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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, ja, 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 skabtes. Det krævede en stillesidden, væren som var svær for mig.
Jeg er realiseret, kunne være draget herfra men er blevet for at opleve det helt ny at danne en
lyskrop til den ny mulighed vi har som realiserede i denne æon: at fortsætte her 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 og fik fodfæste, men
som sædvanlig tager det længere tid end jeg havde ventet, så jeg fortsatte ufortrødent i AlMahas
Sang, AS. Forsidebilledet var malet: ”Den hellige Gral”. Efter starten fra startboxen med
Indgangsduetter med Aquarius, IDA, fortsætter jeg nu med Aquarius, A – passende.
Udtryk og forkortelser, der vil gå igen er stadig – i tilnærmet alfabetisk orden:
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 og ubevidste
m og f og k = maskulin/mand alt efter sammenhæng og feminin og kvinde – ML = Memory Lane
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
ØÅ = Ørnen/Ånden – øvrige vil fremgå.

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

21.09.0674

SKYGGETVIST

Livet og døden står lige
som i urokkelig tvist
for begge er en og samme
ego og Ånd forvist
men dødens del er kun lille
hvor stor den end pustedes op
en skygge vi aldrig ville
når regnskabet er gjort op
Altså viger den langsomt
styret af storebror m/k
så livet ikke omvælter
med kraft ingen kan forstå
og sagte formes et menneske
som la'r dyret bag i respekt
værdigt til fremmere tider
når sårene omsider er lægt
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1. LIVET OG DØDEN STÅR LIGE
I IDA tilpassede jeg indledningsdigtets linjer til bogens kapitler. I A(quarius) er de enslydende, og
jeg opgav at skrumpe Åndens 16 linjer til mine 14 kapitler. Det lod sig ikke gøre, altså 16 kapitler,
punktum. Der foregår en synskhed som lille jeg ikke mestrer, kun videregiver i de her bøger i
respekt og gradvis opvågnen til at administrere det, harmonisering Ånd-ego. Med DJ's ganske let
omskrevne ord: ”... human beings reek of the mystery of awareness... of darkness... things which
are inexplicable. To regard ourselves in any other terms is madness” (paradox: og vi skal forsøge
at forklare det... lineært!!!) 23. september, i dag skal jeg spille igen. Natnyt indikerer at jeg holder
det nede nu ved at undlade. Sagt, gjort, av mine guitarfingre, men rart alligevel. 24. septembers
natnyt var en vild forvirring jeg ikke orker at nedskrive og nem nok at tyde – tørt mudderstøv
bankes af de gamle røde/♥-rosa løbere hen til mit, jeg er nede på den ny vej omsider, kører ikke
mere over den i yderkanten af den gamle på min pegefingers knivsæg, som afbildet sidst i IDA.
Hnf/ej for okt er indledt, også her var der signaler om at der er ryd-renset til udøvelse igen...
men kun for mig selv, for glæden, foreløbig. Vi bliver i 2-3 og heler op. Og selvom der ikke er
vildt flow til udøvelse er det en følelig lettelse at måtte alt igen. Jeg var altid frihedsapostel. - Jeg
fandt at jeg havde malet IDA's forside, lavede altså fotostudio-, ikke malearbejde, men så får den
nøgne forside da tøj på snarest. A's er længst skitseret, der mangler kun en smule maleri på MF's,
men den er snart af staffeliet og foto-graferet/-studeret – MF klædt på. - 25. september efter meget
realistisk drøm. Ingen tvivl – det var fint at jeg startede igen, jeg har gået lidt over tid. Hvor
længe? Nå, ja, efter lang inerti går jeg ikke fra 0-100 på ⅒ sekund, drømmene siger en lille uge.
Det kan jeg leve med. Male? Guitar? Klaver? Vi ser. - Det blev lt + en gåtur med gym og sang og
et nyt udkast til A. Jeg glæder mig til at male den. MF's skal tørre, have reflexmaling og initialer.
Ahhh! 26. september og ret tydeligt at jeg havde lavet lovlig meget, men – som kattemor citerede
en netfyr for – for spirituelle mennesker er det ren tortur at holde sig tilbage, der er så meget tryk på
indefra. Vi bliver syge eller mismodige, og når der så er ”go” kan vi overdrive.
Skidt med det. Forresten har jeg indset at jeg kunne have fordel af at se nærmere på beskrivelser af
hhv. stjerne- og englemennesker. Jeg er selv begge, overvejende stjerne-, men har vist en søn af
hver. Jeg havde en voldsom diskussion med stjernen i går – så ubøjelig lidet ydmyg og rummelig
overfor andre mulige veje til Ånden (ØÅ) end hans at hans ellers overvældende spirituelle
intelligens aot bliver til dumhed. Jeg kan ikke bebrejde ham, har meget været der selv, ser det som
en slags bolværk imod både Ånd og kh, men var dog mere til accept. Det kommer nok... satte jeg
søn 1 og 2 ind i chakrasystemet, ville 1 dække 1-5 men have svækket tilgang til 6-7 og 2 lige
modsat, de er hinandens næsten nøjagtig omvendte. Derved ender begge med mangelfuld jf,
blindhed overfor hver sin ende af spektret. Teknisk ret interessant, lærerigt i bakspejlet for mig.
Existentielt er det mindre sjovt. Jeg trøster mig med at med deres stærke åndelighed vil det løse sig
i de nærmeste år hvor de lukkes op. Jeg har bestilt Asger Lorentzens bog om typerne på biblioteket.
Det skader just ikke at se andres vinkler på samme sag, og specielt Lorentzens...
for ham har jeg haft et lidt anstrengt forhold til fordi han var så meget m intellektuel viden frem for
f, selvbearbejdning. Hans ”fans” bar præg deraf, jeg har set nogle stykker. Men det er jo ikke hans
fejl. For f kunne de gå andetsteds – til psyko-log/-terapeut eller mig, deres valg. Han tilbød sit,
viderebragte det. 27. september, endnu en dag uden drømmetydning men med et tydeligt indtryk af
2 ting: den første at der er overfladiske indflydelser der søger at hæmme et influx men bare skal
lades passere. den anden at der er et usædvanlig kraftigt influx i mig som lover lys og lykke
længere fremme. Det har forstyrret min søvn nu i 3 dage, og nej, det skyldes ikke min aktivitet, det
er omvendt. I IDA skrev jeg i slutkapitlet at søn 2 var begyndt at høre heavy metal og at jeg så det
som oppustet jf. Ja, i slutningen af Kali, men det kunne være en hjælp til start Dwapara/Aquarius.
Musikken der overdøves er ofte både intelligent og veludført, og det ny/søn 2 kan have brug for

hjælp til jf. Jeg aner at det er derfor den tiltrækker, qua ovf. Hm startede trods alt i 60'rne, samtidig
med det 80-års ”vindue” ind til centralsolen ifm. det kosmiske skift til forår og Aquarius.
Iflg. kapitlets titel står liv og død lige, men kun tilsyneladende. Når alt kommer til alt er døden det
ny liv i anmarch, retableringen af f's hellighed, som udtrykt i ”Da Vinci Mysteriet”. For en uge
siden på vej hjem fandt jeg den og ”Hunger Games”, uåbnede DVD'er, i en kasse med ting til gratis
afhentning. I fredags tog jeg mig sammen til at se HG, og den var som ventet Kali der udåndede.
Den gider jeg ikke se mere. Lørdag og søndag så jeg DVM (visse film ræser så jeg ikke helt når at
følge med 1. gang). Jeg synes at det var værdige varsler. For er alle ikke Yeshua og Marias royale
blodlinje, hvis de følger ØÅ? Tid og magtbrynde gjorde Maria ”prostitueret”. Snarere præstinde
for helligt samleje, Hieros Gamos, æret overalt oprindelig, og k som midlet dertil. Er det ikke på
tide igen? I øvrigt hørmer Maria af Magdala af Ægypten. Det hed engang Magan = det sorte land,
dala = dal, så er der ikke langt til Nildalen hvor der boede mange jøder, forløberne for de nu
udvandrede etiopiske... i betragtning af de sorte Madonnaer i Sydfrankrig og Nordspanien er det
sært, Dan Brown (eller filmen?) ikke har med at hun muligvis var mørk.
Da jeg malede ”Hænderne” fik det f aspekt af ØÅ automatisk negride træk. Dion Fortune er inde
på lignende... nå, tankespind. - Forresten fik natteadvarslen ret. Det blev en dag med forhindringer
– som sku' la's passere. 28. september og den ubehagelige anelse at det kan vare lidt længere. 9.10.ds. vistes min overflade trevlet op. Det er lidt sådan jeg føler mig aot, i pludselige ”anfald”,
samtidig med at der tydeligt kommer mere flow. Nåja, logisk, så mærkes den løse, vakkelvorne jf
jo, og så er det nok netop vigtigt at udøve, hvorfor jeg får så stærkt ”go”. Apropos er mine sønners
situation også begyndt at føles henad fysisk smerte i mit hjerte. Alt har været lagt på is og vågner
nu ved muligheden for aktualitet – inkl. negative spor. Knuste håb, frygt... tja. 29. september og
den direkte erkendelse at smerten, sorgen er den gift der kommer ud ifm. at være optrevlet og søge
heling, jf for de martrede talenter ved bl.a. at hjælpe søn 1. Det og selve det at spille og male
vækker det hele igen. Alt er plettet af verdens afvisning. At sætte (den 13.ds.' tilkastede
lotus-)krone på værket genkalder den alleroprindeligste smerte i mit liv.
Jeg havde en skrækkelig aften i går hvor jeg så hvor meget jeg har svigtet min ældste søn præcis
som jeg selv blev det, og det til trods for at jeg gjorde mig umage for ikke at gøre det. Det er
nådesløst at have (flere) børn. Jeg ved ikke om det er værre i vor tid end i andre, men det var bare
konstant arbejde, tillod man sig en slapper var der straks noget man svigtede som hævnede sig, og
de 2 andre overdøvede ham. Jorden er hårdt arbejde, jeg havde slet ikke kræfter til extra og fatter
ikke de forældre der havde overskud til at farte land og rige rundt med deres børn til alt muligt.
Som barn måtte jeg klare det selv, med kun sporadisk hjælp i starten, barsk, men lærerigt. Ergo
måtte mine børn do – men verden havde ændret sig siden min barndom. Det var for meget. I deres
skulle forældrene involveres (hvis!), de skulle have hvad ved jeg til det. Det orkede, kunne jeg ikke
acceptere, synes stadig det er hul i hovedet at alt skal sættes så meget i system til samfundet lige fra
barnsben. At udøve sport, alt, bør være fri glæde, ikke indslusning i samfundet. De fik hvad jeg
savnede, lys, legeplads og grønne områder nærpå. Frihedsapostel i strid med verden ab start.
Efter timers pisken mig selv med skorpioner trængte en anden stemme igennem. Hvorfor valgte
min søn lige mig hvis ikke det just var frihedsapostelen han behøvede? En ting er hvad man ønsker
overfladisk, en anden overordnet. Jeg var kun et menneske, og jeg gjorde mit bedste, traumetynget
fra min tidligste tid. Der er grænser for hvad man så kan overkomme på faldereb. I '5-86 kom der
fokus på hvorfor helbredet generelt skrantede, livet lagdes om, biopatstudiet indledtes, i '87 blev jeg
skilt og gift igen, i '88 kom søn 2 og først i '90 da søn 1 var 8 begyndte min traumebearbejdning.
Hvordan være god mor med gale basale signaler var min omsorgsvinkel. Jeg var ikke til det
igangværende samfund, søn 1 heller aldrig. Længselen efter at høre til har vi alle, men tilhøre
hvad? Det lykkedes at tilgive mig selv så jeg kunne sove sådan omkring 2 nat. Og samtidig blev
den 2 gange optrevlede strikbluse jeg er i gang med strikket korrekt. Sic. I dag tog jeg en status
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igen over mit liv. Jeg må begynde nu, er trukket totalt fri af gamle hypnoser her sammen med xx,
en ren m-manifestation af arbejden på at tilpasse energi til overfladen fornuftigt.
Noget må jeg have gjort rigtigt, ellers sad jeg ikke her i denne fred. Al smerten handler om at blive
nægtet tilgang til overfladen som ”skruebrækker” bare fordi jeg havde Ånd. Screw them! Også på
søn 1's vegne – min gode dreng der har fået så mange knubs. Hvad Fanden er meningen?! Som
han sagde i går i reaktion på at jeg ikke ønskede verdensberømmelse eller særligt bifald, bare så
gerne ville ud at optræde med det jeg kunne: ”Vi har dæleme fortjent bifald!” Enig. Får vi? - Jeg
gik en tur og det blev øsende regnvejr, men jeg gad ikke skynde mig, slog hætten op og gik og sang
så det klang. Man kan tørre bagefter. Det er år siden stemmen har været så klar... der integreres
iflg. natnyt. 30. september – det er nu 1 uge siden jeg har dybdetydet en drøm. Sært, da det har
fyldt så meget i min tilværelse det sidste par år, men det føles unødigt, dag og nat er overens, og
større overblik kommer ikke hver dag. Vel derfor jeg heller ikke så let husker episoderne, kun
enkelte highlights i det ellers ret harmoniske forløb. I nat fik jeg f.x. klemt en voksprop på hagen
lang og definitivt ud. Derpå nærmest exploderede et afstandsstykke ud af mig også:
processen med søn 1 gav øget tilgang til overfladen. Den sad som en gammel torn i kødet selvom
jeg før har erkendt det, dog nok mere teoretisk. Det fik jf, jeg forstår omsider hvorfor jeg altid har
følt jeg skulle holde lidt afstand trods den så tydelige – smertelige – affinitet. Synskhed... det var
ikke tid. AlMa på staffeliet blev yderligere fini og maling klargjort til næste skitserede projekt, A's
forside. 1. oktober og natnyt anbefaler nu også mig og søn 2 kiropraktor og kalder mig udbrændt!
Jeg testede naturligvis efter... da søn 1 skulle kunne jeg næsten have regnet det ud, men jeg har ikke
særligt besvær, kun de dér sener foran i lårhalsene helt fra '19 af og så den dér ur-lændesarthed
uanset andre kiropraktorbesøg, og søn 2 har ingen, mig bekendt. Men vi har jo været tvungent
passive længe. For nylig testede jeg kattemor, hun skulle også i behandling – med det næste jeg fik
anbefalet: Resium, kraftig udrensning. Nå, så går vi til den! Den eneste der ikke skal noget – før
december nok – er xx, han er jo også i gang med at binde sløjfer. Men der lux op nu, det er da nyt
og positivt! Det kan nok fjerne den misstemning der ligger og lurer under alt.
Jeg har ikke lige kaldt den det, den har heddet forhindringer, ikke helt vildt flow, evt. også del af
smerte med sønner, men den er der og skal hele tiden ignoreres, overvindes. Et ekko. Søn 1
foreslog mig et træk (hihi) mod min forfrossenhed, anbefalet af en ”is-vismand” på nettet. Det
havde haft stærk virkning på ham: iskoldt brusebad morgen for at chokere hud/hjernes funktion i
gang med varmeregulation. Som jeg sagde til ham – det gamle råd har jeg prøvet før i mange
former, ikke mindst ved stranden, men – jeg har prøvet ting, søn 2 foreslog, nu prøver jeg noget 1
foreslår. Og ja, overfladen går i gang, men hidtil er den også som vanlig bare faldet tilbage til status
quo, kolde extremiteter og næse inden længe. Jeg ville give det en uge, men det er egentlig ret
behageligt, så måske fortsætter jeg. Da flowet er ved at vende fra væk fra jf til ned til den gennem
mig kan det jo ændre sig. Intet er endeligt, alt er foranderligt. Apropos, stadig i sving med sidste
maleri, der var flere detaljer der krævede obs end ventet, de tog tid i går, der blev spillet klaver og
gået gå-gym-sangtur, og blusen er næsten strikket færdig.
Kattemor har ikke råd til en kur jeg satte hende på, så jeg betaler den, det er ingen stor udskrivning,
og jeg har råd. Og så fik jeg lavet den mail til hende om div. midler til heling som jeg lovede... ikke
nogen lad dag, hvilket også figurerede i natnyt 2. oktober, ikke ifa. advarsel, men: der ligger en hel
del gammel-modus i vejen for fuld udfoldelse som skal væk nu, så vær overbærende med dig selv.
Støv dannes hele tiden, vælter ud af det gamle, TTT. - Det er ”ingenting-dag”. Knap en vind,
gråhvidt skydække, småregn, stilhed, kun brudt af vaskemaskinens enstonige, rytmiske summetone.
Efteråret tilstunder. Det er let at kalde det en røvsyg dag. Jeg gider 0 af alt det jeg kunne efter at
jeg blev færdig med strikblusen for en times tid siden og lagde den på hylden til de andre... men
sidder over et krus varm chokolade og lytter til stilheden, en kvalitet i sig selv i en larmende tid.
Jeg er uenig med Paul Simon i ”Sound of Silence” som jeg har hørt søn 2 spille et par gange på

sidsten med en dyb baryton. Stilhed er ingen cancer, grunden til at vi ikke når hinanden er alle
spillene. Uden var der ikke stort behov for snak. Måske skriver jeg et efterårsdigt.
Det følger kapitlet og passer stadig godt med dets titel. Endnu mere efter natnyt: før søvn bad jeg
ØÅ vise mig dybere positioner, som de CCa fik vist, hvis jeg nu kunne klare et sådant
samlepunktsflyt og huske det. Udbad mig status. Jeg gider ikke tvivl om det hele, jeg ved bedre –
men den er der, 1.att.'s forsvar mod ØÅs vælde. 3. oktobers svar: jeg er færdig med mormorprogrammerne, bundrens af de helt basale er opover til proces før jeg kan gå dybere, ellers kan jf
ikke klare belastningen, jeg har ingen DJ vsa., er alene med ØÅ i det. Afvis tvivlen, bliv ved,
K/AlMaha siger al jf er rigelig til det. Jeg fjerner allerede urgamle h spind, bevidsthedsfibre fra
fokus, processen blev forudsagt 15.sep natnyt hvor jeg lige skulle i et par gamle vinrøde bukser med
spindelvæv nederst først... tja, jeg er startet på Resium og skal til kiropraktor tirsdag. Søn 2 var
ikke så modvillig som frygtet, men vil først træffe afgørelse efter tirsdag, indtil da er han forudsagt i
en hvileperiode hvor ting falder på plads så det måske vil vise sig unødigt. Fair nok, hvilebehovet
kom jo til mig selv 2.ds. - Jeg kom ind i nogle spekulationer over musik.
Jeg så en ”Pirates of the Caribbean”, og musikken til er stærk, flot, men extremt emotionel, alle
komponister før/nu ved alt om drama – i egen stil, men drama, og pludselig lød det som en hul
kliché for mig, kun overflade, selvom serien ikke just er Åndløs. Sparrow (og Depp!) er en
outsider, laver ikke spil, får kun magtdyr til at kløjs i egne, overlever det, nyder det, henad DJ's
stalkere... det smitter let og er slut for mig. År tilbage sagde en i drømme- og meditationsgruppen
til mig at mine viser var ”for pæne”. Bedre kunne hun ikke udtrykke det. Jeg har tænkt tit over det
– kontrol? Flinkeskole? Nej, de var efter dramaet var kortsluttet og havde så ingen existens i den
kh der har været. Det der kommer nærmest er gospel, ”Amazing Grace”, bare uden religionen. Jeg
bruger ikke drama, men ren passion. Liv med Ånd er ikke kedeligt uden torsk til at nægte alle
andre deres rimelige andel, kun retfærdigt. 4. oktober, og den hyper-åndelige proces er stadig kun
ca. 2 år og stadig mest 1-2, selvom jeg strikker/hækler på en ny overflade på luxushotellet her – og
fortærer den aller-essentielleste gamle overflade mens en ukendt m fascineret ser til.
Det er en konstant viljesopgave at forblive udadlelig kriger, ikke blive dyster i isolationen og den
gentagne trækken tilbage til 1-2s non-persona når man lige fik go på udøven. Bedste middel er at
flyde med... søvnig, introvert dag, også for xx. Hm, jeg har altid halvsovet, kan man sige, eller
været naturligt meditativ, introvert. Xx morede sig tit når jeg fór sammen fordi han uventet stod
der, selv altid nærværende, og dog forstod han det. Bedre end jeg oprindelig. 5. oktober og
kiropraktor, denne gang både søn 1 og jeg. Spændende. Resium tager nu følbart fat på at rydde
gammel jf, det øger sløvheden, alt er på hold, også i natnyt. Jeg har klart brug for kuren, men
næppe før nu. Jeg har ikke før fået anvisninger og har dog testet mig aot. Fra 15.sep op til 2.ds.
kom de første signaler i natnyt, h støv der trak ud i overfladen for at fejes væk... kattemor er
omtåget af smerter overalt, også her vælter det ud, det bevidsthedsstof ingen af os ønskede, men
blev påtvunget for at overleve i en giftig tid. Klart at det gav aldring og smerte. - Hun ringede i dag
meget glad: på én førstedosis havde Resium lettet smerterne henover natten.
Tro ikke at kun allopatisk medicin virker tjept. - Kiropraktoren betalte sig – godt nok ingen kiro,
men fin forklaring på lårhalse og lænd: Psoas'erne. Jeg kunne aldrig klare at stå, gå langt, på
museer osv., årsag: overspændte psoas'er fra psykisk stress – som også gav PMS, fordøjelsesvrøvl,
oppustethed => rekyl på psoas'erne, som går fra tilhæftninger i hele lænden ind gennem bækkenet
og tilhæftes på lårhalsenes inderside. Naturligvis sætter man sig for at lette spændingen, men det
afkorter muskelen, den bør strækkes, hhv. afspændes. Den styres af nyrerne, der kanaliserer
livsenergien og derfor ved blokering af den har med al mulig angst ud i fobier at gøre, så Resium er
logik. Jeg har ærlig talt klaret flot frisag med al den stress lige fra start af. Nu skal de psoas'er
strækkes, og han viste mig en øvelse jeg kan lave jævnligt. Kiro betalte sig også på anden vis, jeg
forstod pludselig søn 1 bedre. Mønsteret er jo d.s. Altså kan jeg virkelig hjælpe ham nu, hvis han
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vil. - Ny test af søn 2 siger stadig kiropraktor m.m. Hvad siger han mon? Vi slippes fri nu, lader
det til. Omsider! Glædeligt! Men TTT skal stadig huskes...
jeg fik hentet Asger Lorentzens bog (26.sep) og skimmet den. Mange klokker rang, men... det er
fint at han siger f.x. at nogle her kommer fra Plejaderne (Guds lys), fra Sirius- (Guds kærlighed) og
andre igen fra Orion-billedet ud fra teosofi og clairvoyancer, men jeg må selv huske/høre/se, som
f.x. at Karlsvognen/Store Bjørn (Den Enes vilje) landede hos mig 13.nov '19 (MG). Asger siger
selv at info hele tiden ændres, efter som vi bliver klar til mere... og klar bliver man kun ved at rense
tungt stof ud, ikke indlære info fra andre. Men fin inspiration. Hnf/ej for okt hævder at jeg får en
masse gamle lexica + et nyt bind med h smudsomslag installeret i pande-reolen, så bogen synes et
varsel. Egen kanalisering melder meget kontant korrekt at sønner og jeg kommer fra Sirius-egnen,
men søn 2 og jeg fra en anden planet end 1 og xx fra Orion-billedets positive afdeling. Info fra for
25 år siden via en kanal der kom ud til os var altså stort set korrekt, jeg havde bare ikke helt fidus til
ham. 7. oktober, og jeg tydede lige natnyt, for i aftes efter bogen og 0 lyst til mit var jeg igen
usikker på min plan og bad om kommentarer.
Intet er ændret, tværtimod. Status er quo, som ovf. Kanalisering fortsat: at den ikke-indfødte del af
jordens højere frekvente befolkning kommer fra lige disse systemer inkl. de hyper- fra Andromedasupergalaxen, ikke fra alle mulige fjerne galaxer/universer, er meget rimeligt. Det er unødvendigt.
Alle den Enes universer påvirker hinanden uanset, og de nærmeste solsystemer, hhv. galaxer burde
være de nærmest vor chakraudvikling, både hvis vi ser vor galaxe som et væsen i sig selv, indeholdt
i et universelt væsen, og hvis vi iagttager vor omverden her. Alt omgiver sig med lignende, om ikke
just altid familie. Ægypternes fokus på Orion (pos./neg.) i deres religionsfilosofi bliver logisk for
den meget disciplinære fase. Alt føles rigtigt. Så kom det på plads, lige som hierarkiet i MF, 2.sep.
Resten af Lorentzen var jeg også meget enig i, men der er denne tunge, støvede, GT/NT-følelse...
CCa/DJ har 0... Asgers baggrund kan ikke være nok selvoplevet, skønt korrekt. Så bliver alt til
hypnosestof, og jeg kan altså personligt ikke fordrage det dér ”du kære” i kanaliseringer fra højere
entiteter... er det kun mig der føler det halv-manipulerende?
Men bogen virkede. Jeg lader den simre lidt mere før retur. Oveni dette besøgte jeg en gammel
skolekammerat der var et smut ovre fra Fyn. Det var hyggeligt, men også som en afsked med
gammelt stof, en Resium-reaktion, et varsel. Jeg drømte en del i nat derpå og vågnede kl. 4, kunne
ikke sove igen og satte mig til at meditere på det hele. Hun var tynget af alt det stof jeg stort set er
fri af nu trods sit ret fri sindelag, og hendes forhold til sin søn bar præg af hvordan det kunne have
været mellem søn 1 og mig, hvis jeg ikke havde tiltrukket muligheden for at bearbejde min situation
så let og tidligt. Eller man kan sige at vi nu vender karmisk og retablerer vha. Resium m.m., hvor
de lige er på vej til oprydningen. Mit natarbejde var kun en sætten ting i relief her hvor Ånd-jf
etableres et nøk mere til Dwapara-flow, og tydning af natnyt bekræftede alt. Hun ville gerne have
en test, og jeg lavede en til morgen og ringede til hende og fik – yderligere – en god snak. Jeg
håber at hun går i gang. Hun er en fin k med en fremtid der burde få et løft, hvis hun vil. Jeg
mener, løfter hun sig, løfter hun også sønneke, hendes fremtid.
Det kunne synes som om jeg allerede så småt er i gang med at virke for Aquarius, dog ex show –
endnu da. Jeg vil be om kommentarer til min stjerne-kanalisering før natten. 9. oktobers svar var
ikke entydigt – svært gennemskueligt – jeg har jo også altid mere i gang. Hovedbesked tålmod. Jeg
er midt i slutrens efter alt det gamle, rekreation, oveni rekreation endda. 4 er totalt spærret, men
med lidt god vilje: på grænsen høstes p.t. masser af modnet livsenergi (havtornbær/stjerner i
massevis) fra universet til Dwapara som skal mediteres på her i freden (syltes) før brug. Der skal
summes mere på noget i øvrigt ur-ægte. Havtorn: vild, meget forsvars/levedygtig i nok lys,
”Nordens Citron”, utroligt C-, A- og fedtsyrerig, heler slimhinder, øger vistnok stofskiftet, skal have
frost før velsmag – en vinter, selvfølgelig. Måske skulle man spise nogle! Buskene har hver sit
køn... eneboer... tjah. - Søn 1 er blevet syg, hurra! Div. virker nu, han renser ud – og kommer sig.

21.10.0675

EFTERÅRS-JÆVNDØGN
Himlen er trukket i uld-undertøjet
somren har brugt, udøvet, fornøjet
sig til sin grænse
hvor den må rense
forlængst er den vendt om for at fordøje
indtryk der kom fra det lave og høje
på milde blå bølgers
lokkende ”følg os”
fornægtede noget at leve og lide
kom dundrende, piskende slag fremfor blide
berøringers fordren:
”lyd livet, ordren...”
Efterårs-jævndøgn i alle måder
ingen trang mer til gætten af gåder
derude i verden
knap nok til færden
Nu går det indad for summen og helen
i vinteren halvvågen gabende i selen
hvori vil læres
om indtryk der bæres
for at bli' klar til den kommende sommer
med renskuret fokus og struttende lommer
af spirende planer
helt uden vaner
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2. SOM I UROKKELIG TVIST
– Så jeg borede/summede lidt mere på de stjernesystemer. Jeg har før været inde på den teosofiske
lære om dem. Enig, vort system er ♥-center, Pleiaderne strube-, Dragen pande- og Sirius
kronecenter i et kæmpestort kosmisk væsen... hvis sidste center er korrekt også er det soleklart at
væsenet ikke kan være hæmmet af en decideret krop, for så ville det vist have hårdt brug for en
kiropraktor, og sidst jeg læste om det her kom der konflikt mellem Karlsvognen og Sirius. Jeg så
denne gang let at Karlsvognen er kronen i den Ene, egentlig Brahma, som vort ubeskrivelige
kosmiske væsen lever i foruden andre universelle væsener. Det gav lige en streng mere på lyren
ifm. Karlsvognens landing 13. nov '19, for så var den ulige meget mere vigtig for mig. Det var
direkte forbindelse til ØÅ. Det var det vel også hvis Sirius var kommet gøende, for noget er ændret
siden ur-Ægyptens Orion, den store jæger og vejleder for de døde, ledsagedes af Sirius. Jægeren er
underordnet nu, han forblev for lavfrekvent. Hunden var en bedre menneskeven. Under alle
omstændigheder er der gået tid. Vi (og xx fra pos. Orion) har alle renset, hævet vor sirianske
frekvens i inkarnationerne her.
Hele turen om de stjernesystemer kom af at jeg blev klar over at sønnerne virkelig var fra hver sin
planet, hvilket kom af den stadig voxende erkendelse at alt er ufatteligt individuelt. Der er virkelig
gode grunde til forståelseskløfter trods en lang inkarnationsrække, men vi nærmer os dog alle
hinanden i C. Jordens lidelser er vejen, for uden ofre og smerte, hvordan forstå hinanden? Vi
flytter os i hvert fald ikke frivilligt fra vore sandheder. Det sker imidlertid på Jorden. Hvilken helt
fantastisk planet, og hvilken gunst! Søn 1 begyndte at grine da jeg jublede over – at han var blevet
sløj! Sikken en mor, ikke? Søn 2 og jeg er fra en anden planet... og så lidt mere teosofi jeg ikke før
har bemærket. Det siges at 4. stråle, min personlige, for harmoni, skønhed og kunst (♥!), bliver
aktiv efter '25. Det er jo interessant da jeg holdes tilbage men hele tiden loves at jeg vil komme til
snart. Også SB sagde at afgørende ting ville ske op til '25. ”Vær optimistisk” som et kortoplæg
sagde i går. Jeg har brug for alle små tegn til humøret. - Ups, nu forstår jeg ét, nej to kort mere der
typisk optræder i forhindringerne bedre. Det er jo det, det handler om!
Man kan ikke tvinge noget igennem i 4 der overhovedet ikke er understøttet andet end hos én selv.
10. oktober og natnyt fløj væk, men meditation på rester viste blot billeder af reaktion på Resium.
Den tager rigtig fat nu, efter ca. 10 dage. Det er svært at løfte benene for psoas-ondt, pegen værker,
der kom kløe som efter en eksem for 10 år siden på skulderåget i aftes, også i skridtet, indre/ydre,
og belægninger i halsen løsnes så jeg må rømme mig konstant. Øjnene – det er som at se gennem
en osterude (hvor vand løber ned over) aot. ”Huden er 3. nyre” passer absolut. Så nu kan jeg juble
over mig selv som over søn 1, og det gør jeg skam. Jeg mærker at nok har jeg renset ud før, men
denne gang arbejder ØÅ med. Kali-overfladen forlangte specifikke belastninger som jeg ikke
kunne tåle, så uanset om jeg smed dem ud konstant kom de uvægerligt tilbage. Altså var jeg en
glimrende transformator, men kunne kun manifestere noget til messerne, prøve-Dwapara. Omsider
ændrer det sig, sløret fjernes, derfor fik jeg vel også først besked om kure til sønner, kattemor og
mig selv nu, før var det jo til dels omsonst, kun til overlevelse.
Altsammen fordi vi har valgt ikke bare at forlade Jorden, som DJ og team, men løfte med. Det
kræver at man bliver på positionen selvom man ikke passer der, uden tilgang til ellers selvfølgelige
evner for ens stadium. Det er da ikke så sært man kommer i konflikt med sig selv. Jeg har længe
haft en lille pjece om strålerne af Hardy Bennis i reolen. Den satte et nøk mere på plads i går med
4. stråle i '25. Også om 7. og magi (søn 2). Jeg kom i sin tid i psykospirituel udvikling via
chakrasystemet som jo er strålerne, regnbuebroen, teosofien er sand, men må ikke blive religion,
dogma. Den skal efterprøves meditativt, info om mestre forandres f.x. løbende selvom så den
dybere funktions-forklaring er samme, og vi uddybes selv. Jeg har derfor hidtil kun dykket lidt i
den og andre om teosofi når jeg fik signaler så det ikke blev dogma... der sker en syntese p.t.

mellem info erkendt fra gamle skrifter, myter, oplevelser, med den højere teosofi. Jeg har brugt det
erkendte længe, nu genfinder jeg det i teosofien og forstår. Den gamle mesterlære i funktion, læren
ved væren, gøren, bedste metode, ØÅs metode. Teosofien bliver levende og mig.
Det er som at få fjernet en ubarmhjertig glasklokke. Jeg har følt mig så begrænset i mit liv,
konfliktfyldt, usikker, tryghedssøgende, af og til decideret uforståeligt afvisende overfor nyt, kaldt
det ”sundt skeptisk”. Faktisk fordi jeg ikke havde brug for at oversvømmes af mere evt. traumeinficeret jeg savnede kapacitet til at lodde for traumer, hypnoser. meget DJ's beskrivelse af en f
nagual. Jeg aner at jeg skatter CCa's bøger fordi de genspejler mig ren, uden alt det jeg har været
nedsænket i som GT/NT. Sandheden bag hypnosen. Hvilket lige fører til en anden ting.
Karlsvognen, del af Store Bjørn, ses altid fra N-polen. Jeg har en dokumentarfilm om kosmologisk
forskning, ”The Principle” fra ca. '14, på en webside jeg havde tabt, men lige fandt igen. Heraf
fremgår ret stærke beviser ifa. baggrundsstråling for at Jorden ligger i universets C, dvs. ♥, og de er
videnskabelige. Hvis de holder vand er det ret logisk at Brahmas kroncenter ligger N, og at vort –
eller mit – er fraflyttet Sirius. Jeg er tydeligvis ikke mere kun sirianer, men universel... og nu må
jeg simpelthen have bad, hårvask og mad til jf.
Håret venter, resten er gjort. Det er irriterende at dybere dokumentarfilm kun kort kan lokaliseres
på det generelle net. Det føltes intimiderende oprindelig men skyldes jo at hovedparten af
menneskeheden ikke finder dem interessante, snarere irrelevante (truende!) og derfor typisk endda
nedgør dem. Folk/bøger som har vundet ry kan ikke bare ties væk, men kan nedgøres på Wiki som
CCa f.x., og/eller på div. fabrikerede sider som SB. Nettet er til +/– kræfter såvel som resten af
verden. Det må man leve med. Som regel finder dybere film spirituelle net-havne. At ”The
Principle” ligger på christiancinema.com bør ikke undre, eller skræmme. Jeg så den ca. '18 og ville
se den igen nogen tid efter – og det var det eneste sted jeg kunne finde den! Jeg vil gense og
revurdere den nu. Jeg var lige tilbage i pjecen om strålerne og nød den enkle og helt klare (nu)
forklaring alene på 1900-nu, konflikter, rivende udvikling, frustrationer. At have oplevet og grejet
meget af det personligt giver strålerne fuld mening bagud og forud. De passer fint på alle de
kontakter jeg plejer omgang med og mig selv, ikke mindst.
Sønner, xx og jeg er alle sjælsstråle 2 for kærlighed og visdom (let nok at se) + personlighedsstråle
hhv. 7, 7, 3 og 2, arbejder mentalt med 5, 6, 5, 3 og astralt med 6, 6, 3, 4 på at få det til at fungere og
er æt-fys alle på 7 (syntesestrålen, Aquarius' stråle) iflg. pendul. Overraskende, for først tænkte jeg
noget lidt andet, men ved eftertanke er pendulresultatet bedst. - Jeg så filmen og forstod den helt
godt denne gang. Den er absolut en bombe under div. teorier siden Ptolemæus. For drejer universet
og solen rundt om Jorden eller omvendt? Det har samme virkning, og der lader endda til at være
regelmæssige lag af div. stjernehobe og galaxer om os til alle sider (a la et løg, som os selv) og også
et op og ned overens med N og S på Jorden. Der kunne særdeles godt være en bevidst styrelse af
det her kæmpeur... det er dog meget upopulært at sige, ikke bare fordi det lugter af kirke, men fordi
det kan rokke ved rigtig manges status. Det er det sædvanlige med videnskaben. Den var for
dikteret af kirken, nu er den for dikteret af materialismen. Og naturligvis kom filmen lige her i
indledningen til Aquarius hvor ØÅ skal tilbage på sin rette plads.
Jeg fandt ikke at jeg behøvede at søge kritik af filmen. For mange prominente figurer var med i et
bredt, repræsentativt udvalg, alt virkede sobert og pragmatisk – og passede sådan, tilfældigvis, med
teosofien. Jeg glæder mig til at hypnosen er ude af ligningen så vi kan tænke frit og vide, vi er et
udsnit af ØÅs enorme også videnskabelige bevidsthed, klar til at overtage styringen af Jorden så
den bliver hellig planet. Og det var vist et passende dagsværk. Meget tilfredsstillende dag, men 11.
oktobers natnyt siger: ”Nok er du draget fra limbo til den perfekte startposition for at integrere til
den og det er gjort fint, lavere er samlet med højere nu til det hele vejen over magi til teosofi, men
♥-sorg og udmattelse fra Kali præger stadig m og hindrer jf i overfladen.” Ja, jeg mærker den hver
dag, og udrensning er i gang og det der gælder p.t. Natnyt nævnte direkte Eliphas Lévi (hebr. for
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Alphonse Louis Constant). Han skrev især ét værk om magi, basis for al senere – Waite, Mathers,
Crowley, Fortune – siden han blev nævnt så tydeligt har jeg bestilt det på bib. Jeg har tit nok
bemærket værket via Fortune, og det har med animalsk energi og jf at gøre.
Og så satte jeg mig til at græde sorg ud. Midt i det huskede jeg at det var blevet mig forevist i
natnyt, bare glemt, men overensstemmelsen 1.-2.att. løser al den slags. Jeg har ikke grædt meget de
senere år, samlet 15 års 1 times daglig gråd burde være nok syntes jeg, men det var da, og det
opløser traumelim mellem mig og jf, en formidabel udrenser vi k'r har til alle tider. Og da jeg nys
anbefalede veninden det var det nok smart at følge det varsel til dørs! Så lagde jeg kort på det
næste år. Hovedbeskeden var et valg, noget skulle ofres for at komme videre. Det er dukket op
nogle gange før. Hvad? Og så løb dominobrikkerne, for det var ifm. bolig, og natnyt bar præg af
noget med xx i går. For 117. gang næsten flygtede han fra theen da jeg knap og nap havde fortalt
ham den lysende erkendelse jeg havde fået. Det er vildt sårende og nedslående. Jeg skal ikke bo
med en usynergistisk m, det stækker mig. Ordningen har store materielle fordele, men jeg er ikke
kalkulerende, det bandt mig aldrig, ulemperne vil tiltage ab nu, og nu får jeg pension, kan og skal
flytte. Ny kort viste bolig om ca. 8 mdr., meget sandsynligt. Så der er tid til det hele.
Jeg har informeret xx og mailet til Bo-Vest, og de har allerede sat mig som aktiv på 2-vær. boliger.
Det er sjovt, som sådan en beslutning ændrer hele ens energi. Man er halvvejs flyttet allerede. Jeg
har hele tiden anet at jeg nok skulle flytte trods fordelene, de dér episoder har jævnligt mindet
derom, kort har meldt det, men huslejen... det kunne ikke ske før. Enormt smart arrangeret af de
højere selver i tidens Ånd, som alt i mit liv. Begrænset psykospirituelt liv til ca.'84, så gik dørene
op, hold da fast, så lukkedes de igen fra ca.'05 til nu, hvor de er ved at åbnes igen, og xx har begge
gange både været opbakning og benspænd. Han var selv pionér, men teknologisk. Nu er han mere
humant anlagt, men vil dog ikke være med på mit plan. Jeg har vel som sidst sået frø, for hvad har
jeg lavet her? Forårsaget fornyelse af køkken-inventar, udbedring af installationer i baderum, gjort
hovedrent sm.m. ejendomskontoret, smårepareret, shinet hele underetagen op inkl. haven, rekreeret
mig og forberedt hans, vel. Læg dertil hvad jeg har sagt og vigtigst af alt: min energipåvirkning.
Jeg har ikke ligget på den lade side her, men nu er det kapitel omme.
12. oktobers natnyt går fint med hnf/ej for okt, det står meget klart i lyset af g.d. beslutning. Jeg har
været her længe nok, alt er klar til videre ud i det ny, større liv. Samtidig har jeg det mindre godt
fysisk. Det var svært at sove i aftes for brændende nyre- og blæremeridianer i højre lyske, lår og
balde, Resium o.a. har taget virkelig fat fra 10.ds. af, og i går og i dag startede med hovedpine og let
brænden nedom. Det generer ikke når jeg går tur. Smerte skyldes hhv. udmarvet eller tilbageholdt
energi. Min har generelt været holdt tilbage hele mit liv som iflg. sidste afsnit. Nu vil den altså
flow, så gåture er fint. Jeg har observeret større lyst til at komme ud at gå samtlige gange jeg har
været på vej ud af en situation der var blevet for snæver, med xxx, med xx og med xy, og alle gange
tabte jeg mig også, så det glæder jeg mig til. Ikke at jeg er fed, men alligevel. Mon tilbageholdt
energi i start betyder mere overskud til slut? - Alt hernede er en metafor, men nogle er tydeligere
end andre. Jeg har nylig set alle ”Pirates of the Caribbean”. Først får rødpandede Jack sit
usædvanlige kompas, der ikke peger mod N, men mod det han ønsker mest.
Som tiden går medfører det problemer så han snart ikke ved hvad han vil. Han følger så de som
gør og klarer sig, endda via levende død; men tilsidst er alle ego-veje blokerede, og helt indsyltet i
Jordens møg opgiver han sit elskede kompas for en sølle flaske rom, står og ser på det over disken,
smiler barsk og siger: ”Pirate's life.” SÅ er 360° på kompasset fuldført, ØÅ kan styre via k,
stjernerne få jf, spøgelser og modstande forsvinder i mysteriets hav, han får liv, skib, kompas igen
(men følger stjernerne!) og Elizabeth og Will får hinanden efter 40 år. Depp er den rette i rollen...
og gjorde jeg ikke do via xy/Torrig? Og skønt sidste film er lovlig meget er den også træffende, for
stiller det kosmiske år ikke alt om lige nu på dødens rand til ren Aquarius? 13. oktober er meget
apropos, fokus på igangværende rens Ånd/jf i tempi til Dwapara fra ny grundplan hvor mer energi

så småt ledes igennem til 3, men endnu ikke kan bruges der, jeg er jo ikke flyttet, kun i tidlig
forberedelsesfase. Dog er omstilling i gang, altså prioriteres energi til mine talenter ikke lige nu,
som jeg spurgte ind til i aftes (skal Aquarius først males det ny sted... nå, næppe).
Der er jo også den kollektive forberedelse. Iflg. teosofi inkarnerer der samlet 60mia. på Jorden efter
tur, af dem udgør de højere frekvente ca. 1/6. Lyder rimeligt. I '19 mente FN at vi ville være 10mia
i 2050. I juli '20 (C19-tid) fandtes det at Jordens befolkning vil falde frem mod 2100, mindre
fattigdom fører logisk nok til lavere tilvæxt... men lad os sige vi nu er 9mia. 9/6=1½, dvs. at hver
højere frekvent løfter 7½ andre, lidt af en vægt. Altså udrensning. Rugbrødsarbejde. Og i det er
det som skæl falder fra mine øjne. Jeg forstår pludselig mine sønner på en anden måde. Den
kunstneriske 1 har end mere end jeg valgt at løfte stoffet, er derfor mere syg af det end jeg har
været, jeg var i det mindste funktionsduelig i Kali. Hans medfølelse har sat ham i den opgave som
også jeg: gennem følelserne, løfte dem. 2, derimod, er den ny tids videnskabsmand. Han sprang
dem over, kunne det uden at få kræft som mange af SBs devotees fik ved at gøre det, er her ikke
trods sit gode ♥ som medføler, men for ”magi” på ny vis, skønt også han løfter. Jeg kan følge ham
teknisk endnu, fordi jeg er så fri af slørene, men søn 1 er for udfordret til det.
Om jeg vil kunne blive ved står hen, og søn 1 vil kun komme til det med nok energi igen, fri af slør.
Hvilket jeg naturligvis ser frem til. 14. oktobers natnyt melder slut på ½ jf, sidste projektioner
hjemtages, den langtrukne 2-situation centreret om 1 ender forsommer '22. Nu er der praktisk
oprydning efter den lange sorg, en udrensning der skal afsluttes før ærkelivet med en partner og ny
inspiration til mine uopslidelige evner kan komme og det destruktive jord-jord-missil-skriveri kan
blive den rumraket som altid var meningen. Så jeg græd igen til morgen. For et helt liv. Måske jeg
skal gennemgå noget tøj også, det eneste jeg kan forestille mig at kunne rydde ud i. Men jeg gad
ikke. Jeg tog mig sammen til at spille lidt og ringe til Villafjordhøj hvor Aslaug nu har overtaget
efter Lis. Hun overvejede at udskifte billederne og inddrage Skælskørs kunstnergruppe mere, som
hun skulle have møde med. Sund fornuft. Men Aslaug vidste 0 om hvad jeg kunne tilbyde, Lis har
åbenbart intet sagt... nå. Jeg fortalte om det og Aslaug blev interesseret og trak lidt i land. Hun har
lige overtaget, så hun foreslog at vi snakkede igen til dec.
Ned- og optur. Måske skulle jeg genmaile hvad jeg har af lydfiler og fotos. Hvorpå jeg blev
overvældet af et sort humør jeg længe ikke har oplevet lignende. Jeg sagde det til xx som foreslog
et glas rødvin. Det endte med ½ flaske. Somme tider er det smart at gøre noget helt uvant, flytte
samlepunktet ud af rækkevidde. Jeg spurgte lidt til verden som vi sad der. I Rusland, Rumænien,
Bulgarien og omegn, Indien, Asien, Kina slår C19 ihjel for fode, men ingen melder rigtig ud.
Smittetallet stiger igen herhjemme, men ikke ud af kontrol, vaccinationerne skærmer noget, trods
alt. Der er fokus på at visse børn som har klaret C19 er længe om at komme sig. Det svarer til min
erfaring i '20. Situationen går hårdt ud over likviditeten, der gældsættes i EU, vi er hovedkulds på
vej ind i en økonomisk krise. Forsyningen svigter, kinesiske virksomheder og havne lukker, det vil
gøre at produktionen trækkes hjem (fint, handl lokalt, så kan der ikke udøves pres mere med svinsk
lave omkostninger), alt ser dystert ud. Vel ikke så sært at humøret skranter. Kattemor havde
oplevet samme dyk som jeg, følelsen af afmagt for et helt liv. Rødvin var godt.
Danske forskere siges at have fundet et middel der får skovlen under vira, men de tør ikke komme
ud med det før mange flere forsøg (tak!). Producenter står selvsagt i kø med $-tegn i øjnene. Både
kolloidt sølv og Echinaforce virker, uskadelige – men kan ikke patenteres... - Solstrålehistorie:
William Shatner, nu 90, der spillede kpt. Kirk på stjerneskibet USS Enterprise i den oprindelige scifi-serie Star Trek fra '66-'69 og i de 7 efterflg. film har været på rumturist-tur lige udenfor Jordens
atmosfære, inviteret med af en millionær. Fin gestus. 15. oktober, føj, uro-nat, men nåda, et
natnyt. ”Hullet” i går skyldtes et s angreb, hm, 14.10.2021 synes ikke velegnet dato, men 5.1.5 =
11, fulgt af 12, 13, mystisk velegnede tal. Wiki melder både krig-og-fred-dato, men Mikaelsmesse
29.sep er pænt fjern og 5 fornyende planeter er retrograde p.t. I natnyt afviste jeg angrebet OG
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knuste endeligt kvælerslangens hoved, den kan ikke kvæle mig via reptilhjernen mere. Så skidt at
det var lidt forfrossen op-ad-bakke i cyklen i går, fremtiden har allerede tøet hænderne, og xx
oplyste at jeg ikke fuldt har fattet implikationen af 11.okt:
et helt livs blokering og støttebehov fra især ham er ovre, det er tid at se tilbage på dramaet, le ad
det og det absurde i at ren Ånd har måttet have støtte i 1.att.! Så skulle alt jo begynde at glide
lettere, og ja, jeg kan betale husleje selv fremover fra om 14 dg., flytter snart, kommer fri af
modstand i det psykiske og fysiske område, hvorfor så så lidt jubel? Var det for bare 10 år siden...
det skal være realiseret mere, er ikke NU, der har været slemme skuffelser... men jeg er optimist.
Jeg fik ikke meget søvn i nat, så efter x-tjek med hnf/ej for okt lagde jeg mig – og så kom
implikation II: hnf/ej okt viste mig at jeg er færdig nu med at bære for 7½ på de indre linjer, men
æt-fys Kalirester skal de selv fjerne, det er ikke mit bord. Det betyder yderligere befrielse for mig –
og nok mere pres på de der ikke er klar, dvs. sygdom og død, ill. ved min søsters familie i hnf/ej okt
– de er nu begge syge, men det vidstes åbenbart allerede dec '20 i mig. Mad, hvad og bad, og så
kom implikation III: reptilhjerne indikerer langt tilbage, jeg har siddet 3 kosmiske år, 75.000 år
over for at hjælpe med at løfte resten, det er slut. Stort, regnet for intet i sansningens sfære.
Hvad jeg forudså clairvoyant for sidste halvår '21 lader til at passe. Ret behageligt. 13.ds. nævnte
jeg skæl der faldt fra øjnene. Jeg kunne også sige at mine projektioner trækkes hjem til forøget
energi eller at jeg ikke længere skal bære 7½ andre giver mere overskud til at forstå. Det er en
meget tydelig fornemmelse og underbygger glimrende natnyt. - Jeg tænkte det en god idé at lave en
samlet mail til Aslaug og satte mig til det, men efter natnyt 16. oktober er jeg lidt i tvivl – jeg er
meget tidligt ude, hvad jeg ikke vidste i '19. Hvis jeg tager højde for det er det nok alligevel OK.
Jeg sendte den og en separat med lydfilerne, men en jeg ville genmaile med fotos fra feb '20
forsvandt! Jeg bad dem finde den på deres mail. De skal vel udskiftes. Ikke så sært, de var ikke
helt gode. Så fandt jeg dem alligevel og sendte! Hm.. natnyt. Tja, hovedet haster forud for resten,
der er flytning af jf med død/livsrens/pleje og moderat motion vinteren inden, og 4. stråles 2års kar
til skønhed, harmoni og kunst kan kun luftes/løftes ud af det gamle nær 1 i 2 i længsel efter at
fyldes fra 1, ren Eva. Kattemor og jeg fik tidligt dødstanker. Vi er meget trætte af Kali.
Nå, men den ny kunsts form forberedes og min Store Bjørn-M, Al, skoles til at skabe det ny liv... og
jeg kan godt glemme alt om at søge derude fordi jeg ikke vil forsømme noget. Alt vil komme
indefra, er kun lige over trapperne i ØÅs gymnasium. Jeg er ”slet ikke påklædt”. Næ – fotos i
mailen af mig i kontrafejet stak af og gemte sig... men de var der! - Tanker om parforhold: SB
sagde at han som PS skal vise hvordan den ny tids parforhold kan lade sig gøre. Synergi må da bare
være fint, så udtalelsen undrede mig,... men kan indikere meget (Indien = sten-/jetalder!), men ét er
sikkert, mine erfaringer. Jeg har levet og kørt død i et traditionelt lettere vampyrisk, et smukt spilfrit
supplerende og et der afsluttede al Kali, men ikke et synergistisk. Har nogen? Det første trak snart
ned, det næste løftede først, spændte så ben, det sidste trak næsten strax ned. Jeg har genoplevet
løft og benspænd i det andet nu, så alt er helt klar til det ny. Igen er DJ oppe at vende. Et sådant ♥forhold gik ikke i fortidens extreme omgivelser, og partneren drog over med den forrige naguals
gruppe for at sikre at den næste fulgte efter. Nu skal det kunne lade sig gøre.
Hvor meget jeg end har nydt at læse CCa, så er det mindst lige så udfordrende at forblive på
positionen og manifestere ØÅ ned i 1.att., i matricen. Eller det er bare tid og kan og skal derfor ske
nu vi går ØÅ imøde i det elliptiske kredsløb. 17. oktober viser natnyt stor udrensning af Kali og
anbefaler mig dels ikke at gøre/rense mere med, dels holde også ”sekretariatet” mere i ro,
nattesøvnen forstyrres. Der anbefales eucalyptus, menthol og pebermyntepastiller til luftvejene. I
øvrigt sætter hele mit team alle mulige positive energier ind i min krop der letter, helbreder, forløser,
giver ånderum. Forjættende for én der har været halvkvalt 66 år – i dette liv. Jeg gad også godt
snart se det lette for søn 1. Var lige derovre... også hans natnyt meldte glæde på vej nu. Åh, vi
trænger sådan til at det snart sker.

21.10.0676

STJERNEPIRATEN
Stjernehimlen har taget Jord
under Karl Bjørns karet
Harmoniernes skønne kunst
bli'r nøjere forberedt
Vi mister nu men altsammen pes
ergo: vi OPTImister
Ånden går ned i register
Kali Pisces ud, DwaparAquarius intonerer
over regnbuebroen
hvor skyer af slangeskæl detonerer
Fødderne flytter til sorgfri Jord
som sorgen støt mister grebet
Piraten narrede rebet
Trodsede konger for sit kompas
i søgen hjertet og Ånden
Alle forbandelsers ærtesupper
blev dis, viftet væk med hånden
Matricen gisper i løsnede skæl
at kvæleren slap og knustes
gør at DEN nu forpustes
Men piraten får tifold liv
i en – eller to – vintres heling
hvor alt længst længslet loves hertil
for smuk, synergistisk deling
Intet fra uden, alt fra inden
vil udvide brystets vacuum
med hjertets salige lysrum
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3. FOR BEGGE ER EN OG SAMME
18. oktober, det lykkedes først at sove ca. 3. Delvis vel fordi jeg indåndede eucalyptus, men til
morgen fandt jeg ud af at andre i min kreds også havde haft søvnbesvær, lort vælter op overalt,
gamle magtovergreb afregnes, ellers kan ØÅ ikke få jf til det ny. Natnyt afspejler med den smule
jeg endnu skulle rense væk vha. Resium og Spenglersan G – som er nok. Lidt sorg over xy anes
endnu, men æterlegemet er befriet, jeg er snart helt present i den korte tid hos xx før min egen
lejlighed og den kreative m fremtid (søn 1). Sidst kommer 4. stråle dragende ifa. Eva, lysende
gylden og smuk, i heling efter at sidste torn i de lidt hærgede følelser (ve. ansigtsside) nu er fjernet,
og jeg siger til søn 1: ”Kan du se hvor smuk hun var/er?” ØÅ er også skønhed, men kun fuldt
gennemlyst af den, fri af alle hypnoser og traumer. Eva var billedkunstner, men endnu mere
parforhold, og ingen af dem gik, qua spil, ego, matrix, det nedtonede altid kunstneren og var jo også
vigtigere – spirituelt, det var bare os forældre der gerne så hende del af matricen, m/u partner, fri af
os. Vi forstod ikke at hun var af min sjæl, ikke til et eget, fuldt matriceliv.
Hun var den del af mig der først skulle have jf i de kommende år, efter en tur op om ØÅ, trænede
mig til det fra start til slut. Og nu er det undervejs. Også søn 1 har været dybt nede at vende, en
Jack Sparrow, men hans g.d. natnyt viser ham i start nu, og alt står i digtet lige før kapitlet kan jeg
se, as spooky as ever, beviset på at 1. og 2.att. (og m/k) er ”en og samme” – kapitlets titel. Det sker
bare så langsomt, vi er så små, det kommer i ioner, ”ins-pirat-ioner”, hihi. Af natnyt 19. oktober
kan jeg se at der indstilles på nov, ”ny ion”. I IDA blev M tilbageholdt 14. jun i regnskabets hal, en
blank periode til at konsolidere at ”bucket list” blev slettet (juli for søn 1). I nat reintroduceres M til
integration. Jeg er kommet ned på den ny, udbyggede vej, men på det tålmodige fortov i ve. side.
Ferietøjet lægges væk, jeg er dog ikke påklædt til matricen, M inviterer mig blot til intro bag, jeg
har alt til den og M har redskabet, bilen. Arbejdet via bøgerne her har skabt Ånd/jf. I forlængelse
af det siger M at min evige syntesetænken ikke er extrem, blot den jeg er, så er der andre der er hhv.
omsorg og helt tilbagetrukne, fin beskrivelse af de 3 veje. Lettelse...
for der er sjældent stilhed i kysen. Og jeg har fået Eliphas Lévis tykke ”Transcendental Magic”
hjem. Hm. Nå, knap gennem indledningen. Rart at kunne holde egen erfaring op imod. I øvrigt
vælter misbrugstemaer ind via klienter og slår strenge fra rester af det i mig an. Til morgen følte jeg
mig, skønheden i mig så misbrugt i al min tid i st.f. fejret som ØÅs udtryk. I matricen slåes der kun
mønt af det den vil/kan bruge af den, det har virket så dumt m kynisk og hårdt. Jeg ved at det er
logisk, Kali osv., men det gjorde det ikke lettere. Et skuespillernavn som ”Peter O'toole” (stenpik)
siger alt. Det ofrede mig på Atlantis, et vildt, faktisk intuitivt desperat forsøg på at tilegne sig
skønheden ved fysisk rov, fortsat lige siden. Imens har skønheden som f.x. min 4. stråle kunst
vansmægtet indestængt, ringeagtet, frygtet, gudsjammerligt savnet. I '25 er jeg 70! 20. oktober,
natnyt: sekretariatet har kun en rest blegblåt gitter tilbage af en jf (1 ternet blok), et læs blanke ny
skal til, jeg har intet forsømt ved ikke at udøve, der var kun liiige jf. I 10 års proces var den ny jf
limet til kontorstolen, men færdes omsider på det fysiske lager, forbereder konkret.
Her ases med at opløse de sidste seje æt-fys rester (de blå stribetern) så min selvskabte hellange
buddhiske jf bliver lim-pletfri, imens er den for sart til andet, men det afslutter lager- og fortid.
Stort set samme besked som 19., og ja, sej slim i halsen (siden 12 år...) – kuren løsner. Og så?
Hnf/ej for nov melder mere flow fra 1 til evnerne, harmonisk baxen dem tilrette i helhed i 2 efter
udrensning af de kønsubalancer vi ser, men stadig 1-2. Nå, det har jeg vidst hele året, jeg gider ikke
selvmedlidende tidsspilde. Natnyt passer også fint med at til samlepunktet er endeligt på den ny
position flukturerer det lidt = tvivl => humørsving jeg bare må fravælge. 21. oktober: efter en lang
tur gennem isolation, kulde og xy 4-1 flytter samlepunktet fra overfladetvivl til dyb Åndssikkerhed
og lunere miljø for integration af Dwapara. M skal spille i 4, men først må slavefortidens offentlige
prygl forvindes, den misbrugte følelse. Australske Kunama (sne) om igen. I hnf/ej '19-'20 kom

hun/id først hjem fra slaveri '20-'21, kom sig helt væk fra overfladen '21 (føllet Baringa = lys fødes
vår '22 og drager meget tidligt ud '23 som kronprins i det ny land og møder strax sin ægtepartner).
'25 er altså absolut et nøgleår. Siden synskheden synes ufejlbarlig med Kunama er den det nok også
med Baringa – parentes da Baringa ikke optræder (endnu) i min drøm, blot er næste step i historien,
men det er logik, især sammenholdt med dags-natnyt, og Australien er, evt. mer end Amerika siden
jeg har drømt så tit om landet de senere år, den ny rodraces springbræt (New Zealand!). - Hvad Lévi
mangler i grundig kildebehandling og -info og moderne kvindesyn gør han op for i inspiration, men
han er tung. Alligevel vil han givet vise sig en guldgrube, inkl. Waite's kommentarer til
unøjagtighederne: den sen-latinske (600-tal) ”Hermes' Bog” ”Smaragdtavlen” inkl. i bogen kan f.x.
iflg. ham ikke tilskrives den legendariske Mercurius (Hermes) Trismegistos, og ”en græsk original
er der 0 beviser for...” MT var Thoth, en ærkeoriginal ergo ægyptisk?... øhh? Al info kan gå
krakemut... jeg fik HBS fra bib for en tid siden men blev så skuffet over de første sider at jeg ikke
kom videre, den var mindre genial end ventet. Nu afdækkes der måske skjult viden deri via Lévi.
Det er de særeste steder man finder den slags i, gamle myter fra overalt –
såvel som Pirates 5. Jack vil bl.a. have 216 tønder rom for at klappe i, skjult allusion til det
kosmiske år – se IDA 25.jun. Filmforfatterne har moret sig ifm. Aquarius, har de! - Jeg var til
tandlæge med søn 1 i går som energi-tank efter at have lavet lidt gymnastik og dans formiddag. Det
blev uventet hårdt især pga. tidspunktet, sen eftermiddag, mylder, larm, proces tandlæge var dog
ultrakort. Jeg var helt færdig aften, og natnyt 22. oktober bar præg deraf naturligvis, viste behov for
påfølgende heling efter fysisk udsugning (dans desværre inkl.) men sagde også at det bragte mere i
orden. Min ældre søster var metafor. Hun udsuger sig selv fysisk, men ofrer forældet stof med, og
her i omsorg. Så kan jeg fylde op igen indefra hjemme til fremtiden, beskyttet... tankevækkende
metafor. Nogle skal fjerne det yderste stof, hun, manden og delvis søn 1 er eksempler. Ofret gavner
samtidig dem selv i et kommende liv. Søs + mand overlever som mange i matricen næppe, men jeg
har håb for søn 1, hans indsigt er høj, til det ny. Jeg er glad for kun at vikariere i den sfære. Søn 2
og jeg færdes lige på grænsen, men bliver næppe yderligere involveret.
Tak for at være nagual, så ét med den højere forståelse. Rent jordisk er det ren tragedie som jeg
vælger ikke at lide i fsv. angår søn 1, men aot er det ikke helt nemt. Vi har kollektivt været afskåret
fra ØÅ så længe i konstruktionen af den tunge fysiske sfære, egoet, så at komme tilbage til ØÅ inkl.
er åbenbart vanvittig kompliceret. For øvrigt havde jeg her til morgen en klar følelse af at g.d.'s
proces har øget den psykospirituelle kapacitet. Der kom nogle indsigter. Vore øjne er det som er
mindst 1.att. De er direkte f.m. ØÅ, lyser, jo mere, og nuets syn er en biting. De ligner mest af alt
vores boble med samlepunkt, har kontakt til alt hvad vi har set i tidligere liv/nu, de nødvendige
dybe positioner behøver ikke generfares (voldeligt) i kunstig ”dagsøvn” via en DJ. Jeg får dem i
natnyt, sikrere, kun betinget af befrielse af matricespild for øget energi, vilje og kontakt til det
nøgterne jeg/ØÅ. Kristus-energiens in-liner giver adgang til de rette fibre når tid er. Jeg har altid
følt mig ”Den lille pige i flade Sko”. I VVG hadede k'rne visen, så den som prisning af kundertrykkelse, en har lavet en fortørnet retortvise... så jeg holdt bøtte.
Jeg har lige genlæst den, den behøver ikke revision, men læseres tilsodede briller gør. Mange k'r
har været undertrykt dumme, men kunne befri sig, især i nutid i DK, blive naturlige... for pigen er
spirituel. Hvad skal hun med matricens falske overdrivelser? Husk, vi taler extremer. K'rne i VVG
overså at det er mændene og i sidste ende matricen Pheiffer skælder ud, han var en forbundsfælle,
han så. Skal ulve få en til selv at blive ulv?! Ikke tale om! Jeg er tit lidt melankolsk før natten, og
der var vild uro i kroppen, så jeg sov sent. 23. oktober sår heller ikke tvivl om at Aquarius renser
med storm og slagregn til start – med et optimistisk udtryk – igen forsikres jeg at min kreative
fremtid nu konstruerer en lovende jf, selvom processen p.t. er ude af mine hænder, kun skal bruge
omsorg til forbindelse aot., f.x. ledsage søn 1. Måske metafor også for at opsøge guitar og staffeli.
Lyslegemet er jf nu, alt omstillet æt-fys, 40 års død/gnfødsel for ♥ gjort, forening, ikke for sent, men
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hold transmutationsbalance her i slut/start, vær selvuhøjtidelig kriger (Julian, DJ's praktiske lærer,
nok også ”jul”). Og det er der lidt modvilje imod fra lille ego...
Fantasi, intuition er lænken til ØÅ, al sandhed. Men trækker mange imod astralt svækkes den,
selvom vi har ret (utide). Og – forklaring på udtale af ”Jehova/Jahve”, tetragrammatonet IEVE (4
tegn udtaltes, ikke et ord) duade og triade (IEV) i monade (samlet). I = ”Jod”, far, Chokmah, He,
mor, Binah, lyset, Vau søn, evig kærlighed, He hans brud, k, Eve/va = Iodcheva = Joshua/Yeshua,
m/k, lat. Iesus. Bacchanternes råb: Io EvoHe, Iao, Yeshua = Guds Ord, passende og logisk,
mestrende urslangen (astr. felt) der æder sin egen m hale med k konstant – jeg'et, Midgårdsormen! –
i øvrigt er TM som Fortune's Qabalah om Taro(t), Rota(ry, hjul, Jesu monogr.?), fik også (endelig)
fattet det især katolske jomfru-moderprincip. Sært, jeg ikke har set det før, men det hævder det f
princips passivitet, stoffet der rummer, altid jomfrueligt, dog altid Binah, Moderen, Helligånden.
Hun taber nemt ansigt i det set-up som lugter lidt af Peters krig mod Maria. Det aktive princip er i
det passive og omvendt (yin/yangtegnet), stoffet er ikke dumt, intelligens er et f princip. Lévi ved
det, men er/ser også tiden. Teosofien startede først i hans dødsår, 1875.
Han er en skæg starut. Studerede oprindelig til/blev rom.-kat. præst, men hans ØÅ var for ustyrlig,
han blev gået, begyndte at studere okkultisme 1825, var omkring et hovedløst forhold og endte som
mester i traditionel Rosenkreuzer-fortolkning af Kabalahen. Kampen for lige- og valgret til kvinder
blussede op i hans tid, vandt i Vesten omkring hans dødsår. I Fortune's ”Demon Lover” tages emnet
k-løse loger op, k skulle med på lige fod. Den lille pige i flade sko skulle vel aot. ulvehyle for at
høres da... min tid var noget lettere, mine hyl blev ultrakorte, for tungt, dumt, jeg skred hellere, var
jo også introvert... fantasintuitive Lévi. Det ene nu et latterligt forslag til Perpetuum Mobile, så en
flygtig påstand om kilde, så katolsk øhhh... hallo, du – reinkarnation? Så ”belyses mere i kapitel
xxx” (glemmes), så en perlerække: ”søvn = extase” – nåhja, integration af højere ØÅ, død,
kærlighed – drømme afhænger af personlig udvikling... helt fornuftigt. Meditation, darshan/sang
med SB – extase. Ordet var ikke faldet mig ind, men dækker meget bedre end lille død. Lévi skal
muligvis cleare de sidste rester før ny manifestation. Jeg læser ham i alt fald færdig.
Natnyt 24. oktober overraskede, og dog ikke ved nærmere eftersyn. I går var der endnu en – meget
skjult – episode med xx. Jeg skal klart flytte. Videreudvikling af 23.ds., 1 er under forening med 4,
jeg ønsker det, men sporene skræmmer... kanin kan nu også læses ”kan ind”, et meget versatilt dyr,
her snart en hest. Så kommer det: under afsløring af mit gyldne Åndslink afdækkes en udefra
kommet bums der vil dræne. Han skal kun ud, ikke slås med, og snart har M fjernet ham og linket
er yderligere afdækket. Romantik er skønhed. At være for praktisk slukker dens lys, ofte oplevet
med xx. Jeg har tit fulgt hans forslag da de absolut var mere praktiske i en travl tid, men den tid er
slut, og mindre romantisk flow er også at bremse min energi. Man bliver mere træt af mindre
arbejde i så fald, og det gælder alle livets tiltag. Jeg tror jeg alligevel steger en hel and i år, ikke
forskårne stykker. Måske laver jeg også en juledekoration. Jeg gider, og det er tid. Tilbage til
Lévi, for, tja, jeg opfordres til at holde mig væk fra 4 og læse/skrive i stedet, så det gør jeg. Han
gentog en konstatering jeg har hørt andre steder fra og som startede en ny tankerække:
”Hele manifestationen er en drøm ØÅ drømmer”. Sic: hvis extase er højere bevidsthed er VI altså
ØÅs, det den endnu ikke har integreret i sit næste, højere niveau... ”som forneden, så foroven”, i
lige så høj grad som omvendt – ”de nedstegne mestre”. Alt efter extaselag er der så nogle vi gider,
ikke mere gider og nogle over eller under vi ikke kan se. Materielle extaser er især hobbies, sport,
dans, musik, film, sex, spil samt euforiserende stoffer. Dem jeg ikke gider er alle de nedbrydende
varianter af dem, og de sorteres fra p.t., så jeg er ikke tiltrukket meget af de der ellers er min jf, ikke
kun fordi de afvistes så ofte men fordi ØÅ lige nu drømmer udskillelse af extremerne hvad min jf er
god til. Imens sidder id i ØÅs øje, iagttager processen, se forsidebilledet (når det kommer!).
Skabelse har 4 stadier, far, 1. stråle: idé, vilje, intention – mor, 2.: tanke- og formudkast – barn, 3.:
manifesteret form – scenen, 4.(-7.), 1-4. Do afskabelse. Vi afslutter far/mor nov iflg. hnf/ej, og

”genier adskiller sig fra simple seere ved at kunne kommunikere fængende, sympatisk og forståeligt
hvad de selv opfatter til andre så de tror på det.” Kun enig, Lévi...
til lidt længere henne hvor psykoterapiens f kommen m disciplin til hjælp i 1900 til opløsning af
(egne) dæmoner blev logik. Han skal læses med et vågent øje til kirke, tid og hjertesår, men det er
vel dér jeg er. Og: ”Skriv, geni!” 25. oktober, natnyt ekko af sidste afsnit. Efterspillet i matricen
får den ny jf til nærmest at dø igen, og alt kan virke forgæves og tabt, men er det ikke, venter bare
lige udenfor 2. Jamen, jeg fik jo 15.okt at vide at de 7½ andre vippes af linkforbindelsen nu...?
ØÅ: ”Det gør de, også vist 24.okt, men så vil de 7½s jf jo udskille selv, og det mærkes, om ikke
bæres, en druknen-i.” STØN. Men slutfase, masser dør lige nu. I efterårsferien blev smittetallet
alene herhjemme ca. x 3, og alle er endnu ikke hjemme fra udlandet. Delta-varianten smitter
afsindigt, og hvad mere kan ventes? - Via Lévi var jeg lige forbi kvælerslangen fra 15.okt. Det er jo
et bibelsk symbol, ”kvinden(s sæd) knuser slangens hoved”. Det er en meget lang periode der får
ende nu, ”Adams synd, ærkesynden”. Jeg har flere gange haft ur-beretningen i Mose bog om
menneskets fald oppe, Sitchin do, og jeg tror han udtrykte noget meget sandt.
Med få egne ord ville jeg sige at historien omhandlede et sexuelt indgreb i ur med smag af misbrug.
Det medførte tab af ØÅ-forbindelse for os, vi løb næsten af sporet ved introduktion til noget vi ikke
var modne til, skulle egtl. have fulgt egen vej, men det kan have fremmet os i sidste ende. At vi,
Adam fik skylden er den sædvanlige historie. Vi blev misbrugt, men fik også konsekvenserne, fald,
syndflod, så hvordan kunne vi andet end have syndet? Det skete gennem k, som desuden først
havde magten. Alle mulige kulturer melder at magten blev frastjålet k i ur, og taberen lander lorten
altid på. Det er tankevækkende så meget sexuelt misbrug der vælter op her i dommedag hvor
intelligens og visdom (f kvaliteter) knuser slangens hoved... den er også symbol på astrallyset,
”både Satan og Helligånd”, m/k's vexlende balance, det fysiskes sjæl (lyset, søvngængere ser ved i
mørke), hvor ØÅ, det mentale, er menneskets og kan regere det astrale via magikerens pentagram
⛤ eller de to trekanter lagt over hinanden = balance i ♥. Forklaringen – alt skabt intercom'er vha.
tegn som er bestemte sandheders former. Tænk på lydfrekvensers former i vand.
Alle ånders former perfektioneres med udvikling, de reneste intuit'r prompte om viljen bag tegnet er
stærk eller svag, hvilket bestemmer graden af udøverens magt. Ånder kan fås til af sig selv at
fremtræde i visioner for os dag som nat, også fra andre verdener. Gravide omsværmes af astrale
former, og en højfrekvent k kan influere på barnets udseende ved at vælge formtræk fra det astrale,
bevidst/ubevidst, i så høj grad at de synes at have bedraget faderen. Det skriver også Fortune om.
Jeg tror heller ikke på genernes ultimative diktat, personlig bevidsthed har betydning. Og nej, man
skal ikke nedvurdere det astrale felt ang. dårligdom eller død forårsaget af andre viljer. Vi kalder
det noget andet, men i '90 kostede det mig en dags stærke angstanfald. Det er sund fornuft ikke at
skaffe sig fjender – og holde sig fra matricens smitter, især lige nu med stærk psykisk (som også er
blevet) fysisk forurening. Historien om basilisken der dræber med et blik er ingen skrøne. Ét blik
kan ændre ens liv, det skete (pos.!) for mig med xx. Forresten har jeg jo brugt ⛤ i årevis ifm. min
biopat-uddannelse: Taos 5-element-teori – som virker, kan jeg sige!
Jeg gik på nettet efter det for at kopiere det ind, det gav extra. Opr. Venus' symbol, hvis bane
antyder formen, også engang Jerusalems stempel (retfærd, nåde, visdom), i tidlig kristendom
repræsenterede det Jesu 5 sår, og Gawain's 5 dyder, generøsitet, venskab, renhed, ridderlighed,
fromhed og omvendt ⛧ tolkes ikke kun Lévisk bukkehorn, perversion i loger, men også ØÅ over
os, nedstigen i stoffet, mestren de 4 elementer. ⛤ er i flere flag (universet, Sirius), Baha'is mærke,
og i visse loger er den, omgivet af den indre pentagon, stormesterens mærke – formen på USA's
forsvarsministerium i Washington D.C. Historisk vingesus via Lévi. I natnyt 26. oktober er der
som åbent mellem 2 og 3 i mig, gane-næsefelt, lyshul, og der advares – Lévi både lyser og skygger,
børnelære til det højere plan. Jo, jo, men det er fint at gense, finde overens med DJ og id. At se at
jeg ved, bruger det umagisk som mystiker, ikke ”mystisk”, men integreret ØÅ, i fuldendelse af ”the
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Great Work”. Sidste kiropraktordag med søn 1 formodentlig, slut/startvarsler over hele linjen,
lettelse. Lévi-projektet har gjort mig sikker på hvad jeg virkelig ved.
Jeg føler jeg reelt kan hjælpe Søn 1 nu. Han havde nys en drøm (med skjult hint til ØÅ/mig/Lévi:
franskbrød!) der, som hans dagens natnyt viste den enorme energi der venter, hidtil nægtet adgang
til. Den gamle skulle følges til dørs først, ca. nu. Rart at se ham mere optimistisk. Jeg følger op i
morgen, ingen af os havde sovet nok. 27. oktober, ikke mere gammelt at hente over i 1, ny impulser
fra den hidtil lukkede krone via jf, der åbnes til overfladen. Jeg mærker det faktisk, det kildrer bag
ørerne (blæremeridian, partner til nyre-). Id har lidt rest-rens og afslappet træning (joggingdragt) af
stemmen i sigte, men længe forudsagt sker, den endelige åbning 1.maj – til jul forlades den gamle,
lavere frekvente ”Glade Jul” og tages fat på den ny, højere. Til sidste jul var der lovet nogle pakker
lang tid i forvejen, blå og røde. Det passede fint, der har været megen instinktiv og konstruktiv jfudpakning i '21. Som sædvanlig forestillede jeg mig mere tagen hul på et resultat som ikke var der
endnu. Den fejl vil jeg ikke gentage. Til jul starter den højere frekvens, til maj flytter jeg givet til
ny lejlighed, basisposition. Søn 1 vil se ad. 0 energi, 0 meditation. Logik. Det kommer...
Lévi citerer et gammelt digt, mnemoteknik til Tarotkortene og deres betydning (De 4 stråler er
kendt fra ur!). Jeg skrev det ned... genial gammel teknik, alle følger den mer/mindre, jeg fra start af
min proces, et digt over hvert tema, og nu – et billede og et digt tegner hver bog samt dens kapitler.
Der sker som en forening af 3. stråle, kærlighed og visdom med 4.s, harmoni og skønhed lige så
stille op til '25 i mig så det kan realiseres bredere. Der er i det hele taget meget om skønhed oppe.
Ægte skønhed er harmoni, ikke ”gennemsnit” – forårsager ærefrygt, er ånd, manifesteret direkte.
Iflg. Qabalah bliver vi logisk nok grimmere jo længere væk fra ØÅ, altså til vi rydder op, genspejlet
i de uhyrlige idoler vi har tilbedt gennem tiden. Spejlet der splintrer hvis reflexionen er for grim er
en fin metafor, og ØÅ har overhovedet ingen uden manifestation. Jeg spillede ”Glade Jul” og flere
andre gamle julesalmer i dag. De er religiøse skrøner, kun få kan jeg få mig til at synge i dag, dog
er melodierne mættede med hellig kollektiv stemning fra århundreder, en skønhed som fik mig til at
savne min barndoms jul. Jeg vil have helligheden igen, den skal bare være helt ægte.
Jeg genopøver melodierne til jul, så kan jeg gå ind at spille dem for egen glæde, om ikke andet.
Apropos spejle, Lévi minder mig konstant om Harry Potter, Rowling har da læst ham, ”Flamel”,
”Philosopher's Stone”, ”Deathly Hallows”... gu' har hun så. Stenen er (den rensede) lærdommens
lampe, kappen diskretionen som gør usynlig, tryllestaven styrken i den direkte ØÅ-forbindelse,
bemærk at den har 7 chakras... åhjo, der var en grund til at magien oprindelig blev kaldt ”Sacerdotal
Art/Royal Art” pga. de vises magt over andre sjæle. Spådom er trods alt kun viden om årsagers
effekter gjort videnskab, i sidste ende intuitiv, integreret. Jeg tænker meget på søn 1 p.t., det har
været så uforståeligt og smerteligt at se hans energi ubarmhjertigt løbe tør, trods så spirituel. Men
vi lever i en speciel tid. Hans liv har handlet om at være kollektiv kloak for gammel astral energi så
den ikke kunne forurene den ny. Vi fødes med en vis mængde energi (her meget begrænset) som
drænes af det astrale element for at holde den (her af-)skabende proces +/– i gang. Perpetuum
Mobile lader sig ikke gøre. Belønningen vil komme for hans uselviskhed.
Magiske indvielser skulle beskytte ved at give en til trinet passende kæde af analogier så man ved
hvad man tør. Det har været irrelevant for mig, mystikeren er niveauet over, jeg fulgte Yeshuas vej
indad for at fri mig af skidne astrale tåger, ikke vedligeholde dem ved kamp med dem, Lévi giver
mig den ene sikkerhed efter den anden i at jeg har bestået alle prøver i realitetssans, og min kæde af
analogier til ØÅ har jeg set 15./24.okt i drømme før i TM. Det er interessant ifm. Kalis udgang og
Aquarius. Før og kort efter 2000 kom en Dwapara-prøve, og så sank alt ned i materialisme igen.
Jeg forstod ikke... der skulle renses, af os 1½mia. (”144.000”, Jehovas Vidner!). Tider har strømme
fra ØÅ i det astrale og fra Jorden, som vil fri sig for ubalancer fra/via os med +/– klister, små og
store kæder det kan være skæbnesvangert at krydse, hhv. svært at borde hvis man ikke er i tide, med
navn/penge nu (Lévi). Alt ændrer sig. Min er af guld, jeg skal, navn kan komme... til tiden.

Den lille pige i flade Sko
Melodi: Knud Pheiffer - Tekst: Knud Pheiffer
Høje hæle, røde negle, læber ditto do,
er faktorer, som kan få manden til at glo.
Efterhånden er det blevet ham en fiks ide:
Sådan er en kvinde, nej, prøv engang at se
en lille pige i flade sko,
hun har kuløren, og den er go'.
Den smitter ikke af, nej, nej, den sidder fast,
den stammer nemlig ikke fra en pudderkvast.
Og hendes rødme er ikke 'rouge',
hun ta'r hver morgen den kolde douche,
hun er naturlig, det kan De tro,
den lille pige i flade sko.
Lille hue, halstørklæde, brun spadseredragt,
hun er alt for tækkelig, det har mange sagt.
Hun kan sagtens 'majes ud' med fjer og kæmpehat,
ja - men hvorfor sku' hun det? Ved De ikke, at
en lille pige i flade sko
kan gå fra Nyhavn til Vesterbro
på hele Strøget ubemærket og diskret,
hun går der nemlig ikke for at blive set.
La' kun de andre se 'dyre' ud
med store hatte og 'kalket hud',
hun går alene i fred og ro,
den lille pige i flade sko.
Verden vil bedrages og især den kloge mand,
kvinden ved det, og hun gør osse hvad hun kan.
Unge mand, hvad er det dog, du går og kigger på,
skal du ha' en kone så prøv om du kan få
en lille pige i flade sko
hun spø'r dig aldrig, hvor I skal bo.
Det er så ligegyldigt, hvor I slår jer ned,
når bare det I bygger på, er kærlighed.
Den stærke sminke den gør dig hed,
men hvis din lykke skal vare ved,
så ta'r du, hvis du er psykolog,
den lille pige i flade sko.
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4. EGO OG ÅND FORVIST (ikke forviiist...)
Har du prøvet foundation? Det føles som møg på huden, materialistisk falskhed til aggressive
mandkvinder. Jeg kan lige gå med til det på scene eller tv foruden det ellers lidt på øjnene til at
understrege hvad der er i forvejen. Læberne vil ikke finde sig i læbestift, de skaller. Neglelak, føj,
neglene kan ikke ånde, det føles som skidt under dem. ADDD! Kunstige må være værre. Det kan
da kun tiltrække møg. Do de høje hæle – av mine tæer, fødder, ben, ryg, hvad H skal det til for,
udover (behersket) til at afhjælpe sceneforhøjningers synsforvrængning? Indlede de kunstige knæ
og hofter? For slet ikke at tale om andre in-operater, cyborg – nej tak. Heller ikke donor-organer,
fra eller til, der står nej på en seddel i min pung. Døden er ikke en fjende. Den har en årsag, og
ingen i min familie opfører sig så dumt at de tiltrækker den i utide... lidt kølvand efter de Flade Sko.
Lévi har fået det blå stempel, alt til trods. Han har virkelig illumineret min forståelse af min
families Tarotkort, skønt jeg har læst både Fortune's og Crowley's kommentarer. Det er dog længe
siden jeg læste dem, jeg har vel også udviklet mig siden... alligevel.
Nogle steder hævder Lévi at alt kommer igen, andre er der total fortabelse. Pletvis dogme-isglat?
Nå, magi afhænger ikke af reinkarnation, hans arbejde var ”groundwork” og der er ⅔ tilbage af TM.
Waite burde for øvrigt kritisere sig selv lige strengt med Lévi. 28. oktober meldes at kh + eget pres
vil kvæle mig p.t., isolation og midlertidig given-slip afbøde. Lyshullet gane/næse heles mhp.
manifestation af Dwapara i 4, og skriveriet heler og balancerer astralfeltet, men (pust) håndpiske
”mayonnaise” = min næse, jf via astralfelt og franske Lévi... du kan piske rundt så meget du vil, det
er fin start men hænger først sammen når inspirationen (citron, livsvitamin C fra centrum) tilsættes
og gennemtrænger det hele. Lidt melankolsk før natten, det er som da jeg lige teen havde mistet
den... 29. oktober: min genskabte naturlige jf er lige trukket på græs igen, det er lidt opadbakke p.t.
at kun existere, men der er ikke energi til andet, ”tillad dig ligeglæde, det letter”. Ordren er i gang
(inspiration) bag disken i ØÅs café, kommer snart, men der kører en udrensning imens jeg må
deltage i som del af noget meget større, ”dusting the BIG link”.
Jeg bær ikke mere 7½ andre på mit (reelt besat), men er stadig med-støvsuger i astralfeltet til det
lort de hælder ud i konsekvens, træt som i en enOrm husrensning. Hhh. Nå, alle havtornbærrene
fra 9.okt er dog blevet én citron! Jeg digtede om hellig skønhed, inspireret af julesangene og gik en
gymnastiktur. Det var rart at komme ud, og jeg ”piskede” kun lidt. Hjemme faldt det for første
gang totalt på plads at DJ's system, Qabalahen og teosofien var samme, sidste kun repetitionen.
Jeg har ikke set så samlet klart før at vi repeterer, broen er der, men grænsetolden tillader kun små
inspirations-gnister til overgangen så der ikke slipper skidt med over. 30. oktober og digtet er lige
indsat efter kapitlet. Tidligt, men resultat af oktobergnisterne på nov's tærskel, pigen i flade sko
afsløret. 11.ds. så jeg flytning, tapningen af min energi (mit link!) blev evident, der broderes videre
i nat: min jf var alle dage vandmærket til at bære ud via ægte skønhed, jeg ved støt klarere igen. I
den er min royalitet, ikke dum nej, liv, C, Ånd. Søn 1 er do. Erkendelser renser for- og fremtid,
forældres hjælper børns, denne især hans. Jeg savner skønheden Åndssmerteligt i 4.
Nå! Endelig! Hvad jeg kalder reinkarnation kalder Lévi åbenbart forlænget skærsild med stadig
påtagelse af ny kroppe for at lære at hæve sig over det astrale skidt og drage hjem til startstjernen.
Ser alle katolske præster det sådan, hvad slås der så om?! Jeg genkender alt omkring naturlig,
ubevidst brug af s magi, er længst nået til som han beskriver det, men det føles sært nok først
endelig vid med ham, jf. Jeg ser f.x. tydeligt min og søn 1s proces: h magi er lige så mertelig for s
omgivelser som omvendt, og de vil slå fra sig. Det kan man dø af, ja, men også lære af og
overleve... s hjalp at fjerne vor egen forurening i vor hjælp som spejl og kloak for deres. Den trætte
kloak bad om at se min modpart i natnyt... 31. oktober fortæres skygger og fæle lugte meget
apropos via basis, hø pegefinger er øm deraf (colon-meridian), slutproces – jeg vil absolut mit show,
men energien dertil skal/kan kun rekreeres hver for sig i frisk inspiration fra 1, in- og externt, små

umodne ”uskyldige” rovfølelser nasser stadig i astralfeltet. Foregribes støt dybere, transmuteres,
rester arkiveres stadig i 2, og det kan kun gøres af ”de inkarnerede mestre”.
En griner over theen. Xx var interesseret i at se min første pensionist-lønseddel fra kommunen. Jeg
sagde: ”Hvordan kan man have lyst til det? Hvad så du i kunstner-mig at forelske dig i? En
lønseddel fra kommunen?!” Hirhir – men det er nu ikke helt galt, via mig blev xx bevidst forbundet
med Ånden og dens ægte skønhed. I Kali kunne der kun suppleres, der var ingen synergi – ret
længe – og skønheden blev misbrugt. Med xx var jeg ret skærmet imod det, skulle dog forsyne
ham. Åbenbart lidt endnu. - Åh, i dag blev jeg omsider færdig med at male AlMaha! Nu skal det
bare have finish, fotograferes og blive forside på MF. Og jeg fik gym-gået, og spillet klaver. Man
lærer taknemmelighed for de små ting i disse tider. TM er dyb, latinske citater, ældre eng., knudret
(oversat fra fr.!)... god hjernegymnastik. Forbi nærmere intro i filosofien kommer nu proceduren,
nok indblik værd uanset... jeg er virkelig glad at jeg lånte ham, han sætter på plads. Selv termen
illuminati (vs. illuminist, oplyst) defineres: overtroiske kabalister af ”2. order” som blindt, fanatisk
fulgte loven om analogier og endte i s magi. Og det blev 1. november.
Jeg vågnede i chok over at udvise nasserøven (nu 1/1) utvetydigt. Den nylige proces tilbagetræk i 1
har isoleret den nok i 2 dertil, gamle rester af angst-og-tvivl-induktioner fra Kali inkl. deres sorg –
citronen har støvet besættelsens skygger af linket. Jeg opfordres til igen at spille mit på guitar med
den nu rene energi, ikke klaver, selvom tiden endnu ikke er inde og der stadig harmoniseres i mig, i
kh. ”Og glem alt om at lodde stemningen i Kulturium for dit.” Jaja. Natnyt er en nærmest utroligt
tro kopi af hnf/ej for nov, og der er skæren i blæremeridianen over hø øje, for lidt søvn, chok. Nok
en ur-trosse kappet. - Lidt mere maleri-finish og -start og showet spillet igennem uden særlige
svipsere, træthed i skulder eller ømme fingerspidser som ellers, og klaverspil alligevel. Ryggen
behøvede strækøvelser efter ståen længe, som vanlig. Pyh, hul igennem? 2. november, ja, og som
frihed efter fængsel svær at styre. Jeg har fået 2 liter lysende gylden extase over disken. Alt er
extase, hvis der kommer livsenergi dertil. Derfor uroen i kh. Alles onde ånder returnerer fra
projektion og deres øgede livsenergi strides med dem, vil ikke kvæles...
som med alle traume-programmerede, agenter, ofre: på et tidspunkt vil ØÅ fri af kvælergrebet, de
bliver løse psykotiske kanoner, depressive, kronisk syge til resocialisering – eller likvidering. Men
vi 1½ der bar skyggerne for de 7½ så længe lettes, tak for dommedag og Dwaparas vår efter den
lange Kalivinter hvor al den uret lod sig gøre. Hvor opmuntrende at se det man så realiseres, at
skulle beherske befrielsen som nu støt vil komme iflg. natnyt som advarer mod over-reaktion, en
gylden lyskæmpe-M... som nu altså selv viser hvordan der sættes grænser... fint, Håååhhhh. - Nå, nu
ved jeg da hvor Rowling har ”drageblod” fra... Lévi/Joh. Åb.: i makrokosmos vidner Fader, Ord og
Helligånd (astralfelt) om ØÅ, i mikro Ånd, vand og blod, Ånd her æter, symbol svovl – Ord her
vand, filosofisk/Azotisk/Mercurisk, Logos' ord - Fader her blod, symbol salt, drageblod, Jordens
mensesblod... krone/rod opposition. Vi bør være udtryk for ØÅ i vor fysik, realisation, men det
kniber jo. Pyh, hvor har Kabalister tænkt i sammenhæng mellem tal, bogstaver og stof. Og havde
de ikke ret? Jeg så da de symboler i drømme ab start tydning uden viden om dem.
Jeg kan selvfølgelig have haft den med fra før som så meget andet, men det ændrer ikke dens
validitet. Selvfølgelig er der da sammenhæng, alt er symboler, vi selv er. Og kabalister var nødt til
at tænke i koder for at skjule deres viden, for modstandere, s, uvidende. Gematri, sammenhæng
mellem tal og bogstaver, lidt obskurt nu om dage – vort alfabet er ikke det oldhebraiske... og div.
Temura, kryptering jeg som barn lærte af en legekammerat, brugt i bibelen til at skjule esoteriske
meninger: Atbash, skift a ud med å, b med ø osv., Avgad, skift a ud med b, b med c osv., og Albam,
skift a ud med nr. 12, l, b med nr. 13, m, osv. Og så Notaricon, en slags stenografi ved at udelukke
visse bogstaver, alle koder brugt til at kryptere ord og sætninger. Hm, intet nyt under solen. Jeg så
på tv for ½ år siden at man ikke i V har kendt til et efterretningsvæsen som i dag ret længe. Nok
ikke. Men Abraham fra Mari og Ur var da nok agent... rutefart i en uro-periode mellem Ægyptens
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konge og hele Mesopotamien, bl.a. leder af et kamelkompagni på mission... stjernekyndig, vidende,
viis – fårehyrde som dække? Næppe kun mytologisk – 19.årh. f.Kr.!
3. november efter afslutning af maleritemaet til MF, nu skal det kun behandles i Photostudio til div.,
og så dansede jeg, spillede, men mest klaver, og læste videre i TM. Sjovt, jeg er til symbolik men
har modvilje mod alle ritualer mhp. at provokere div. I alle fald ser jeg det som integreret nu, altså
automatik. Lucifer (Enki?) er igennem den død og genfødsel han gik ind i i Jobs bog for frihed
(citeret af Lévi) og restitueres nu til den lysets engel han var forudbestemt til, harmonisk indordnet
under ØÅ. Do jeg. Opmuntret af natnyt lagde jeg kort på os, dødtræt, lige før søvn. Sært, for vi
har lige indledt vintertid, men jeg er jo både støvsuger og mere aktiv end længe. Kort viste... hvad
natnyt viste: der afsluttes endnu kh omme i 1, men jeg samler til manifestation efter afsluttet proces
i 2s arkiv til 3 og 4 som det hele tiden var meningen. Det er nu velkendt (min Akasha), jeg har alt
værktøjet til stoffet, men det er svært at forene og styre. Sidste tvivl om min selvfølgelige ret skal
bortvejres, derpå exit. Det hedder heling, og det kan kun ØÅ gøre, der venter en spirituel operation
for de astrale skader efter alt det som ♥ så godvilligt lagde ryg til helt fra barn.
Jeg er ikke sikker på jeg helt kan lide det sidste, M genviser mig et valg via søn 1, mere en
bekræftelse, men alligevel, mellem dyb og overfladisk glæde, og jeg er jo generelt den dybe, så
hvilket valg? Skal jeg – meget forlangt, synes jeg – ofre tungere, skal søn 1 evt. opsuges, som Eva?
Jeg længes sådan efter at se ham blomstre op, men det er jo sandt at han også kun har afsluttet, så
hvis må egoet bare græde, alt andet er ryddet, smukt og forløst. Jeg er forberedt på alt... ren kuk,
natnyt exponerede bare spildt tid på overfladepjat istf. dybets skat. Ville jeg virkelig det? Hihi,
reaktionen sagde alt... meget vil nok ændres op til jul. Begge sønner vil komme til at skabe helt
from scratch, den ny tids formere. Det er faktisk en cadeau at have sådanne to sønner. Og aot.
barsk. Puh, på plads igen. God dag med fuld musik, gåtur, læsning og færdig forside til MF her på
falderebet. Nøj, jeg er træt. Jeg sidder og ser skiftevis på ”Sneglespor”ovre ved vinduet, Ssp hvor
sneglen æder det gamle og på ”AlMaha” nu over min seng, på vej ud i ØÅs yderfelt, det astrale, i
MF. Forbi AS og IDA er hun nu på vej ind igen med A, næste forsidemaleri.
4. november, og der pointeres at showet er primært, ikke sekundært som de sidste dage, efter bl.a.
forrygende rock på klaveret. Der er kun lige kræfter, og jeg har godt mærket at de var lidt tappede
når jeg gik over til showet. Gamle julesange og rocknumre er indiskutabelt mere overfladisk ikkemit, så der er genklang fra 3.nov også. Det er fristende for en løsladt fange med lovlig rigelige
armbevægelser efter lang tids passiv tortur, 8 år iflg. natnyt ('13-'21), mere et helt liv, siger jeg –
men hørt. I dag fik showet en grundig skalle først. - Søn 1 ringede, nu er der en 3-års plan fra
myndighederne til ham som kunne møde alle krav. Hul igennem! Kattemor meldte at efter megen
forvirring de sidste dage sad hun til morgen og søgte at lande samlet over en kop kaffe i køkkenet
da en rude i bondehusvinduet sprang bagved hende med et ->BANG!<- af sig selv, så hun var ved at
lette. Astralfeltet er i så stærkt forløsningsoprør at det er tæt på at forandre det fysiske for øjnene af
os. I mit natnyt invaderede en Ø-musiker min stue via glas-terrassedøren, faktisk meget lig hendes
oplevelse. Nye tider er i anmarch.
5. november. Jeg følger planen for jf... øv, intet mål i sigte, men Kalis grænse er fint passeret,
opsuget, kun småskygge resterer. Ult. jan '19 MG/MM var ”Den flyvende Hollænder” oppe første
gang ifm. xy. Nu går det sidste over scenen jfr. ”Pirates III” hvor fine Will begynder at færge sjæle
istf. faldne Davy. En større transmutationsproces er i gang i 2.att., og viljen følger ØÅ's, sletter
(som xy klargjorde mig til). Ja, jeg tænker aot. på hvor jeg skal hen med mit, har også xy-dis, nu så
lidt at det er glemt til natnyt sladrer; men nok til at kunne støvsuge 2.att.'s astralfelt. - Indkøb med
søn 1 i dag, han så meget bedre ud, mærker også bedring, tør bare ikke stole for meget på den. Kiro
og homøopati har virket, ØÅ arbejder med nu... åh, jeg var så glad da jeg slæbte mig hjem. Træt
igen som pokker, aser mig igennem TM, snart slut... godnat. Før søvn så jeg på hvad jeg føler mht.
xy nu. Der er ro på, han var jo ikke klar til noget, udbrændt og sagde det... selv sorgen er egentlig

bilagt. Natnyt 6. november var en stærk reaktion på indblikket. Xy var totalt Kali-færdig og levede
som mine sønner – og jeg – i luften over tærskelen...
nu fjerner jeg ”hans” sidste skygger (ikke uventet også xx' energi) i ½-trance. Over ♥ samles,
etableres, fås kontakt med den ny jf for at udvikle potentialerne til ny start, det lægger yderligere
afstand til Kalis som slipper dem. At bruge den ny, i mit tilfælde sølv-energi skal læres, især ikke at
være ON ret længe i starten. Det må være det der gør så træt, ikke kun støvsugning. Det har aldrig
været værre. Jeg lægger mig lidt igen. Men jeg kunne ikke sove mere, æv. Xy var altid så træt. Er
han mon metafor for det? Nå, jeg fik dog spillet nogle timer. Og læst, er snart igennem TM. Så vil
jeg gøre status. Nu? Sove! Hvorfor er jeg så træt? 7. november, og xy var (også) metafor for
træthed, især af fokus. Jeg har lige født den ny alt-i-et-jf, anstrengende i sig selv, jeg er reelt en
meget bevidst – baby. Alt er nyt og trættende og i indre ping-pong, stor omsorg behøves. Det er
fint at spille, leg, ikke målrettet show, så går lysten; men alt er undervejs. Jeg så 9mdr. tilbage til
6.feb, en SB-drøm hvor den hellige jf absolut forberedtes og sæd såedes ifa. flere milde blikke fra
SB. Nu er reultatet født. Tålmod. Helt i tråd med hnf/ej nov.
Flere meridianer har reageret nogen tid: en øm pegefinger (colon), neglevinklerne på hø lillefinger
kilder (endepktr. tyndtarm og hjertes), sidstes andet endepkt. i hø bryst har længe været øm aot., ve
øjenlåg har vibreret konstant i 3 dage (blærens) og så er der jo smerten i hø lyske fra nyrens. ”Man
bør være glad for et lavt blodtryk” - hvem? Lavere pres slider mindre, men jeg har frosset altid og
haft andre irritamenter jævnligt af den nedsatte energi. Nu lader den til at øges. - Der meldes kraftig
smittestigning i DK og sanktionerne overvejes fornyet. Vi åbnede af pengenød, ok, men hvorfor
skal folk absolut til udlandet NU? Vaccinen virker, mildner hos mange alligevel smittede, men
nogle er blandt de alvorligt syge indlagte – og nu er det influenza-sæson, firmaer skriger på
tvangsvaccinering! Regeringen afviser, tak for grundloven... C19 har nu ww kostet 5.007.540
indrapporterede dødsfald. Xx mener tallet reelt er x 6, Afrika, Rusland, Asien, Brasilien har slet
ikke fod på. På indkøb med søn 1 stod næste i køen lige oppe i nakken. Folk lærer godt nok
langsomt. Solskin. Måske går baby lidt i dag. Det gjorde hun. Og sang.
Resten af dagen læste baby TM færdig. Nu skal der tænkes lidt. Traaat, men for tidlig søvn = do
vågen. Kort på partner startede en genganger: ”Ikke én fuser mere!” Natnyt 8. november efter en
skidt søvn exponerede den: efter 3 fusere (sorry, alle) har ego ikke helt tillid til ØÅ = at vælge ♥
fra, disintegrere – få én til! Jeg kunne have sat mig op og set, egoet trak mig jo ud af extasen, i
stedet centrerede jeg mig ind igen og fik lærerigt natnyt... ikke mere energi til den. ØÅ og jeg = 1.
I natnyt smed jeg den også ud. Stilhed bringer alle nasserøve op. Jeg kedede mig i går, men det var
ikke spildt. Og kort afhænger af lægger. De øger skygger eller hjælper med at opløse dem. - Lévi.
Inspireret, vidende, går lige på grænsen fantasi og ØÅ så Waite tit synes han går for langt. Lévi
overgiver sig let til extasen, ikke udelt en vinder, og dog. Waite er som en kold Graham vs. Sitchin;
men begge skal være der for jf. Jeg har fået megen symbolik på plads, fin repetition til bakspejlets
integration ØÅ/jf. Qabalah er klart den oprindelige ww visdom, yugaer, stjerner, psykospiritualitet,
det hele, Thoth/Enoch (også Sydam.)/Cadmus (føn.)/Palamedes (gr.) – samme.
Jeg overvejer extra highlights, men hvilke? At jeg nu forstår evangelistsymbolerne tyr, løve,
menneske, ørn og dermed Johannes' apokalypses genialitet? Tarots? Jeg må nærlæse noterne. Gjort, tjekket efter og renskrevne, men i mellemtiden kom mere C19 på bordet. Statsministeren har
lige beskyldt de uvaccinerede for at smittetallet er steget støt til alarm siden skolestart august. 80%
af aktive DK er stukket, 2 af 3 er vaccinerede af de nysmittede. Øh? De 20%'s fejl?! Xx er blevet
tjekket smittefri ugentligt længe. En klient fortalte mig at undersøgelser i USA af eftervirkninger af
vaccination med de dér spike-proteiner som ændrer dna'et (gisp, og fejlinfo!) viser at vaccinerede
smitter x 6 de uvaccinerede, måske især efter Delta-varianten... 2 klienter har hver for sig nævnt at
vaccinerede om dem bliver længere og mere syge af gemene forkølelser end før. Altså, vi er
efterkommere af de der overlevede tidligere epidemier, det ses i vort dna. ØÅ har lavet os til at
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klare den slags. Skulle det nu have ændret sig? Kollektivt hysteri. Svaret er og bliver højere
udvikling, ikke indgreb fra arrogante lille ego, det trækker ned, meget jfr. dagens natnyt.
Et par linjer fra en gammel salme af Brorson dukker op: ”Gik alle konger frem i rad i deres magt
og vælde, de mægted' ej det mindste blad at sætte på en nælde.” Jeg forudså det her, men det er
ikke rart at se ske. Jeg forstår alle signaler om at blive hjemme stadig. Højere udvikling handler
om at blive herre over de 4 elementers ånder, energier, i TM fremstillet som sylfer (luft), undiner
(vand), salamandre (ild) og gnomer (jord). Kh opfylder alle kriterier for ballade med samtlige:
overfladiske sind, ♥-løse følelser, fejlpassioner og griskhed. Et valg forestår mellem Ursa Major,
kronecenteret, og Minor, der ligner en forlængelse af halen på Dragen, pandecenter (den vingede
drage symboliserer også jf, meget passende). Grækerne kaldte Minor Cynosoura, af hund (kyon,
lat. canis) og hale (oura) = hundehale = kynisk, motiveret af selvisk interesse, som en hund. Kh har
ikke fattet noget endnu, og det skal ske. Vi har snart jul. Grundtvig kan stå som modvægt til
Brorson: ...”vi har og en ledestjerne, og når vi den følger gerne, kommer vi til...” Kristus er den
energi der fører os til frihed. Mange tanker før nat til 9. november...
som fortæller at inspirationen lige er lukket igen til hensigtsmæssig pause i det svære arbejde. Jeg
åd en kage i går, og natnyt understreger gode grunde til det lige nu, trøst er fint (når jeg nu gerne vil
tabe mig lidt kommer der jo visse tanker når jeg sådan lige spiser en kaloriebombe), for både i
højere og lavere perspektiv må m/k holdes adskilte i udrensning p.t. Min jf er ryddet så meget til
Dwapara at den vil være meget udsat for angreb og derfor må stuves væk, usynlig bag store bomme.
Det store dyr drager over Jorden. Jeg blev ked i går over at lægges for had som uvaccineret, havde
lyst til at fare i blækhuset til statsministeren, men som xx sagde: ”Du dyr dig!” Hun, de vil ikke
fatte det alligevel og jeg skal ikke være skydeskive. Så jeg arbejdede videre på mine TM-noter. I
søgen efter en Davidsstjerne til texten (som med ⛤) fik jeg et tiltrængt grineflip da jeg faldt over en
enestående respektløs vittighedstegning af Jesus meget sjusket ophængt på en Davidsstjerne med to
romere stående under, udvexlende flg. betragtning: ”Måske skulle vi prøve med et kors.” Jeg
kunne næsten ikke stoppe. Jeg griner igen nu –
og tanken går uvægerligt til responsen på Muhammed-tegningerne. Selvhøjtidelighed exponerer
frekvens. Hvilket laver en glidende overgang til de highlights fra TM. De fleste er vel, som jeg,
uvidende om at de gamle traditioner fra Ægypten såvel som Indien og Judæa ifm. ofring indebar 2
helligede syndebukke. Den ene ofredes for renselse af synder ved retfærdighed, den anden sattes fri
i ørkenen, dyb symbolik for tilgivelse og syndsforløsning ved frihed. Strenge Geburah, nådige
Chesed. Alle har genkendt Yeshuas dødsoffer, men den fri buk? Yeshua ”købte os fri” i meget
større forstand, vi fik lov at rende, for sjælen kan kun renses gennem syndens lidelse, ikke straf.
Hvorfor er der forbrydere der undslipper? Ikke så få bliver klogere. Tilgivelse er h magi og gør at
den lige så guddommelige s magi kan virke med lidelse til forløsning, men den blev lagt for had i
selvforskyldt uvidenhed og måtte søge ly. Men hvad, Peter overtog dens krabask: Marias
gnostikere, katharer, tempelridderne med deres Baphomet, div. hexe, et veritabelt s blodbad. ØÅ
har både h og s, at halvere den giver kun extrem ubalance, og hvad fik vi netop?
S magi gik i blodofre, lige netop så extrem som den blev tvunget til, Davidsstjernen, balance, blev
trukket fra hinanden, ▲▼ (ufyldte, altså). Tarot XVI, tårnet! 150 år fra hinanden er Lévi og jeg
grundlæggende enige. Den fuldt udviklede magiker bruger 0 ceremoni, magi udøves ved vilje,
selvforbedring og tilgivelsens forhexelse af ondt som gerne giver hurtigt resultat, ignorerede
projektioner returnerer til udsender eller modvirkes, balanceres og evaporerer derved. Et helvede er
kun for sjæle i udløb, indledning til nyt liv. Frygt øger astral smitte, det går videre i det fysiske, ved
epidemier rammes de angste først! Meget apropos. Frihed er alt. Lévi er endda med på at de første
mennesker må have været rå skitser, store, grove, for det underbygger ØÅ's udvikling via kreativitet
og ræsonnement, som vi selv, han nævner at Skt. Thomas kom frem til flg.: ”Noget er, existerer
ikke med rette fordi Gud vil, Gud vil det, fordi det er det rette.” Jeg har vist nævnt at jeg ikke

forstod at Nostradamus (1503-66) i sine forudsigelser brugte faste talsystemer (givet kabalistiske)
ifm. planeterne. Jeg kunne ikke se hvordan det kunne lade sig gøre.
Det kan jeg stadig ikke, men jeg er ikke talfænomen og han sagdes at træffe ret godt. I TM står div.
skemaer for de 7 kendte (da) planeter i solsystemet. Hvorfor skulle de gamle mestre ikke have den
slags over planeter og tegns indbyrdes kredsløb? Vi skifter tegn inkl. planethersker ca. hver 2000
år, men han nævner også et hver ca. 200 år, igen titalsskalaen, samtidig skifter vi tegn ca. hver 30
dage, og gennem dem rejser alle planeterne. Visdom er tidløs. Homøopati, som jeg har fin erfaring
med, totalt uskadelig, brugtes af Paracelsus (1493-1541) længe før Hahnemann (1755-1843),
homøopatiens fader i mit studiemateriale til biopat. Den kabalistiske Tarot er en erfaret kombicyklus, og dens trin sker afhængigt af vor egen cyklus' individuelle beskaffenhed. Tarots væsens-,
personligheds- og også årskort har passet ret godt med mig, men sidste ses som al anden
forudsigelse bedst efter, er altså af liden nytteværdi. Nuet er det der tæller, og leves det godt skal
ønsker nok opfyldes, hvis de har værdi. Tak for repetitionen, Lévi. Jeg fristes til et andet citat, af
Piet Hein: ”Herrens visdom svigter ej, derfor mener han som jeg.”
Søgen på nettet efter Hahnemann, til tider voldeligt forfulgt, jaget fra by til by af sine ædle, mindre
succesrige lægekolleger, gav flg. fra uafhængige Wiki som jeg for en gangs skyld er enig i: ”...på
Paris' berømte Kirkegård Pére Lachaise er der et kæmpe monument ved Hahnemanns grav, der ærer
den store, geniale læge, hvis modige arbejde har kureret og lindret millioner af brugere på
verdensplan. Homøopati er i mange af vore nabolande en del af det officielle behandlingssystem. I
Tyskland undervises læger i homøopati og får pluspoints i deres videreuddannelseskrav når de tager
homøopati-kurser, i U.K. er der 5 homøopatiske hospitaler, og læger praktiserer sammen med
homøopater. I U.K. regnes det som medicinsk uddannelse at tage en homøopatisk uddannelse på
college. I Schweiz var der for et par år siden folkeafstemning, hvor befolkningen (67%) stemte ja
til at sidestille homøopatisk behandling med skolemedicinsk. I Grækenland bor en af verdens
største homøopater, Professor George Vithoulkas, som den svenske regering har tildelt den
Alternative Nobel Pris.” Skade at DKs magtfulde medicinalindustri blokerer alternativer.
Jeg forstår C19-skrækken, men jeg skal i alt fald ikke vaccineres årligt imod livet som anbefalet.
Måske bliver vaccinerede endda lettere smittebærere (8.nov), evt. i falsk tryghed! Masser af midler
ville virke, klassisk homøopati, kombi, urter og olier, behandlingen er bare individuel modsat den
allopatiske der fokuserer på ondet. Test på midler i mit arkiv gav flere logiske resultater, klassisk
hom. bl.a. Bryonia – nettet, ”Soc. of Homoeopaths”, UK: Gelsemium 30c og Bryonia 30c som
bruges generelt ved influenza er det eneste de foreslår. At være særlig generel er useriøst for
homøopater. Tjek-op på C19: vaccination virker kun et par måneder, evt. kun mildnende, derpå
kan man hente sig en ny omgang... ikke tale om. Vacciner svækker sandsynligvis langsigtet til
kroniske onder. Sent på dagen føltes det hele som surrealisme og mistet jf, har jeg sovet i timen?
Næ, jeg er forud! ØÅ, og så renlighed, fornuftig afstand og uskadelige midler. 10. november
spejlede, jeg har været omkring gammelt røre og er centreret igen. Pyh! Der må vente vor griske,
ubalancerede medicinalindustri en øretæve.
Katolik, www.sproget.dk: ”via lat. fra gr. katholikos 'almen, universel'”... i går drømte jeg den
almene Moderkirkes høje prælat bestormedes af bestyrtede munke, men tog det roligt, og jeg var
enig (se 9.ds., og jeg dyr mig!). Jeg spurgte xx hvordan den har det? Nylig blev en masse franske
præster anklaget for sexuelle overgreb. Fint, ventet, al grim urtid bør slutte i det universelle. Siden
– larmende tavshed. Skal romerkirken overleve er det vigtigste også at vide at der renses, ikke
detaljerne. Lidt rest-TM på falderebet til et nyt kapitel. Waite synes vist at Jesu monogram ifm.
Taro/Rota (23.okt.) er fantasi. Jeg er uenig. Bemærk at T, A, R, O (og T igen) også kan sige Tora,
og Yeshua var Ordet, skriften, Toraen opfyldt. Lidt kedsomhed. Så for en gangs skyld dr.tv. Det
satte lige nogle danerkonger ind mellem Skjoldungesagn (Attilas spor) ret bekræftet af Lejrefund og
før Thyra, Gorm og Harald. Historien er samlet et nøk mere efter AS i april...
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SKØNHEDEN
Der er skønhed som er ægte
fri af bånd til det store fordækte
som en sindets sommerfugl
vingelet
silkesæt
dog til jord hvor vi bor
Den er harmonien, hellig
æres strax hos alle og skellig
om end undren på hvorfor
Åndesyn
Freias bryn
uden lyst til grådig trøst
Bare lykke at den er der
synke i dens favnende hjerter
sikker mod den mindste svig
Evnerig
Byrdefri
Ingen krav, ingen grav

5. MEN DØDENS DEL ER KUN LILLE
11/11-2021, ny nov-port, 5 1-taller, 2 2-taller + 0, masser af kraft, ØÅndslys trænger frem i alle
facadens zoner i natnyt, syndebukken er hjemme fra ørkenen hnf/ej-nov-tro. Lege, hvile, vokse,
kun lige æter nok, men ”pudsning” vil fri sølvet for belægninger, få stemmen samlet, transformeret,
frem. Alt kræver tid, arbejde, men kan det komme bag på nogen? Igen er der støtte i CCa: krigere
arbejder sig fortrøstningsfulde igennem al modstand, in charge uanset rollen og glade i tålmodig
vished om at frihed/lønnen spares op til tiden. Ret kristent, begge (+ Lévi) er jo også krystalvejen.
Hahnemann blev gift igen som 70-årig... Mat dag som endte stærk. Motion, sang, hårvask,
støvsugning og klaver – ikke guitar, jeg får let øm ryg p.t. Klokken er knap 20 og baby er lige til at
putte... så jeg sov 21 – og vågnede 3, 12. november og kunne ikke sove igen. Så satte jeg mig op og
følte ind: 0 personligt. Ud: ikke mere uro end ellers i tiden. Jeg begyndte at tyde et sært natnyt og
afdækkede endelig at jeg var dybt rystet over det begyndende vaccinetyranni, ren USA. Jeg vil jo
gerne ud igen, men underlægge mig? Jeg gennemgik hele karusellen på ny:
Dalai Lama og Geoffrey Hoppe/Adamus har ladt sig vaccinere, sidste trods hidtil påstået modstand
mod det – såvel som kosttilskud: ØÅ alene! Jeg kan forholde mig til at de ved sig over skade i
bevidsthed og al modstand er kamp. Man slipper for en masse bøvl, og begge er ret offentlige
personer, Hoppe dog fortrinsvis med spirituelle, der typisk ville vælge det fra. At bøje sig for
gruppepres er dårlig PR, og PR har Hoppe sans for, der må være en anden grund. I den omstilling
der er fra Kali til Dwapara, kunne vaccination da være et led til det ny fra ØÅ? Om at underlægge
sig medicinalmafiaen?! Jeg endte med at lægge kort. Selv dem var jeg i tvivl om.......... Jeg blev
syg i sin tid af at følge kh. Såsnart jeg gik egne veje blev jeg rask, og søn 1 som var blevet skadet af
Di-te-pol-vaccinen blev kureret homøopatisk. Alt jeg lærte som biopat har vist sig at holde vand
ifm. at tage ansvar for sit helbred i st.f. at lade kh. Også andre, typisk spirituelle og behandlere, vil
ikke vaccineres, har en dårlig følelse på det. Kort sagde gå alternative veje og afvent (blev jeg
endelig sikker på!). Jeg kan jo bare blive testet inden whatever, som xx.
Alle signaler til mig siger ”bliv hjemme, var dig for kh”. I min meget sårbare tilstand lige nu er der
vel risiko for smitte og jeg behøver ikke sygdom p.t. skønt jeg har midler til det; men jeg venter
faktisk at der vil vise sig andre grunde henad vejen. Lad de til nuets overflade behandles af den.
De der dør er så overfladiske at de dratter af i oprydningen, resten fortsætter. De eneste uhjælpelige
for mig har været de der var for meget på medicin og/eller så lidt selvbevidste at kroppen ikke mere
kunne helbrede sig selv m/u hjælp, evt. pga. fysiske skader. Ingen i min familie hører til det kor. Vi
er den overflade der er ved at vokse ud, rask og ny. Det lykkedes at sove lidt igen, og så drømte jeg
en diskussion med nuets overflade om folk burde have valgret før 21 år. Jeg mente nej og sagde at
oprindelig var alderen 33. Men alle har ret til deres valg, især nu i oprydningen, også før 21 år, kh
eller ØÅ, vaccine eller nix, sindssyge eller ej. Der er 22 trumfer i Tarot (0-21), i alt 32 ”stier” +
smålektier. 33 er Kristi tal. Fra 0-12 er grundlaget, start til fuldendelse, så er der integration, død,
ødelæggelse op til de 21, det er som at se liv og efterliv, i levende live for nogle af os.
Trumfen Ypperstepræsten (V, xys og årets tal), Mars, er uselvisk, forstår at gammelt skal ryddes for
ny væxt, aldrig grusom, kun hensigtsmæssig, altid underlagt ØÅ, og C19 er et af Mars' sværd. VII
er mit årskort, Vognen, klar, men jeg vil hellere spærres inde end lade mig tryne. Statsministeren
fik hård kritik heldigvis, men der er strax firmaer der har indført vaccinationstvang eller generer
uvillige med dumme særregler, og nu vil man vaccinere børn ned til 2 år. Samtidig stiger tallet af
ligeglade med de kloge påbud støt i centre og på stier, vaccineret modreaktion evt. – ”intet sikrer
alligevel”. Sikken en 11.11.-port! Men hvis min angst for gentagen tort og svie fra overfladen som
i hele mit gamle liv lagdes balanceret bag (qua 10.ds.' prælat) var det da gevinst. Hvordan bliver
mon 12.12.2021, 21.12.2021 osv.... vi lever i nuet. 13. november, ”der kører lidt nostalgi p.t.”,
korrekt. Jeg overvejer den ny tids ansigt, der mangler liv, glæde, skønhed, men alle kendte udtryk
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er ”udslidt karneval”, der fortæres s skorper og kasseres tomme h pynteskaller. Nyt og større er
ankommet, men der fraspaltes stadig jf, enormt trættende...
spejler at jeg omsider har fundet vilje til vægttab og gerne vil danse, men ikke om et juletræ, gerne
synge, men ikke gamle julehypnoser, højst spille de kønneste og sjoveste. Gaver gider ingen af os –
film er ikke mer noget at samles om, kun mad skønt jeg ikke kan æde ret meget – for lidt aktivitet.
Der er virkelig limbo/død på bordet, kapiteltitlen passer igen. Forhåbentlig helt, alle stønner efter
nyt. Om jeg begriber at nogen voksen kan udelukke ØÅ af alt det her. Hvor kommer nyt fra, om
ikke indefra – hvorfra? Nåja, jeg ender altid med at flertallet vel ikke har kapacitet til andet og det
må politikerne rette sig ind efter, demokratiets bagside, men har folk større kapacitet i GB, D, S og
CH? Dér er homøopati/naturmedicin accepteret. De for små sko har kostet mig ligtorne, og støt
flere syge belaster systemet, tvinger det til udblokning. Kampen kan ikke vindes af medicinindustrien, hvorfor ikke lære samarbejde på det lille dk-marked? Det er dåmt at monopolisere – og
overfavorisere en industri der lever af at folk er syge og påvirker sundhedssystem og læger så
meget, især yngre. Selvom de sidste vil det er det svært at helbrede på de vilkår.
14. november og igen vågen 3 nat. Slankeprojektet bider nu, ikke slemt, men det føles. Alle
signaler er positive, ubehaget passer bare ikke lille ego som ikke vil decimeres. Nu er det heldigvis
ikke stor overvægt som hos en klient der skulle i gang (207kg) lige som jeg var startet – ét signal –
der er også fin hjælp til den sunde fornuft på nettet til at tage sult og fremme eliminering. Jeg
prøver Metaburn, for hvorfor ikke støtte viljen? Og så er der 8419-the fra Natur-drogeriet. Det
korte af det lange er at der foruden snærende tøj og tarmluft er følelsen af ikke at være i så fuld
kontakt med ØÅ som jeg kunne være, evt. pga. bufferlaget? Siden viljen nu kan mobiliseres er det
tid. ”The farewell-party is over.” De sidste dage har en fugl småpippet tidlig morgen – november!
Den har pip. Men en VÅR er på vej. Så sov jeg lidt mere og så et par astral-fysiske dæmoner
passere. Det minder mig om ”La Gorda” (”Fedesen”) fra CCa. Hun sættes på en psykisk opgave
og prøver skam, men kan ikke lykkes. Så går hun lettere tvungent på skrump, og voila! Det lykkes!
Det kan være hvad der skal til her også, skønt jeg ikke er fed.
Faktisk har jeg jo bedt om hjælp til det en tid, her er den altså. Nogle lidt spooky drømmesymboler
rinder i hu, med nogle manipulerende k'r fra div. fortid, alle lidt småfede... måske signalerende
”undervejs”. Jeg skrev en vise for længe siden på ”Stenka Rasin”– passende, berømt oprørsleder
mod russisk overherredømme, men det vidste jeg ikke da – den passer godt her, også pga. sidste 4
linjer. Jeg vidste ikke da hvor meget ret jeg havde. Jeg er langt mere kunstnerfilosof end behandler
og så at jeg ville indlede et sandere liv snart. Medio '97 meldte jeg mig på turen til SB i Indien.
Efter det, jan '98, ændrede mit liv kraftigt kurs. Igen. Jeg blev atter skilt, flyttede, og hvad skal jeg
snart igen fra et lignende, højere trin? '97 indledte hvad man kan kalde en længere rejse, årskort
Trumf X, Lykkehjulet, jf. 21 år, se 4 afsnit oppe, længere tid end ventet, men det giver god mening
nu. PS skulle blive aktiv i '32. Bare det ikke også handler om mig, men der refereres til tidligere
tider, dog. - Det blev en spekulativ dag. Vaccinationer kom op igen med kattemor i lyset af at det
hurtigt kan blive til total udelukkelse af samfundet, som det ser ud nu.
Hun er ked af at være så isoleret fra alt og vil gerne på udstilling igen og sludre med de andre
opdrættere. Både angst for sygdom og for vaccine spærrer inde og er vrang. Hvis det ikke kan
være anderledes, så er måden at drage sine forholdsregler før og efter stikket og så i øvrigt velsigne
vaccinen og modtage den kærligt i kroppen, og der er midler mod alle effekter og skader. Men hvad
så om ½ år – fremover? DK bruges typisk af div. forretningsgiganter til prøvemarked, ret udviklet,
homogent og af en praktisk størrelse. Det er ikke utænkeligt at de passer på at det ikke ændrer sig
ad politisk vej, og vil jeg være prøvekanin? Svaret er vel at overgive det hele til ØÅ, for hvad kan
jeg gøre andet? Jeg gik en sangtur og oplevede en meget fri stemme, kuren renser også den,
uventet, allerede og skønt, samtidig vendte jeg det hele én gang til. Rent bortset fra at min situation
er anderledes, slet ingen kontakt udad næsten, så hvorfor stikkes, har jeg en udpræget følelse af at

alle tiltag bør vente til foråret. Som jeg sagde til kattemor: der er knap æterlegeme nok hos os
begge. Det er ikke tid til energifråds. Vi enedes om at spørge natnyt om vaccination.
Hvorpå jeg gik ind og spillede nogle timer, dejligt. 15. november, svar i hus. Min smukke k som
tilkæmpede sig respekt i kh har været fraværende nogen tid men genses nu på grænsen til det ny
(mellemøstlig!), præget, men stærk, karismatisk på rette vis. Åh, de spor (12.ds., svie), jeg frygter
at trækkes ned af extremer fra kh som ikke ønsker genstridig ØÅ-kontakt, søger at re-introducere
dyriskhed, traumer ellers næsten uddøde (det store dyr farer over Jorden, 666); men jeg lader til i
min retablerede balance at skulle finde min jf (mobilen) op af affaldskurven inden længe (efter
kuren, jul?) fordi jeg via den (og lyd), får en rolle i det ny spil. Show eller behandler? Jeg arbejder
med klienter via den... det var en htc-mobil som xy skaffede til hver af os i sin tid, hm... jeg har alle
sfærerne i Qabalah, skal kun opad mod det mere og mere sande. Svar hvor enhver kanyles fravær
siger alt. Desuden var der også svar på et andet tema, og det var at jeg ønskede at se klarere,
sandere – det er ikke meget galt og går rette vej. Jeg skal nok først i hug efter jul, men måske ikke
kattemor i en drøm fra i går jeg gik lidt dybere i til morgen.
Der er en rastløs uro, et pres som samtidig er et låg. Det giver trang til udfaren, stress på skift med
apati, der er ikke for alvor kræfter til noget. Kattemor er meget påvirket, vil måske derfor på en
udstilling i Hedensted om et par uger. Unødig spild af energi mener jeg; hun har mindre hold på
emotionerne end jeg. Vi glemmer let at vi er i Dommedag, i dag er jo som i går... men pulsen i
energierne bag er voldsom nu og de gamle spirituelle beskyttelser vi lærte nytter ikke særligt ude i
de extreme energier der tungt buldrer afsted i Kalis sidste astrale kædereaktioner med alt deres kaos
(f.x. C19), hvorfor vi beskyttes med isolation. Selv en stærk, klar forbindelse afbøjer ikke, alene
imod flokken i disse lærekæder som jo skal udånde (ørken-gedebukke!). Kom på tværs, og du
bliver nedlagt, og vores astrale kæder er kun lige undervejs. DJ og Lévi har givet mig meget.
Rationelt sober realisme er den nødvendige basis for syn, inspiration, ellers giver det allerhøjest
noget smuk intuitiv digtning og ellers bare 0 jf. Nå, kattemor er ikke dum, og hun er jo til den
slags, så drømmen kan indikere at hendes kæde lige er der. Fint, hvis, så GO.
Det sendte jeg hende lige en sms om 16. november kl. 6 i erkendelsen af evt. at have været lidt for
negativ. De buldrende kæder og isolationen kan let tage modet fra en. Jeg har vendt og drejet mig
siden 5. Alle drømme blæste væk, tilbage blev kun en opfordring til primært at spille mit eget, ikke
julens, det skred i går ved klaveret; men det er jo også nok. Kort på både kattemor og mig gav det
indtryk at nok lukkes der lige lidt op for posen, men stort tålmod vil kræves videre frem, i tråd med
øvrige anelser – og hnf/ej. - Efter en dag med dans, kommunalvalg og spillen hele showet +
julesange samt en klient der nok ikke kommer igen fordi han var mere til konspirationer end jeg har
jeg lige fået en sms fra en anden med flg. fra Rigets traumeafdeling: 68% flere hjertestop efter
vaccine 2 er rullet ud og 4000 døde efter vaccination inden 6mdr. efter stik 2, klienten kendte selv 2
døde, sunde og raske inden. Jeg videresendte til xx, klient 1 og kattemor. Vi burde lave en Sverige,
de har erkendt at naturligt erhvervet immunitet er eneste vej. Kattemor har drømt at vaccination
ikke vil skade men overvejer, især efter den videresendte sms.
Hun ved derimod alt om smittenix, vil bruge det på udstillingen i weekenden og underholdt om
smuttere til valget: kuglepenne, døre, pulte, forhæng... sikkerhedsfarce, jeg tænkte selv mit da
valgkortene kom. Hvorfor fraråde kæmpebryllupper med sådan et stunt... det kan blive interessant.
Xx spurgte hvor mange døde det vil ende med i Ø og S? Jeg fik lige så slemme tal som sidst. Søn
1 sagde nys at der i WWII døde 70mio ud af 3mia. Det forslår ikke nu vi er 9, jeg så at op mod 1/3
dør i Ø, i Afrika/Sydamerika 1/2... søn 2 fik do, xx: ”økonomien bryder sammen.” Av, ja. Føj,
hurtigt tilbage til nuets nattesøvn. - Aften 17. november efter dag med dans og korrekt spil. God
dag, men yderligheder p.t. Jeg er i stormens øje, halvvejs søvn/meditation hver morgen og tit over
dagen, andre er lige så trætte, men farer afsted med tungen ud af halsen: kattemor overvejer at blive
hjemme alligevel. Søn 1 takkede mig pr. sms for ikke at have lavet noget hygge i disse dage som
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han ellers havde opfordret til! Natnyt havde jeg glemt alt om indtil nu fordi dagen blev forstyrret af
søvnigheden, men det var meget apropos:
jeg vil gerne vide lidt om stedet min isolerede vej fører mig til, men næ, ”rens ud” + hyg videre med
showet. Den lange isolation og disciplin gi'r pote nu. Lidt sul kom på, men alt samles/heles extra
med kuren i et 34-35 års resultat. Lyset har taget tid at bane sig vej ned via æterlegemet til det
yderste stof, er stadig undervejs. Hurtigere døde jeg vel, eller lavede en DJ, opløstes. Åh, søvnig.
Natnyt 18. november er nærmest hellig (hel-lig!). Yeshua-status kommer til mig og vice versa med
julesalmen ”Her kommer, Jesus, dine Små”, jeg samles nu lyset trænger ud i stoffet med det ny ætfys plasmalegeme til at dække det bette skelet jeg (vi, sønner!) p.t. nøjes med. Der holdes ikke mer
tilbage (pga. skrump!), lyset har astrale konsekvenser, jeg må vælge de billeder der er mine der,
ikke xx'. Men alt mit var udvist så længe. Skønt jeg nu spiller showet uden problemer krymper jeg
mig stadig i det skjulte. Al xx fik (ab start) thumbs-up, det har jeg set på i 42 år, jeg blev ”forsmået”
ab start, undtagen af ham og messerne i 15 år (dog med forsmåede shows!), så slut – og så xy... klart
at jeg begyndte at liste for ikke at få flere showe klø. Det vil jeg ikke mere!
Jeg ”løber Yeshua-status med sang imod, mens jeg forvandler støvet for min fod”, beklager ikke
omskrivningen, Brorson, slankekuren synes forresten at optræde i hnf/ej nov også. Meget sker op
til jul, også for søn 1 der lige drømte at han sagde endeligt fra overfor xxx's ”forsmåen” ham.
Klienten jeg nok mistede har sagt fra/op overfor sit arbejdes ”forsmåen” ham, han kunne ikke det
jeg foreslog, altså den rette beslutning, og det sms'ede jeg. Vaccinen i sig selv ville ikke skade ham
hvis han hævede sig over den og/eller traf forholdsregler, men bøje sig for at blive i et galt job ville.
Han skal sig selv. For mig er alt det jo gjort irrelevant, men var jeg i gang derude med alt mig ville
jeg nok gøre som Dalai Lama nu. Det er jeg endnu ikke, lyset er nys nået ned, stofligt født til en
AlMahaLissen ude i 4. - Klienten blev ved at nage. Jeg undrede mig over min fremfærd, den var
ulig mig selvom jeg mente alt, jeg fik næppe hørt ham før han afbrød. Desuden, når det bliver ved
at nage er det ofte fordi modparten tænker på mig. Jeg gik i tænkebox...
det var lige hvad han behøvede for selvstændigt at træffe sin beslutning om at skippe jobbet. Han
behøver ikke mig mere, fint (det hele siger også slankekur, ud med al kontrol og tvivl). Jeg er kanal
og promptes sommetider udenom min vilje. Men jeg kunne ikke have at det hang og dinglede, så
jeg sendte ham en forklaring og fik det bedre, især da han lidt senere sms'ede meget kærligt tak. Gået, sunget og spillet alt. Stemmen er lidt anløben, reagerer vel på det hele. 19. november, kuren
giver gensyn med gammelt der frisættes og arkiveres, tag det roligt. Nogen oversvømmelse fra ætastralt kan ikke undgås når man sådan fjerner den fysiske prop, men det vil ikke gå dybere, hurtigt
gå væk og bedre kontakt til ØÅ resultere. Jeg bliver ved til jeg får stop. Selvom jeg er sulten og
lidt svag indimellem er der velbehag ved at føle sig tom, og tanker om kager o.a. giver lede. 20.
november, får jeg allerede stop? Jeg vil da af med mere sul... fortsætter lidt, men synes kommet til
mildere, centrale himmelstrøg allerede. Her en uvidende indvandrer opfordres jeg til at indse at
showet er ”sølvet”, ikke futterne, de må ikke tage kræfterne fra det.
”Pligt før fornøjelse” spøger fra barn. Mit var FINT!... men højst desserten efter det vigtige, en gift
der udåndes p.t. i mørket før lyset der tegner en balanceret plan via mig. Alle ar efter dette er oppe i
tiden, i dag. Træt af processen er sangen gået lidt, men der knyttes kontakt med styrken nu og
advares mod at ”spasse ud” eller fyre energien der nu kommer til jf af på det gale. Der stilles et
lækkert, nysseligt dækket bord frem efter dagens slid (dessertportioner til bagefter i midten), og m
skovler ind, men kunstneren blæser på den ”orden”, uanset hvor nysselig, tramper lige til desserten
hen over bordet. Jeg ER desserten, skønheden, lige livsvigtig. Årh, svært at lave om. Nå, i gang.
Forespurgt om det på nogen måde generede når jeg sang sagde xx at han altid nød det og ville savne
det når jeg flyttede. Så hørte jeg at hans forældre altid sang da han var lille, gik begge i kor da!
Indtil jobbet tog al tiden... irrelevant for mig. Dér har jeg været. - En dag med prioritering af mit

show, masser af spil og ingen overvejelser. God, uforstyrret følelse over det hele. Rart til en
afvexling. Næsten som da jeg begyndte at komponere.
Jeg læser stadig CCa, og da jeg mener mig ret langt i den form som psykospirituel udvikling har nu
søgte jeg før søvn at slå min intention sammen med ØÅ's vilje mhp. tidløs. Jeg kunne ikke se noget
galt i det. Men det er lige som med De 5 Tibetanere. Gåture eller dans er naturlig bevægelse, de
ikke, manipulerer energien, magt, Kali, siger natnyt 21. november. DJ's modus var korrekt, men
forældet, magt er nok integreret nu ww (det skal bare findes ud af!), og i mig fuldautomatik. Fysisk
smart håndtering af magtspil (stalking) fokuserede DJ hvor det over-fokuserede mig skadeligt. Jeg
var forbi det fra start, det var nok at forstå det, jeg skal undgå det helt. Så nix pille trods ØÅkontakt, ”alt kommer af sig selv som følge af udrensning af gammelt stof, koncentrer dig om det!”
Skrump er altså stadig in – det gælder også showet (åhja, det rodede jeg med i går). Der er så
mange saftige bær, høstede perler jeg gerne vil have med, men et ”overvægtigt” show duer ikke...
synes også igen at lægges lidt på køl? - Nåda, jeg har lige solgt et af mine dyrere billeder på
Fjordhøj, forsiden på DsD! Det lover jo godt også for showet, som det deltager i...
men nej. Ifm. salget ringede jeg til Aslaug som nu gjorde det klart at mine malerier skal hjem dec.
Ah + Øv. Nå, vel rimeligt med de mange lokale kunstnere i Skælskør, afbrydelse signalerer ny
begyndelse og jeg mærker nok at Aslaug ikke er dér hvor jeg er, så selvfølgelig skal de væk osv.
osv. Men jeg troede faktisk på det... hvad nu? Flad følelse... som jeg strax slap, det vil vise sig, jeg
må jo hverken-eller, natnyt: ”Kh skal også ”slankes”, om på bagsædet.” Og dog siges træn, syng.
Hvorfor? Fordi det er mig og nu skal jeg have jf? Jeg gik en gå/gym/sangtur i dag, og det slankede
show holdt sig indenfor 1 time. Jeg nød at musicere med det og klaveret, men natnyt fik ret: ”Du
kan ikke lyve dig fra skuffelse.” Jeg håbede på natnyt 22., men der kom kun tågestumper. Skidt,
som 18.ds. salmevarslede, stadig hjem med gamle projektioner, for små/forsmåede. Fjordhøj var
altså som IKF/VVG. Tro ikke at slankekure kun virker lokalt! Alle forankringer i kh er væk, jeg
har kun ØÅ i et pseudoliv hos xx, ikke engang et sted at bo. Jeg skal naturligvis ikke ud med
showet før jeg er i mirakellivet, troværdig. Det har jeg jo længe vidst –
så bare ikke varslet 20.ds. ifm. energien der nu kommer ud i jf: at et håb var for lille, fortvivlet,
spild, vildskud... det er squda godt den projektion hentes hjem til supplering af energien – med kr.
5.000,-. Fjordhøj var en Kali-skabt option – det solgte billede var DsD, så ”nu giver Drømmen
pote” og kapper en af de i hnf/ej for nov viste sidegrene på stammen på vej ned til jf. ”Kh's
slankekur” blev forevist som en tyk klassekammerat fra min gamle skole. Hun hed faktisk, oversat,
”from mandhaftig”. Jeg har bemærket at sexmisbrugte k'r har tendens til at polstre sig i den
snurretop-form... og har nu fået to fra barn af sexuelt misbrugte klienter indom, det har da fået min
egen episode op at vende, ret mild, men nok til at præge med generelt mindreværd og skam i 26 år.
Præget af det i forvejen fra mormor er det selvfølgelig svært at sige hvor hun endte og han
begyndte... hurra at alt det er i slutfase. Den m klient der sagde sit job op er meget f og følte f
chikaneret i jobbet. Sex-chikane og gamle overgreb myldrer stadig op og supplerer det øvrige kaos
ifm. C19. Godt at ØÅ presser giften ud – og at være klar til de mere forgiftede.
23. november, skrump lodser projektioner hjem til ØÅ til øgning af basisenergien samt ombygger
hals til udtryk af den større, sølverne jf så længe klar mhp. Dwapara. Der meldes ”snart slut”, hm.
Vemod. ØÅ er meget arktisk aot. og kh's humane overflade er generelt kvalm, men en ægte ØÅ's
går via ♥, og den smerter p.t. ved især sønnernes kvaler, uanset hvor hensigtsmæssige. Søn 2's
proces dehumaniserer ham en hel del, han er næsten kun ØÅ, og det kan svide. Han rådfører sig
med mig, jeg bakker bedst muligt op, han gør det rette, men gid han var lidt mere behøvlet... Jeg ser
ham trækkes helt fri for at komme ned igen på sin ny måde som jeg på min og genser vips et af hans
tidligere liv. Det ”gode akademiske selskab” frøs ham totalt ude skønt/fordi han havde ret, hans
soiale usmarthed gjorde ham et let offer... han begik selvmord på et lille hummer, situationen ligner
den nuværende meget, men i modfase, heling, denne gang kommer han igen – karmaslut!
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EN SØJLEHELGEN

Der er stille på klinikken, telefonen er så tavs
De klienter jeg ku' have er til lægen, så jeg har paus’
lægen er gratis og tænker for dem, de kan læne sig tilbags
de skal ikke revidere deres liv og al den slags
Hel're kniv og stik og piller end et greb i egen barm
sku' man ændre på sin livsstil, tak, så hel're gi' en arm
snup en pille, kvæl symptomet, bliv for himlens skyld dog ved
livet bli'r måske lidt kort men går i skøn bevidstløshed
Jam' så æd dog røde bøffer fyldt med grill-carcinogen
slik Jer til en sukkersyge og et pænt poleret ben
bare sut Jer til en ølvom og en lever som en rosin
og stå af med en yndig engel overskrævs på Jeres sten
lev da bare livet hårdt og hæmningsløst og fyldt med støj
Ryg cigaren og foruren og gå da capo op i røg
Råb og skrig mod fanatisme religiøs og asocial
SNITTERNE FRA VORES ØL er fanatisme men social
Ak hvad skal man stille op med denne lidende men'skehed
Vil du frelse verden regn da med du selv kreperer ve’d
Ingen gider luge ud i deres eget agurkebed
de vil grine ad de andres afgrundsdybe tåbelighed
Altså skriver jeg nu viser om de andre og mig selv
kanske gyngen blir en vinder mod klinikkens karussel
Det er koldt at stå alene på en marmorkapitæl
nu forlader jeg min søjle for at gå på jorden sæl

6. HVOR STOR DEN END PUSTEDES OP
Det står klart at flere klienter tager skeen alvorligt i egen hånd, det lover nogen opvejning af de
mange flere i begynderstadiet i den kommende tid. Min ubehøvlede søn ringede, undskyldte – han
havde bedt mig se på noget personligt og opdagede først da han blev vred på mig at han ikke kan
have den slags indblanding mere. Jeg svarede som til klienten – fint, du kan selv, det er tid. Men
han ville gerne spørge mig stadig om dit og dat... ”Søn, spørg mig når- og om hvadsomhelst, også
dig selv hvis du alligevel får behov.” Og så videregav jeg visionen af det gamle liv. Han kan ikke
(endnu?) se den slags. Tomhedsfølelse, mismod aften. 24. november – overblik over mit store (!)
æterfelt. Primært foregår/tilrådes meditativ medflyden under den astral/æteriske udvexling nu grov
oprydning er slut, al karma slettes mens den ny værens indtog forberedes. Gid det er det sidste
gamle. Tomhed, mismod stadig – som jeg ikke vil give energi – givet fra karmasletningen. 26.
november, jeg har gået længere de sidste dage, afslappet syngende, der er jo ikke meget at lave og
det er dejligt at røre sig lidt og mærke stemmen bedres...
hverken de indre 3 gyldne el 7 ydre sølverne lysstråler er fokuserede endnu og de 3 er vigtigst – hvil
mere! Tja, også varslet i går udefra – søn 1 afmeldte indkøbstur efter nat uden søvn. 27. november
svar på vage idéer om at slutte slankekuren: den støtter lyslegemets indtog, den selvhøjtidelighedshelende centrering, er slet ikke omme. Nu fortæres hofteflæsket = fra leven i en ”hantid”.
Projektions-tovenes energispild trækkes, hvile er essentiel, ellers – mavevrøvl. De indre linjer er
OK. Døren ud, nu en let svingdør, hæmmes af de gamle reb... alt harmonerer med indledningen til
dec som iflg. hnf/ej.

