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0. INDLEDNING
Den skønneste Drøm, DsD, var tilbageblik over et spand af år, Sneglespor, Ssp, over de lige
foregående år. Krystalfloden, Kry, havde jeg slet ikke tænkt at starte på, men fik besked indefra om
at skrive i NUet. Javel, naturligvis. Det fortsatte i Flammefuglen, Ff, egentlig Fønix, og Merlins
Gry, MG og videre i Merlins Morgen, MM, hvor Fønix stadig var i gang.
Fønix blev færdig og lyslegemet gik i gang. Det krævede total stillesidden, væren, sejt. Jeg er
sådan set realiseret, kunne være skredet men er blevet for at opleve det helt ny i denne æon: at
fortsætte i et liv der virker med det hele, sanseligt, mirakuløst, erstatte forliset i det gamle med et
sus på falderebet. I det mindste give det en chance i Merlins Formiddag, MF. Og ja, det gik i
gang, men som vanlig med længere tidshorisont end jeg venter... jeg fortsatte ufortrødent i AlMahas
Sang, AS. Forsidebilledet var malet: ”Den hellige Gral”. Stadig i startbox med Indgangsduetter
med Aquarius, IDA, fortsatte jeg med Aquarius, – passende – og nu AIA. Jeg synes jeg øjner en
afgørelse jul/vår '23, men vi får se.
Udtryk og forkortelser, der vil gå igen er stadig – i tilnærmet alfabetisk orden:
AIA, højeste navn for Ånden
AlMaha = min indre JEG-følelse, ”Al Maj/mig” og tvetydig, Al (indre mand) og Ma (Moderen, og
højere Maha)
C19 = Covid 19 – cc = crimsoncircle – CNS = centralnervesystemet
DgK = Den gyldne Kløft, hoveddrøm tilbage fra DsD og Ssp – DJ = Don Juan fra CCa = Carlos
Castanedas bøger
1.att. = DJ's udtryk for dagsbevidstheden, ”Tonal”, og 2.att. = drømme- og underbevidsthed (DJ's
termer beskrives meget i Kry)
GT/NT = Gamle og Nye Testamente
hnf/ej = hellignat før/efter jul
jf = jordforbindelse
kh og ku = kollektive hypnose, hhv. ubevidste
m og f og k = maskulin/mand alt efter sammenhæng og feminin og kvinde – ML = Memory Lane
MA = ”Mastering Alchemy”, Jim Self og Roxane Burnett, læst i Aquarius men nævnt her i starten
SB = Sai Baba – PS = Prema Sai Baba som han er nu = MV = Maha Vishnu som er ophav til
Krishna/Kristus = titel der betegner krystalenergien
Rat = rationel kontrol-position, Silk = tavs viden-position, Ånd
s = den ”sorte” negative pol/fraktion, h = ”hvide” positive pol/fraktion
æt-fys = æterisk-fysisk

Kærlig hilsen,
Lissen Seligmann (ultrakort om forfatter og bog, se sidste side)

22.08.0688
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1. LYSET SØGER NEDAD
Da bøgernes kapiteldigte har vist sig profetiske, ønsker jeg at også dette er. Processen har været
helbredende, tiden er spændende, men at sidde oppe og glo ned på den, gravid med sig selv, er træls
i længden – det var ikke det jeg valgte at blive for. Nå, ske hvad der vil, lillejeg må acceptere kun at
være AIAs fod på Jorden. De ord viser tydeligt at AIAj endnu ikke helt er fuldført. Ærmerne op!
Det er lørdag 6. august, oprindelig Evas fødselsdag, jeg klemte en tåre eller ti... alt på plads til
nystart, skoling. ”Hyg med det, den langtrukne isolation er ved at slutte.” Uvist forstadie, sidste
tjek før dansen går. Der er fin disciplin over dagen nu med spil´, gymnastik osv. Jeg gennemlæser
desuden A før endelig læggen på net. En overordnet bog over den her proces må skrives sidenhen.
Dagbøger er, uanset deres værdi som faglig dokumentation i en særlig proces, sjældent alment
interessante. 7. august fløj al natnyt ud gennem huskenettet, øv, men næppe nyt, så skidt. Til
gengæld kom der overvejelser op om xx/mig der forbløffede og fik hele vor historie op til revision.
Højere lag, højere tyd – og nu 8. august, Løveporten... de fysiske metaforer snyder os så nemt...
vi tror vi skal gå efter dem, mens de blot afbilder den indre proces. Ganske vist kan det hjælpe,
men er det virkelig hvad jeg skal nu? Natnyt: fortiden er faldet for øxen, AIA forenes med
strukturen, et nyt, rent, lyst liv i start. Jeg øver, forbedrer, men det får ikke det ny legetøj til at rulle.
M vil, en romer (mer ro!), det øgede æterlegeme u. mindreværd, kapabelt som xx, rester skal stadig
forsvinde i stille integration af nyt stof for sikker styrke, TTT. Jaja, jeg søger nok at nå for meget
over dagen, set lidt fra oven går der en tid før noget kan gå over scenen, mere rolig adfærd er vel på
sin plads. Og hvis xx og jeg reelt skal danne par igen må han først helt fri af det livsopgave-job og
hele op. Som jeg selv. Status: hele livet har jeg ønsket at danne par med en kunstner i synergi;
måske var denne kun mig selv, evt. en mesters lod? Xx og jeg blev skilt fordi han kun bakkede op,
ikke var der mere for mig. Hvor jeg fra start følte mig meget støttet i et smidigt forhold med
muligheder følte jeg mig støt mere ene og forladt. Jeg voksede fra xx, og han lukkede gradvis af for
mig og andet at dele end de samme småfornøjelser vsa. sit absolut betydningsfulde job. Og...
jeg så energien ebbe hos ham... hvorfor? Vi gjorde alt ret, lur hver dag, jeg gav ham mer og mer
enetid, savnede mere nærvær, forelskede mig i en der syntes mere spirituel og omsorgsfuld – og
ikke var det på mit plan – men hjalp til at trække mig væk? (DsD). Samtidig tænkte jeg at måtte
lære at klare mig ene, ingen, om nok så elsket, skulle være min sikkerhed... i de påfølgende år
begyndte showet at knibe at klares trods al øven. Stemme, styrke svigtede, xx bilhjalp, men jeg
måtte stoppe messerne af stress, fortsatte dog med shows og billeder, ”man skal jo køre på hvis man
vil”... energien løb helt ud, 0 publikum, sværere at udstille osv. Døren lukkedes ubønhørligt.
Mismod. SB kom en '10-nat og sagde ”mal.” Ja, vi skal forblive os selv, om så verden vender os
ryggen – senere ”stop sliddet med showet” (utid) – anbefalede xy (Adamus + knus sidste Kali)...
ombygning, nu? Alt flyder. Vi skulle eneomsorg i passage af gammelt. Måske vil xx helet endelig
blive det åbne, smidige væsen jeg ab start så i ham – synskhed ser ikke altid tidshorisonten – måske
ikke. Jeg kan kun som opfordret i natnyt lade processen køre til ende og se hvor det bærer hen.
Iflg. teosofien kommer 4. stråle for harmoni, skønhed og kunst først i gang i '25. Jeg så gerne en
tyvstart, men det er sikkert uklogt. Hm, kattemors natnyt var essentielt meget lignende mit. Der er
voldsom forstyrrelse i æteren. Vi kan ofte knap tale i telefon for det. 9. august efter en total fridag
meldes igen at tomme dage transmuterer rester ved ren fysisk extase. Processen der startede med
DgK i '11 (DsD, Ssp) er næsten fuldført. Restgift på vej mod C forstyrrer al æter (+søvn!) i passage
men vil efterlade en selvsikker, stærk lysperson alt preller af på. Så jeg slapper også meget af i dag,
reviderer bare foredraget igen ude i solen på plænen. 10. august efter for få timers søvn, så våg,
tænker jeg at det kun er for AIA vi inkarnerer her. Glad flow var immer sjælden og kort. Natnyt:
massiv lyskonflikt, først overhalet ca. kl. 5 i en lynvision. Så er Løvens port '22 vel passé. Jeg ser
at Jorden er ♥ center i et stort kosmisk delvæsen på vej til universelt, Brahma. Det varsledes set/

(hørt) på dette niveau i MA's slut, og jeg tænkte da: ”Tjah, jeg har jo været lidt indom” sidste gang
i A 2, med start tilbage i '19 med Karlsvognens landing på sommerhusgrunden lige vsa. min i 1.
Nu set er det passende også at rationalisere. Jeg har tit tænkt at der ikke er stor forskel på dyre- og
menneskesjæle, kun niveau – og selv enkelte celler er højspecialiserede klynger. Under højere
klynge-læring (mere ”hjemme”) er celler samlede i grupper: bark, væxtlag, kitin, knogler, nerver,
blod osv. Planter/dyrs æt/astrale overskyggende gruppesjæl rummer alle typens klynger, fast
programmerede, jo højere uddannede, jo færre, sjælagtige individer. Vor sjæl har også vel 2-4 nede
efter behov, fra astr-/mentalt niveau og op – og overskygget (Kristus). At alt er samlet i ét større,
kosmisk væsen af mange i et univers under en Brahma, alle Brahmaer under MV, MV under den
Ene er kun logisk. Men har vi reelt mindre faste programmer, mere valg end enkeltceller og dyr?
Nej!..... ang. Karlsvognen – det var tydeligt at den havde været på en lang rejse og nu kom for at
tage sig en god, lang ferie her. Hint om at jeg skulle på ferie fra alt jordisk og om at min egentlige
sandhed var ved at vende tilbage efter et langt fravær. Karlsvognen er Brahmas krone center, og jeg
skulle have Sirius udskiftet med det. Sirius gik C i g.d. natnyt, var i ”giftig” transfor/mutation.
Skidt med at Hundestjernen forpestede min søvn. Dens karakteristika har forladt mit mest fysiske
felt, Karlsvognen er i sandhed på Jorden, og det var så'n set det jeg kom hertil for. ”Karl”, nordisk
betydning ”ung mand”, fra en farao, dér betød det ”din herre/Gud”, af ordet ”Kal”: ”fri mand i en
anden mands tjeneste”. Så dét køretøj er ganske fint. Kattemor kommenterede den ”massive
lyskonflikt” i mit natnyt, hvor en masse lys-politimænd var i gang og gav følelsen af noget forbudtmig i passage, mindede mig om at FBI ransager Trumps domicil lige nu... men metaforen passer
nok generelt p.t. De redundante flow-computere i xx' naturgas-lagerstyrings-projekt intrigerer, uha,
og på vejene er folk direkte hovedløse. 11. august meldes på plads til ?, hm. Hedebølge, og jeg har
lidt pres i hovedet efter Sirius' exit for total-Kal. I stedet læste jeg slut MA igen, og det gav lidt
mere om stadiet og hvad der mangler. Ikke meget, men væsentligt – ord kommer til kort her, det
skal opleves, spændende. 12. august, fuldt stop efter overhalingen (kl. 5 10.aug), forstyr/tvivl ikke,
æter siver ind i den ufærdige yderste jf ad krystalvejene. Slip alt. JaVEL, honnør, ->hælsmak<-!
13. august, ashramagtig isolation hvor ukurant ætfys stof skilles fra og større, jf så længe undervejs,
integreres. Gå ikke udad, svigt ikke lysprocessen, en nådegave... fra ægte jf til dyr og nu nær retur.
I disse dage er der mange tanker om Hierarkiet et al og mit forhold til dem. Jeg har kun periodisk
bevidst kontaktet først ærkeenglene Gabriel, Mikael m.fl., så SB (Kristus/verdenslærer/Maitreya)
=> xy => Adamus/St. Germain (ansvarlig for kulturel/social udvikling nu), følte det fra tvivlsomt til
sært, ville hellere selv og fandt det dog ofte mindre heldigt. Det var da lettere at... men så var det
ikke min vej, sejr, mit. Aften tænkte jeg grundigt over det og nåede til d.s. søn 2 sagde i går:
forældet modus. Det prægede natnyt: 14. august baner et skrig sig vej ud, ”ikke-mit'et” i det
balance-limbo der skal til lige nu hvor lyset fornyer mig, øger mængden af ATP i cellerne
(adenosin-trifosfat, holder ung/sund). Min krea-intuitive natur i væxt har passet den lille tekniske
bag godt, nu overtager jeg efter en længere pause mere bevidst den fysiske fostring af den til ny jf.
En transmutations-delproces er snart slut, m. flg. oprydning af gammelt ætfys stof – YT!
Al extern visdomslærings og styrings form i mig, inkl. teosofisk, skal væk. Ja, Hierarki et al ER,
siden Kumaraerne (flammeherrerne) kom udefra, oprettede Shamballa (på Solen) og Sanat Kumara
blev indre konge i Jordens Hierarki hernede (18½mio. år siden, miocæn, første menneskeaber);
men alle impulser derfra skal/vil komme automatisk indefra nu, via ♥, et tegn mere på at vi snart
overtager al styring af Jorden. Ovf. var blot et sidste lille 6. chakra-hængeparti. Det vil endnu vare
nogen tid før religioner o.lign. har udspillet deres rolle, men de afvikles uigenkaldeligt i Aquarius.
Obs. balladen i samtlige trossamfund, lort vælter ud. Folk vil ikke mere tie. 15. august natnyt ad
ovf. Det er lidt svært at finde noget at læse. Ikke lave, men det er hedebølge... det blev til gensyn
med Fortune's ”Goatfoot God”, og AHA, langt bedre overblik end sidst, alle henvisninger til tidens
forfattere – smart til at forklare – samledes i syntese bagom og illuminerede plottet fra start. 16.
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august med tsv. natnyt søger jeg igen overblik over dette sære liv. Det var ikke det jeg havde regnet
med, vel derfor jeg er så obs på sandhedskvaliteten; men jeg kan ikke se andre muligheder.
Mit valg af mænd, lekture, motiver for kreativitet – mine børn har vist denne vej. Som Fortune's
bøger. Alle er om ørkenliv der løb tør for ny med AIA, flow, masser at gøre – og kærlighed. Den
fylde hun aldrig oplevede selv, kun drømte om... det er en fantastisk tid, blot så fuld af ruiner – der
ængster en for at det bliver ved dem og andet er en and. 17. august opmuntring, lidt krystalstof har
nået jf via lyset i uforstyrretheden, planerne er forenet yderligere (autoorgasme, fysisk extase). Til 5
rene men for små sfærer kom først de 2 laveste i det qabalistiske træ, nu er de 2 næste der til snarlig
brug. Der mangles kun en rest Tiphareth, Yeshuas. Yeshua prædikede kærlighed, men sagde han
ikke bragte fred. I hans kølvand lænkedes sidste dyriske frihed, smerteligt nødvendigt for igen at
samle polerne i os til 1/1. Hellig forening (Hieros Gamos) som allerhelligste handling blev til
ultimativ integrativ, fysisk fortæring af os selv – død/findeling/transformation, symbol: nadverens
oblat. Det gjort er ultimativeste åndedrættet som jeg har meget fokus på, nu tvekønnetheden efter
sidste xy-tema-fortæring er tæt på Helligånd. Oprindelig så jeg den som det fortrængte f aspekt...
ikke helt vsa., kom af doktrinen Ånd = Far og Far, Søn, H-ånd holdt op imod det visere far, mor,
barn m/k, uanset at Jorden egentlig er til det ny køn, m. Regnbuens 7 stråler er disintegration, alt =
1/1 i det gyldne lys, Helligånden K/M (for balance!). At tanken at jeg ikke gider dele op mer i m/k
kommer nu, viser foreningsprocessen, Tiphareth undervejs. 18. august som ovf... der kan ikke både
opryddes og haves passion, den bruges i oprydningen, men plejes (læbepomade!) i dybet hvor alt
venter, klar. En kedelig, men omsorgsfuld proces, det gamles blegnen. Ikke mere at rense, lyset
skal kun ”hvidte” det sidste, og den fase startede 14.ds. Tilsidst i natnyt bemærker jeg en orangegul
egetræskommode jeg i min tidlige barndom så daglig i soveværelset, enorm, rundet så den syntes en
bugnende mave. Benævnelsen kildrede fantasien: ”Dragkisten”, formodet værdifuld antik, 4skuffet, fuld af hemmeligheder, engang min kreative/viljestærke/self-made oldemors. Fed metafor...
meget kan associeres med kreative ”drager” i kister, transformation, ild, død – dog lavet til at kunne
åbnes en dag og lykkes endnu bedre end hun, agterud såvel som forud. Slut med alle kometer.
I nat, 19. august, skitserede jeg et blyantsportræt af en som havde været fjernet fra 3-4 og langsomt
tog fysisk form igen. Det havde lidt forvrængning i mundens proportioner, var ellers fint. Sic!
Kattemor er fortvivlet over elregningen, alle taler om de skyhøje el- og energipriser der trækker de
andre op, Putins krig kan knap hænge sammen, men en som han trækker sig ikke, soldaterne sulter,
deserterer, vi aner vendepunkt i sep, men ved jo intet. I ”Sea Priestess” beskriver Dion en extrem
energisituation (astma) meget lig nu. Vi fødtes fra Arild med gaver, lån til senere betaling, støt
forfaldet før af neg. Karma. Det klaret er visse i limbo/betaler forud – sønner, jeg, xx afvikler sit
pos. lån og støtter os, kattemors tsv. situation har tungere karma. Jeg har ikke lov at klage, så
beskyttet. Alle bånd er helveder. Krimierne er nu ren PR for vin/sprit-industrien, glimt af håb få.
Jeg vågner 20. august med følelser, Frodo udtrykker i afskeden med Sam: nogle må ofre for at
nogle kan få her. Afvikling af negativ karma fylder endnu for meget i Jordens folkekvote. Jeg
tænker på de veninder jeg har kendt og min søster. Alle er ulykkelige, klemte eller syge...
og det skønt flere har levet meget bagom længe, før pensionsalder. Kun jeg er sund og rask. Jeg
kan kun se én grund: 0 overfladisk forbindelse ud, total frihed. Jeg længes ud, det opdæmmede
presser på (vil fødes, kattemor-drøm), alt derude er mørkets modstandskamp, det presses ud... et
hyggekik på længere transitter peger fint på netop hvad SB sagde, ca. '25 vender det, og for mig
personligt, vist ved Neptun der gik i Pisces i '11 og som slipper og går i Aries da – og lader til så at
gribe xx. Jeg har tit tænkt at han skulle bruge mit og sønners expl. til noget nu og frem. Bliver jeg
så lokomotiv i det parforhold jeg altid ønskede med ham, men aldrig fik? Foredraget har ændret
sig, ladningen har nu al vægten, kunstens effekt er kun min fine dressing, og så er der meget lidt
forskel på xx og mig i arbejdet med styring af AIAs energi; men noget i mig tvivler, og der er for
meget røre i andedammen på alle planer til bånd. 21. august efter en i dén grad overskygget nat, af

skygger, om så på vej ud foran AIAs lyskost. Jeg arbejdede med på alle fronter, også fysisk (gråd),
før jeg endelig faldt i søvn igen ca. 6 og endte med nok søvn 9:30. 10.aug sattes i relief...
om hvordan især vore nære, trænede husdyr har erstattet egne mere eller mindre heldige ledere med
overskyggende do os som vi med do Kristusmodeller (=+AIA), i ur synligt repræsenterede til vi
selv skulle overtage (via trænede præster) og nu i en sart dommedag igen synligt ifa. inkarnerede,
ægte støttelærere der selv gør sig rede mere eller mindre skjult, beskyttede i matricen, direkte ifm.
Kristus, repræsenteret ved PS snart. De skjulte kristi håndlangere af alle slags oplyser alle indre
dyrs rest-magtmørke som ikke støttes mere af de uorganiske ånder, for de integreredes i processen
til yderligere styrkelse. Det er jo logik at jeg aldrig var varigt tiltrukket af andre lærere end Kristus,
selv en inkarneret lærer i klargørelse. Fri, selvstændige DJ var en bedre hjælp. 22. august byder
ikke på lysere humør. Det føles som om alle drømme var narresutter. Natnyt, meget flygtigt p.t.,
følger linjen startet især 10./14., gammel fysisk tvang slås/følges ud, ny færd startet står derfor i
larmende tomgang, så ”jeg lukker vinduet bedst muligt for osen og lægger mig til at sove”, besked:
”Gå så C som muligt.” Kapiteltitel + hnf/ej 8 passer, og jeg kan kun leve, ånde i lyset bag.
Disciplin er alt lige nu, i fastholden det jeg ved, at det ikke er dette mørke jeg kom her for. Det er
bare den gamle fysiske fernis der skaller af det store gule Dwapara-underværk. Søn 1 er i et forløb,
samtaler ifm. fysisk udredning i systemet = frihed af det. Modellerne de bruger når ikke ind til
AIA; men at få bekræftet at alle ydre muligheder er udtømte er også nok i det opgør. Løsning?
C+TTT. Kattemor og jeg er enige om en uvirkelighedsfølelse, vel ikke så sært når det gamle løber
ud. Fandt aften endelig en sober, indsigtsfuld tv-krimi, ”Sherwood”, inspireret af virkelige
hændelser. 23. august genbekræfter natnyt at fortæring indefra i ro og mag af al æt-fys gammelt
ifm. det ny, vise liv presser alle ressourcer og slører humør og klarhed... gik tur. En ældre, ukendt m
beboer langs ruten tiltalte mig – hvorfor sang jeg aldrig mere? Han havde altid nydt det... ja,
belægninger på stemmen kom og gik i denne kaotiske tid, og vold nyttede ikke imod det. Nej, det
vidste han. Jeg takkede for hans opmærksomhed og gik hjem. Varsel? Tjah, natnyt antydede at
musisk udøvelse kunne nærme sig ifm. fortæring/udrensning/forberedelse – som voxen-baby!
24. august mere kød på natnyt, men ikke GO! Jeg har lige samlet, løftet min jordiske del, lyset vil
manifestere mit, men de sidste ord må afventes skabt dérfra, jeg er i AIAs Øje endnu og de har ikke
nået 2 hvor jeg sidder og meditativt holder døren åben i stadig frygt-energispild for at misse tid, sted
– irrelevant, der er lidt vinter-sporarbejde for ku før den ny tids højere knudepunkt er nået. Ku vil
ikke køre mit væk, ”AIAs Øje” har åbnet den fysiske overflade (10. overhalet, 14. lyset ”hvidter”
nu, vær den tekniske proces) men kun lige – holder tilgangen indtil min jordiske nøgle er sikkert
omstillet. Hnf/ej sep ymter om at det sker da. For længe siden, men mens jeg skrev disse dagbøger,
fik jeg i natnyt udleveret en nøgle til en dør højt oppe i bevidstheden = tyd fortsat natnyt, hvilket jeg
havde overvejet at undlade, det fulgte jo dagen. Men det gav dybere, usmittet info – og beroligelse.
Mon jeg nogensinde stopper det? Måske det daglige, hvis jeg kommer i hug. Det afhænger af hvor
tyndt sløret mellem liv/søvn og død/våg, AIA og j, fysisk ego bliver. AIAj vil ikke behøve det. En
profetisk bog som ”Sea Priestess” er interessant at sammenholde med nuet. Dion ramte ret godt...
jeg trættes af hendes gude-riter men den illustrerer fint arbejdet i begge køn med re-integration af
automatikkens frekvens til lyslegemet. Med det, hvad så med guder? Som hun selv er inde på. 25.
august ref. til 14.ds – der transmuteres faldent stof på højtryk, ATP-niveauet hæves, alt andet må
vente. Gys ifm. parforholds-/overflademinder er en logisk følge. De æt-fys strukturer er YT. Jeg
gik på nettet for ATP, og min gamle indre biopat nød gensynet med mitochondrierne, som er meget
involverede. ATP (T=tri-) står for stort set al kroppens energi, frigøres ved fraspaltning af fosfat (P)
til ADP (D=di-, evt. AMP, mono-) i cellerne. Vi indeholder kun få g (til få sekunder), og der
behøves 75-150 kg pr døgn. Ved føde- og depot-nedbrydning bruges 50% til gendannelse, resten til
varme. Syge indeholder færre mito'er i/udnf. cellerne, faldende med kronisk sygdom, cancerceller
0. Det siger alt. Vi taler mangel på AIAs lys, for med det behøves mindre mad, bevist utallige
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gange særdeles fysisk, i koncentrationslejre og på børnehjem o. lign. Jeg fandt frem til 5:1 som
ideelt niveau ATP/ADP, søn 2 + xx har det, 1 og jeg har liiige nået 4:1. Hvorfor så lidt ift.?
2 + xx fik ingen personligt målrettet traumatisering, 1 og jeg fik, og bearbejdede, løfter de med tsv.
traumer. Hos os alle faldt ATP indtil '14/'15, siden er det steget. Passer pænt med min oplevelse.
26. august, jeg har lige startet en (lige nu) lettere gang skrump, samtidig, hvor sært!, indledes iflg.
natnyt en proces der definitivt afrydder den gamle 7-lags ramme, dna osv. Kun ”voldtægt” hvis jeg
gør modstand, så jeg går med mens det tager nedenud. Efter vil jeg være lettet, indre com befriet.
Der er megen energiudvexling 2.-1.att. mens jeg vågner, angstkildren. Hnf/ej 9 vifter med nøglen.
27. august do, hellig rejse, sidste dyrs transmutation for en magisk fremtid tager al energi, jeg har
kun lyst til at hygge mig – vagt irriteret, hvilket ikke skal have energi. 28. august do, ikke rigtig
mer at skrive om. ”Alt var der altid, kunne bare ikke køre pga. for lidt lys” – på vej, 29. august slår
fasten igennem, iflg. natnyt løsnes så meget at mer frugt/grøntsaft + slagger må til. OK, så. 30.
august alt ovf. Det er visdom for lille Lissen at acceptere faktisk ”død” mens et nyt livs lys fyldes
på, meditativt assisteret. Et spil synes snart at gå over scenen som er godt at være fjern fra...
stilstand+kur forårsager offer-/opgivelsestanker – 31. august – forurening. Rens. Disciplin, 007!
Hvad så om overfladen ikke lykkes mig? Jeg har ikke lov at opgive, lokomotiv for den ny tid... en
”hvid” (pink/crème) elefant er født i en Burma-zoo i år, traditionelt fint tegn. De siges at være
begyndt at tale i '12 om deres/verdens situation p.t. Hmm! 1. september som ovf., så jeg læser
mine gamle, opr. eng. bøger, nu helt bevidst om hvor prægede af overfladisk, fantasiløs translation.
Skønlitteratur åbner folk indad – jeg nød id dermed, kompenserede med fantasi for utilstrækkelig jf.
Nu, efter års tilslidt jf, generer translatørernes fantasiløse svigt af bøgernes jf. Jeg skaffer dem på
eng. i dybeste forståelse for de der lærte gr./lat./hebr. osv. mhp. at studere ur-visdom og fatter ikke
de der nu kun kradser i overfladen i klubber, på sociale medier eller rejser. Jeg vil så gerne mere ud,
men et liv med kun yderverden = 0. Vi har realiseret en rig overflade, men den gror ud af sit ophav
og sig selv som hormonsprøjtet ukrudt, vil/er ved at implodere med alt... tjah, og forbindes vel så
med ophavet igen, som jeg er exponent for. Jo, der vil blive brug for dyb inderverden-teknologi.
”Min ven Flicka” m.flg. rubriceres børne-/ungdomsbøger – hvad er så voksenbøger?! En drømmer
lokkes, tvinges til jf... jeg genkender alt i min før + nu-proces. Og det går først op for den mere
magt-materielle far i III at han og sønnen har arbejdet sig hen imod samme mål – at lykkes med det
gode – og fuldført det... en meget bredviis bog, et F håb fra 1950'rne, suk, vi har '22. Jeg mangler
ikke hesten, har det hele, men nægtes endnu jf af AIA+kh. ”Syg”, spæd passion. Iflg. bogdigtet er
der næppe jf før nov trods nok lille start vår '23. 2. september, stofrens kræver tid, balance og
nogen æter-træning så den gamle kriger ikke smuldrer helt, men efter 3 dage med mere flow – lidt
motion – advares: mere rens omelet. Der er ikke nok energi endnu, hold inde, tålmod! Dødtræt i
går kl. 21 efter en lille motionstur med lidt sang og ellers afslapning. Surrealistisk. Men småbørn
sover jo meget. 3. september, suk. Al ego er i vejen for AIA, selv krimier? ”Kun meget lidt
mangler før jule-desserten, nu næste nøk”... natnyt slutter med ”I'm Gonna Mail Myself to You”, en
gammel, glad – overfladisk – Lehrer-vise, meget illustrativt for en utraditionel ny visesanger.
AIA søger ned i mig istf. det gamle sukrede l..., ”vær GLAD!”. OK, så. 4. september, og igen efter
en adr-nat synder jeg imod dagbogen ved at rette 3.ds. Der opfordredes ikke til at undgå en
gammel, rarere krimiserie (heldigvis!), den illustrerede det 2.ds. adviserede: opløsning af gammelt
forsvar, ”Lucien's lys imod Maverick's mave-mørke”. Han spillede trods alt det skidne spil. Kun
siddende inaktiv slettes spor. Hvorfor misforstod jeg 3.ds.? Det var jo tydeligt! Mørke formørker i
forbifart. Igen: alt forstås over. Den modige afslår udøven ondt + accepterer uundgåeligt. Natnyt
viser (også!) mig hovedløs, minder slettet også fra maven – det sved i nat men gav fin ny æter. Et
led mere i den dyriske kæde er nøkket ud, passé. Der skaffes og samles nyt stof med æterlegemet
via det nednøkkede lys til ny, større start og jf. Passende sted at slutte kapitlet, selvom det er med
samme tema som det startede med. En langtrukken proces, et NU helt til jul?

22.09.0689

AIAS SKO-PROJEKT

AIAs små fødder drømmer om sko
nu de er næsten gangklar,
frie af larveorms fængslende form
til flyvende færd, en sprængen al norm,
et løfte om løftet Jords ansvar
De rækker og strækker sig for at nå ned
fra kosmos' ulegemlige sfærer,
forbi revision af æon for æon,
afviklen indvikling, udvikler skoen
som livsvise sande hetærer
En uset proces men med synlige skælv
som kuldkaster alle balancer
DNA søger, ATP øger,
7 lag af rammer smuldres og spøger...
i AIAs NU ta's ingen chancer
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2. LØBER IND OG UD I ALT
Det blev 5. september, cirkus fortsætter – natnyt melder kontakt med/integration af lavfrekvent khautoritet, og min rest ego/kontrol bliver angst. Det passer fint med at jeg forleden var oppe nat x 3
for at tisse... og at nogle bekendtes hhv. vaskemaskine/vandseng blokerede/punkterede... lysets
jording af astral ubalance på den tvungne isolerede rute er i slutfase, men stadig på et uundgåeligt
midlertidigt ophold på en mere kollektiv rute før den ny. Lyset kan kun løbe ind i egoet sådan, og
flere arbejdsnøk-dønninger i én større bølge frem til jul er at forvente. Ét blik ud i kh siger kun
overlevelse, jeg må deltage bagom for at fremme AIA, ikke i front. Jeg gik på et spirituelt kursus i
'13 anbefalet af/med xy. Jeg stoppede fordi jeg mente, vi skulle tage os af os selv helt ind før vi
spillede mestre i AIAs proces udenfor. Det kunne jeg ikke få øre for eller forklare klart nok da for
ego. Ja, kun inkarnerede kan ændre ting her, men hvordan gøre det bedst? Hellere lade AIA via
bearbejdning af egen egorest. Natnyt direkte bekræfter vigtigheden i processens dyb-kollektive lag
nu, mer end hidtil... xx: ”Jada, alt starter med os selv.” For ham, så ren, den klareste selvfølge.
Åh, hvorfor er få så rene? 6. septembers natnyt er enig i at integration af det sidste er en tynd the,
ikke desto mindre essentiel for 1/1 mirakelliv. Instinkterne er løftet, løftes videre, jeg ”kalder AIA
ned til den lukkede gadedør” i løftetid noget endnu, lavere æter kun lige fri af ”Dr. Zhivago”. Mor
købte LP'en da jeg var teen. Jeg husker kun titelmelodien, følte alskens rå � �
-sår langt væk, læste
aldrig bogen. Hvordan kan nogen gengive kh's ondskab i litteratur? Jeg ser dokumentarværdien...
nåhja, gør jo d.s... vi skriver fra hver vort plan. Kh tåler næppe mit som jeg næppe kan tåle at læse
jødiske Pasternaks epos, reelt sket siden kometen, nu i ultimativ oprydning efter experimentet... han
døde selv i utide af sin omverdens modviljes s-magi – cancer. Hans muse do, begge havde dyb
indsigt, hun, fra wiki: ”Don't forget yourself to the point of believing that it was you who wrote this
work. It was the Russian people and their sufferings who created it. Thank God for having
expressed it through your pen.” Og han: ”I am above race.” Jeg takker daglig nu for min gunstige
situation. Jeg har ikke behov for at dele flere jordiske � �
-helveder. Jeg er på rekreation fra det.
I betragtning af min reaktion på blot mindet om ”Zhivago” (handlingen kort fortalt af min mor for
55 år siden!) er gruen endnu for let vækket – sidste kontakt med xy er 2½ år siden. Det er svært at
håndtere et ultimativt � �
. Paradox: kh ville kalde mig � -�løs da jeg undgår social kontakt dér! Jeg
føler ikke umiddelbart for xy mere, men ryster ved tanken om at åbne � �for en anden. Jeg vil tro
denne specielle ombygningsproces jfr. 1. kapitellinje medfører extrem hudløshed ifm. næsten 0 jf:
på endnu en irriterende nattetissetur faldt jeg og slog mig på dørtærskelen (symbolik!). Dér i
halvmørket, halvsovende chokeret/desorienteret tænkte jeg at nu måtte jeg vist hellere tilmelde mig
den lokale rollatorklub... retur i sengen indså jeg at det skyldtes for travl, på skrump og at synet står
for balancen med mindre jeg føler mig frem med lukkede øjne... blodet løb fra knoppen, fokus røg,
og væggene fór opad... 7. september-natnyt genkalder 3.'s ”vær GLAD!” – opvågnen til mirakellivet,
endnu isoleret, og far med lempe, skrump fremmer rydtet jf... og følg de sidste dages indskydelse
om at tage foredraget op igen, selvom samlet 1/1 stadig er ustabil, en stor armfuld.” OK.
Helsemesser vryler nu. De mere materielle deltagere har masser at lave, gøder jorden? Godt. Med
alle de energidrevne hjælpemidler vi opfandt ifm. den spirituelle tonic (1875, Blavatsky), radio, tlf,
TV, skulle vi jo være godt forberedte til AIA, hvis ikke det tempo der medfulgte (biler + veje og fly
– damptog supplerede først seriøst dampskibe (17-1800) fra omkr. 1830) blev til at nå mere kh på
mindre tid, blive mere overfladiske, dumme – også et must, lavere planer kræver lavfrekvente
udrensere af vore vrangforestillinger fra ur, f.x. idoler som div. erobrere, desværre nødvendige. En
dag når vi forhåbentlig frem til den største tjener til leder – hver gang. Apropos energi – tak for
VEKS, hvor bio-affald bliver fjernvarme... EU har krisemøder ifm. energipriserne. Europæerne er
ved at gå fra hus og hjem. Åhja, en ”flytning” foregår. 8. september kræves total kompromisløshed
ovf. jordiske følelser lige nu, hypernøgne på vej fra den gamle til den ny, magiske struktur, endnu

utilgængelig. Kun totalt kontrolfri, rene instinkter (søn 1) har nøgle, så der oplyses skygger på
højtryk for indre/ydre (Silk/Rat) balance. Den nøgle! Nå, i går gennemgik jeg foredraget igen.
Det er som ladet med energi nu, vel af al den bearbejdning. Det har jeg ikke før følt. Det siger alt
om forskellen på effekt/klatmalerier og de fra grunden virkelig gennembevidste! Apropos, jeg kan
se at jeg er ved at få jf. Mine tæer (4 hammertæer fra barn) er næsten helt rettede, og ben og arme
var aldrig så jævnt solbrune – en iagttagelse gjort i min familie: jo mindre jf, jo mindre og ujævnt
brun... jeg er ved at passe til tiden. 9. september, messetanker er alt for tidlige,”den gamle film”
kører endnu i kh – men velkendt. Søn 2 (ikke 1!), behøvede nys et støttemiddel, så jeg testede mig
selv, do, i nat anbefales jeg yderligere. Al energi (0-tilstand) kræves til at rydde dødt, engang
kongeværdigt stof væk. Hermelinens h vinterpels var symbol på renhed... phiiint dække over
slægtens, især væselens, ry for blodtørst, grådighed, snuhed... det skal ikke videre... kattemor
meldte lige at Dr. Elizabeth døde i nat, 96 år, længst regerende 1) i det britiske >1000 års monarki,
70 år, 2) kvindelige statsoverhoved i verden. Hun nåede lige at starte den ny premierminister,
konservative Liz Truss, for 2 dage siden. Hermelinerne i natnyt fik lige en extra dimension!
Et langt liv hvor mere og mere magt fragaves, sejt punktum. Margrethe II, 82 år, har siddet 50 år,
næstlængst af alle dk's undt. Chr.4, efter Japans (1770, 2050 jfr. legender) det næstlængst regerende
monarki i verden (ca. 1370), som længst fragav/-toges magten. Stadig er der dog de med brug for
disse idoler, næppe SBs lige, skønt Charles faktisk er særdeles alternativ... nok om det. 10.
september og i samlingsprocessen siver lysets lyd ud fra C i påkrævet stille isolation for at høres til
senere videregivelse – imens ubalanceret ”kgl.” æter (køn) stadig slettes. ”Hermelin” er oldhøjtysk,
af harmo = væsel. ”Hermelinda” betyder ”kraftfuld + mild”. Der er håb om at navnet tiden gav
væselen harmoniserer. Den kunne aldrig domesticeres, kun fritten. - En anden facet kom på banen:
nogle kendte filmskuespillere er de senere år blevet anklaget for sex-chikane og frifundet, hvad fedt
hjalp karrieren... rent bortset fra at miljøet, der reelt handler om salg af alle sex' facetter på skærmen
må være extremt og én derfra altså ideel til at vise paradigmeskiftets kønskonsekvenser i stupidere
kredse synes jeg egentlig at den slags taler man om og afgør indbyrdes, ja her, nej der, færdig...
med mindre én ikke vil høre. Men vi har selvfølgelig svært ved noget der er det dybeste for os, som
dette faktisk også var for mig engang, glemte lige. Altid bevidst om mit køn var fra 14-19 år voxenexperimentaltid, og visse i familien var lovlig hjælpsomme, men respekterede et nej. Α&Ω er
respekt. Et dask bagi eller en sjofel vits fra bekendte eller kolleger har aldrig rørt mig, jeg deltog
selv – rent sjov; men uønsket overhundegramseri er ikke, navnlig hvis man som så mange k længe
har måttet rette sig ind. Så kan en dråbe fra en m der et helt liv har troet det OK – den anden side af
sagen – forlange hele kreditten afregnet på én gang. Kh er giftig p.t., � �
-felttog i instinkterne,
russerne taber i Ukraine, suspekte ord, berøringer, alle har fået NÅK af despekt. Jorden skal forbi
det skarpe hjørne. Jeg er stadig vild med DJ: ”Can your freedom and opportunities help you
become a Man of Knowledge?... No... then why feel sorry for children eating leftovers and licking
tables... all the MoK I know were kids like those.” Det er langt mere sandsynligt at nogen, faldet
gennem matricens bund, er kommende Rishi – da som nu. I en ny æra bliver bunden altid top.
Den vil anføre på gradvis bedre vis. Men Charles vil blive en god konge-rollemodel. Han kunne
kun sit � ,� Camilla (som grandonkelen mrs. Simpson), skønt han måtte om Diana en tid. Hans
bundprøve, bestået. 11. september, mærkedato siden WTC '01, fortsat finsortering og -vask i limbo
af helt personligt stof så kun ædleste er tilbage... jeg forstår fedme, ludomani og forføreri: rundet af
snævre, kedsommelige, tvungne rammer uden det lys bag som jeg har. Kun dér er frihed nu. Folk
indbilder sig at få det bedre i Z, flygter fra A og får det værre. I byerne er der ikke engang den
direkte følte Ånd i den rest natur vi har, gjort for regelrigid at leve i nu trods teknologi af en for tung
top, al flugts årsag... Jorden har 0 frihed mer at flygte til, og åndløse opgivere går den umiddelbart
letteste (!) vej gennem bunden, stofmisbrug, død. Gid vi snart entrer en mere lydhør tid overfor
min, med færre forslåede måse a la 6.sep til de der dratter igennem. Vi skal jo alle nedom. 12.
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september fortsætter 10.s linje, alt samles i � �
, nok klar Jul, fremstød ab apr/♈ synes det, jeg arbejder
på sagen, endda synligt på nettet, exponerende både kommen og gåen – nu mere kommende...
men basis er på bordet p.t., så � j�f må vente til maj. 2 drømme-episoder der siger udad maj. Der
findes ikke bedre at holde i. Fantasi, ønske? Begge er nødvendige for fremstød, og der er ikke
anden såkaldt sikkerhed at klamre sig til. Alle pionerer må leve i nuet. 13. september, AV i mave,
astralfeltet af at fortære irrelevant stof/energi fra for(- og frem)tid. Mytiske guder der åd deres
mor/børn/kastrerede fædrene og ”kastede dem ud i rummets mørke” sættes i relief, præ-faser, sfærer
i Qabalahs livstræ, tider efter kometen + nuets evige, tidsskabte kvalitet. Interessant kval, længsel
efter nyt der knap ER, bundet i gammelt der dødes. Så jeg ser krimier i mit limbo. Kattemor har
nok af dagskrimi – ser underholdning. Jeg gik en god tur, luntede 400m, ka' rimeligt endnu skønt
jeg vel ikke sku'... tænkte over at CCa for Dj & Co. så ud som han kunne se, men ikke kunne før
han altså kunne. CCa lå lige dér hvor den gamle kollektive vej skulle lukke helt og den ny starte.
1½mia. lysarbejdere kan og dog ikke for stof der skal væk for 9. Vi kan fantasi-fornemme-se, men
direkte kræver en sej, indædt indsats af os. 6.sep's okkult mørkegrønne gadedør er endnu låst.
Jeg gen-gennemgår min digtsamling på nettet, reviderer, forbedrer. Det vækker fængslet liv, minder
om lys og glæde foruden tænksomhed. Nu er der kun tænksomhed. Jeg vil have livet igen og råbte
pr. digt til AIA for at få luft, se længere fremme. 14. september, arbejdet har løftet, flyttet til nyt liv
og lys, men udvexling med 3 her kræver lidt tilpasning, starten må være trang, 1. prioritet er stadig
rest-udrensning, nu af yderste ur-jf (div. hud-afkrads på sidsten), i nøk, skjult, via åndedræt og
fokus, kapaciteten er dertil, M integreres i den altøgende transmutation. Første linjer i kapitlet om
igen, og hudløshed. Juli '19 (Ff) sagde SB at ”nu går døden over DK”. Covid kom '19/'20 -'21
inkl., Ruslands angreb på Ukraine start '22. Det går retur nu... lad gå tjept. Energisituationen er
slem for især en kattemor. Jeg kan ikke se hende flytte ud af sin så fint realiserede drøm, men så
meget er sært. Natnyt 15. september: ikke enhver skal let ud af udfordringerne, så nu kappes sidste
synlige rettesnor, den skal være indeni. De der har den gemmer det ny, epokegørende om uvisse,
men hvor det gamle var h i s er det ny s i h, tæt på at formes, fremtiden ved skjult at samle sig.
ALT i mit liv og mine børns har vist at AL Rat fra ♓ 4 skullet glemmes helt, ikke før indset, men
vel så ultimativt. Klemte kattemor synes ikke om markedskræfterne, Atlantis spøger – vi så at tiden
gled det gamle, kendt som rette af hænde og stred imod. Det var ret, dog ikke. Det urette (dyriske)
skulle råde for at forceres for human balance, sker nu, men sidste dyr må løbe ud, markedskræfterne
er AIA, rydder op, og sønner og jeg holdes totalt ude da vi skal glemme helt, være rene til det ny.
Selve vor situation er en garanti, ingen af os valgte den uden videre, vi nødtes. Politikerne har ret i
deres store respekt for markedskræfterne. I 1980'rne under Thatcher kom der kulminestrejker, og
regeringen infiltrerede fagforbundene for at bryde kollektivismen. Uetisk og dog korrekt, kul skulle
udfases, markedskræfterne havde ret. Demokratur er lige så slemt som uoplyst Monarki. Søn 2 og
jeg diskuterede i går hvorfor jeg stadig tyder mine drømme. Lyset dér er stærkere end dagens,
forvarsler/bypasser stemninger, forklarer, inspirerer, løfter. I arbejdet dermed sletter jeg mindesløret
mellem 1. og 2.att., samler/styrker AIAj ved mere id med lyset på vej ud end det ude i dagen.
Søn 2, der ikke som 1 og jeg blev traumatiseret som barn, behøver givet mindre sletning, er stort set
slettet til fremtiden. Aften med nærmest desperat spekulation om hvordan jeg kunne hjælpe mine
sønner ud, læs: min fremtid, og 16. september ubehagelig morgen også. AIA suger sidste gamle
stof ind, alt smuldrer, fratages – følt i hals/bryst som et sugende hul, som længsel efter den elskede,
angst for at miste ham/livet – for at samles op lidt længere henne når energien går ordentligt durk til
større fylde. En familie af brobyggere, xx rampe til broen, søn 1 og jeg broer derfra inkl. rampen til
den uvisse fremtid, søn 2 kun rampen i det uvisse. Gik tur med søn 1 og havde det helt godt aften,
og dog meldte jeg opad at hvis livet bare skulle fortsætte sådan kunne jeg lige så godt hentes hjem i
søvne. Efter at have noteret natnyt 17. september lagde jeg kort på nu. De spejlede præcist natnyt.
Min situation er kattemors, omsorg for død af gammel og fødsel af ny æt-fys. Naturligvis reviderer
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”OPROP” TIL AIA
Hvad blev der af alle de glade dage
med boldspil, lege og bade
Hvor gik humøret hen
hvem stjal alle boldene, suged' dem flade
Hvordan forsvandt alle kræfterne
til at samles om fis og ballade
Aquarius, tag så at oppe dig
var dine løfter kun visne blade
Jeg sidder her, spærret inde
på 7m², nægtet udfoldelse
Det nytter fedt at bekendte ser
meget lidt andet end trist forvoldelse
Jeg har så meget jeg vil og vil give
og udleve uden fortoldelse
De sidste knap tyve år har kun handlet
om dødsdrift og sej udholdelse
Der må altså komme en ændring
jeg vil ha livslyst og lys tilbage
grine og bage og køre ud
i det grønne på solskinsdage
SÅ gamle er vi da ikke at alt det er yt
fordi vi er for svage
AIA, send snart passion og kraft ind
ellers... indgir jeg squ en klage
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jeg nu mine ældste digte som viser arbejdet med at befri den ny tid fra start. Dyret jeg voksede fra
nærer nu en nyfødt, hurtigtvoksende men hudløs, sart jf som kræver dyb respekt, optræning, TID.
0 hul igennem til mæle og stadig gammel hud at afrense i STILLE længsel. Jeg genlæser CCa
(igen!)... også evt. fordi DJ's lidt sære forklaringer aot. tager TID at forstå, nok meningen. Det er
bedst selv at komme til forståelsen. I A 16, 17.jul nævnte jeg sidst DJ's ”lev med døden bag ve.
skulder”. Jeg fik altid stikord fra SB ( � )� dérfra, og � �og død er samme integrative kraft. Mon
ikke DJ mener konstant transmutation? Lysfolk er generelt upopulære i kh, de er en reel dødsrisiko
for mere s folk og mobbes følgelig. Det er set at ego hellere slukker alt, stillet overfor s/h livsvalg.
18. september. Jeg har det ikke særlig godt, ikke gammeldags humørsyg eller syg, blot en følen alt
drænes ud af mig i let angst 0, vel... kun lige nok gammelt rodstof stabiliserer og der er intet at
gøre/lære mens jeg ser sidste Kali-formularer drage over i alle overfladerne. Meget tidlig forjulefesttid til total renæssance, lyset søger over fra C i væren til Dwapara gennem den velforberedte
struktur, er ikke nået helt ud i 2 endnu. Altså ser jeg heller ikke fuldtud. Hnf/ej 10 viser en ugle i
julemandstøj. Ugler kan se direkte i mørke, atter et hint om at 6.seps okkulte dør vil åbnes.
19. september, alle krystalveje er lagt, tomme i mit oprindelige, grænseløse lyslandskab. Al Kalis
æterstyring lukkes, overfladerens ved do m.flg. foreløbig sarthed, ikke hud nok til kulden udenfor
(vintertid/generelt). Når fremtidsuro ikke mere stjæler energi udleveres en samlet jf at tilføre mit og
integrere før ud... meget menneskeligt er slagtet til fortæring, stof som modi... slagtesceneriet gjorde
mig lysvågen alt for tidligt. Mon ikke jeg så noget sket? De finder massegrave i Ukraine som efter
andre, senere krige. Ét er kamp, det kan jeg til nød forstå, men at skyde hele landsbyer? Der er
langt fra at planlægge udradering til at gøre det personligt, men a bliver jo b og resulterer vel i z
efter nok terror fra begge sider. Måske hurtig, nådig løsning for alle parter, men aot. synes det som
intet er lært siden kometen. Må det være det sidste vi ser til den slags i disse grænseår. 20.
september tjah, samling/forbereden mit, smertespor, ny jf, oprindelig = Sirius nu underordnet Karl
er liiige kommet kosmos-Jord, s-grå, tjavset hund, ufærdig... 0 passion... det beskytter imidlertid � �
som stadig behøver æter-fred til den svære heling/tilpasning af den ny jf. Balanceret samling...
at få de lave og høje frekvenser til ☯ kræver lytten-ind, experimenteren, men den babytid er nu
vågen, renser, pfuiii, se slagteriet ovf. – gammel æt-fys, selv sund, rækker kun lige, slettes, vi går let
durk til den oprindelige/ny jf... som 6.sep. Hunde er også ådselædere, og da jeg gennemgår mine
gamle digte fra start af lige nu er det meget apropos også her, dødkød skæres væk. Det og DJ fik
tanker op igen om hvorvidt jeg er klar til at forlade Jorden helt efter miraklet eller jeg blot ikke vil
mere Kali... intet trækker NU. Jeg gik en tur og sang – lidt – stemmen var meget fri. Rart. 21.
september, Kali er slut, sorg opløses, på loftet vendes ”min gamle standerlampe” fra sugen til
afgiven lys, halsen forløses, jf løftes/forenes med � �og sidste, pinefulde indespærring overgår til jf
af nyt s/guldstof til verdens-forskønnelse i Dwapara, længe tilbageholdt – ”godt klaret” siger AIA.
Mavevrøvl – og isse-pine (loftet) aften efter kort for søn 2. Al interaktion stresser i en hudløs tid –
22. september – ikke kun det, en udrensning af uventede æt-fys ældste-virkninger sker. 21.sep fik
jeg også et valg: en uges ferie eller flytte ned nu? Nu da! Natnyts metafor var ”Lysernæring”...
australske Jasmuheen's ultimative metode som jeg gennemførte i '03. Min meditation nu ligner
meget hendes da. Lyset rydder alt, prænatalt nu, med ledsagevise: i '92 så jeg i regression mors
følelser da hun fandt sig uønsket gravid med mig. Visen fra da er lige revideret, nu kapitlets.
Restnyt: mit forædlede instrument får gennemflow efter Mor Binahs energikrævende udbrænding
af jf. Ærefrygtindgydende bevidsthedskobling Lysernæring-fosterdigt ifm. processen, det er jo
tydeligt at jeg forberedtes skabt til både min mors og min frihed. Det var en helvedesnat, lyset
brænder vej igennem, bunden gik ud og jeg er slatten, ikke så sært ”den gamle standerlampe” har
hovedpine og søvnproblemer. Pludselig så jeg den healers blik jeg omtalte midti Ssp 12 fra ”Skabdit-Liv”-kurserne. Det gjorde ondt fordi dets dybe ro og kærlighed i direkte forlængelse af AIAs sol
automatisk sugede al sod væk – og forudsagde mig nu, med øjne meget ligeså, jf. 23. september do

helvedesnat, vild tankevirksomhed men OK, for i alt dette udbrændings-scenaries panik var der vel
skjult nogle virkelig gode beskeder mht. både min og sønners fremtidige jf – Lys Er Næring...
hvad skal vi fremover med den formørkede lille AIA-erstatning vi måtte fodre med så tungt stof? I
forgårs bad søn 2 om kort på om han gjorde galt i at være så trukket. Nej – igen – endnu, men tegn
på nyt i '23, og sønnerne er min forlængelse som jeg var mors. 2s lys slog tilbage og øgede branden
i mine kanaler... efter søgen og gransken fandt jeg at begge ville være fødte coaches (1 måske mere
Reiki healer), det jeg selv er blevet, bare fortsat kalder clairvoyance/kanalisering fordi jeg er til
dybdepsykologi = AIA + kunst istf. samfundsstruktur. Ordet coaching istf. giver tids-jf redskaber,
og man kan både virke selvstændigt og ansat. Jeg vil gennemgå min hjemmeside mhp. revision
foruden viser og forfatterskab. Men alt er jo endnu i støbeskeen må jeg huske midt i ilden... 22.krimien var tidstypisk: efterforskningsleder (kone-mishandler) fik syrebad, rar k efterforskers rare
bror (ond skæbne) skred, hun meldte sig pga. alvorligt regelbrud, mor fik bank og morder (misbrugt
barn og ansat i administrationen), forpurrede alle tiltag og fik nakket alle noget indblandede i en
massevoldtægt på en k for ti år siden de løj sig straffri af, før han blev skudt - alt i sidste afsnit...
Godnat og sov godt!!! 24. september, pyh, lang, rolig nat – AIA er installeret i jf nu – søn 2 rang og
bekræftede – sløjfer al fortid og transmuterer. Vel ifm. g.d. meldes at æter ikke tillader ”gamle
glansnr.” i ny, ren pink Silk – som endnu øges, heles her i gryet skjult, beskyttet. Sidste okkulte
”Kali-program-dør” smuldrer inkl. alle jordiske emotionsfølger i den store M/K integrationsproces.
”Rusland afkaster automatisk åget” via de ny indstrømninger, for de er af oprindeligt � �
. Metaforen
var russerens sang fra ”Chess”. Den energi skal nok sparke røv. Kattemor og jeg var enige om at
det er logik hun må støttes af stofskiftemedicin – sådan som hun udskifter stof! Endnu et digt følger
kapitlet. Jeg har tænkt lidt over 6.seps okkult=skjult, hemmelig. Jeg får altså nu tilgang til jordisk
magi som hovedparten af os blev afskåret fra, klogt pga. umodenhed, gen-vanvej for de allerfleste.
Det var OK at mystikervejen blev eneste, dér får man den først allersidst, automatik sfa. etik. Jeg
kan så u/besvær manifestere hvad jeg har brug for, ikke specifikt, med mindre jeg træner det op.
”Syndefaldet”, om umoden fiflen med selve livskraften =”sex” må være helt utroligt gammel evt. ældre end 285.000 år, sv.t. tidligst daterede ca.-nutids-mennesketypefund.
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BESLUTNINGEN

I tusmørkehulens dybrøde tryghed
sad jeg i den pulserende seng
omgivet af den blideste blødhed
opfyldt af sorgens sugende refrain
En eneste evig fuldfærdig smerte
for stor til min ufuldfærdige krop
læste jeg mors frihedshungrende hjerte
og følte fristelse til at give op
Jeg var tydeligvis mor i vejen
skulle slet ikke være hvor jeg var
og mors håbløshed blev min egen
en truende byrde jeg bævende bar
I lyset heraf traf jeg en beslutning
blev tiden ud men var der kun halvt
Når følelser var SÅ tung en belastning
nægted' jeg pure at føle - ALT

22.09.0693

LYSERNÆRING
Der har rendt en masse maver rundt med pancreas, lever og tarm
i tusindvis af år og skiftet stof ud i sløvsind og larm
Med saligt stupide grin
fortæred' de dumme svin
selv hunde gled ned i fryd
hvad der skal til bli'r fryd
Med tidens fylde kunne maverne kun større hoveder få
som tænkte at andet end ådsler måtte de da kunne leve på
fugl og fisk afløste svin
vand gik til vand over vin
grønt igen frisk, og frugt
mere forfinet lugt
Nu mangler det sidste skridt, at se lys er frugt, grønt og flyvefisk, svin
lys som på vejen fra lunger og � �fik nedsat al energien
At leve af den igen
ikke først rense den
slette den store vom
+ kvalmen der også kom
At leve af, via lungernes stofskifte ganske på � -�præmis
virker endnu som Utopia og dog ser vi tegnene gi's
Stof skiftes ud på akkord
Svinene har det hårdt
i et for højfrekvent bur
De syn's kun svinestier dur

