet til 

Jorden? Døm selv om det er ”guddommeligt design” eller ”evolution” eller en højere 

syntese af ditto - de to..? 

Når der fra idéernes level opstår en idé, der hedder evolution/udvikling, så er det jo 

bare at gå i gang med at manifestere et design, der kan klare at brydes op og ned og 

bygges igen og igen i takt med ændrede forhold. Det er det, jeg har gjort, det er 

processen, jeg er gået igennem. Nånå og hvad så? Som om det er noget, har jeg alle 

dage fået at vide, hvis jeg har sagt, at jeg laver noget specielt. Nu giver det måske 

endelig mening for dig også? Jeg har gen-skabt et menneskes hjerne og sind med dette 

bogværk. Lavet en kopi. Ergo kender ophavet koden! Nøglen i låsen. Psyke betyder sjæl 

og jeg har bygget Sigmas sjæl og i dag gjort Sigma levende inde i livmoderen og 

forbundet Sigma til æteren. Sigma er født i moders skød, som man siger. Og nu er der 

bare tilbage at føde barnet ud gennem fødselskanalen. Manu begynder her: 

Tryk 16  Giv mig en hånd og et bånd og et Tryk 16 . 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ddQq7aalxMo
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1.lyd  2.lyd  3.lyd  4.lyd  

5.lyd  6.lyd  7.lyd  8.lyd   

9.lyd  10.lyd  11.lyd  12.lyd   

13.lyd  14.lyd  15.lyd  16.lyd  

Sigma – hov nu skifter skrifttykkelse, skriftfarve og highliner lige pludselig….Aha - kødet får liv, 

den hvide skrift på den turkise highliner var altså symbol på sjælen og som jeg skriver nu, er den 

indre ild tændt i Sigma….Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg i sommers så Jorden i 

mit højere selv og for et par uger siden – ah – det var efter jeg havde healet med Møllen for at 

stoppe terrortruslen i Norge, at jeg pludselig så, at jeg havde en kugle af ild, net op som de farve 

jeg her skriver med, i mit hjerte. Jeg vidste da helt ind, hvorfor mit hjerte har været både åbent 

og lukket undervejs uden at miste min medfødte godhed i forhold til, hvordan forandring må 

foregå. Hvis mit hjerte står åbent ville det simpelthen brænde op. En minutiøs, men ubevidst 

styring har været nødvendig. Askepot måtte gå i hi for ikke at blive misbrugt mere end højest 

nødvendig. Men nok om dette. 

Mange store ord har der lydt fra åndelig side til mig, men jeg er nødt til at være snusfornuftig og 

ikke hoppe på hvad som helst. Jeg ved nemlig, at der vil være læger og psykiatere derude i 

”virkeligheden”, der vil begynde og lede efter diagnoser af mig i dette værk. Og ved I hvad – 

dem vil I også finde! For Sigma er summen af alt – også det sindssyge menneske er med i 

Sigma. Og mit højeste ønske er, at disse mennesker – altså de sindssyge, må læse dette bogværk 

og om muligt, helbredes derved. – Og samtidig stille lægestanden og medicinalindustrien i et 

andet lys. Vi er ikke konkurrenter. 
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Vi har hver sit Blueprint! Og til dette Blueprint knytter sig mennesker, der matcher. Det er 

Blueprintets Alfa Omega – matchmaking.  

Blueprintet er – som Eksen ser det – en stregkode. Jeg så det anderledes, men det var fordi jeg 

skulle finde det og bevise dets eksistens. Bagefter kan vi så begynde at arbejde med det og se det 

som en stregkode, psykisk DNA og psykisk RNA i relation til stjerner og måner mm.. Men man 

kan aldrig måle ånd foruden med dets nærmeste plan – psyken. Det er logik for en 

PerleHøneMor. Men nok om den diskussion. 

Hvad er Sigma så for et barn? Det er barnet, der kommer til verden med åben fontanelle og 

åndelig kontakt. Det er barnet, der klatrer og bestiger alle kabbalaens luftkasteller og bliver Alfa 

Omega i en proces, hvor fødderne under fødslen stiller sig i Keter – altså hovedet – altså 

Kronechakra og for så vidt kommer ud først (Jf. Dukkehusbogen). Fødes i det nye universelle 

kronechakra og skal foretage en ”Uvending” ind i den overgangstid, vi lever i Net Op nu!  

Hvis du føler, at du står der lige nu – og kan mærke dit krone og fontanellechakra gå i ét – så 

bliv ikke bange. Jordforbindelsen får du ved vippe hele kabbalaen således, at Keter ryger ned på 

Jordens plads. Så er den nyfødtes første skid slået, og vi kan fortsætte i det gullige 

efterladenskab. 

 Vip luftkastellerne og styr kvanterne.  Det højeste bliver det laveste. 

Hvad er det for et barn, der er født ud af en moder, der selv er født i Betlehem sogn og 

som af sin frimurer-morfar har fået en stav, der i værket kanaliseres som en 

trismegistosstav? Staven har 3 mænds hoveder indskåret i sig..Astrologisk set 

overleveres 3 mænds viden i dødsøjeblikket til mig. Det var alle 3 viise mænd…. 

Det litterære barn, undfanget af helligånden nat efter nat, skrevet i de dage, hvor der 

holdtes mandtal over jordens befolkning og ned-skrevet i tællelysets skær, i røgelse og 

DAMP  Og hvad er det, der står på bagsiden af onlinebogen? 

Hvad er det for et ned-skrevet og op-skrevet barn, der nu skal fødes på jord? Og er 

juleevangeliet i virkeligheden en profeti? Og er mangelen på pladser i herberget 

udsprunget af jantelov? Og hvorfor hed min far og farfar Hr Berg? Er det ikke 

underligt? Det er sgu da skide, fucking underligt! Ved juletid år 2000 efter mit 

kanaliseringsforløb var afsluttet, forekom det mig pludselig, at julen måtte blive 

anderledes nu. Jeg spurgte RAMA/inkarnation som Simon Peter, om vi skulle skrive et 

nyt ”juleevangelium”? Han lo og svarede – ikke endnu….Da jeg begyndte at skrive 

”Den Sorte Perle” fik jeg at vide, at jeg skrev for eftertiden. 
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Hvis en profeti skal forstås i det udløsende krypterede manifestationsunivers, skal der 

så ikke være en omregningsfaktor, en synkronicitet – ikke i tid, men i ord, billede eller 

handling? Ligesom Nostradamus formodentlig forudså de to tårnes fald i New York, 

men selvfølgelig ikke kunne kende præcise fakta…Folk aner ikke, hvad de fordømmer.  

Man må turde flyde med, når man forsker, hvis man vil et nyt sted hen. I tanken er det 

relativt ufarligt – man kan jo bare tænke om igen, hvis det viser sig, at man tager fejl. 

Problemet er det angste menneske. Angsten for det ukendte. Men det angste menneske 

er kun angst, indtil vi fjerner det definitive. Derfor er Blueprintet også ”frit” indtil man 

indser, at der er tænkt på alt og man kan slappe af i visheden om, at der altid ligger det 

lige foran en, man har behov for. Derfor er Blueprintet trygt, men ikke blottet for 

smerte. Teoretisk set forsvinder jantelov, kapitalisme, vold og demokrati i den forstand 

vi kender det i dag. 

Når dette så er sagt, så virkeliggøres Jesu ord om, at det han kunne, kan alle – også 

muslimer, rygmærkerne, jehovaerne, pygmæerne, diktatorerne, buddhisterne, de 

kriminelle og de lidende osv. osv. – for det er udenfor troen og i troen på én gang. Det 

handler om at være energien. 12. stråleformidler. Og det er NET OP det, du får ud af 

rensningen i og prægning med den ”Den Sorte Perle”, der jo Net OP består af et spejl 

af et bredt udsnit af den danske befolknings psykiske gener omsat til ord, billeder og en 

farverig litterær regnbue. Vi er alle ét og integrationspolitikken er løst af sine bånd. 

Blueprintet er din egen bestemmelse givet fra et højere sjælslag – gennem udfoldelse af 

dit sjæls-atom.  

Og når vi slutter i 12. stråle og den i øvrigt illuminerer hele værket, så bliver vi alle 

syntesernes avatarer og bygger en ny Jord. Dette er en skriftlig energi-genkomst 

gennem antakaranaens fødselskanal….og som sådan en kuriositet.  

Værket er givet til danskerne fra galaksen, fordi ”småt er godt” er den trend, vi 

næringsmæssigt  er inde i og når vi bliver træt af den, så vil vi have noget større, som er 

”ingenting” – nemlig Lysnæring….hele verden bliver da ét med os – og vi lever af 

samme luft og dennes prana-indhold…så hvad med at komme i gang på de 

klimatopmøder! Lav dit eget indre klimatopmøde med Perlen. Og hvad med at stoppe 

for flere motorveje? Og hvad med at erstatte ITs skadelige ”prana” med frisk luft og 

autentisk samvær – det er det vi er nogen, der allerede/igen, lever af…Vi lever det, der 

er luftkasteller for andre og vi indånder og lever din tanke – derfor er ”Den Sorte Perle” 

en nødvendig og uovertruffen gave til os alle; men ”Den Sorte Perle” skal ikke kastes for 

svin. Den skal på én eller anden måde ende i det endnu ikke manifesterede 

kunstkammer, som er sølvkuplen på toppen af museet Aros i Århus. Her vil den 

projiceret på kuplens vægge være at ligne med menneskets indre regnbuebro og enhver 

vil være sin egen guldtønde. - Og som jeg har forstået det have sin trykte parallel i 

befolkningen, som et vandreværk. Kunsten og folket og kulturen bliver hinandens 

lysnæring. Så skal Rethinkprogrammet nok blive en succes….Rethink about IT. Jeg 
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kan bare ikke manifestere mere af Perlen selv. IT forhindrer det, ligesom Danmark 

riges love og regler gør det.  

Fremtiden bygger på individuelt fællesskab, hvor man skiftevis må være både ude og 

inde i den pulserende dynamik. Og derfor går mennesket over til Blueprintet, den nye 

røde tråd i livet, der er turkisfarvet…Take IT and leave IT again om nogle år, når I 

erkender, at det kun er et midlertidigt stadie, der skal bringe os til forståelse af 

mennesket selv og hvad det er for et månekarma Jorden går igennem derved, - og får 

løftet dette tunge åg af sig. Da er vi i 5.dimension. Karma eksisterer ikke. Men tanken 

om det, skaber karma. Man skal turde slippe jordforbindelsen for at se det og det er 

ikke let, for lige net op der vipper bevidsthedskvanterne dig tilbage igen til det 

kollektive ubevidste. Vi har brug for energisymboler til hjælp! 

Når jeg i dag ser på ”Den Sorte Perle”, så hører jeg en fiol blive taget ned af en væg. Og 

nok er jordbær søde og røde, men fioler er blå: 

Du er min øjesten 

en bette dejlig en er du 

Og når vi to følges ad 

så er jeg altid glad som nu 

Du er et stykke af himlens blå 

Alverdens lykke, den vil du få 

Hvem kommer så på den grønne gren 

Det gør min øjesten og jeg 

 

Tusind klokkeblomster 

gynger blidt i solens skær 

hør jeg syn's at lærken 

synger med på denne her: 

 

Du er min øjesten 

en bette dejlig en er du 

Og når vi to følges ad 

så er jeg altid glad som nu 

Du er et stykke af himlens blå 

Alverdens lykke, den vil du få 

Hvem kommer så på den grønne gren 

Det gør min øjesten og jeg 

 

Og så er der vist kun tilbage at give ”Lykkens foranderlighed”, Grundtvig, 1853 videre: 

Bladet i bogen sig vender 

let, som man ser, 

under veløvede hænder 
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let som en FJER.                         

 

Bladet i skoven sig vender  

lettere dog 

end for veløvede hænder 

som Gud det vil.   

 

Bladet, som Herren det ville, 

vendte sig tit 

når det gik Danemark ilde, 

vendte sig blidt…         (Nåh så skidt…  Er du din vægt værd i guld, Flintesøn?) 

Se til venstre, der kommer en svensker! Se til højre, der kommer en stodder for keter-len 

er full..Trip,trap, trip, trap træsko og trappesten…. 

Klokken er 17.11 den 28.09.14. – og sjovt nok ville jeg lige til at ringe til astrologen for at 

høre om denne skulle have det nye ”Stjernerne” med, for jeg kører i kiosken nu! Jeg 

logger nemlig af nu 17.11 – Og hvorfor er det så sjovt? Fordi de sidste cifre i astrologens 

telefonnummer tilfældigvis er … 1711…..:-D 
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 Brug dit hjerte som telefon, hvis du skal ringe til no´n…. 

Så dufter der af 4711… 

 Ahahahaha 

For !! Det bliver da også ved og ved i én Kildende uendelighed ….. 

 Så ka´ de lær´ det, ka´ de… 

Kom lige og sæt dig. 

Kom lige og læg dig. 

Kom lad mig mærke dig igen. 

 

Kom lige og hold mig. 

Hold lige lidt om mig. 

Kan vi sige vi starter herfra, min ven? 

 

Vi har været ude i universet, 

Som to satelitter hver sin vej. 

Men heldigvis så er vi landet. 

Og du, lige i nærheden af mig. 

 

Sådan nogen som os, 

Har jo brug for en kæreste. 

Og den kæreste havde jeg tænkt sku være dig. 

Så sæt dig lidt, 

Vi jo lige ved at lære det. 

Som en stifinder på rette vej. 

 

Vi har jo hinanden. 

Der er ingen anden. 
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Det vi drømte om var alt hvad der sku' til. 

Der ingen der diskuterer, 

Der ingen der udleverer, 

Hinanden, aller højest lidt sig selv. 

 

Vi er erfaringerne rigere. 

Og gælden er saneret for en stund. 

Men ligegyldigt hvad jeg siger, 

Er det kun ord, der kommer ud nu af min mund. 

 

Sådan nogen som os, 

Har jo brug for en kæreste. 

Og den kæreste havde jeg tænkt sku være dig. 

Så sæt dig lidt, 

Vi jo lige ved at lære det. 

Som en stifinder på rette vej.                                                                                Poul Krebs 

 

 Du kan få det her kinderæg SKAT og så er det SLUT!  

 Kærlig hilsen Medvinden…  

 

Som du nok via lydfilerne har lagt mærke til, så kan teknikken slet ikke rumme den 

lydhealings styrke, jeg sender ud. Så tænk over, hvor meget livsenergi-plads IT-en 

levner dig i din dagligdag. IT er uranus-energi og giver du den en lillefinger, så tager 

den hele hånden. Husk på, det er den planet, der giver mulig kontakt til hele universet – 
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rent organisk via din bevidsthed og på sigt med rumfart – men vid så også, at det er 

kontakt udefra, der har givet os mange opfindelser. Eisenhower havde direkte kontakt. 

Den opfindelse jeg fik ligger i ”Fra gaksen til Jordboerne” og er mere anvendelig end 

rumskibe og sikkerhedsveste. Men nok om det. Vi får se, om jeg må tage hele 

molevitten med i graven eller hvad? Hidtil har jeg lagt penge ud til denne private 

forskning, som ingen fonde ville støtte. Det var mit valg at gøre det. Det var en del af 

Blueprintet. Hvis du har en lille smule ondt af Askepot, f.eks. at det kostede mig 30.000 

kr at spejle SKAT alene og offentliggøre deres metoder, samt alle mulige andre love og 

regler og forvaltningen af dem, så kan du fjerne din følelse ved at donere mig et beløb 

eller bare købe ”Onlinebogen”. Boligsikringssagen endte også med, at staten beholdte 

de 3000,00 kr! Så foruden at hjælpe min datter med kost, logi, el, vand og varme også 

mistede retten til boligsikring i denne periode. – Du kan lige få en kopi af mit sidste 

svar til dem nedenfor. Og så var der lige de sidste 2 hjemmesider, de kostede mig ca. 

40-42.000 kr i forskning og dokumentation osv. osv…. Sådan har det været at gå forrest 

14 år i træk! Og staten bidrager ikke med en skid udover at stemple mig som vanvittig, 

så jeg kan gemmes væk på en førtidspension. Det er Danmarks riges grundlov udfoldet 

og i funktion. Fundamentet er bare ikke i orden!!!! 08.10.14 Dette bogværk skal ud og 

opgradere Danmark, inden en ny grundlov vedtages! Det blev som der blev sagt for 10- 

14 år siden i Konceptet Raising the Rays: I er ansvarlige for Danmarks fremtid. Det lød 

urealistisk og medlemmerne ville væk fra ansvaret. Men sjovt nok kunne man blandt 

medlemmerne godt acceptere, at jeg skulle lave en moderne Askepotmyte. Det var der 

ikke mange kommentarer til. Hænger det sammen? Ja, det gør det. Begge dele er sandt 

og danner en højere syntese af vidende og uvidende, af ja-sigere og nej-sigere, af 

gruppearbejde og enspænderarbejde, af fattigdom og rigdom, af muligt og umuligt osv. 

for husk på, at nok er jeg Askepotfiguren, men tilsammen var gøgereden gennem mig.   

- Og husk så på, at gøgen lægger sine æg i andres reder. Så når du læser hele 

bogværket, så illuminerer du energimæssigt også både SKAT, socialforvaltning, dig 

selv, dine dualer, din sjælegruppe i verden, din nabo osv. og giver Danmark et tiltrængt 

løft og er dermed med til at præge verden! Du bliver direkte ansvarlig for egen og 

verdens fremgang, bare ved at læse/indtage det homøopatiske mindløft. Denne sorte 

perle, den homøopatiske skriftlige lykkepille! 

 Nu har dette arbejde så formodentlig skadet/slidt mig, ligesom Marie Curie blev 

skadet af sin radioaktive forskning. Jeg ved det ikke endnu. Ved bare jeg lige skal 

slappe af nogle dage og rydde op i mit hus, gøre rent osv.. Der blev aldrig penge til 

galaksens bud om, at jeg skulle anskaffe en hus- og havehjælp. Så tak til Eksen for, at 

han i godhed og overbærenhed gjorde projektet muligt ved at hjælpe med dit og dat, når 

jeg ikke overkom det praktiske selv. Tak til familiens støtte og overbærenhed med ”den 

skøre moster” :-D , der oftest giver helsejulegaver, fordi hun ikke kan bestille varer 

over nettet og ikke havde overskud til juleræs og for ondt i fødderne til at gå på 

juleindkøb.  
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08.10.14 Det kom pludselig til at handle om jul – Det minder mig om, at vi er gået i gang 

med det indre julearbejde på engle/mesterniveau for at højne Jordens frekvens generelt. 

Som jeg kan forstå af Lotusakademiets hjemmeside, så er ét af tegnene, at man allerede 

nu synger julesange indeni. Dette englesamarbejde kom pludselig til udtryk i går, da jeg 

gik ud i køkkenet for at finde noget spiseligt. Jeg nynnede en melodi, at nynne er 

faktisk godt for mave, milt, bugspytkirtel og immunforsvar, det er jordelementet ifølge 

TKM, der er sat i gang. Jeg blev bevidst om, hvad jeg nynnede – det var ”Højt fra træets 

grønne top” og jo mere jeg nynnede, jo mere trådte de ubevidste ord frem – ”bu skal 

hun traktere…” Jeg følte nærvær med en subtil kommentator og da jeg i min 

”lysnærings-febervildelse” griber en dåse tun for at tilfredsstille vanen med at spise, da 

er vi to, der synger: ”Moder er i køkkenet, nu skal hun traktere…” – Og vi er to, der ler 

sammen – en engel og så mig…så er det livet er morsomt, nært og rigt og man fyldes af 

taknemmelighed, selvom man går Mutters alene som Magna Mater og synes at nu er  

nok nok.  Men det er jo hele 3 M- er i ét kinderæg. Mutters Magna Mater – 

og det er min mor, der nu har været syg i årevis og synes at nok er nok nok nu! Så vi må 

gøre noget. Jeg mener os, der kan alt det, hvor lægerne giver op og blot lader stå til og 

kun har penicillin på podiet. Alle os PenicillinPenny-er, der kan mere må stå sammen 

og kommer ud over Sørgekone-stadiet! (Sørgekonerne er en fixstjerne, der står på 

ascendanten i Opdriftens horoskop. Alkaid. Ikke Al Queda, der er forskel på ord, 

selvom omverdenen ofte sætter mig i bås med dem. Men Alkaid giver indehaveren 

evner til at rejse de laveste i samfundet til højere liv. Og det er sådan set det, vi også blev 

lovet kunne ske gennem Konceptet. – Så Konceptet kan kun forstås, hvis man gør et 

indtrængende studie af fixstjerner også. Her ligger både Frøen og Bien begravet!) men 

lad mig fortsætte med en Tak til forældregenerationen for økonomisk støtte i årenes løb. 

En unik tak til min mor, der anbefalede mig til andre og energimæssigt satte klinikken i 

gang igen, når den gik i stå. Tak fordi hun i denne inkarnation tog tæten som offer og 

”gik til” som lungesyg, for at jeg havde den, der kendte mig længst ved min side og 

som sygdomsramt og total afhængig af andre derved kunne vedblive at holde mit hjerte 

åbent. Det er nemlig nødvendigt, hvis man skal holde til at gå med mental ild så længe, 

som det tager at bygge dette værk. Til gengæld får hun så healing, når jeg fortæller om 

bogværket. Det gør hendes inkarnationsrække færdig. Apropos det med at kunne holde 

til at lave ”Den sorte Perle”, så har jeg en fixstjerne i mit eget horoskop, der åbner alle 

sluser for skyggemateriale og med den i mit horoskop ved jeg instinktivt, at man skal gå 

stille og roligt til værks for at illuminere hjernens celler og sindet osv.; som også er 

indgangsvinklen til det fremskredne menneskes syntesetænkning. Det er måden at gå 

til 5. dimension på, når man ikke vil tage kvantespringet, som vi gjorde med Konceptet. 

Det man ikke har i hjernen, må man have i fødderne, som vi siger. Og vi gik og vi gik 
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og vi gik…. Den Sorte Perle er den koncentrerede homøopatiske Camino, med 

mentale vabler, der skal prikkes ud og huden heale påny. 

En særlig tak skal lyde til min datter for at du lod dig forstyrre, når IT-en var ved at 

briste. Tak for, at du lod mig forklare dig en del ting om livet, planeterne, sindet, 

Konceptet, Blueprintet osv.. Tak for at du gang på gang bekræfter, hvor intunet du er. 

Må du aldrig slippe det! Dette og du er guld værd. Jeg ved ikke, om du nogensinde 

læser dette store psykiske gen, som du har med dig i dåbsgave. Det er jo healet nu for 

dig og vore nye slægtsled, so what´s the point? Vi er dem VI ER. Det der skal ske, vil 

ske. Frygt ikke livet! Der er det, der ER og der er mere end rigeligt. Jeg elsker dig! Tak 

fordi du er til! Du er den dybere hjerteårsag til, at jeg er her endnu. 

Det bliver ganske rør-strømsk nu. Ordet skal her forstås således, at min mor har en 

gigtplaget veninde der er et par år ældre end hende selv. Vi må kalde hende Røret her, 

da det realterer lidt til det autentiske navn. Denne veninde har i årevis båret blomster og 

chokolade til min mor og stedfader, og er fortsat med at komme til vores mor med 

blomster, så ofte som helbredet ville det. Jeg er så heldig at have en parallel 

blomstrende veninde, som sammen med Røret skal have en evig tak.  

Tak til Annette-Lis for en enestående omtrent daglig indsats for at holde mig i 

samfundet, samtidig med at jeg måtte stå udenfor. Tak for din varme og omsorg og alle 

Floragrammerne; og alle billedsms-erne, der ødelagde min gamle mobiltelefon og 

pressede mig til at anskaffe en ny . Det blev så min datters gamle I-phone, som hun 

gav mig for kost og logi. Og således hænger alting sammen til rette tid, når man 

netværker subtilt i Blueprintet. Alting til tiden og altid nok til at dække alle behov. Det 

er bare super! Man får direkte adgang til Universets samarbejde og overskud til en 

krammer! Tak til Maries vedholdende varme, opbakning, solidaritet, imødekommenhed 

og skubben tilbage på vejen, når jeg var ved at opgive. Tak for kaffe og alle dine gode 

hjemmebagte boller. Tak til polaritetshealeren for at redde mit og min mors liv efter vi 

blev jordet af D´Art Bleu. Tak for din styrke og tro på mig, selvom dine andre 

kammerater var indædte modstandere af mig. Du er en engel. Så de findes, sjovt nok, 

også blandt katolikker…Smukke!  08.10.14 Og NET-OP som jeg har fået frisat jer alle 

og atter konnectet til mit bevidste jeg og ikke andre, sender du mig 5 dages englehjælp 

fra 5 engle. Net Op som det er tiden til at få luft under vingerne! Tak til Sara, Johanne, 

Laila, Rikke og de øvrige, der turde være sammen med mig og til de, der ville inkarnere 

som modstandere. Tak til Susan O´Hara, der har været utrættelig ”netdoktor”, når der 

skulle hentes gode link og de kanaliseringsmæssige givne sangtekster på Internettet. 

Tak for mange gode grin og det fantastiske pludselige gensyn med en ægte kæreste fra 

et tidligere liv. Kærligheden virker på tværs af tid og rum som positivt karma. Det var 

Onlinebogen og internettet, der førte os sammen igen. Derfor skal budbringeren af 

Onlinebogen som gave til Susan O´Hara også have stor tak og ligeledes også Susan 

O´Haras samboende. Tak fordi I tog Onlinebogen ind i jeres liv på godt og ondt og gav 

basis for erfaring. Så er der også en speciel tak til budbringeren, der kom med ”Magna 

Mater” figuren og meget andet i sin tid. Figuren blev givet mig via et loppemarked på 



421 
 

Djursland, som ”man” sådan ”tilfældigvis” kan komme forbi og dirigeres til at købe 

Magna Mater. Både navn og figur blev anvist – og nu ved vi hvorfor. Tak fordi åbne 

kanaler er til, så man kan lave en sådan kanalrundfart som Den Sorte Perle! Alle der 

føler sig forbigået af opmærksomhed må føje sig ind under denne: Tak til de beboere 

m.fl., der lagde ører til fra tid til anden. Tak for agurker, pølser, ølkasser, flødeboller, 

køb af lopper mm.. Og… 

Udbetaling Danmark 

Kongens Vænge 8 

DK 3400 Hillerød                                                                                                                      Århus N 28.09.14 

Tak for svar af 18.september 2014. 

If you can´t beat them, join them. Brevet viser og bekræfter atter engang, hvor uetisk hele 

retssamfundet er skruet sammen. Min datter har kun haft sin SU og et tiltagende timeantals ansættelse i 

Netto fra begyndelsen af september 2013. Det kan aldrig give en årsløn svarende til 12 måneders 

ansættelse i Netto, idet der er måneder uden indtægt og SUen kun er ca. 2/3 af gennemsnitslønnen I 

har lavet for Nettoansættelsen. Det er og bliver en mental løgn som I beregner ud fra til statens og ikke 

borgerens fordel. Det er uanstændigt 08.10.14  det er lovens energi og med energi bygges landet. Det er 

ligeledes meget ubehageligt at blive beskyldt for at have handlet mod bedre vidende, når vi NETOP har 

handlet i overensstemmelse med bedre vidende og haft en total åben dialog på forkant af alt dette her, 

med medarbejdere ved Boligstøtteafdelingen! Lige NET OP for at undgå dette her!Det er ganske enkelt 

en total tilsvining af borgeren. Så hvad skal man gøre, når man betragtes som et svindlende svin, der 

skal bekæmpes enten man følger eller går imod loven. Alle er lige for loven….tænk over det billede. Vi er 

alle svin… Det var mit Blueprint at vise det og give grobund for nytænkning; så vi kan komme ud af 

boxen i handling også! Først tanke, så handling… 

Men I gør sikkert kun jeres arbejde og lukker øjnene for, hvad der reelt kan bringe landet videre – det er 

i hvert tilfælde ikke den her lovmæssige adfærd, der er befordrende. Som loven er, bliver borgerne. Med 

energi bygges landet. 

Hilsen  ”Askepot”                                        (Kunstnerisk frihedsnavneændring her ;-)) 

(29.09.14 Det kostede Staten mere i sagsomkostninger end det beløb, vi burde have fået. Og 

jeg havde haft til min tandlægeregning og en tank benzin, så jeg havde ”kørt gratis” til min 

mor et stykke tid, om der var handlet sandt og etisk. Hun ligger med lungebetændelse pt.. 

Der er nogen mennesker, der forstår at pumpe systemet. Jeg gider ikke engang forsøge det. 

Jeg er altid ærlig i mine henvendelser (Man har også tidligere, som alle steder, fået at vide, 

at sagen indsættes i et offentligt bogværk. Men jeg ved det opfattes som en tom trussel. 

Intet er fordækt fra min side, den faktor er udtaget af min hjerne, og intet har været en 

trussel, men derimod oplyst fakta og en hjælp til at opføre sig korrekt efter direktiverne!) og 

jeg får altid afslag og klag over det inden 4 uger og så atter et afslag. ”Det er vefærd”. 

”Tiden går så dejligt” ( Frihedens energi går tilbage til loven og skaber en dobbeltbind i 

borgeren. En dobbeltbind-situation er basis for skizifreni. Det er et lukket system, som 
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borgeren ikke kan komme ud af. Det kan kun ske ved, at man skifter Livsbane og det 

kræver et kvantespring og Den Sorte Perle er et kvantespring i mindset og dermed handling, 

løsninger osv. En katapult vendt hen mod 5. dimension). Men jeg bryder mig ikke om 

sådan et formummet totalitært styre. Og med E-boks får de så borgerne beskæftiget hele 

tiden. Friheden, nytænkningen, tiden forsvinder som sand mellem fingrene. Se det – det er 

ikke kun mig, der ikke kan stoppe formidling! Uranus er ”Skruen uden ende” og derfor 

adgangen til universets mangfoldighed. Lad den derfor ikke skrue dig ind i Statens 

frihedsberøvelse på lovenes præmisser. Det er skruen uden ende, så spræng rammerne! Du 

er nødt til at læse, hvad Staten formidler, inden du kan sige – det er ikke noget for mig. Din 

tid er gået og kommer ikke igen. Den Sorte Perle har taget næsten 10 år at lave, fordi den 

skal integrere Uranus-energien hos danskerne på den organiske facon. Komponenterne er 

de samme og skruen uden ende Og alt bliver pludselig relevant…Jeg spejler Danmark.) 

Forskellen er bare, at computerne er en begrænsning af the mind og leveres på 

kapitalismens grundlag og dennes skjulte Plan. Denne Plan tilgodeser nogen og ikke andre. 

Den Sorte Perle baserer sig på den enkeltes ubegrænsede bevidsthed, men afslører, at vi har 

Blueprintet som inkarnetet begrænsning i en større til dels skjult Plan, som det er win-win-

situation at være med i. 

Nåh. Det var det kontonummer vi kom fra – sådan er det, når penge ikke lige er det 

vigtigste. 08.10.14 Sagen er i centrum for mig. Men jeg vil gerne tjene nok på 

Onlinebogen, så jeg kan købe et sæt krystalsyngeskåle. Dem skal jeg så lige lære at 

bruge, og derefter skal vi have gang i et antal mennesker, der spiller på syngeskåle og 

danne et ”BAUNELAUG”, der hjælper naturens devaer og vandets/luftens svingninger 

fra de højeste punkter i landet. Derved bliver de vandkrystaller, der daler ned over 

Danmark og videre til os og grundvandet, af den smukke, strålende og ubeskadigede 

slags. På sigt et land uden gødningsstoffer i landbruget og opheling af diverse 

giftdepoter mm.. – Det er en del af visionen om Danmarks fremtid, som jeg får lidt af 

fra tid til anden – det er jo den vision/Plan, der er grundlaget i bogværket. Meget, der 

nu eksisterer, er i bøgerne skrevet før tiden for manifestationen. Det er en faldgrube, du 

ikke må falde i under læsningen – du husker jo ikke datoerne for det ene og andet – du 

husker kun det skete – men bøgerne skrev begivenhederne før de skete. Bøgerne er 

beviset for energiarbejde og beviset for, at mange, der diagnosticeres som sindssyge 

ikke er det! Der er den forskel at forstå, at jordens befolkning holdes nede i at leve på 

personlighedsniveauet, hvor de hovedsagelig linker deres energi til materielle ting. Og 

så er der – heldigvis en stærkt stigende del af jordens befolkning, der lever mere og 

mere sjæls-intunet. De sjælsintunede kan gå på Blueprintet med det samme, de andre 

må holde landet kørende under kapitalens åg indtil alle er ovre på Blueprintet. Det vel 

let nok at forstå. Måske ikke at acceptere – men du kan godt forstå ikke???! Ellers skulle 

jeg ikke have givet dig mine guldkorn. Så kan du godt betale tilbage på  

Konto nummer: 3635 3665 108325  
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(eller XXXX XXXXXXX, der vil komme ændringer på sigt, da jeg forventer bankskifte, hold 

øje med det. Men så længe Merkur går retrograd, så skal jeg ikke nyde noget af at flytte 

bank.   

-Bemærk hvor usikker og bange du blev for at miste dine penge ved denne bemærkning!  

Brug det hvide nummer pt..)

Det mangler sgu da bare! Utroligt hvad man skal finde sig i, altså  Vor Herre bevares…Hva´ mener du?!

Onlinebogen kan bestilles på Raisingthera@raisingtherays.com – husk navn og adresse 

og 318 kr….tværsum 12/3 = Offertallet. Det dur jo ikke, kan du nok se. 320kr…tværsum 

5= Merkur = kommunikation og gudernes sendebud. Det må være rette pris. 320kr 

Venus=penge og værdier, og har numerologisk tallet 6…666…osv. Tænk over dine 

fordomme, er Venus da ”sort”? Skal du måske i stedet overføre 330 kr = 6 for bog og 

forsendelse? Du bestemmer! Vil du med over i 5.dimension og New Tomorrow? Der er

ingen fordomme, men det der ER.

Agenda, agenda  

luk bøgerne op

for Sørens spenderende viise….                   

30.09.14. 

I går arbejdede jeg fra tidlig morgen til 19.30 for at blive færdig med den her

hjemmeside, der var begyndt at drille faretruende med pludselige nedlukninger,

fastfrysning osv.. Det hjalp ikke, at min datter kom forbi. Men jeg ved nu, at forløbet

har så godt som fjernet min dybe frygt for IT – jf. tidligere bog. Så nu sker det igen – jeg

må skynde mig at blive færdig, for i dag udløses et GODT astrologisk aspekt mellem

Uranus og Jupiter fra den 25.09.14. men alligevel….  Jeg var fuldstændig forstuvet i øjne

og tanke til sidst og faldt da også i søvn på sofaen senere. Ved 23.30 tiden børstede jeg

tænder i søvne og vaklede i seng. Jeg forventede, at jeg bare kunne sove videre. Men da

jeg faldt om på sengen, hørte jeg ordene: ”Marie Marie Marolle….”….Nånå og hva´ så,

det måtte vente til i dag. Men så slog både galaktisk humor og deres eminente 

intelligens og alvidenhed igennem….

AHA!!! :–D  

mailto:Raisingthera@raisingtherays.com


424 
 

- Beviset i en nøddeskal, og hvad der er bomben, og hvem Marie i sangen side 393 er!!! 

Hvem er det, der ruller bomben i land? Og hvilken bombe? –Det har været en gåde i 

alle årene. Men nu skal du få essensen af galaktisk samarbejde og hvad der kræves af 

dig! Så forstår du, hvorfor Uranus (Uranus står også for centralnervesystemet/hjernen.) 

er så forstyrrende og hvorfor IT brænder os ud og den organiske udviklingsform er den 

vigtigste: I den 2. bog, jeg skrev ”Fra galaksen til Jordboerne” (2006), afsløres sjælens 

og gruppesjælens manualer. I den bog står der adskillige gange – man bliver jo oplært 

af samarbejdet -  ”Vær i ALT opmærksom!”  

Dét er stressende, og derfor jeg måtte lave dette værk i isolation! Men dette forhold er 

skønt nok og intenst rigt i livet – I andre tager den på IT-pixelskærmene – det er den 

fattige vej!  Men altså i 2009(?) får jeg sangen og verset = Brik 1. 

Skønt så få er vi nok til 

at trække en stok, til                                  (jf.nu - AlfaOmega: Stokkenes Es)  

at revse og rulle                                          (Den Sorte Perle er homøopatisk skyggemateriale) 

et spejl i lidt gejl.                                         

Og når det går hjemad 

for fulde gardiner,                                     (Neptunske sløringer af sind og ånd) 

så Ruller Marie 

sin bombe i land. Tralalalalah                  (Kompasset er fint nok, men….hv-?????) 

Senere får jeg jantemailen fra D´Art Bleu (13.12.2012), som slår alt i mit liv i stykker og 

river min mor med i faldet. Du har læst den tidligere – det er Gud den Alkærlige, der er 

utilfreds med mig osv.=Brik 2. Ovenfor har du læst stilbruddet i teksten om 

juleevangeliet, ”skide, fucking mærkeligt” = brik 3  . For en uges tid siden er jeg på vej 

ind fra haven. Det er dejligt solskinsvejr og mine øjne fanges i farten ind af noget 

mærkeligt - to mariehøns i kærlighedsakt på kanten af en blomsterkasse. Denne 

balanceakt har jeg aldrig set før, heller ikke da jeg skulle studere noget om mariehøns 

på en biotop i 1982 på lærerseminariet i faget biologi =brik 4. Jeg ville gå videre ind i 

stuen, men kunne mærke, at dette forhold skulle fotograferes. Come on – hvor meget 

papparazzi skal man være? Så interessant er det vel heller ikke?! Men presset var der og 

lagde sig ikke før fotoet var taget.  

 =brik 5  

–Og så brik nummer sex/6 rullende rundt på sengekanten: Marie Marie Marolle 

(2xMarie) ma rolle = rulle = Marie ruller sin bombe i land = det nye juleevangeliet, der 

var for mærkeligt, sammenkædet med forhold i tidligere bøger om, at jeg har en sjælsdel 

i 2 personer på Jesu tid – har jeg rullet sønnike og har jeg haft sex med ham og hvad 
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med de to andre? Passer det, at bomben er, at jeg både var en del af Judas og Maria 

Magdalena???  

Hvilke roller spiller vi nu og hvilke roller spiller vi, hvis vi scroller tidslinien tilbage? 

Dette er min indgangsvinkel til dels at gå i regression tilbage til Jesu tid, men også til 

min Blueprintopgave – at skrive/afdække duallæren. Som først efter dette årelange 

studie har fundet nøglen og fundamentet til den OG vel at mærke afdækket 

faldgruberne i arbejdet!  

Der findes en anden kvinde i Californien, der også har været Magdalena – vi er altså to 

tilbage ud af 6 sjælsdele fra vor tid, og minimum to andre sjælsdele af Judas er i 

inkarnation her og nu og er med i Konceptet….men hvem skal betale denne fremtidige 

forskning om og på sjæleplanet? Jeg kan ikke fortsætte alene, hverken økonomisk, 

overskudsmæssigt, bevismæssigt, interessemæssigt osv.. Der er nødvendigheder at 

efterkomme! Se nedenfor. Medlemmerne i Konceptet er heller ikke årsunger, så det er 

nu eller ”aldrig”!!! Jeg tager alt med mig i graven, såfremt jeg ikke bliver støttet nu! Jeg 

vil simpelthen ikke finde mig i flere chikanerier i det subtile forskningsområde! Jeg kan 

ganske enkelt ikke tåle dét, samtidig med opgavens udførelse. Nok er nok! Sagde 

Enoch. 

Klokken er nu 8.55 den 30.09.14. Og der er her og nu det uheldige forhold inde, at dette 

dokument ikke kan gemmes….Jeg må overveje, om det er fordi bomben ikke skal 

sprænges nu eller hvad? Heldigvis er min ITsupport på kontoret om ½ time, så jeg 

fortsætter med at tage kopi af dagens tekst og overføre det i sikkerhed. 

08.10.14 Nu har jeg så forstået, at de mange IT-problemer og manglende ”færdig-

signal” til hjemmesiden har en bagside. Endnu nogle skyggesider og opdagelser skulle 

frem og jeg bliver atter i år sendt ud på Helsemessen på Nrgi-stadion Århus. Jeg troede 

det var som retræte efter endt hjemmesidearbejde, men det gik op for mig, at bomben 

var større end jeg regnede med…Det blev mig nemlig, ved det første foredrag med 

procesafprøvning derude, vist og indprintet mig, at jeg havde været Maria Magdalenas 

højere selv og blev derfra vist en hvid sjælstråd ned til hendes venstre skulder 

(=modtagende side). Bopbob… nu er jeg jo ikke til galoperende galskab og har allerede 

i 2001, da jeg fik at vide, at jeg havde været MM taget det med en gran salt og tænkt, at 

det måtte undersøges nærmere engang. Tænkte det blev så den nye trend – før var det 

Jesus, der var cluet, nu skulle det så være hende og siden kom Da Vinci mysteriet da 

også osv. Men problemet for mig er bare, at der er flere og flere brikker, der passer 

sammen. Det skal dog ikke få mig til at overgive mig til et evt. falsum i sindet, så derfor 

tænker jeg som så: Hvis alt det, jeg har lavet og skrevet og hele ”Den Sorte Perle” er én 

stor løgn, frem for noget, der afdækker løgn – det kunne jo være, i og med jeg har 

Merkur, som også er løgnens planet, i mit stellium for højere viden - så er Den Sorte 

Perle og Konceptet og det hele LIGESÅ STOR en ”verdenssensation”, som hvis det er 

sandheden! For da viser det, hvorledes vi lever i en 3. dimensions vrangforestilling og 

aldrig har kunnet stole på noget overhovedet. Jeg må så bare sige, at dette her involverer 
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til stadighed flere og flere mennesker på formidabel vis, så jeg må nok efterhånden bide 

i det sursøde æble og sige, at der er mest, der taler for, at det er højere sandheder, jeg 

sidder med og har afdækket og samtidig opløser alt det, vi hidtil har vidst og blander 

alle religioner, myter, oplevelser og dig og mig og alt mellem himmel og jord og i 

himlen og på Jorden, så det danner en homeopatisk tankeessens, der rækker ud over tid 

og rum – ligesom din bevidsthed og hjerne. Og helsemessen gav mig i år – efter jeg 

havde givet endeligt slip på alle konceptmedlemmerne den 30.09.14 – kun positive 

tilbagemeldinger – også på mig selv som person. Endelig er jeg gennem hovedopgaven 

og den skal finpudses for at blive færdig. Det kan dog godt tage endnu 1 år -1½, men 

beskeder givet på messen satte en stopper for tidspresset – selvom jeg ved, at det er 

skyggesiden ved den kanal, der var til rådighed for denne meddelelse – den frie vilje er 

ligeså svær at slås med som gud – man kan ikke få dem smidt ud…Og det er også ok 

med mig, for det er jo den parallelle virkelighed til Blueprintet på niveauet, og dermed 

også gældende (også som et Blueprint) – bare prøv at forstå det…Det første er det 

spirituelle niveau. Blueprintet er det andet øvre niveau, det spirituelt baserede 

galaktiske niveau i hjerne og liv og hormonsystem osv. Det spirituelle niveau, som vi 

kender det i dag – og som helsemesserne også viser, bygger på dualisme og dermed 

frygt/angst-problematikker. Det gør det galaktiske niveau ikke. Men Den Sorte Perle 

betjener sig af det gængse spirituelle niveau som gidsel og kører det igennem – forstår 

du det? Ellers må du læse ”Dukkehusbøgerne”, når og hvis værket udkommer. Der 

arbejdes hele vejen i Blueprintet, som er et stærkt energifokus med hensyn til/af liv, 

hensigt og med energi til at gennemføre det. Det er esoterisk homøopati. Det er vel det 

ord, der kommer nærmest en funktionsbeskrivelse af Den Sorte Perle. 

Når jeg skal videre med mit arbejde, hvis jeg gider, hvis det er ulejligheden værd, så får 

jeg brug for de bedste folk og de rette Blueprintefolk! Nogle af disse er en god håndfuld 

af Opdriftens medlemmer, der har levet på Jesu tid. Dygtige astrologer og økonomer 

mm. skal der til, så Konceptet kan ekspendere efter Planen og den vision, jeg har fået 

noget af. Vi skal have fred og ro til arbejdet og friholdes fra kontakt med SKAT, 

socialforvaltning, dominerende instutioner af enhver art – ellers kan man ikke holde til 

at lave dette her!! Energiarbejdere kan ikke nå deres potentielle højder og dermed 

effekt, når de bindes af lovgivningen og et ”normalt” liv og de krav, der hører til der!!!!!! 

Andre skal tage sig af det og dertil er der en økonomigruppe i Konceptet, men hvem er 

de? Og hvem har i sit Blueprint pengene til donationer? Hvordan skabes det 

økonomiske fundament bestående af 2 fonde mm.? Det er forhold, som 

økonomigruppen har psykiske gener og formodentlig en materiel uddannelse til at finde 

ud af. 

Tro ikke, at det er sygeligt og bare fordi jeg vil have opmærksomhed, at jeg skriver det 

om Jesu tid. Faktisk går jeg og håber på, at det ikke er sandt; for hvis det er sandt, kan 

man så overhovedet have Rist eller Ro i sin indre båd fremover??? Og skal man så i 

yderste konsekvens leve sammen med PET på grund af rabiate kristne? Det er jo 

efterhånden ved at være reglen snarere end undtagelsen. Man har ikke lov til at være 

den, man er. Lovenes svingninger er genkendelige heri. Folk får ondt i røven af det, 
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frem for at åbne deres røvs rodchakra og finde ud af, hvor storslåede de selv er! Men 

mod dårskab kæmper selv guderne forgæves. Vi skal vel også hacke os ind i Vatikanets 

hemmeligheder og frisætte den viden, man ikke her ønsker at komme ud med?! Jeg 

taler ikke om voldelig pc-hacking – men brydning af sjælekoder mm. Så kan de nemlig 

bare beholde deres dokumenter selv og sidde og skrukke-ruge over dem. Perlehøns 

derimod skrukke-krukker, indtil de sætter sig selv og deres inkarnationsrække fri. Vi 

kan være pavestolte af de medlemmer Opdriften har! Der er ”fanden” til forskel. Og 

’fanden’ er jo Saturn, som traditionelt set også står for Faderen og skæbnen, som vi alle 

er i ledtog med!  Så Vatikanets skæbne er måske på symbolsk vis – at blive hacket 

og overhalet indenom?  

Men hvad er Fatter/Saturn så så utilfreds med? Og hvad er der med far og farfar og 

slægtsled og titanernes kamp og Marie, Maria Marolle og vatikanet og brik nummer 

sex? Der er noget incestiøst over det, homoseksualitet kommer også i spil – uden at 

være der alligevel. Energien holder sig på Laurentiius-risten og må brænde hul igennem 

det ydre lag. Det er subtile svingninger. Led efter det i den gamle mytologi – Uranus og 

Saturn har gang i noget mærkeligt noget angående slægtsskab – begge er fædre og 

sønner. Men da jeg er nødt til at have fat i Venus nu, så må jeg altså vælge Uranus for at 

komme videre, da det var ham, der på mærkelig vis fik slynget sit lem ud i Altet, så det 

blev til den skumfødte Venus, der træder ud af en muslingeskal og går i land. 

 Her er hun sort  :-D. 

Så derfor må sidste ord fra mig naturligvis være, når nu Uranus ikke kan holde sig på 

måtten:  

 ”Marie, Marie, Marolle – flyv op til Vor Herre og bed om godt vejr!”    

Husk slutteligt at gå tilbage til lydfilen i det røde dokument og lyt til lyden af symbolet 

Møllen, en hjerteåbner. Hvis du ønsker det! Ansvaret er dit alene  

(08.10.14 Det viste sig siden på helsemessen, at der var en dygtig regressionsterapeut – 

hvilket jeg har søgt længe til det kommende arbejde. – Hun havde to hvide vinger på sit 

visitkort… Se nedenfor og relater. Det der er planlagt til at ske, sker. Træk signalerne ud 

af din sjæls skjulte kamre – alt er dig givet i ro og subtil orden, ligesom det er flere dage 

siden, jeg satte nedenstående billeder ind. Det skete som led i en hel anden kontekst og 

forståelse, men blev downloaded level by level og viste sig som en fysisk vejviser til 
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sidst! Du skal bare lære at forstå og sammensætte de tegn, du får vist. Fjerne dit begær 

og ærgerrighed og tøjle din tålmodighed er alfa omega og tjener dig bedst! Det hele 

giver med Blueprintforståelsen hele tiden fylde og mening – og billederne kan stå for 

sig selv, om jeg ikke havde fundet visitkortet. Først lå der et enligt eksemplar på et bord 

i foyéen på messen. Mit øje faldt på det, men jeg var målrettet mod at skulle købe nogle 

bestemte kort ved en stand. Jeg besluttede at gå forbi kortet og så kun vingemærket i 

farten. Da jeg købte kortene fik jeg et visitkort med – det havde vingerne på som logo 

og det viste sig at være den regressionsterapeut, som Frøen havde anbefalet måneder 

tidligere. Relatér nedenfor. 09.10.14 Og apropos relatere, så har vi lige et efterslæb 

angående Frøen og disciplen – jeg fik ret – disciplens karma opløstes efter jeg havde 

beskrevet formålet med det og den homøopatiske medicin, aurafotos osv. På messen 

lod jeg mig teste og efterfølgende tunede jeg atter ind på ham – den er god nok – karma 

er opløst ved rette handlinger til rette tid, på godt og ondt! Be happy, don´t worry – der 

er noget du har misforstået omkring karma. Mine bøger og Blueprintet viser det. ) 

                                                             
 

Se – der flyver svaner her forbi 

to hvide kroppe 

højt deroppe 

i det fri. 

- 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.  

 01.10.14 

Og tilbage til mørket må vi atter. Noget hændte i går på underlig vis. Og ingen skrift 

herfra uden et PS. Man skal altid fylde sit livsblad ud. I går blev mit livsblad dog 

pludselig vendt i livets bog, Livre D´Or. 

Jeg var tidligt oppe. Knoklede med at få hjemmesiden færdig på trods af stor nervøsitet 

og elektricitet i og omkring mig. (Uranus-energi, pludselige hændelser.) Hele tiden var 

processer for mig selv og sammen med andre færdige på minuttallet 55 (Tiden = Saturn 

– skæbneplaneten.) 8.55 var jeg klar til at ringe til IT-supporten. 9.55 var dette 

dokument du læser i sikret og kunne gemmes. 10.55 er alt rede og jeg kontakter atter 
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IT-support, for hellere nå at få hjemmesiden ud på denne eminente dag (30.09.14), hvor 

månen udløser det fantastiske aspekt fra den 25.09.14, som er på højde med det bøgerne 

skal ud med. Alt er intunet og klar, og vi skal bare have overført de megastore film-filer. 

Det viser sig, at IT-supporten må downloade et nyt program fra internettet, for at 

processen kan gennemføres. Supporten åbner det og min pc-skærm går i mørkegrå med 

lidt hvid skrift på. Det siger SWAMMMMMM inde i mig og min hjerne tømmes totalt! 

Der er ikke en tanke tilbage, kun åndedrættet der puster og forsøger at undskylde 

episoden overfor Supporten. Det varer som jeg oplever det – en form for bevidst evighed 

inden jeg får bevidstheden halet på plads, og da IT-supporten på mit forlangende vil 

sætte skrivebordet tilbage på skærmen kommer mapperne pludselig i skriftlig lineær 

rækkefølge. Jeg puster med vilje for at få åndedrættet som support og må bevæge mig 

for at nå balance og forlanger at skrivebordet, som det findes normalt må frem på 

skærmen, ellers kan jeg ikke hjælpe ham med at finde filerne. Min hjerne er fortsat total 

tom. Skrivebordet kommer frem med mapperne, men med total sort baggrund. Hele 

mit energisystem vipper igen. Mit indre Uranus-syns-set-up går i sort og jeg må bare 

give slip på hjernens svingninger. A let a go go go. Aia let a gogo… Det skyldes, at jeg 

er åben i min søgen, som den jeg ER, når jeg skal finde noget, og jo efterhånden er 

skruet sådan sammen, som en Pavlovsk hund, også selvom det gælder IT og ikke den 

menneskelige mind. Jeg linker energimæssigt naturligt til de aurafilm, der er mig, her 

på hjemmesiden, men som vi skal finde elektronisk bundet i mapperne. Jeg når ikke at 

lave omstillingen fra Akashaarkivets elektroniske universelle bølger, der leder os alle 

subtilt og til ITens lavere potentiale og grumme, rå svingninger, som du tidligere på 

denne hjemmeside har set, slår auraen i stykker konstant. Ved denne proces får jeg altså 

slået min aura i stykker fra et meget højt energiniveau og ned til Zero! Det siger sig selv, 

at man ved tændt IT ikke kan træffe korrekte beslutninger! Husk det ved din E-boks og 

skriv papiret ud i stedet og husk at slukke Nettet inden du bestemmer dig for at købe 

noget ad den vej. Først da kan du mærke din egentlige holdning eller behov. – Det 

lykkes mig at blive nogenlunde klar, mens supporten gør, hvad der skal IT-gøres og 

filoverførslen er igang. Det kommer til at tage timer! Jeg er nervøs og sitrende og det 

pisser ned udenfor. Jeg må ikke bruge pc-en imens. Jeg beslutter mig derfor at få fat i 

billedet af Venus og må til astrologen. Venusfiguren er nemlig en Blueprintgave fra 

hendes lidt synske mor, til astrologen som ung pige – anno? Men den sorte Venusfigur 

et led i min bevisførelse om Blueprintets eksistens og udløsning til rette tid, altid. Jeg 

kan nå det. 11.55 er det i mobilkameraet. Jeg skynder mig hjem. Forsøger at hvile, spise 

og restituere formiddagens slag. Jeg kører til min mor 14.00… 08.10.14 UPS klokken er 

14.09 nu, jeg må af sted til min mor om et øjeblik… selvom hun måske ikke er vågen 

endnu, men et besøg skal hun have, dagen før måtte jeg jo lade være p.gr.a. hj.siden 

her.  

Jeg er hjemme igen og 14.44 er filerne overført herfra. Jeg venter på, at ITsupporten skal 

ringe, men det gør den ikke. Vi er i pres! Kl 15.12 er der et astrologisk aspekt – 

halvkvadrat – mellem Venus og Jupiter – de to lykkeplaneter. 14.55 ringer jeg til 

supporten, men filerne er ikke helt landet der endnu og Supporten meddeler, at det ikke 
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kan lade sig gøre at lave hjemmesiden færdig, det må vente til i dag. Klokken er lige nu 

10.01 den 01.10. 2014 Det var som et knytnæveslag i hjertet og jeg var ikke i tvivl om, 

hvor det nye samlede universelle hjertechakra sidder!!!! Uhadada det gjorde ondt! Jeg 

blev vred og forsøgte panisk at overtale Supporten til at arbejde over, what ever. Men 

Supporten holdt fast, han havde en aftale om et kvarters tid og arbejde kun til 16.00. 

Mens dette dødsstød fandt sted (Det har faktisk blokeret mit metal-element og i dag er 

mine tommel- og pegefingre iskolde – dette her kan give en depression på sigt som 

posttraumatisk stress! Så jeg skal til Lotus Health Care for lige at blive rettet op igen. 

Jeg er for træt til at gøre mere selv. Men så var det lige, at jeg slog op i min kalender og 

så, at der ville komme engle forbi næste dag den 02.10.14 i en fælles jordhealing og 

healing af hjertet. Jeg sparede 600kr! Og blev fit for fight igen.) havde jeg samtidig i mig 

en vedvarende stemme, der sagde: Det er godt Supporten holder fast! Og det blev han 

ved med! Havde det været Susan O´Hara, der havde været Supporten, havde hun af 

godhed og engagement sat alt til side for at nå det – og af uvisse årsager skal det ikke 

ske nu. Derfor er hun ikke min web-master, for signalet dertil er ikke gået endnu. 

Planen holdes. Det viste sig jo så, at jeg skulle på messe for at kunne afslutte denne 

hjemmeside, men jeg havde valgt at deltage i frustrationen og prøve min frie vilje af. 

Heldigvis har jeg haft en fornemmelse af, at hjemmesiden nok ikke ville komme ud før i 

dag – onsdag. Min intuition fik ret. Min vilje kunne ikke flytte Blueprintet! 

MEN IT gjorde mig til taber i gængs forstand m.h.t. at ville sin egen vilje. IT og vore 

normale moralbegreber, om at overholde aftaler gjorde mig til taber (viljen til moral), 

satte en kæp i hjulet på de højeste svingninger for min fremtid. Det er den skaldede 

vejleders niveau. (09.10.14 Det er den frie viljes niveau versus guddommelig vilje. Det er 

Vægtens 4. arm på det kardinale kors, får jeg lige ind i min hurtige gennemgang af 

teksten i dag. Så fik jeg mit tema/min udfordring/Perlens viden på plads som en del af 

en essens – dejligt.) 

Derfor handler hele dette bogværk og bevisførelse heller ikke på ærgerrighedens, egoets 

og moralens fundament – men alene på det fundament, der giver det højeste gode for 

helheden! 

Og så en sidste ting, troede jeg – for jeg skal i gang med at sende et sidste kort ud til 

Konceptmedlemmerne om at gå ind på denne hjemmeside, troede jeg, fordi hjernens 

subtile tilknytning til Planen blev blæst ud af IT – men slutteligt….skal jeg heller ikke 

fortsætte her, her og nu. Jeg må køre til min mor og blive færdig, når jeg kommer hjem, 

for det er fuldmåne og vi skal være færdige! (09.10.14 Men det bliver først i dag, som IT 

supporten fastsatte som sidste frist for at nå ud til den tid, jeg ønskede. Håber jeg når 

det!) Det går jeg for nu, hvor jeg er rimelig genoprettet subtilt set. Klokken er 14.27 og 

jeg skal lige af sted efter en buket blomster til min mors blomsterveninde først. Tænk at 

måtte stoppe her ½ side fra bundlinien…der er noget i gære…en længere tekst måske? 

(Ikke dårligt observeret ) Eller skal jeg fortsætte og blive færdig og udsætte det 

andet? Gonk, så falder hovedet ned mod tastaturet. Jeg må hellere gå. So long… (Men 
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jeg misforstod signalet fra den eksistens, jeg er connectet til og det blev 

skæbnesvangert:) 

Så er jeg tilbage igen efter en irriterende episode på plejecenteret. Vores mor sidder og 

sover og hører sin healingsCD, da jeg kommer. Som de sidste par dage er hun ligesom 

fraværende. Lettere apatisk vil jeg nok kalde det. Det er som om, hun har ændret 

karakter efter hun blev sat på 2. omgang penicillin. Jeg sagde fra start, at hun skulle 

have et bredspektret præparat, men lægen fastholdt, at der skulle gives et almindeligt 

præparat, som hun har fået før og så skulle vi se tiden an, om det var nok. Men ikke så 

snart det første præparat var sluppet, var den gal igen og der måtte et bredspektret 

præparat til. (Samme erfaring som altid – man bliver ikke hørt som clairvoyant. Folk 

tror man bare siger noget for at være kværulant eller på tværs. Ofte misforstås man som 

”sortseer”. Men i virkeligheden ser man jo NET OP en anden lysere vej!) Det er som 

om kræfterne og tilstedeværelsen er ved at vige og det var spild af tid og kræfter at gå 

omkring første kur. Men lægerne sidder på magten, og vi har intet at skulle have sagt. 

Nu kommer jeg så i dag og mor er noget fraværende. Jeg kørte direkte derned og nåede 

ikke omkring efter blomster til veninden. Mor siger hun sover og at hun ligesom ikke 

rigtig hører og ser noget. Sådan formulerer hun sig af og til og jeg må vurdere, om det er 

almindeligt eller der er noget under optræk. Jeg bliver lidt, vander blomster og nusser 

lidt rundt, mens hun fortsat lytter til musikken. Hun er stadig mere fraværende end 

vanligt og svær at kalde frem. Der er et andet lys over hendes brystkasse end vanligt. 

Det var der også i går og i forgårs. Vi ”bliver enige om”, at jeg går igen og kommer igen 

på fredag. Hun mangler noget af en slags, både væske og noget andet, som jeg ikke lige 

kan få frem. Jeg vil betegne det ”sukkervand”. Jeg siger farvel og registrerer at hendes 

hud er så fin på armene, der er meget lys over hende og også i mig. Det er tydeligt. 

På gangen kan jeg høre hjælperne, der ler og snakker. Der er 3, der kommer belejliget. 

Jeg siger min mor mangler væske. Der bliver omgående svaret, at hun har fået 100ml 

ekstra efter lægens anvisning. Så ryger det kraftfuldt ud af mig, at 100 ml er jo igenting 

under en penicillinbehandling – jeg har jo min mors nyresten in mente og ved, at hun 

har fået for lidt væske i årevis, men vi har intet at skulle have sagt. Lægerne ved bedst, 

udregner efter vægt og højde osv.. Men hun er i væskeunderskud trods det, at vi 

kinesiologisk har testet behovet højere alle dage! Jeg får at vide, at jeg ikke skal hæve 

stemmen overfor hjælperen, men at jeg kan gå til ledelsen eller lægen. Jeg ved allerede 

her, at noget er galt, for mit ansigt lagde sig i vredladne folder selvom jeg indvendig var 

opsat til at tale med et smil. Jeg kan ikke afværge det, der er ved at ske. Så er det min 

energi stiger og den kraftfulde eksistens, der står bag mig giver kraft på min stemme og 

rynker min pande, og jeg kan faktisk ikke stoppe eksistensen. Jeg kæmper på flere 

fronter i ét. Kraften taler om ansvar i nærværet og jeg forsøger at stoppe det, for af 

erfaring ved jeg, at det her vil blive misforstået. Men det er ikke sådan at stoppe. Så 

bliver hjælperen selvfølgelig også som spejl vredladen, selvom ingen af os havde til 

hensigt at være vrede fra start. Heller ikke eksistensen, som styrer min ansigts dynamik. 

I dag ved jeg, at det jeg i går troede var signal til at falde i søvn ved pc-en, var et nik fra 

eksistensen til min tanke om at være blevet hjemme og ikke tage til vores mor den dag. 
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Til sidst er jeg nødt til at mobilisere alle mentalkræfter for ikke at eskalere konflikten og 

siger så pludselig ”hold så kæft, ellers stopper det her jo aldrig!” Og så skal jeg love for, 

at jeg blev misforstået og blev blacklistet som upålidelig og alt muligt andet oveni. Der 

er jo kun eksistensen og mig, der ved, at jeg tænktesendte ”hold så kæft ellers stopper 

det her aldrig” til eksistensen, men denne sender så tankensendingen ud gennem min 

mund uden filter. Den gad edermageme ikke blive tiltalt sådan! Så jeg har én gang for 

altid lært at tale ordentlig til min vejledereksistens i nuet. Og sådan skal det jo også til 

at være, for ”Den Sorte Perle” og skyggelandskabet slutter om lidt! Så jeg skylder 

faktisk en tak for optrinnets muliggørelse. Men jeg må nok krybe til korset med en 

undskyldning til hjælperen, for en forklaring nytter jo intet i det regi. Der er lang vej til 

målet.  

Jeg havde en enorm kraft indeni og kunne bevidsthedsmæssigt have råbt en hel sal med 

mennesker op via denne energi – men eksistensen må vænne sig til, at den altså ikke 

går i almindeligt regi Jeg har faktisk trukket energierne frem igen og igen siden og har 

set, at det var en del af en shamans sjæl, der var igennem – og som sådan et kraftmedie 

har jeg også undertrykt min sande identitet alle dage. Det er enten eller. Og det har 

været ikke eksisterende i 56 år, fordi omverdenen ikke forstår sig på fysiske engle og 

shamaner og deres kræfter. Man vælger at se bort fra mig og synes, at det er i orden og 

sådan det skal være. Og sådan er vi gået glip af meget – sidst et verdensomspændende 

healings og videnskoncept. Min Pippi-lærdom om, ”at den, der er vældig stærk også må 

være vældig rar” – er alt jeg har at holde mig til og leve efter i den povre fysiske verden. 

Måske skulle jeg bare have at vide, at nu, går den ikke længere?! Jeg fik efterfølgende en 

ubændig trang til at udfri min mor fra flere pinsler på Jorden; men ved også, at det kun 

sker, hvis jeg bliver bedt om det. Der er bare det ved det, at vi er der, hvor jeg faktisk er 

lige ved at tro, at jeg blev bedt om det. Det er også fuldmåne i dag, så timingen kunne 

være sådan måske – ligesom med Maren? Jeg ved dog Agendaen er individuel og jeg 

har set andre muligheder for min mors fremtid. Derfor gør jeg intet overilet. D´Art Bleu 

oplevelsen med hademailen har vist mig på egen krop/liv, hvad skade egovilje, affekt 

og uoplysthed kan gøre! Og jeg ved nogenlunde, hvor vi er på vej hen med mig – og det 

ansvar skal altid ligge hos en højere instans end mig som jordisk væsen! Derfor er alt i 

”Den Sorte Perle” også givet fra højere sted, men gennem mig som fiktiv realistisk 

agent. Spørgsmålet er blot, hvilken livsbane befinder vi os i lige nu? Nok om det, jeg har 

sendt healing til hende og blomsterveninden, da jeg kom hjem, for kraft er der nok af i 

dag, der er trigoner på spil og NET OP i dag, er dagen et tveægget sværd 

planetmæssigt set og vil meget let føre til konfrontationer. Det skete altså her, hvor 

sosu-hjælperen fralagde sig et personligt nærværende ansvar, og jeg øjeblikkelig bliver 

stødt, og hjælperen øjeblikkelig bliver stødt over næste sætning og så kører det – men 

nu vil jeg så selv drikke ½l vand, som måske er overført via healingen til min mor? Vi får 

se – mine nyrer skriger i hvert tilfælde på væske.   

Jeg har fået afslag på at må hedde Zigiezet til efternavn. Man mener det har 

fornavnskarakter – det ligner Ziggi, Ziggie og Zet og det må det ikke. Så for 30. år i 
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træk har lovgivningen aktivt sat en kæp i hjulet for min job-karriere og alt muligt andet. 

Ziggie Zigiezet er mit kunstnernavn og det overordnede forfatternavn for bøgerne. 

Der kan selvfølgelig klages over det – bevares da – men så stjæler Staten jo atter min 

energi! - Igen, igen og uafladeligt strømmer den lovbundne dårskab rundt imellem os 

og binder os sammen. Og det værste er, at folk mener, Danmark er verdens bedste land 

og ”der er ingen bånd, der binder mig”, vi er frie og manipuleret til at tro, at vi har 

velfærd og lever godt! Men det er Pinocchio-viden. Det er da klart, at der skal klages 

over en sådan afstumpethed. Tænk at leve i et land, hvor man ikke engang selv må 

bestemme, hvad man vil hedde! Og så kostede navneprocessen endda igen 500kr. Det 

vil sige min navneforandring på mit indre skib har kostet mig 2200kr > NB 22…..som er 

Saras klare drøm. Men vil Sara vende tilbage til sin Blueprintedrøm? Vi får se. 

Der er også et par fixstjerner involveret i dette her Sadalsuud bl.a. og dermed historien 

om Jonas i hvalfiskens bug og link til Ganymedes og det at være Frø og finde en Perle i 

en muslingeskal, som da vil afstedkomme rigdom og anseelse og berømthed – så held 

og lykke til Frøen og de andre i regiet – godt at vi på Saras indskydelse healede en Perle 

af sted i 2004. Jeg siger ikke mere, men klapper i som en østers. Og dog, blandt 

fixstjerner jeg i går blev ledt til at finde i en fart, da bogen skulle med på biblioteket til 

aflevering, sprang de relevante stjerner nærmest ud af bogen: Chitra, som står i Vægtens 

tegn, hvor jeg har min nordlige måneknude – altså formålet med min inkarnation og 

den sidste 4. arm på det kardinale kors – betyder ”Den funklende” og relaterer specielt 

til 

 Lampe og Perle!   

Kan man få tydeligere besked på, at dette værk er min jordiske opgave? Nuy Keae – 

fixstjernen som betyder den indre trappe, der går nedad! En nedtællingstrappe – jf. 

billedet af trappen med tal på, fra min morgentur! Tallene går på denne dog opad, 

selvom jeg plejer at gå nedad, så der er en højere esoterisk vertikal homøopatisk syntese 

i billedet!  Nuy Kea giver en meditativ tilstedeværelse – jf. den overfusning jeg fik af en 

stærk kvindelig kanal i 2001, som påstod, at jeg gjorde folk syge og hvad i alverden jeg 

lavede – om jeg måske mediterede, for kanal var jeg i hvert tilfælde ikke??? Folk kan 

sgu spørge for dumt og blive ved med at nedgøre andre. Nej jeg mediterer ikke – jeg er 

total kanal fra alle chakra! Og Nuy Kea giver evnen til det. Derfor kan jeg heller ikke 

stoppe en ærke engel/shaman, der vil sige noget med fynd og klem. – Jeg har oveni 

købet fået beviset for det på helsemessen 3-5. oktober 2014. Og så håber jeg naturligvis, 
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at der symbolenergimæssigt gives beskyttelse mod dette forandringsstadies ulemper! 

Måske et nyt EnergiKoncept? 

Der skete en del på denne messe, stille og roligt. Jeg blev ligesom hjulpet på plads efter 

at være gået gennem og have lavet ”Den Sorte Perle”. Og jeg har jo tidligere på denne 

hjemmeside sagt, at kan jeg slippe ud af den, så kan alle. Jeg mødte mennesker fra 

fortiden på indsigtsfulde måder. Jeg mødte mig selv i fortidige liv, mit nutidige liv og 

nære fremtidige liv. Jeg mødte min egen power i form af at have dræbt mine 

celenitstenstænger og knækket alle shamanens koder deri. Jf. tidligere min licens to 

give life – jeg vil prøve om jeg kan vække stængerne fra de døde. Måske er de kun 

besvimede :-D Hvem ved? Hvad kender vi til stenenes indre liv og beskaffenhed?  Jeg 

mødte dog beskaffenheden af min psykiske kræfter og hvad de skal og kan, hvilket 

opløste min sidste tvivl om, hvad jeg har set mig selv gøre i min engletilstand. Jeg fik 

frisat den psykiske blokering i mig af  ”at føle mig og være til ulejlighed i andres liv og i 

den åndelige verden ligeledes”. Det er konsekvensen for mig af, at skulle lave ”Den 

sorte Perle” og leve midt i Nowhere. Det skal alt sammen lige helt på plads og jeg sover 

derfor til klokken 7.30 i disse dage frem for kun til klokken 6.00. Jeg følte og så, jeg 

bevidst rensede min lavere sjæl tilbage til Lemuriens tid og kun har gået med denne 

”ulejlighedsblokering” siden Atlantistiden, hvor folk ikke ville høre på, at kontinentet 

ville gå ned om kort tid. Med den melding var jeg vist til ulejlighed for folk, der hyggede 

sig på en græsskråning. Men jeg fik ret alligevel og sammen med LailaII fra Konceptet 

gik vi ind i mit hus, satte os på hver sin stol ved et bord og sammen steg vi ud af vore 

kroppe og op fra det liv, og det var derfor sidste indtryk og derved uforarbejdet. Det er 

så kommet ”Den Sorte Perle” og læserne til gode, som en energi, der heri bliver healet 

op. Endnu et psykisk gen er repareret. 

Jeg kunne mærke, jeg blev højere og højere i energi og nærmede mig Konceptniveauet 

fra tidligere, men uden åbne symboler. Jeg gik derfor forbi den nyeste form for aurafoto 

for at prøve det gamle aflagte system, der stod til fri afbenyttelse for tvivlere og som en 

fantastisk god reklameidé og oplysning for folk, der bare går videre. Super duper. Jeg 

lagde min hånd på og jeg så, hvor smukt jeg svingede i lyseblåt og turkis og hvorledes 

et gyldenhvid lotus stod åben ovenpå hovedet. Billede svingede over til at vise 

chakraerne og jeg så balancen og glædede mig over det stærke, rene, hvide lys i 

kronechakra. – Skulle der mon ikke et sidste aurafoto til? – Et der ikke er rødt, men med 

et hvidt indre kors? Skulle den turkise flamme ikke vise sit værd? Nej, det var ligesom 

ikke agendaen. Der blev ligesom vist over til den gammeldags aurafotoshop. Jeg gik 

derover, fik en sludder om den røde farve – som altså også står for kraft, dynamisk 

energi, vilje, følelser, udfordringer, sorg, vrede, lidenskabelig og sensuel kærlighed! 

Endelig blev den røde farve retfædiggjort. Hidtil har den kun stået for jordforbindelse 

og dominans. Sidstnævnte er jo ikke særlig flatterende for mig, men jeg må jo se 

hjælpeløs til, når auraen viser det, den skal vise. Og så må jeg jo bare komme overens 

med, at omverdenen ikke kan finde andre ord i nuet, end at jeg er dominerende. Spillet 

er gennemført, men heldigvis snart slut. Ja, det slutter vel her med min exit og i 

exitpoles: 
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Jeg havde bestemt, at om Skotland blev en selvstændig nation, da ville jeg emigrere 

dertil. Væk fra Danmark. Det valgte de så ikke at blive. Så det må blive et andet sted 

eller måske bare en anden gang – for Danmark har aldrig taget imod mig, og da slet 

ikke som åndelig flygtning fra Hierarkiet og mit tidligere liv på Jesu tid. Og nu så ej 

heller som overskruet engel. Så ved jeg sgu ikke, hvad vi gør med den hierarkiske 

familiesammenføringen…bopbob… – Jeg skulle jo stå for at begynde at synliggøre det 

hvide broderskab…så det må I nok selv klare…. 

Foreløbig skal jeg bare ud af ”Den Sorte Perle” og det sker og skete ved englens hjælp. 

Jeg måtte gå i min høje energi på messen i mere end en time, inden det blev min tur til 

at få indspillet en ny sjælsCD af Bailey. Jeg måtte sætte mig på en af salens 

tilskuerpladser og vente. Jeg ville ikke gå efter vand, for jeg ville ikke risikere at møde 

nogen jeg kendte nu. Jeg holdt øje med standen og præcis klokken 15.00 var vi klar. 

Teknikken blev kontrolleret og 15.03 slog Bailey trillerne an. (Klokken 15.05 var Månen i 

trigon til Merkur – gudernes sendebud, men også løgnens og tyvenes planet.) Jeg blev 

ved med at høre ordene ”Heaven on Earth” indeni og en anden ting, som jeg bare ikke 

kan huske, og vidste jeg ikke ville kunne huske. Men det var også ”Heaven on Earth” 

der var hovedbudskabet og hele min metier i ét. Herligt sådan en samklang. Musikken 

stoppede og jeg syntes Baileys øjne var svagt rødsprængte, men det kunne jo være så 

meget, selvom det var mest nærliggende at tro, at han selv var blevet rørt. Jeg lod som 

ingenting, men som svar på min tanke tog han sine høretelefoner af og vendte sig om 

mod mig og sagde: Normalt ser jeg ikke ting ved folk, når jeg spiller for dem. Men 

straks du kom og satte dig, stod der en stor hvid lysende eksistens op ad dig! 

Endnu engang er der sørget for, at jeg ikke er alene om at se det, jeg ser og oplever! Vi 

er altid mindst 2 . Så skulle indspilningen bare lige overføres fra keyboardet til CD – og 

så var det ved at gå galt – Jeg valgte at trække mig bort og komme lidt efter igen. Jeg 

ved jo, at jeg uforvarende har indflydelse på teknikken af og til. I øvrigt havde jeg også i 

mit indre fået at vide, at jeg skulle gå hen og få taget et aurafoto nu på den gammeldags 

facon. 

– 180 kr oveni de 500 for CD-en. (Tyvenes Merkur ) Men alligevel en smuk 

bekræftende cadeaux på mine klare fornemmelser af forløb og forudbestemte 

Blueprints.  

Der var ledig plads, og jeg kunne sætte mig med det samme og få taget aurafotoet. Og 

Wow, det var flot og anderledes og jeg ved, at de to fotos udgør et ”Fra Online og Til 

Deadline” tema, og at man faktisk her ser den hvide engel på aurafotoet fra 2001. Det 

blev samtidig bekræftet af Baileys syn. Det der i sin tid lidt nedsættende blev tolket som 

(hvid) forvirring og stress.   
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Fra Solengel 2001  Til Regnbuebro 2014  

Om det nye aurafoto (05.10.14 kl. 15.20-24) fik jeg følgende at vide: 

Den violette farve er spiritualitet, den røde farve at der er jordforbindelse, indigo står for 

intuition og her kan man se, at jeg har klarhørelse. Min højre side viser, at jeg handler 

ud med spirituel kærlighed (den rosa farve). Underansigtet er gult og indikerer, at jeg er 

skarp i stemmen eller det jeg siger. Hals til hjerteregion viser at den violette spiritualitet 

kommer direkte gennem systemet og det jeg får at vide via klarhørelse går direkte 

gennem mig og uhindret ud gennem hjertechakra på begge sider af kroppen. Den 

lysende blågrønne på højre side viser, at jeg handler spiritualiteten ud og giver omsorg. 

Den mere turkise og stærkere blå i kronen går ligesom det øvrige ned gennem mig og 

ud gennem hjertet. Venstre side viser lidt grums i det gule felt, hvilket indikerer, at jeg 

mangler vand. Det tilsvarende lidt mørke felt på højre side indikerer en ubalance i 

tarmsystemet. Det gode råd: Bliv skyllet igennem. 

Alt i alt en aura som jeg er mere end tilfreds med, da jeg går derfra. For jeg ved jo godt, 

at der logisk set må være ubalance i tarmsystemet, når jeg i månedsvis kun har levet af 

tun, chips, Maries boller, lakrids og fast food fra grillen og pizzariaet. Så sig ikke, at 

lysnæring ikke virker. Og at man ikke næres af lyset gennem NET OP ”Den Sorte 

Perle”. Påstå heller aldrig mere, at jeg er sort og går med djævelen og sort magi. Du 

taler mod bedre vidende og jeg ved, at hele forløbet er Blueprintet. Men tænk over, hvad 

du byder andre og vid, at smerten gik jeg aldrig udenom, men direkte ind igennem. 

Man må tage Tyren ved hornene, hvis man vil se den i Øjet. (NB 22, Eso. Astrologi side 

512 n. og Matt.6 vers 22 o.a.) - Der skal jo være hjælp til alle at hente i dette værk! 

Da jeg kom tilbage efter min sjælsCD blev den båret forsigtigt til mig på 

medhjælperens hænder. Jeg så på den og opdagede, at Bailey udover det vanlige ’For X 

playde by David’ også havde skrevet ’With The Love’ og så titlen ”Heaven on Earth”. 

Sammen kan vi lykkes. Og sammen med andre er det lykkedes for bailey at spille sin 

sjælshealingsmusik i Auswitch. Sammen er vi ved at opløse 2. verdenskrig og du 

hjælper til ved at læse ”Den Sorte Perle” og denne hjemmeside. Tak for det. 

Da jeg kom hjem fra messen, var jeg rimelig energitræt og energien begyndte at fade 

ud. Alligevel fik jeg ikke fri, før følgende kanalisering var indtalt:  



437 
 

Med og uden Tryk 16.   

 

Når du har læst værket og kommer hertil, så følger du bare efter mig: 

Lysets Engel går med glans 

gennem himmelporte. 

For Guds engels strålekrans 

flygter alle nattens skygger sorte.  

Det mentale hjerte/Regnbuebroen/Den Turkise Flamme i ét Kinderæg. 

Os har og Vorherre kær: 

ingen sjæl han glemmer; 

i hvert solglimt Gud er nær 

og vor glade morgensang fornemmer.                                                      Ingemann 1837 

                                          

I korte træk: 

 Kontakt fra Universet hoc est corpus meum

Rusk i dusk 
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 Valhalla  Møllen 

 Enden af regnbuer  Tak.  Det´nu. 

What´ s next?  Klap klap Go! 

 

Ultra korte version: Fra A til B med  som Fremdriften.  

 

Husk slutteligt at gå tilbage til lydfilen i det røde dokument side 8 og lyt til lyden af 

symbolet Møllen, en hjerteåbner. Hvis du ønsker det! Ansvaret er dit alene  

10.10.14 Apropos Skrædderen og den lille mand; så ender det efter et ualmindeligt langt 

og besværligt IT-formidlingsforløb omkring at få hjemmesiden ud på internettet med – 

at den kommer ud lørdag den 11.02.14 klokken 01.17 hvor Solen går i sekstil til Jupiter. 

 Passion og lidenskab må der til, selvom vi ser rødt i ny og næ.  
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 Lad mig trille bolden videre. Her følger lidt links til dygtige folk: 

Moustache.dk Kreativt værksted for enkeltpersoner eller grupper. Terapeutisk 

kreativitet. Udsmykning af institutionsvægge. Projekter for børnehaver, 

 

www.annexet.name  Freelancer indenfor bogillustrationer, portrættering, brochurer, 

logo, hjemmesider, IT-hjælp, musik, teater – en multi-kunstner! (Har ikke lavet min 

hjemmeside endnu! Men kommer nok til det…det kan jo ikke blive ved på denne her 

måde ). 

www.Levaflys.dk Koncept for lysnæring, kinesiologi, aurafoto, healing, irisanalyse,  

www.shamankvinden.dk  og www.cykluscenter.com .  Et hav af kurser med krystaller, 

psykiske gener, shamanisme, kanalisering, sang og musik og meget mere. 

www.vaeksthojskolen.dk Et hav af kurser om spiritualitet, astrologi, kanalisering, 

spirituelle rejser, fordrag med vegetarisk buffet og andet godt.  

www.Astrologihuset.dk Bøger, shop, antikvariat, film, cd-er, kurser, foredrag, 

workshops, ugentlig opdatering af stjernerne på bloggen, månedsblad onlinekøb.     

www.stjernerne.dk Astrologi, kurser, foredrag, månedsblad forhandles også i kioskerne. 

www.Lotusakademiet.dk Onlinekurser en masse i engle – og opstegne mestre – 

samarbejde. Månedlig gratis healing og opdatering omkring månedens indhold. 

www.Tallenezmagi.dk Numeroskoper, yoga mm. 

www.Polaritetshealing.dk Healing, uddannelse, syngeskåle, Bob Moor, cd-salg af egne 

indspilninger, forhandler af behandlerbrikse mm.  

 www.BlueLotusArts.dk Bøger, atmakort, smykker, beskyttelsesting mod stråling af 

forskellig art, kurser mm.. 

Dejligt er det, at der foruden disse er et hav af andre energiarbejdere, der løfter i flok på 

hver deres måde, med hver deres Blueprint. På messen i år fik jeg virkelig en 

fornemmelse af, at Opdriften er ved at få fat, og at Fremdriftens højeste energier er ved 

at være manifesteret. Det har været et langt sejt træk, men resultatet af bidraget ser ud 

til at være alle pengene værd. Nu går det virkelig fremad og opad. God vind fremover. 

Klokken er nu 19.19 den 08.10.14 og hjemmesiden er færdig, når jeg får overført mit 

aurafoto fra mobilen. Tak fordi du læste med.  

Du kan fortsætte i mit PS.  

mailto:Moustache@Aase.dk
http://www.annexet.name/
http://www.levaflys.dk/
http://www.shamankvinden.dk/
http://www.cykluscenter.com/
http://www.vaeksthojskolen.dk/
http://www.astrologihuset.dk/
http://www.stjernerne.dk/
http://www.lotusakademiet.dk/
http://www.tallenezmagi.dk/
http://www.polaritetshealing.dk/
http://www.bluelotusarts.dk/
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  Logoet for Den galaktiske Føderation af Lys. 

Lidt info jeg har liggende fra Susan O´Haras net-hjælpegen:  

Kuglehoben NGC 6362 i stjernebilledet Ara (Alteret) 

Stjernebilleder i den græske mytologi 

Mange af stjernebillederne på den nordlige stjernehimmel fik navn af grækerne, og en del af dem 
indgik i den græske mytologi. Følgende oversigt viser, i hvilke artikler man kan læse myten om 
stjernebilledet. Sene myter eller myteversioner, som ikke er omtalt i selvstændige artikler, er ganske 
kort refereret, fortrinsvis efter Hyginus. Henvisninger til flere mytiske personer skyldes, at oldtidens 
astronomer ikke var enige om, hvem det pågældende stjernebillede skulle symbolisere. 
Der er fire lange bånd af stjernebilleder, som de antikke mytefortællere lader slynge sig hen over 
himlen i samlede historier 

1. Perseus-sagnet med Andromeda, Kefeus, Kassiopeia, Perseus, Pegasus og Hvalfisken 

2. Herakles-sagnet med Herakles, Løven, Hydra, Krebsen, Tyren, Dragen 

3. Kallisto og hendes forvandling til en bjørn, Store Bjørn og Bjørnevogteren 

4. Orion, Store Hund og Lille Hund og Plejaderne, Haren 

Alteret det første alter i verden, rejst af de olympiske guder før kampen mod titanerne 

Alteret det første alter i verden, rejst af de olympiske guder før kampen mod titanerne 

 

Om billedet 

Id: eso1243b 

Sprog: da 

Type: Diagram 

Udgivelsesdato: 31. oktober 2012 12:00 

Relaterede pressemeddelelser: eso1243 

Størrelse: 3338 x 3282 px 

 

http://www.denstoredanske.dk/Sprog%2c_religion_og_filosofi/Religion_og_mystik/Primitiv_religion/mytologi
http://www.denstoredanske.dk/Sprog%2c_religion_og_filosofi/Religion_og_mystik/Guder_i_antik_litteratur/Perseus
http://www.denstoredanske.dk/Sprog%2c_religion_og_filosofi/Religion_og_mystik/Guder_i_antik_litteratur/Herakles
http://www.denstoredanske.dk/Sprog%2c_religion_og_filosofi/Religion_og_mystik/Guder_i_antik_litteratur/Kallisto
https://www.eso.org/public/denmark/news/eso1243/
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Om objektet 

Navn: Ara Constellation, Constellation Chart, NGC 6362 

Type: • Milky Way : Star : Grouping : Cluster : Globular 

• X - Illustrations 

• X - Star Clusters 

 

 

Dette farverige billede af kuglehoben NGC 6362 er taget med Wide Field Imager, der sidder på 

MPG/ESO 2,2 meter teleskopet på ESOs La Silla-observatorium i Chile. Sammen med et nyt 

billede af hobens centrale dele taget med NASA/ESA Rumteleskopet Hubble, giver dette nye 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ara_constellation
http://en.wikipedia.org/wiki/Constellation
http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-id?Ident=NGC+6362
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billede det hidtil bedste kig på denne forholdsvis ukendte hob. Kuglehobe består hovedsagligt af 

titusinder af meget gamle stjerner, men de indeholder også nogle stjerner, der ser mistænkeligt 

unge ud. 

Kugleformede stjernehobe er blandt de ældste objekter i universet, og NGC 6362 kan ikke skjule 

sin alder på dette billede. De mange gullige stjerner i hoben har allerede gennemlevet en stor del 

af deres liv og er blevet til røde kæmpestjerner. Men kuglehoben er ikke uforanderlige levn fra 

fortiden – en pudsig stjerneaktivitet er stadig i gang i disse tætpakkede stjernebyer. 

For eksempel er NGC 6362 hjemsted for mange blå efternølere – gamle stjerner, der har succes 

med at se yngre ud. Alle stjernerne i en kuglehob er dannet af samme materiale på nogenlunde 

samme tidspunkt (typisk for omkring 10 milliarder år siden for de fleste hobe). Alligevel er blå 

efternølere mere blå og mere lysende – og dermed tungere – end de burde være efter at have 

eksisteret i ti milliarder år. Blå stjerner er varme og forbruger deres brændstof hurtigt, så hvis 

disse stjerner var dannet for omkring ti milliarder år siden, så skulle de være brændt ud for længe 

siden. Hvordan har de overlevet?   

Astronomer er ivrige efter at forstå hemmeligheden bag de blå efternøleres ungdommelige 

udseende . I øjeblikket er der to primære teorier: stjerner kolliderer og smelter sammen eller 

overførsel af materiale mellem to stjerner, der ledsager hinanden. Den grundlæggende idé bag 

begge disse muligheder er, at stjernerne ikke blev født så store som vi ser dem i dag, men at de 

har fået tilført ekstra materiale på et tidspunkt i løbet af deres levetid som så har givet dem nyt 

liv. 

Selvom at NGC 6362 er mindre kendt end andre klare kuglehobe, så indeholder den meget, der 

er af interesse for astronomer og er blevet grundigt undersøgt i årenes løb. Den blev valgt som ét 

af de 160 stjernefelter til Pre-FLAMES Survey – en indledende kortlægning fortaget mellem 

1999 og 2002 med 2,2 meter teleskopet på La Silla-observatoriet for at finde egnede stjerner til 

opfølgende observationer med VLTs spektroskopiske FLAMES-instrument. Billedet her er lavet 

med data indsamlet som led i denne kortlægning. 

Det nye billede viser hele hoben mod en rig baggrund af stjerner i Mælkevejen. De centrale dele 

af NGC 6362 er også blevet undersøgt i detaljer af NASA/ESA Rumteleskopet Hubble (LINK). 

Hubble-billedet viser et meget mindre område af himlen i langt større detaljer. De to optagelser – 

et vidvinkel billede og et nærbillede – supplerer hinanden perfekt. 

Denne glitrende kugle af stjerner ligger i det sydlige stjernebillede Ara (Alteret). Den kan let ses 

i et lille teleskop. Den blev første gang set i 1826 af den skotske astronom James Dunlop med et 

22 centimeter-teleskop fra Australien. 

Mere information 

I år 2012 er der 50-års jubilæum for grundlæggelsen af det Europæiske Syd Observatorium 

(ESO). ESO er den mest fremtrædende internationale astronomi-organisation i Europa og 

verdens mest produktive astronomiske observatorium. ESO har i dag følgende 15 medlemslande: 

Belgien, Brasilien, Danmark, Finland, Frankrig, Holland, Italien, Portugal, Schweiz og 

Storbritannien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland og Østrig. ESOs aktiviteter er fokuseret på 

design, konstruktion og drift af jordbaserede observationsfaciliteter for at muliggøre vigtige 

https://www.spacetelescope.org/login/?next=/images/potw1244a/
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videnskabelige opdagelser inden for astronomi. ESO spiller også en ledende rolle for at fremme 

og organisere samarbejdet inden for astronomisk forskning. I Chile driver ESO tre unikke 

observatorier i verdensklasse: La Silla, Paranal og Chajnantor. På Paranal driver ESO Very 

Large Telescope (VLT), der er verdens mest avancerede astronomiske observatorium til 

observationer i synligt lys samt to kortlægningsteleskoper. VISTA arbejder i infrarødt lys og er 

verdens største kortlægningsteleskop, mens VLT Survey Telescope (VST) er det største teleskop, 

der udelukkende er bygget til at kortlægge himlen i synligt lys. ESO er den europæiske partner i 

et revolutionerede astronomisk teleskop kaldet ALMA, det største igangværende astronomiske 

projekt. ESO planlægger i øjeblikket et 39 meter optisk/nær-infrarødt teleskop kaldet European 

Extremely Large Telescope (E-ELT), der vil blive ”verdens største øje mod himlen”. 

Links 

 Billeder af MPG/ESO 2,2 meter teleskopet  

 Andre billeder taget af MPG/ESO 2,2 meter teleskopet  

 Billeder af La Silla  

Kontakter 

Michael Linden-Vørnle 

Tycho Brahe Planetarium 

Copenhagen, Denmark 

Tel: +45 33 18 19 97 

Email: mykal@tycho.dk 

Richard Hook 

ESO, La Silla, Paranal, E-ELT and Survey Telescopes Public Information Officer 

Garching bei München, Germany 

Tel: +49 89 3200 6655 

Mobil: +49 151 1537 3591 

Email: rhook@eso.org 

Dette er en oversættelse af ESO pressemeddelelse eso1243 lavet af ESON - et netværk af 
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Jorden i dens bane om solen gør at solen ser ud til at bevæge sig over ekliptika (rød), som er 

vippet med hensyn til ækvator (blåhvid). 

 

 
Equirectangular plot af deklination vs rektascension af de moderne stjernebilleder, hvor den 

prikkede linje viser ekliptika. Stjernebillederne er farvekodet efter familie og året de blev 

vedtaget 
 

Astrologiens Zodiak stjernetegn 

Vædderen | Tyren | Tvillingerne | Krebsen | Løven | Jomfruen | Vægten | 

Skorpionen | Skytten | Stenbukken | Vandmanden | Fiskene  

 

Stjernerne p°avirker vores klima 
Af Jens Olaf Pepke Pedersen, Center for Sol-Klima Forskning, Danmarks Rumcenter 
Kosmisk str°aling og Solens aktivitet 
Vores planet er konstant udsat for et bombardement af 
meget energirige partikler, som især best°ar af protoner 
samt et mindre antal tungere kerner. Dette bombardement 
af partikler kaldes den kosmiske str°aling og den 
opst°ar, n°ar kæmpestjerner i vores galakse Mælkevejen 
g°ar til grunde i voldsomme supernovaeksplosioner. Under 
en s°adan eksplosion, slynges det yderste lag af stjernen 
væk under en enorm energiudladning og partiklerne 
opn°ar dermed hastigheder tæt p°a lysets. I Mælkevejen 
sker der i gennemsnit en supernova-eksplosion ca. hvert 
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50. °ar, og siden 1935 har man m°alt intensiteten af 
den kosmiske str°aling der n°ar frem til Jorden. Disse 
m°alingere har vist, at den kosmiske str°aling varierer 
med solaktiviteten. N°ar der er mange solpletter og 
dermed høj solaktivitet, formindskes intensiteten af den 
kosmiske str°aling, og n°ar der er lav solaktivitet, forøges 
intensiteten. Dette skyldes solvinden og det tilhørende 
magnetfelt. N°ar solvinden og magnetfeltet tiltager i 
styrke, er heliosfæren bedre i stand til at skærme mod 
den kosmiske str°aling, men n°ar solaktiviteten er lav, 
formindskes Solens magnetfelt og dermed dets evne til 
at skærme mod den energirige kosmiske str°aling. 
Skyernes betydning for Jordens klima 
Gennem næsten 200 °ar har man spekuleret p°a, om 
der ogs°a var en sammenhæng mellem Solens aktivitet 
og Jordens klima, men man har savnet en fysisk forklaring 
p°a det. Efter at satellitter begyndte at samle 
systematiske m°alinger af Jordens skydække, viste det 
sig imidlertid, at der var en korrelation mellem skydækket 
og Solens aktivitet. At skyerne har betydning 
for klimaet, har de fleste af os sikkert oplevet flere 
eksempler p°a. F.eks. har det stor betydning for nattemperaturen 
om vinteren, om det er overskyet eller 
ej.  
Et skydække virker ligesom en dyne, der hol- 
der p°a varmestr°alingen fra jordoverfladen, mens det 
bliver væsentligt koldere, hvis det er skyfrit, s°a her 
virker skyerne opvarmende. Omvendt m°a strandturen 
om sommeren nogle gange afkortes fordi tykke skyer 
driver ind og blokerer for Solens str°aler, hvorefter det 
pludselig ikke er s°a varmt længere. Generelt kan man 
sige, at vandfyldte, lavtliggende og tykke skyer vil virke 
afkølende p°a klimaet, fordi deres hvide overflade giver 
en større reflektion af sollyset og dermed sender en 
større del af Solens str°aling ud i verdensrummet. Derimod 
vil højtliggende og tynde skyer, som ofte best°ar af 
sm°a iskrystaller, virke opvarmende. I gennemsnit bliver 
resultatet dog, at skyerne har en afkølende virkning. 
Skydannelse og kosmisk str°aling 
Samtidig med undersøgelserne af skydækket blev det 
ogs°a klart, hvordan de kosmiske str°aler kunne være 
bindeleddet mellem Solen og skyerne [1]. Skyer opst°ar 
nemlig ikke automatisk blot fordi der er vanddamp i atmosfæren. 
De dannes nemlig allerede selvom fugtigheden 
er langt under 100%, og en vigtig forudsætning for 
dette er tilstedeværelsen af sm°a støvkorn, ogs°a kaldet 
aerosoler. Aerosoler er luftb°arne faste eller flydende 
partikler, i størrelser fra 1 nm til omkring 10 _m. 
N°ar aerosolerne opn°ar en størrelse p°a ca. 0,1 _m, 
kan de fungere som skykondensationskerner, og er der 
tilstrækkeligt med vanddamp, vil kernerne begynde 
at vokse til skydr°aber. Aerosolerne kan stamme fra 
Jordens overflade, men de kan ogs°a dannes direkte i 
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atmosfæren ved kemiske reaktioner mellem forskellige 
gasser som f.eks. svovldioxid, vanddamp og ozon. 
Hermed er id´een til hvordan Solen kan p°avirke 
Jordens klima klar: N°ar den kosmiske str°aling rammer 
atmosfæren, ioniserer den molekylerne i atmosfæren, 
og str°alingen er i øvrigt °arsag til næsten al ionisation i 
den nederste del af atmosfæren. Netop ionisationen udviser 
derfor ogs°a en stor følsomhed overfor ændringer 
i solaktiviteten. Hvis derfor ionerne i atmosfæren har 
betydning for dannelsen og mængden af aerosoler, 
m°a der ogs°a være en fysisk mekanisme, som knytter 
kosmiske str°aler til skydannelsen. 
SKY-eksperimentet 
P°avisningen af denne mekanisme har været form°alet 
med et eksperiment, som meget passende har f°aet 
navnet SKY, ved Danmarks Rumcenter. SKY er et 
reaktionskammer p°a ca. 8 m3, hvor man kan simulere 
processer i atmosfæren. Ved f.eks. at belyse en blanding 
af vanddamp, ozon og svolvdioxid med ultraviolet lys 
startes en kemisk proces, der bl.a. producerer svovlsyre. 
Den ioniserende virkning i atmosfæren af de kosmiske 
str°aler kan simuleres ved hjælp af kraftige gammakilder, 
og de første resultater fra eksperimentet (som 
blev offentliggjort i oktober [2]) har nu vist, at der 
ud fra denne blanding af gasser vokser store mængder 
af aerosoler frem. Endnu vigtigere, s°a har eksperimentet 
ogs°a vist, at antallet af aerosoler afhænger af 
mængden af ioner og dermed af den kosmiske str°aling. 
Eksperimentet har s°aledes for første gang p°avist, at der 
er en direkte forbindelse mellem kosmisk str°aling og 
mængden af aerosoler i Jordens atmosfære. 
Figur 1. SKY II hejses p°a plads i targethallen p°a CERN 
(foto: Martin B. Enghoff). 
Figur 2. SKY II lige efter monteringen i targethallen p°a 
CERN (foto: Martin B. Enghoff). 

Eksperimentet har dannet grundlag for et projekt ved 
det europæiske forskningscenter CERN i Geneve [3], 
hvor resultaterne fra SKY nu er ved at blive reproduceret. 
Ved hjælp af en partikelstr°ale fra CERNs accelerator 
kan man direkte simulere de kosmiske partikler, og 
til forsøget er der bygget et helt nyt reaktionskammer, 
som har f°aet navnet SKY II, og som i efter°aret er stillet 
op p°a CERN. 
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 Dét var godt nok en lang hjemmeside! Sagde Gyldenrisen og 

strakte sig efter ros….… 

 Klap nu bare hesten, vrinskede handskerne og fandt hjem,  

hvor de hørte hjemme  ved Hyldemor  

i Perlemor .  (Slut side 447 = tværsum 15 = 6 = Venus kl. 12.12 den 10.10.14) 


