Stjernemennesker Solens Børn

Kort om forfatteren:
Tia'Ra Solera er en healer, terapeut, clairvoyant/telepat og en budbringer. Tia'Ra driver en mysterieskole,
School of Divinity, et mindre center, Aura Stellaris, samt et tre-sprogligt, spirituelt tidsskrift, Messenger of
Shambhwla. Hun afholder både kurser og workshops i Tyskland og England, og arrangerer spirituelle rejser
til de gamle hellige steder.
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FORFATTERENS KOMMENTARER OG TAK
Hensigten med Stjernemennesker - Solens Børn er mangfoldig, og derfor helt op til den enkelte læser, hvad
han/hun søger og finder svar på i bogen.
Mistroiske sjæle vil spørge med hvilken autoritet, jeg taler. Jeg taler med en autoritet, som hverken er
mindre end de størstes, ej heller større end de mindstes - men med den ret, som tilkommer enhver Lysbærer
– et hvert barn af Solen! På hvilket plan jeg arbejder, kendes af få og genkendes af de, som i deres inderste
kender denne del af sandheden. De øvrige vil være nødt at bruge eller udvikle deres skelne evner. De vil få
hårdt brug for den i den tid, som forestår.
Jeg har fået flest positive tilkendegivelser på bogen indtil nu, og et par decideret negative. Den giftigste var
fra en gammel forlagsredaktør, som øjeblikkeligt responderede meget begejstret på bogen, men som var for
emsig efter at korrigere manuskriptet - uden at være specielt velbevandret i dansk retskrivning. Samme
redaktør delagtiggjorde mig uopfordret i sit privatliv og sin utroskab overfor sin kone, hvilket han gav
negative kræfter skylden for! Da det blev klart, at bogen ikke skulle udkomme på hans forlag, fortrød den
gamle redaktør sin fortrolighed og tillid. Dette resulterede i at han blev "angstbider", hvilket vil sige, at han
angreb min bog (som også han havde været begejstret for) og forsøgte at så tvivl om min troværdighed! Lysarbejder
Til gengæld ønsker jeg her at takke for den støtte og hjælp, Jeg på alle måder har modtaget fra tidligere og
nuværende esoterisk studerende, som jeg har (haft) den glæde at undervise
Tak til Jer alle, at jeg måtte vandre en del af Vejen sammen med Jer!
Jeg hilser Kristus i dig, som læser denne bog! Må den give ting til din åndelige søgen.
Tia'Ra Solera
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PLANETEN SHANS’S SKABELSE OG UDVIKLING
Jorden, hvis åndelige navn er Shan, er i kosmisk forstand en meget ung planet. Den er den yngste planet i
dette og de nærmest beliggende solsystemer. Det betyder med andre ord, at de brødre og søstre, som bebor
de andre planeter i dette og de nærmest omkringliggende solsystemer, er meget længere fremme i både
teknisk og åndelig udvikling. Den åndelige udvikling kan stort set siges at være ligefrem proportional med
kærlighedsevnen.
Før planeten Shan begyndte at tage form, fandtes kun et stort, neutralt område i Rummet. Dette mørke
”tomrum” var et forbudt område for alle beboere fra andre planeter. Vor guddommelige Skaber var ved at
skabe en ny planet - Jord. Det varede dog nogle mio. år før mørket i dette område gradvist aftog. I flere mio.
år glødede dette nye himmellegeme med et vidunderligt lys, og af dette lys tonede en ny planet frem - rede
til at blive koloniseret.
Enhver planet har en evolutionscyklus for hver sin race. Shans var således, at der skulle være 7 rodracer
med 7 underracer i hver. Hver rodrace har sin Manu. Manu har ansvaret for en rodraces udvikling, og er
prototypen på sin rodrace. Egentlig eksisterer der 2 Manuer for hver rodrace, nemlig en rod-Manu, som
siges at være overvejende negativt polariseret, og en sæd-Manu, som siges at være overvejende positivt
polariseret. Rod-Manu er at betragte som arkitekten, mens sæd-Manu er den, der bygger huset. Endvidere er
hver rodrace under én af de 7 hellige planeters ledelse.
Under en rodraces udvikling er hver af de 7 store manifestationsstråler fremherskende, hvilket vil blive
uddybet nærmere i et senere afsnit om de kosmiske energier, som strømmer til dette solsystem.
Under Shans skabelsesproces blev der kaldt til møde på hhv. Venus og Terminus Hatonn i
Andromeda-galaksen angående bosættelse på denne nye planet. Kun en stor del af planteriget har
gennemgået en naturlig udvikling på Shan.
Shan blev koloniseret af mange racer fra andre solsystemer, men de oprindelige mennesker, Adam-racen,
kom hovedsageligt fra Jupiter og Plejaderne. Mange højt udviklede civilisationer ankom til Shan, bosatte
sig, og rejste atter tilbage over en tidsperiode på omkring 800.000 år.
De første 2 rodracer på Shan udviklede sig under forhold som omtales som "Paradisets Have", men deres
udvikling var meget speciel og meget forskellig fra de nulevende menneskeracer, som kendes her på
planeten. Deres udvikling er uforståelig for mange, så lad os blot konstatere at de var ikke-fysiske. Den 1.
rodrace var kønsløs, og formerede sig ved celledeling eller spaltning. Den 2. rodrace var ukønnet (uden
bestemt køn), og formerede sig ved knopskydning.
Ved hver ny rodraces komme, sker der naturomvæltninger, for at klargøre et kontinent til beboelse. De
bedst egnede folkeslag og racer overlever, mens de mislykkede fjernes fra Jordens overflade. (De
mislykkede er de, som lader meget tilbage at ønske i deres udvikling, og altså ikke de, som man i nutidens
samfund meget misvisende og med et nedvurderende udtryk kalder for tabere I et samfund, hvor et
menneske kaldes for taber på grund af dets manglende evne eller lyst til at skabe sig en social position
(pseudo-identitet) på samfundets præmisser, er det samfundet, som er taberen! (Forfatterens bemærkning)).
Den 1. rodrace omkom imidlertid ikke, men blev ganske enkelt til den 2. rodrace. Den 2. rodrace udviklede
sig på et kontinent, som siden hen blev kaldt Hyperborea. Den 3. rodrace kaldes den lemuriske rodrace, som
jeg vil fortælle mere om i næste afsnit. Det skal blot nævnes, at negre og melanesiere er blandede rester af
den 3. rodraces sidste underracer.
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Den 4. rodrace kaldes den atlantiske rodrace, som også vil blive beskrevet nærmere i næste afsnit, men lad
mig her tilføje, at kinesere, mongoler, indianere og polynesiere er rester af denne rodraces sidste underracer.
Den mest fremherskende, nuværende rodrace er den 5. rodrace, den ariske race. Af den 5. rodraces
underracer er hinduerne den 1. underrace, det latinske folk og kelterne den 4. underrace, angelsakserne,
skandinaverne og germanerne den 5. underrace, samt amerikanerne og australierne (immigranterne), der
igennem blandede ægteskaber danner den 6. underrace.
De store folkevandringer, som i disse år finder sted overalt på denne planet, er et led i Den guddommelige
Plan. Folkevandringen skulle skabe større forståelse af og respekt for fremmede kulturer, flydende grænser
imellem lande og menneskeracer, men skaber fremmedhad! Denne planet er den eneste planet i dette
solsystem, hvor beboerne ikke opfatter sig som ét folk, og hvor landegrænser afskærer menneskene fra frit at
flytte omkring på planeten.
Men nok om rodracer. De, som måtte ønske at studere dette omfattende emne nærmere, vil jeg henvise til
litteraturlisten bagest i bogen. Der er skrevet flere gode og uddybende bøger omkring dette emne.
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MU (Lemurien) OG ATLANTIS
Mu, et af de sunkne kontinenter, blev også kaldt Sollandet og var beliggende i det, som dag kaldes
Stillehavet. Det var et stort kontinent og dækkede bl.a. det, vi i dag kalder Californien, Stillehavsøerne,
Påskeøerne, dele af Sydamerika, Australien, New Zealand, Madagaskar o.a. Denne civilisation oplevede
store højder - og et tilsvarende fald. Det oprindelige Mu-folk var ydmyge mennesker, som holdt af at dyrke
jorden. De levede i pagt med de kosmiske love, og det lykkedes en del af dem at opnå et højt udviklingstrin,
idet de modtog undervisning og besøg fra andre, højt udviklede galaktiske systemer.
I begyndelsen af den cyklus, hvortil det tidlige Mu hører, var kontinentet befolket af mange
Stjernemennesker, hvoraf en del kom fra Sirius-systemet. Dengang fungerede Tiahuanaco (og senere hele
området omkring Titicaca-søen) som et fokus for undervisning og indvielse af menneskeheden. De mest
kendte af sirianerne var søskendeparrene Ra'Mu & Mu'Ra, Ra'Ma & Ma'Ra, Me'Ru & Me'Ri og Ma'Nu &
Ma'Na, som var forfædre til mange stammer og kongedømmer, såvel som til et præsteskab af
Stjernemennesker inkarneret på Påskeøerne, og til lemurierne.
I den omtalte cyklus kom først cykloperne (Elohim), dernæst deres efterkommere, EL'erne, hvoraf nogle var
cykloper, andre havde 3 øjne. EL'ernes efterkommere blev kaldt Elder-racen. EL'ernes største talent var
deres evne til at fokusere. De kunne samle deres bevidsthed i ét punkt, så de kunne se som ét øje. Derfor er
deres symbol Det altseende Øje! EL'erne byggede Shans B-gitter med en faseforskydning på 90 grader til
A-gitteret. Således åbnede de en stjerneportal ind til de højere dimensioner og dermed en højere
udviklingsspiral, hvor igennem de, som var rede dertil, kunne transcendere til de højere dimensioner. Alle
disse Stjernemennesker var kommet til Shan for at tjene menneskeheden, som lærte mange nyttige ting af
dem: de lærte at dyrke jorden under hensynstagen og i henhold til de kosmiske lovmæssigheder, så jorden
gav rigeligt med næring til alle. De lærte kosmologi, mental telepati, at løfte tunge byrder med mental kraft,
de fik del i den hellige viden om krystaller og ædle metaller, urter etc. EL'erne lærte også menneskeheden at
bygge underjordiske byer. Ra'Mu og Mu'Ra grundlagde den lemuriske civilisation.
I midten af den 3. rodraces udvikling, ankom de 4 Kumâraer fra Venus til Shan, for at overtage klodens
styrelse og grundlægge Det okkulte Hieraki her på planeten. De 4 Kumâra'er var Sanat Kumâra - Den gamle
af Dage, Venus' planetariske hersker, samt hans brødre Sananda, Sanaka og Santana Kumâra. De ankom til
Mu-kontinentets centrale rige, Uighur. En stor del af Uighur ligger i dag begravet under Gobi-ørkenen.
De 4 Kumâra'er kom med et stort følge ved påbegyndelsen af en ny evolutionscyklus. Det var efter den
første ødelæggelse af det gamle Atlantis og Mu's endeligt. De fleste Stjernemennesker havde afsluttet deres
cyklus og var rejst tilbage til deres galaktiske systemer. De, som blev tilbage, havde fået til opgave at rejse
til andre verdensdele. Nogle rejste til Afrika, til et land ved navn Khemu, i dag kendt som Ægypten. Her
grundlagde de læreanstalter, templer, pyramider og obelisker. Det gamle On, som i dag hedder Heliopolis,
blev fokus for tilbedelsen af guden Anu, som var ANdrogyn. Ved den totale adskillelse af kønnene (både
fysisk og psykisk), blev Solguden tilbedt. Det store Soltempel i On var samlingspunkt for alle
verdensreligioner, idet den sidste af de store indvielser, som forudsatte de højeste indvielser indenfor alle de
store verdensreligioner, fandt sted her. Dette Soltempel var fokus for de højest indviede af Det store hvide
Broderskab. Andre fik til opgave at rejse til det, vi i dag kalder for England, for at grundlægge
Måne-religionen - tilbedelse af Måne-guden/gudinden.
På Mu fandtes mange Lystempler, hvor man arbejdede med energierne på forskellig vis. I Templet for
Guddommeligt Lys fandtes Den Gyldne Solskive, som symboliserede Den store (åndelige) Centralsol.
Solskiven blev bl.a. benyttet til helbredelser (ved vibrationer), teleportation (frekvensændring i molekyler),
til at frembringe jordrystelser (også vibrationer), samt til mange andre ting, som atter vil blive åbenbaret, når
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mennesket har nået det punkt i sin udvikling, at det har lært at praktisere kærlighed og harmløshed, og leve i
harmoni med de kosmiske love.
Solskiven var udført i guld, som blev fremstillet igennem alkymistiske processer. Guldet var anderledes i sin
struktur dengang - plastisk må vel være det ord, som beskriver det bedst. På Mu og det tidlige Atlantis
brugte man ofte hvælvede guldtage på de gamle templer, og dog var tagene transparente.
I Templet for Guddommeligt Lys fandtes (ligesom på Venus) et stort alter, hvorpå Ur-kraften eller
Skaberkraften brændte. Men den blev slukket, og Solskiven forsvandt, da negative kræfter begyndte at få
overtaget. Solkulturen fortsatte på et senere tidspunkt på det sydamerikanske kontinent, men derom senere.
Mu og det tidlige Atlantis eksisterede side om side. Også på Atlantis var mange Stjernemennesker
inkarnerede. Der var mange Stjernemennesker fra Arcturus-systemet, Plejaderne og Draco, samt
efterkommere af EL'erne og Elder-racen. Også de var meget smukke mennesker - om end de var meget
forskelligartede. Med Kumâra'ernes komme med deres følge fra Venus, blev rodracen tilført nyt blod.
Hermed kunne den atlantiske rodrace stort set opdeles i 2 hovedtyper: en meget høj, mørkhåret og mørklødet
type, samt en middelhøj, blond type med rødlig hud. Den røde race har sit udspring på Atlantis her på
planeten, men stammer oprindeligt fra Venus. Det skal her tilføjes, at vores hudfarve er afhængig af
mængden af kosmisk stråling, hvis styrke varierer forskellige steder på planeten, samt kombinationen af
grundstoffer i det fysiske legemes kemi.
Også på Atlantis fandtes mange templer, hvor der blev arbejdet med kosmiske energier - med magi i det hele
taget. Magi er ganske enkelt kendskab til energier vibrationer, og evnen til at arbejde bevidst og koncentreret
med disse. Om det er hvid eller sort magi, man udøver, afhænger af motivationen.
Det atlantiske folk var fysiske, men ikke på samme måde som menneskene af i dag. Deres legemer var ikke
så fortættede. De var gjort af en finere substans - nærmest plastiske. Atlantiderne arbejdede meget med
lydvibrationer og lys/farver. De kommunikerede ved hjælp af lyd, farver og billeder, samt telepati. På
samme vis kommunikerede de med dyrene, som de beherskede igennem kærlighed og respekt. Skaberens
mening var, at mennesket, som han skabte i sit billede, skulle herske over de 3 andre naturriger, mineral-,
plante- og dyreriget. Med herske menes at tage ansvaret for yngre medskabninger, og igennem kærlighed og
respekt hjælpe disse fremad i deres udvikling - uden at betvinge og fratage dem deres frie vilje. Men
mennesket af i dag har glemt denne sandhed!
Jordens, vandets, ildens og luftens devaer - naturånderne, er glemt af en stor del af menneskeheden.
"Civiliserede og intelligente" mennesker af i dag griner hånligt eller smiler overbærende og bedrevidende,
når talen falder på gnomer, nisser, fauner, alfer, feer, sylfer, nymfer, salamandre etc. Men ethvert levende
væsen har en Ånd, som besjæler det!
Atlantiderne kunne altså kommunikere med både naturånder og med dyr. Atlantiderne levede af frugter og
grøntsager. Ingen blev slået ihjel, hverken dyr eller mennesker. Den hang til at iklæde sig dyrenes hud, som
nogle mennesker af i dag ynder at gøre, er et primitivt urinstinkt fra Stenalderen! Civiliseret?
Mange Stjernevæsener - også højere udviklede, har accepteret at inkarnere på Shan i en anderledes form,
end de er vant til. Også de er kommet hertil for at hjælpe med til at løfte Shan ind i en højere dimension, og
også de kommer hertil fulde af forventning, for er vi ikke mange Stjernemennesker, som er inkarneret netop
nu? Og hvordan behandler vi/tillader vi at vore stjernebrødre og -søstre bliver behandlet? Som vi gerne selv
vil behandles?
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Kun i dette univers er menneskeformen det højeste udtryk for guddommelighed, men i uendelig mange
andre galaktiske systemer er andre former det højeste udtryk for guddommelighed.
Når disse omtalte Stjernevæsener har sagt ja til at inkarnere i et lavere udviklet univers i en given
"dyreform", så skyldes det, at de i den pågældende form har mulighed for at løfte både mennesker og den
dyreart, som de legemliggør. Delfinerne, hvalerne, kattedyrene, visse fuglearter, hunde og deres forfædre,
ulvene - alle spiller de en meget fremtrædende rolle netop nu, i forbindelse med denne planets indtræden i en
højere dimension. Men mere derom senere.
I dag oplyses huse og gader af elektriske pærer, og man har opfundet lysdæmpere, som kan regulere
lysstyrken. Men på Atlantis var belysningen indirekte, og man tændte, regulerede og slukkede lyset ved at
intonere en lyd, hvis tonehøjde afgjorde, om lyset slukkedes, dæmpedes eller tændtes. Ganske enkelt
kommunikation imellem menneske og naturånd!
Healing var en anden meget stor aktivitet. Hvert tempel arbejdede med sin specielle kvalitet. Der fandtes
templer for astronomi og astrologi, for healing og magi, for lyd og farver, Det store Krystaltempel o.m.a.
Hvert tempel havde sin energi (flamme) og sine vogtere. Disse vogtere blev kaldt for flammevogtere.
De største og mest hemmelige discipliner, hvoraf én f.eks. var beherskelse af de naturånder, som
frembringer lyn og torden eller regn, gik i arv indenfor en vis gruppe (kosmisk familie) fra generation til
generation.
I mange, mange generationer levede de 2 civilisationer, Mu-folket og atlantiderne, i kærlighed og fred med
hinanden. Begge modtog som sagt hjælp fra højere civilisationer, som også hjalp dem i udviklingen af deres
videnskab. Mu-folket arbejdede hovedsageligt med elementerne jord og ild, og holdt sig mest til jorden, som
de ernærede sig af. Det atlantiske folk arbejdede hovedsageligt med elementerne luft og vand. De elskede
luften og søen, og var en søfartsnation med prægtige skibe, som var prydet med smukke, farvestrålende sejl.
Ligesom Mu-folket nåede den atlantiske civilisation store højder, og selv om de langtfra var fuldkomne, var
de bevidste om deres guddommelige oprindelse. Det er denne elite af både Mu-folket og atlantiderne, som
jeg husker med stor glæde og kærlighed.
De højest udviklede individer fra Mu og Atlantis var efterhånden gået videre til højere eksistensplaner, og
beboerne på Shan stod nu foran en ny evolutionscyklus. På dette tidspunkt i Shans udvikling indgik
planetens Logos en aftale med Det intergalaktiske Råd om at modtage individer fra andre planeter "dumpere", som ikke længere kunne følge med udviklingen på deres egen planet. Nogle af disse "dumpere"
kom fra en planet ved navn Lucifera - af nogle kaldt Maldek, som var den femte planet i dette solsystem.
På dette tidspunkt begyndte udviklingen at bevæge sig i en meget forkert retning, for disse "adoptivbørn"
var i teknisk forstand meget udviklede, men i åndelig forstand lod en del af dem meget tilbage at ønske.
Standarden begyndte at falde drastisk. Man begyndte for alvor at misbruge energierne og de psykiske
kræfter. På dette tidspunkt begyndte Shan-boerne at tiltrække negative kræfter. Negative individer fra et
planetsystem bag Orion-konstellationen begyndte at infiltrere Shans beboere. De forårsagede strid og
splittelse, og det var dem, som startede religion og præsteskab på denne planet - d.v.s. af den art, som vi
kender i dag, når den er værst. Atter blev der pustet liv i den gamle drage, som hævede sit hæslige hoved af
stolthed, forfængelighed, grådighed, magtbegær og arrogance. Indenfor det atlantiske folk opstod
mennesker, som kaldte sig atlanere.
De negative individer fra planetsystemet bag Orion-konstellationen havde udviklet sig på et negativt
eksistensplan, og deres infiltration kunne foregå i ubemærkethed, på grund af den stigende negativitet på
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Shan. De var i stand til at styre menneskers tanker igennem mental hypnotisk kontrol, hvilket var hvad de
gjorde, nar folk kom til kirkerne og templerne.
Den hypnotiske indflydelse var skjult i templernes tjeneste i form af ritualer, og der opstod en kult, som
infiltrerede mange templer. Medlemmerne af denne kult kaldtes "Herrerne af de mørke Ansigter", eller
ganske enkelt Sortroberne. På trods af at templernes vogtere af al kraft forsøgte at bekæmpe dem, var det
håbløst at skille dem ud.
Sortroberne dyrkede sort magi af den værste art, og mishandlede og misbrugte både mennesker og dyr under
deres sorte ritualer og seksualmagi. Lad det være tilstrækkeligt at sige, at de parrede sig med dyr, for at
skabe nye arter - undermennesker eller halvt dyr/halvt menneske, til forskellige formål. "Kloge mennesker"
vil måske sige, at det ikke kan lade sig gøre, men jo, det kan lade sig gøre! Der er ingen grund til at gå i
detaljer. Lad det være tilstrækkeligt at sige, at det er den karmiske gæld til dyrene, som den nuværende
menneskehed har overtaget.
Som hemmelig, styrende funktion fandtes bag de 7 store hovedtempler på Atlantis "Rådet for de 12", som
alle var ældre, højt indviede. Under disse fandtes et ydre råd, ligeledes bestående af 12 personer, som blev
trænet af de 12 ældste. Hver havde sin egenskab og funktion, men tilsammen var de ét - en helhed. Disse,
samt tempelvogterne havde en meget svær tid. Templerne måtte dagligt gennemsøges for statuetter og
Sortrober, for mange ledende præster og magikere var infiltreret. Det var en sorgens og en prøvelsernes tid,
hvor mange faldt igennem, og hvor mange blev uskyldige ofre på værst tænkelig måde.
De negative individer fra planetsystemet bag Orion-konstellationen kaldte sig atlanere. Satonerne, som de i
virkeligheden hed, udmærkede sig ved deres store tekniske kunnen, og overtog på baggrund af denne (samt
ved mental hypnotisk kontrol) hurtigt ledelsen af regering og videnskab.
Rumkonføderationen havde p.g.a. den stigende negativitet trukket sig lidt tilbage, så de kunne iagttage
udviklingen. Efter en omhyggelig undersøgelse opdagede Rumkonføderationen Satonerne og den store
magt, disse havde opnået. Det var imidlertid svært at gøre noget ved situationen, uden at det kom til at gå ud
over uskyldige mennesker. Satonerne såede splid imellem Lemurien (tidl. Mu) og Atlantis, og krigen brød
ud imellem de to kontinenter. Rumkonføderationen kunne i begyndelsen kun se til i rædsel, fordi de
kosmiske love forbyder dem at blande sig i en planets affærer, medmindre de udgør en fare for de
omkringliggende planeter eller solsystemer, eller hvis en planets beboere er uskyldige ofre. Ikke desto
mindre kontaktede Rumkonføderationen Saturn Tribunalet, Vogterne af Loven i denne sektor af Rummet,
for at bede om lov til at komme Shans befolkning til hjælp.
Det galaktiske Tribunal og Solar Tribunalet gav tilladelse til at evakuere enhver, som ikke var under mental
hypnotisk kontrol af Satonerne. Dette var Rumkonføderationen hurtige til at undersøge, og de gik ned og
evakuerede mange tusinde mennesker på én nat. Disse blev bragt til mange forskellige verdener, som så at
sige adopterede dem. Mange af disse mennesker er vendt tilbage sammen med Rumkommandoen, for at
hjælpe Shan og hendes befolkning i den kosmiske begivenhed, der forestår. En del af dem har valgt at
inkarnere her på planeten, for at yde den samme hjælp, som de i sin tid modtog.
Satonerne, som var rasende over Rumkonføderationens indgriben, beordrede omgående destruktion af
Lemurien og Atlantis. De forsøgte at udrydde civilisationerne med kernevåben. Da det kun lykkedes dem
delvist at ødelægge kontinenterne, trak de sig hastigt tilbage til deres eget planetariske system.
Som et resultat af den ødelæggende stråling, opstod mutanter af væsener, som hverken var dyr eller
mennesker. Disse var forløbere til de pre-historiske mennesker, hulemenneskene.
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Et andet resultat af de udløste kernereaktioner var, at Shans magnetfelt ændrede sig, og der skete et
polskifte, så de fleste kontinenter forsvandt under store vandmasser. Men som altid kommer nye landmasser
til syne, for at gøre klar til at modtage en ny rodrace.
Atlantis var et stort ø-rige, som strakte sig fra den nordlige del af Mu over det, vi i dag kalder Atlanterhavet,
til Herkules' Søjler - Gibraltar. Det bestod af 7 riger, som havde hver sin hersker.
Der har altid - både i Mu og Atlantis' tidlige og senere historie eksisteret et tredie kontinent, der fungerede
både som balancepunkt og mentor. Før Mu's undergang eksisterede et vidunderligt rige ved navn Antes, som
var beliggende i det, vi i dag kalder Andesbjergene. Dette rige fungerede som en mentor for Mu og Atlantis.
AN-folket aflagde ofte besøg på Mu og Atlantis, og nogle bosatte sig endog over en årrække. Antes var
beliggende i en no time - no space zone, og havde derfor direkte adgang til andre universer. Ved Mu's
undergang rejste nogle af AN-folket til Atlantis, andre rejste qua Antes tilbage til deres stjernesystem.
AN-folket var ANdrogyne væsener, som tilbad og tjente Guden ANU, som var en forening af Sol og Måne.
Nogle fik til opgave at rejse til et Egypten, som dengang hed Khemu, for at manifestere AN-energien, som
da blev til On-energien. Det vil sige, at de skulle manifestere og grundlægge Solkulturen og bygge et stort
Soltempel I Khemu. I dette dimensionelle univers udtrykkes Solenergien maskulint og Måneenergien
feminint, men i højere dimensioner er det omvendt. Derfor var Mu både Moderlandet og Sollandet, mens
Atlantis var Faderlandet og Månelandet. Mu arbejdede med elementerne ild og jord, og Atlantis med vand
og luft. Dette første store Soltempel i On blev Det store, hvide Broderskabs hovedkvarter her på planeten.
Egyptens Mysterier bliver esoterisk kaldt moder-religionen og Druidernes Lære bliver kaldt
fader-religionen!
Ved Mu's ødelæggelse forsvandt AN fra det fysiske plan, og befinder sig, som det oprindelige, store
Soltempel, på det æteriske plan.
Lemurien (resterne af det tidligere storrige, Mu) og det senere Atlantis havde også en mentor - Amazonriget
Paititi. Ama betyder mor, hvilket indikerer, at Amazonas er en feminin energi. Under Det store Matriarkat da Gud var feminin, var Amazonas et gammelt helligt rige, som henhørte under Amaa'erne, De hellige
Mødre. Amazonerne var et hemmeligt og et helligt søsterskab, som tilbad og tjente Moder Gud ' som havde
sendt dem til denne planet som hendes repræsentanter og kanaler. Amaa'erne var udstrømninger fra
Verdensmødrenes Moder, og de var legemliggørelsen af Verdensmødrene. De blev kaldt de store
Matriarker, og hver af dem var Moder til et kontinent og dets myriader af livsformer. Hver af dem modtog
før deres inkarnation et kosmisk æg - hjertet i det kontinent, som de skulle være ansvarlige for. Ved
slutningen af Det store Matriarkat, blev Amaa’erne informeret om fra Det Højeste, at de skulle overgive
magten til maskuline kræfter, hvilket de da også var indstillet på. Men da de fra amazonerne hørte om den
forråelse, som fandt sted i den ydre verden efterhånden som Sollogos' maskuline aspekt fik større og større
magt, blev de betænkelige. Vi finder et lille gran af sandheden i Herkules' 12 arbejder under Jomfruens tegn.
Således begyndte mændenes oprør, og de forsøgte at trænge ind i Amazonas og indtage landet, som
amazonerne beskyttede med deres liv! Derfor kom det til drabelige kampe imellem mændene og
amazonerne, og således opstod myter om amazonernes krigeriske sind. Ved Patriarkatets begyndelse blev
amazonerne brutalt slagtet. Således ihjelslog manden det feminine princip i sig selv, og fornægtede sin
kærlighedsnatur, sit Sjæleliv og sin intuition igennem tusinder af år. Amazonerne var krigere, som skulle
beskytte det feminine samfund, var højt uddannede kvinder med en meget høj moralkodeks - ikke primitive
vilde, som dræbte mænd af lyst eller for sjov - eller af had, som vi er blevet fortalt under Patriarkatet. Nu,
hvor Sollogos atter skifter polaritet og hvor vi atter er påbegyndt Verdensmoderens Tidsalder, vil vi få
muligheden for at kende sandheden om vores feminine oprindelse og historie! De højest udviklede af Mu's
præsteskab forlod Mu før naturkatastroferne for alvor fandt sted, og de spredtes til forskellige kontinenter.
Mennesker fra det højt udviklede rige, ANTES, samt præsterne fra Mu og Atlantis, grundlagde det, vi i dag
kalder for egyptisk kultur - en kultur, som eksisterede lang tid før egyptologernes tidsregning. Dengang var
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landet Khemu befolket af meget mørkhudede mennesker, som ikke var særligt oplyste, men venlige og enkle
i deres levevis.
Det senere præsteskab fra resterne af Mu og Atlantis, som havde valgt venstrehåndsvejen, inkarnerede igen
og igen, og mange atlantider er i dag i inkarnation. De bliver stillet overfor de samme prøvelser igen og igen,
indtil de har lært af deres fejltagelser. Mestrene fra det sunkne kontinent Mu, drog videre til andre steder på
planeten og dannede mysterieskoler, hvor de videregav Den evige Lære til egnede og udvalgte elever.
Det område, hvor Hawaii ligger i dag, var et stort energifokus på Mu, og blev benyttet som en slags
tidsportal imellem Sirius og Mu. De Stjernemennesker, som var involveret i Shans udvikling, blev "beamet"
(strålet) ned på Hawaii. Da den sidste del af Mu forsvandt, blev Andesbjergene til, Titicaca-søen blev dannet
og havnebyen Tiahuanaco forsvandt. Også på Titicaca-øen kom Stjernemennesker ad underjordiske gange
og tunneler til Titicaca-øen. Det var fra denne ø, de fire sirianske søskendepar dukkede op. De tilhørte en
race, som oftest omtaltes som de 4-fingrede. En anden, højtelsket og særdeles bekendt broder til de 4 par,
var Herren Mu'Ru, som var i inkarnation på det gamle Mu. ANfolket var også forfædre til en udsøgt gruppe
af Mu's præster og præsterne fra Påskeøerne, som endnu bærer erindring om deres ANdrogynitet. ANTES er
direkte forbundet med planeten Venus igennem Sanat Kumåra og hans guddommelige tvilling, Lady Venus.
Planeten Venus kaldes endvidere Verdensmoderens stjerne. Deri ligger endnu et stort mysterium gemt!
Ra'Mu og Mu'Ra grundlagde Inka-riget. Inkaerne holdt blodet rent, d.v.s. bevarede deres direkte
nedstamning fra Solguden, ved at gifte broder og søster med hinanden. Mændene kunne have elskerinder
blandt de jordiske kvinder, og det var også tilladt dem at få børn med disse, mens den feminine var også
linie af Solguden blev advaret imod at tage jordiske mænd, og under ingen omstændigheder have seksuelt
samkvem med dem! Det ville forårsage en voldsom sænkning af deres vibrationer, og dermed skabe en alt
for stor forskel imellem deres egne vibrationer og de energier, som strømmede igennem dem fra Kosmos.
De samme restriktioner gjaldt den gamle farao-linie og andre gudebørn, som nedstammede i direkte linie fra
Solguden, uanset hvor på Shan, de var inkarneret.
Den maskuline permanente stråle her på planeten er manifesteret i Tibet ved Himalaya-bjergene. Den
feminine permanente stråle blev i 1987 fysisk manifesteret igennem Solgudinden midt ude i Titicaca-søen.
Dette var ikke alene den fysiske manifestation af Den nye Tidsalder, Vandbærerens Tidsalder, men sandelig
også en forberedelse til den nye Sols tilsynekomst, kaldet Retfærdighedens Sol eller, som jeg foretrækker at
kalde den, Natsolen Usis).
Bermuda-trianglen, og flere andre steder i Stillehavet, er brændpunkter for kosmiske energier. I disse
brændpunkter kan man - frivilligt eller ufrivilligt - bevæge sig fra én dimension til en anden, hvilket er en
erfaring flere jordiske skibe og fly har gjort sig.
Brændpunkterne kaldes også æteriske vinduer, og Rumkommandoen benytter dem, når de skal passere fra
én dimension til en anden. De kan samtidig, hvis de ønsker det, sænke deres vibrationer og gøre sig synlige
på det fysiske plan.
De æteriske vinduer bevæger sig i overensstemmelse med energimønstret i planetens æteriske lag. De
æteriske vinduer ændrer position, men der er visse områder, hvor de er relativt stabile, så som Himalaya,
Bermuda-trianglen, Mount Shasta, som grænser op til Californien, Titicaca-søen, Pol-områderne, samt over
andre bjergområder i Finland, Nordsverige og Nordnorge.
Shan har haft mange store civilisationer efter Mu og Atlantis. Som nævnt under afsnittet om rodracerne, var
bl.a. Indianerne en underrace af den 4. rodrace. Efter Mu og Atlantis fulgte store civilisationer som
Inka-riget, Piruafolket, mayaerne, aztekerne, toltekerne etc., som alle var store Solkulturer. På det gamle
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solsprog, Solex Mal, som ”tales" på alle planeter og galakser under Rumkonføderationen, betyder inca "De
Ensomme". Disse civilisationer dækkede en periode på mange tusinde år. Størstedelen af inkaerne
reinkarnerede som amerikanske indianere.
En anden storslået og uforglemmelig civilisation var den egyptiske. Men når en civilisation har nået sit
højdepunkt, og de mest fremskredne individer er gået videre til højere eksistensplaner, starter civilisationens
fald. Faraonernes position blev overtaget ved list og intriger af "engangsfødte", uindviede, og endnu engang
begyndte man at misbruge energierne og overtræde de kosmiske love. Den egyptiske civilisation stod for
fald. Herefter fulgte Romerriget. Kristus Jesus kom ved ebbe-tid for menneskenes åndelighed og forankrede
Kristusflammen - kærligheden, i menneskenes hjerter. Hermed viste han den vej, vi skulle gå - mod
Vandbærerens Tidsalder - Kærlighedens Tidsalder.
Vi står nu overfor Den gyldne Tidsalder og venter på tilsynekomsten af vores Ledestjerne, som denne gang
skal vise os vejen hjem Vejen til vor Fader i Himlen og vort guddomlige hjem.

12

Stjernemennesker Solens Børn
PLANETEN LUCIFERA
Planeten Lucifera har spillet en stor rolle, både i Shans og hele dette solsystems historie. Lucifera var den 5.
planet i dette solsystem, og havde sin bane imellem Massar (Mars) og Jupiter. Den var opkaldt efter sin
sidste hersker, Lucifer. Lucifera, som betyder Lucifers Sol, kredsede omkring sin sol, som hed Solas.
På Lucifera levede befolkningen i fred og harmoni med alt levende, og de kendte til samhørighed og glæde.
På et tidspunkt blev visse individers egoer for store, og de blev begærlige og ønskede magt over andre.
Samme individer blev stolte og arrogante, og der opstod splid og adskillelse imellem folk. Det førte til en
krig, hvorefter der atter blev fred imellem de ledende regeringer.
Individer med dårlig moral blev sendt til Shan. Luciferas befolkning blev advaret om en kommende
naturkatastrofe, men som altid (også i dag) nægtede mange at tro på advarslerne. Kun ét kontinent
reagerede, og ønskede at blive evakueret til en af Jupiters Måner, Ganymedes. Andre valgte at blive
evakueret til Atlantis på Shan.
Efter den bebudede naturkatastrofe, som naturligvis skabte panik og rædsel, blev der atter krig på Lucifera.
Denne gang benyttede man imidlertid kernevåben og udløste en brintbombe, som på et øjeblik omdannede
Lucifera til en supernova. Lucifera og dens to Måner, Lillith og Malona, danner nu asteroidebæltet imellem
Massar og Jupiter.
Eksplosionen forårsagede store rystelser i hele solsystemet, og gjorde mio. af sjæle hjemløse. Også Massar
oplevede store ødelæggelser på grund af eksplosionen. Mange matte evakueres fra Massar, og planetens
bevægelser måtte stabiliseres ved hjælp af kunstige måner. Både Shans og Massars baner blev på det
tidspunkt ændret - ligeledes på grund af eksplosionen.
Når vi ser på tilstandene på Shan i dag, er det ikke svært at se ligheden med de fejltagelser, som er blevet
begået af tidligere civilisationer. Se på videnskaben, som hæmningsløst kaster sig ud i forsøg på forsøg, med
en dumdristighed og respektløshed overfor alt levende. Se, hvordan man væbner sig til tænderne med
dødsvåben, som kan destruere hele solsystemet for, som man hævder, at sikre sig fred!
Se på intolerancen og den manglende lyst til at forstå og acceptere andre racer eller folkefærd. Se, hvordan
regeringer og præsteskab befamler - og i værste fald fratager den største gave, som Skaberen har givet alle
sine børn: Frihed! Frihed til at tænke, til at tale - til at handle. I Guds navn myrdes mennesker, som tænker
anderledes - myrdes mennesker for deres ret til at tro! Gud er Lys og Kærlighed! Du ER Lys og Kærlighed i
dit væsens inderste kerne - den del af dig, som Gud skabte i sit billede. Kan du passivt overvære, at negative
kræfter får overtaget på denne smukke planet?
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STJERNEMENNESKER - SOLENS BØRN
Hvad er Stjernemennesker og hvem er Stjernemennesker? Det er et spørgsmål, som ofte stilles.
Stjernemennesker, Rumfolk og Rumvæsener er benævnelser, som benyttes helt ukritisk. Som
fællesbetegnelse kunne vi kalde dem alle "udefrakommende", men der er stadig stor forskel!
Rumfolk er de, som bebor planeterne på det fysiske, det fysisk-æteriske, det astrale og det lavere mentale
plan, fordi vi på disse planer befinder os i dimensioner indenfor tid og rum. Når vi bevæger os imellem disse
planer, kan det, afhængigt af forskellige omstændigheder, være nødvendigt at benytte tid/rumfartøjer.
Planer, som ligger over den 5. dimension - også kaldet Etheria - er udenfor tid og rum, og hører ikke med til
formverdenen. Her bevæger man sig f.eks. fra plan til plan ved tankens kraft, så bevægelsen er øjeblikkelig.
Men for at kunne fortælle om Stjernemenneskene - Solens Børn, må vi rejse i tiden og udenfor tiden, hvilket
vi kan gøre ved at indstille vore bevidstheder på det parallelunivers, som indeholder begyndelsen til et nyt
univers. Fokuser din bevidsthed i dit hjertecenter, sædet for din intuition, og lad din bevidsthed udvide sig lad den ekspandere, så du frigøres fra alle jordiske begrænsninger og lineær tænkning. For selv om vi ikke
alle blev født på samme tid og sted og på samme måde, så har vi alle vores oprindelse i Skaberen -Den ENE.
I begyndelsen fandtes et mørkt, uendeligt rum - et grænseløst rum. I dette rum fødtes en stjerne, som blev
belivet af en bevidsthed - en ren bevidsthed uden form - en Stjernebevidsthed. Denne Stjerne - og dermed
Stjernebevidstheden, udvidede sig efter et vist tidsrum, og delte sig i flere stjerner, som cellespaltning.
Senere udvidede disse stjerner sig også, for igen at dele sig i endnu flere stjerner. Og således blev himlen
befolket. Efterhånden som disse stjerner fjernede sig mere og mere fra deres oprindelse, blev de omtalte
Stjernebevidstheder til Solenglebevidstheder, og englene blev til mennesker, som inkarnerede på planeter og således blev planeterne befolket! Men de som beboede stjernerne uden at være Stjernebevidstheder, samt
de engle, som var børn af Solenglebevidsthederne, er også Stjernemennesker, idet de alle er kommet
rejsende hertil fra stjernerne.
For ca. 18 mio. år siden ankom en kæmpe armada med masser af frivillige, som skulle hjælpe med at løfte
solsystemet op på et højere trin af udviklingsspiralen. Med denne armada var en stor gruppe
Stjernemennesker - de 144.000 "soldanslærere" også kaldet "lærernes lærere". Alle forlod de deres egne
sfærer af Lys og Kærlighed, for at rejse til dette
solsystem og tjene Kristus i Hans arbejde med at udvide Kristusbevidstheden til at omfatte først
solsystemets andre planeter, og siden hen denne planet.
Disse brødre og søstre, hvis liv og væsenskerne var Kærlighed og harmoni, havde meldt sig som frivillige
udsendinge for Det intergalaktiske Råd, som et led i Den absolutte ENEs plan for dette og de
omkringliggende solsystemer.
Da de ankom til Sirius i stjernebilledet Canis Major, sædet for Det intergalaktiske Råd, modtog de træning
efter at være instrueret i, hvad de ville blive udsat for, når de udførte deres opgaver, som var yderst
forskelligartede: forfølgelse, latterliggørelse, hængning, halshugning, at blive brændt på bålet etc. Og dog
mistede kun få modet og rejste hjem igen. For de, som havde været her i deres englebevidsthed og havde
deltaget i opbygningen af Shan og andre perioder, var det et chok at vende tilbage.
Stjernemenneskene inkarnerede på planet efter planet, både for at undervise i forskellige discipliner, samt i
videnskaben om universet og de kosmiske love, samt for selv at lære om disse anderledes livsformer og
deres livsbetingelser, som var fremmede og anderledes.
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De yngre Stjernemennesker begyndte med stor entusiasme at inkarnere på det fysiske plan, som er det lavest
vibrerende og groveste (tætteste) plan - et plan, som var fyldt med disharmoni og ondskab. Hvordan kunne
de hjælpe mennesker, som var fanget i et net af ondskab og disharmoni, nar man kun havde en mental
forståelse af hvad det betyder? Det var én af flere årsager til at de begyndte at inkarnere på Shan, og de fleste
gennemgik Shans udviklingslinje.
De ældre Stjernemennesker - Solenglene - lærernes lærere, var ikke nødsaget til at følge hele Shans
udviklingslinje. Dog skulle Loven om Cykler overholdes, men de inkarnerede færre gange i hver cyklus.
Oftest var deres inkarnationer meget hårdere, fordi de skulle nå så meget i hver enkelt inkarnation. Tit måtte
de inkarnere under så elendige forhold, som kun de færreste kan forestille sig - både fordi de skønnedes at
være stærke nok til at overvinde de hårde betingelser, og fordi de ikke havde tid til at vente med at inkarnere
til de rette forhold bød sig.
Der var tider, hvor der ingen mulighed var for at inkarnere hos medlemmer af Sjælegruppen, fordi en
opgave kunne medføre, at gruppen var spredt over hele kloden. Det betød, at de måtte inkarnere hos
mennesker, som ikke alene var dem totalt fremmede, men med hvem de absolut ingen affinitet havde heller.
I sådanne inkarnationer, hvor der hverken er forståelse eller dybere følelser, gør det forfærdeligt ondt at
inkarnere under sådanne forhold, og arrene er oftest meget dybe. Man er i bogstaveligste forstand en
fremmed fugl.
Nogle brødre og søstre sank så dybt ned i materien, at de helt glemte deres oprindelse og mission. Andre
kæmpede sig tappert igennem og bevarede deres kærlighedsevne, medfølelse og værdighed - også selv om
en stor del af dem havde måttet tømme glemselens bæger, og således ikke kendte deres oprindelige identitet.
Forskellige grupper af Stjernemennesker er specialtrænede til at rejse omkring til andre solsystemer, som har
behov for hjælp i deres udvikling, eller hvor en stor fare truer solsystemets mange og forskelligartede
eksistenser. Det hænder også at de 144.000 lader sig inkarnere i negative universer i en meget anderledes
form, for at manifestere Lyset og Kærligheden. Ingen opgave er for stor - og ingen opgave er for lille!
Disse Stjernemennesker udgør en del af Rumkommandoen, som arbejder under Alliancen for Fred i Det
intergalaktiske Råd, der har sit sæde på Sirius. De er kommet rejsende igennem tid og rum, mange fra fjerne
galakser, for at dele deres ekspertise, visdom og uendelig kærlighed med deres yngre brødre og søstre, som
skønnes at være rede til at modtage denne hjælp. Og de er kaldt hertil for at bistå Shan og hele solsystemet i
den store kosmiske begivenhed, som forestår. Mange af disse store kærlighedsvæsener er tusinder af lysår
foran Shan i deres tekniske og åndelige udvikling, og har altså været hjemmefra i mio. af år. Nogle kan rejse
hjem, når Shan løftes ind i den nye dimension - for andre vil det vare noget længere.
Det er alle disse mine brødre og søstre, Stjernemennesker - Solens Børn, efter hvem denne bog har fået sit
navn. For de har ikke alene rejst fra planet til planet - de har rejst fra Sol til Stjerne. Og en dag vil de have
rejst fra Stjernesol til Stjernesol og atter blive èt med Gud! Og således følger alt den guddommelige rytme i
det kosmiske åndedrag: Med udåndingen projiceres vi ud - med indåndingen vender vi tilbage.
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ALLIANCEN FOR FRED - DEN INTERGALAKTISKE PAGT
Den intergalaktiske Pagt blev indgået efter at planeten Lucifera sprængte sig selv i luften. Denne sprængning
gav genlyd i hele Kosmos. Ikke kun i dette solsystem var man rystet. Også i de omkringliggende
solsystemer var man dybt rystet. Selve planeten siges at have været så smuk, at beskrivelsen passede på
Paradisets Have.
En sådan egoistisk handling kunne mærkes i store bølger i hele Kosmos. Overalt oplevede man store
ubalancer, for alt var blevet rystet ved kerneeksplosionen på Lucifera. Det var en sorgens dag, som blev
brugt til megen eftertanke og mange overvejelser. Alle ledere fra andre beboede planeter i dette solsystem
samledes for at diskutere, hvad der kunne gøres. For alle vidste de i deres hjerter, at noget sådant aldrig
mere under nogen som helst omstændigheder måtte foregå.
Således blev Den intergalaktiske Pagt indgået. I denne pagt blev det aftalt, at i det tilfælde, at nogle individer
skulle udvikle sig til et punkt, hvor de ville være i stand til at forrette så store ødelæggelser igen, ville
Ledelsen - med tilladelse fra Det Højeste, gribe ind og stoppe dem. Således ville udviklingen på den
pågældende planet ikke blive sat i stå på grund af nogle få egoister.
Indenfor de sidste 50 år har Shans beboere haft mulighed for at sprænge deres planet i luften, eller udrydde
en hel menneskehed. Men Alliancen for Fred vil ikke tillade det. De overvåger derfor alle Shan-boernes
handlinger.
Det er mit håb at du, nar du har læst denne bog, vil begynde at overveje alvorligt hvad det er videnskaben
gør, når den manipulerer med naturkræfterne, specielt igennem forsøg med atomkraft og
atomprøvesprængningerne. En videnskab uden forståelse for naturkræfterne, naturlovene (udover dem de
selv laver) og åndsvidenskaben - med andre ord en videnskab uden kærlighed til alt levende og respekt for
alt liv, Skaberens værk er intet andet end en negativ og destruktiv kraft.
Skaberkraften er en kraft, som gennemtrænger alt, og vi har vores frie vilje til at bruge denne kraft positivt i kærlighed til og forståelse for alt, hvad Gud har skabt, eller negativt - uden kærlighed og til selviske
formål. Ved at give os vor frie vilje, har Skaberen givet os et stort ansvar - ikke bare overfor os selv og vore
nærmeste, men for hele menneskeheden, for dyre-, plante- og mineralriget - for denne smukke planet, Shan,
samt for vore medskabninger i andre verdener. Og vi fralægger os dette ansvar og fornægter vor
guddommelige oprindelse, ved at lukke øjnene og lade stå til.
Shan har i lange tider båret studerende fra andre universer på sine skuldre. Uendelig mange rumfolk har
besøgt Shan i kortere eller længere tid. Hun har også accepteret de, som kom fra Lucifera, og hun har
indvilliget i at modtage dumperne, som ikke kunne følge med udviklingen på deres egne planeter.
Shan er nu på vej ind i en ny evolutionscyklus og et højere udviklingstrin. Hun har afsluttet en større
kosmisk evolutionscyklus. En anden planet fra et fjernt, forbipasserende solsystem vil overtage de, som ikke
har udviklet sig tilstrækkeligt til at kunne følge Shan ind i en højere sfære.
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LIDT OM ATOMETS OPBYGNING
Alt i Skaberens univers er opbygget af atomer - alt er atomer. For at kunne forstå universers, planeters og
menneskers opbygning, er det nødvendigt at studere atomets opbygning.
Lad nu være med at tænke, at du ikke har forstand på kernefysik, og at du derfor hellere vil springe dette
afsnit over. Jeg kender heller ikke noget nævneværdigt til kernefysik, men min broder i Rumkommandoen,
kommandør Soltec, som er astrofysiker og ekspert i solenergier, samt leder af stjerneskibet "Phoenix", hvor
de arbejder med denne og langt mere avancerede videnskaber, ønsker at vi er opmærksomme på denne
sammenhæng imellem atomer og altings eksistens. Lad os kort opridse den almene atomteori, fordi den er
overskuelig til vort formål.
Et atom består af en atomkerne og et elektronsystem. Atomkernen består af protoner, som er en positiv
elementarladning, og neutroner, som er elektrisk neutrale. Elektronsystemet danner atomets ydre skal, og er
negative elementarladninger. Hvert grundstofs atomer indeholder et bestemt antal elektroner, og i hvert atom
er elektronerne ordnede i såkaldte elektronskaller, som tilsyneladende ligger uden på hinanden. Elektronerne
fastholdes i deres baner under deres rotation omkring kernen.
Forskellige baner svarer til elektroner med forskellig energi. F.eks. kan et elektrisk felt tilføre den energi, der
er nødvendig for at en elektron kan flytte til et trin med en højere energi. Kernen i et atom har en væsentlig
indflydelse, for hvis vi fjerner den, har vi ikke længere et atom, men et antal ladede partikler, som flyver i
alle retninger i rummet, indtil de møder et tiltrækningspunkt. Begynder du at se visse sammenhænge?
Mere viden behøver vi ikke for nuværende.
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LIDT OM ELEMENTÆR MAGNETISME
Et atom, eller for den sags skyld et solsystem, fungerer under en af de mindst kendte love af alle - loven om
magnetisme. Vi ved alle, at uden magnetisme er der ingen elektricitet, og uden elektricitet er der ingen
civilisation.
Hvilke unikke egenskaber har magnetisme, som gør den så speciel? Det er et kraftfelt! Hvorfor afviger den
fra alle andre fysiske love? Fordi den er en lov i sig selv! Den er en lov, hvorunder alle andre love er
dannet - en lov, som alle andre love er underlagt! Mennesket kender virkninger, men kender eller søger
sjældent årsager.
Mennesket har landet på Månen, men mennesket vil ikke kunne lande på andre planeter, fordi en
grundlæggende lov er involveret heri - hvilket videnskaben vil blive opmærksom på. Videnskaben skulle
ophøre med at studere magnetismens virkning, og i stedet studere magnetisme.
Hvor mange mennesker har reflekteret over, hvorfor et planetarisk system har en vertikal akse? Det har også
en horisontal akse, bare i cirkulær form, som her på planeten kaldes ækvator. Der findes imidlertid en akse
yderligere! Et magnetisk fænomen, som består af en kraft, som gennemtrænger alt stof, inklusiv atomer. Vi
har altså ikke bare to kræfter, men tre - to, som står vinkelret på hinanden, og en tredje. I stedet for at tænke i
tre dimensioner, bør man kun tænke i to, for svaret ligger i den 2. dimension.
Den såkaldte etablerede videnskab her på planeten har i lange tider fastholdt, at Solen er centrum i dette
solsystem. Det er imidlertid ikke tilfældet. Mælkevejen er et umådeligt magnetisk felt, men et magnetfelt har
i sig selv et sekundært felt. Eksempelvis er Shan et magnetfelt indeni et felt i solsystemet, som igen er et felt
i Mælkevejen. Shan med dens poler har også sekundære felter, hvilket videnskaben endnu ikke helt har
forstået.
Et legeme i Rummet kan kun opnå balance, hvis to modsat rettede kræfter mødes for at støtte det. Hvis der
kun var en tiltrækkende kraft uden en tilsvarende frastødende kraft, ville planeten eller legemet bevæge sig
imod tiltrækningspunktet.
Denne viden skulle være tilstrækkelig til at give forståelse for de efterfølgende kapitler. Mennesket er et
solsystem en miniature, og dets fysiske legeme er opbygget af de grundstoffer, som er indeholdt i den planet,
hvorpå han lever. Dette vil vi beskæftige os med i næste afsnit.
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GRUNDSTOFFER - DET FYSISKE LEGEMES BYGGESTENE
Som tidligere omtalt, er mennesket i sig selv et solsystem en miniature - både i fysisk og i åndelig
henseende, og det er også opbygget af atomer - molekyler. Mennesket har - bør have for at fungere optimalt
- alle de grundstoffer i sig, som den planet indeholder, hvorpå han er inkarneret. Disse grundstoffer er hans
legemes byggestene. Grundstofferne korresponderer med hver sin planetenergi, men dette er en videnskab i
sig selv, som er for omfattende til at komme ind på her. Men lad os se på de grundstoffer, som din krop er
sammensat af:
Det fysiske legeme består af vand (ilt), brint, luft, kulstof og mineraler. Sporstofferne, som de sidstnævnte
kaldes (fordi de findes i uhyre små mængder), er selve organismens byggestene. Hvis der er underskud af
dem, kan organismen ikke forny de mia. af celler, der dør hvert minut døgnet rundt.
Cellerne er små elektriske felter, idet der findes en spændingsforskel imellem det ydre og det indre af cellen.
Kalium og natrium findes i celle og vævsvæske i ionform, og er altså elektrisk ladede atomer, adskilt af
cellemembranen. Da væskerne således er ledende, opstår der elektriske spændinger imellem væsken og
cellemembranen, hvilket rent faktisk kan måles. Ved at måle den elektriske spænding i cellerne, kan man
f.eks. ved sygdom se en ændring af spændingen i de syge celler. Også vores syre-base balance er betinget af
mineraler, men her må jeg henvise til de mange, velskrevne bøger om netop dette emne.
Hvis vores kost er mangelfuld på nogle af sporstofferne, vil organismen forsøge at optage andre tilgængelige
sporstoffer i for store mængder, for at holde mængden af sporstoffer konstant, hvilket vil forsage en
forgiftning af andre sporstoffer. Derfor er vores indtagelse af sporstoffer og vitaminer af så stor betydning.
Og da jorden efterhånden er så udplyndret for vitaminer og mineraler, får vi ikke tilstrækkeligt af disse
igennem vores kost, uanset hvor varieret vi mener at denne er. Lad mig kort illustrere det ved at opridse
nogle af spormineralerne i din krop: jern, aluminium, krom, bly, kviksølv, nikkel, sølv, tin, titan, platin,
guld, selen, jod, zink, kobber, silicium, mangan, fluor, magnesium, kalium, natrium, calcium, klor, fosfor,
svovl, kobolt, molybdæn, rubidium, scandium. Og så er listen endda ikke komplet. Men mange af disse
grundstoffer bliver dag for dag trukket op af jorden, til jorden ikke længere kan ernære os. Endvidere er
ændringer i Shans atmosfære af stor betydning, fordi de strålinger, vi modtager fra Rummet, også skaber
ændringer i vores aura (magnetfelt) og i vores atomare struktur.
Som en afslutning på dette afsnit vil jeg tilføje en bemærkning til de esoterisk studerende, som læser denne
bog. Det siges okkult, at de fleste mennesker, som er fysisk inkarneret, skal lære at kunne omdanne
kulstoffet i kroppen (21%) til silicium, som er krystaller. Krystaller virker forstærkende og udvidende på
bevidstheden. Magien ligger i kemien!
Vi vil senere se på menneskets åndelige struktur i forhold til atomet, solsystemet og Omniverset.
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SOLSYSTEMETS OPBYGNING
Hvis man studerer atomets opbygning vil man se, at der er lige så mange elektroner, som der er protoner og
neutroner, når undtages brintatomet.
Solens legeme er sammensat af 12 himmellegemer, æteriske planeter, som befinder sig under Solens korona.
Solsystemet er ét stort atom, hvor Solen er atomets kerne, og de 12 himmellegemer, de æteriske planeter, er
kernens protoner. Det er i øvrigt disse 12 himmellegemers omdrejninger, som skaber den 11-årige
solpletperiode.
Omkring Solen, atomets kerne, roterer de ydre, fysiske planeter, som svarer til elektronernes kredsen i deres
baner omkring kernen. De for nuværende officielt kendte planeter er: Merkur, Venus, Massar, Jupiter,
Saturn, Uranus, Neptun og Pluto.
Det vil i denne forbindelse være på sin plads at nævne, at det i den esoteriske lære siges, at Månen og Solen
skjuler en planet. Solen har 2 satellitter, hvoraf Merkur er den ene. Også Shan har to satellitter, hvoraf
Månen er den ene, samt satellitten Toro, som siges at have en omløbstid på otte år på grund af dens banes
form.
Som det er mange esoterisk studerende bekendt, består dette solsystem af 12 planeter - 7 hellige og 5
ikke-hellige planeter. De 7 hellige er: Vulcan (som også har to måner), Merkur, Venus, Jupiter, Saturn,
Uranus og Neptun. De 5 ikke-hellige planeter er: Solen (skjuler en planet), Månen (skjuler en planet), Shan,
Massar og Pluto.
Hele dette solsystem står overfor store forandringer, idet Sollogos er i færd med at modtage en større
indvielse, hvilket således også gælder for alle planeterne i dette solsystem. Vi har nærmet os afslutningen på
en cyklus, og står overfor påbegyndelsen af en ny, hvilket fører os fra én udviklingsspiral til en ny og højere
udviklingsspiral, som giver adgang til endnu flere og højere dimensioner. Det betyder med andre ord, at der
er en begyndende indstrømning fra 5 "nye" stråler, hvoraf den 8. stråle allerede er forankret her på planeten,
men mere derom senere. De 7 stråler, som er kosmiske energityper, strømmer til dette solsystem i deres
maskuline (positive) aspekt fra de 7 stjerner i Store Bjørn, samt i deres feminine aspekt de 7 stjerner i
Plejaderne (De 7 Søstre). De 7 stjerner i Store Bjørn kaldes i øvrigt "de 7 Rishier" (vismænd), og de 7
stjerner i Plejaderne kaldes for de 7 Rishiers hustruer.
Al energi bevæger sig i geometriske former, og trianglen er den grundlæggende geometriske form for al
manifestation. Energierne strømmer til Shan fra en stjerne i Store Bjørn og Plejaderne (hvilke, afhænger af
stråletypen) igennem 3 zodiakale stjernebilleder, og videre igennem en af de hellige planeter (og under visse
omstændigheder igennem ikke-hellige planeter), før de når Shan.
Tallene 7 og 5 går igen i den indre lære. Vi har de 7 hellige og de 5 ikke-hellige planeter, og tilsvarende 7
hellige og 5 ikke-hellige chackras. I den indre lære er det nødvendigt at få kontakt med og udvikle de hellige
energier/chackras, før man med rimelig sikkerhed kan komme i kontakt med de ikke-hellige energier.
Der findes 5 zodiakale stjernebilleder, som har at gøre med udviklingen af det menneskelige hieraki og de 5
rodracer. De 5 rodracer frembringer under indflydelse af de 5 stjernebilleder de ydre former, nemlig de 5
kontinenter: Europa, Afrika, Amerika, Asien og Australien. Hertil kommer de 7 verdenshave.
Nar vi begynder opstigningen på den nye energispiral, vil tallet 12 være "fuldendelsen". Mennesket vil da
komme i kontakt med de ikke-hellige energier, jvf. "Den tilslørede Isis" og "Den utilslørede Isis".
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Forholdet imellem de store stjernebilleder, de zodiakale stjernebilleder og planeterne, er det samme som
forholdet imellem menneskets Monade (Gudsbevidsthed), Sjæl (Kristusbevidsthed) og det fysiske menneske
(personligheden).
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ANDRE EKSISTENSPLANER
Findes der intelligent liv andre steder i dette solsystem?
Den esoterisk studerende vil enten svare at "ét eller andet sted må der da findes intelligent liv" eller
"naturligvis", men det menneske, som intet kender til sin oprindelse og andre dimensioner, vil sige, at
videnskaben "har bevist", at der umuligt kan leve mennesker på andre planeter - udover måske mikrober
eller amøber på grund af temperaturer, planeternes atmosfærer etc. Men med hensyn til hvad videnskaben
har "bevist" eller ej, er det værd at erindre, at de gamle kartografer plejede at skrive på deres kort ud for
Herkules' Søjler: "Her ender verden". De vidste ikke på det tidspunkt hvad der fandtes bag Herkules' Søjler.
Den etablerede videnskab arbejder ud fra teser, hvis rigtighed de "beviser" ud fra matematiske formler - en
fantastisk og beundringsværdig tal-manipulation, men er det beviser? At vente på at videnskaben skal
"bevise" ALT, som er, svarer til at du venter med at tænke, til du ser hvad der sker, når de andre har tænkt.
Højere verdeners videnskabsfolk finder det pudsigt, at man her på planeten finder "beviser" igennem
matematiske formler. Dette har gjort, at videnskaben har fjernet sig ej langt fra menneskeheden, idet den
efterhånden har fået sit eget sprog, som er uforståeligt for en stor del af den menneskehed, som den
oprindeligt skulle tjene. Derfor giver de fleste mennesker op, og ophører med at reflektere over livet og
naturen - de betaler videnskaben for at tænke for sig, og frasiger sig på denne måde ethvert ansvar.
Beslutninger om, i hvilken retning denne klode og dens udvikling skal bevæge sig, overlades til videnskab
og regeringer. Det er de samme fejltagelser, som blev begået af tidligere civilisationer. Nar udviklingen har
taget en forkert retning, kan den del af menneskeheden (med undtagelse af den tredje verden) da påberåbe
sig sin uskyld, når regnskabets tid er inde?
Den dag, hvor denne planets menneskehed vil begynde at beskæftige sig med årsager, i stedet for at fokusere
virkninger, vil det ikke længere være nødvendigt at "bevise" nogets eller nogens eksistens. Eksisterede
bacillen, atomet, magnetismen, elektriciteten o.s.v. ikke før den nutidige videnskab "beviste" eksistensen
deraf? Atter og atter bliver vi bedt om at søge årsager i stedet for virkninger - i alle livets forhold: fysik og
kemi, sygdom, menneskelige relationer m.m. De fleste mennesker kender udsagnet "Hvad du sår, skal du
høste". Hvor meget anderledes ville verdenssituationen ikke se ud, hvis mennesket forstod, at hvad det
gjorde mod andre, ville blive gjort mod dem! Det er alt, hvad karmaloven handler om - loven om årsag og
virkning.
Lad os nu beskæftige os med et fænomen som temperatur, f. eks. på Solen. Det siges (for det har
videnskaben sagt), at varmen på Shan kommer fra Solen, og at der på Solen er temperaturer på op til
adskillige mio. grader varmt. Dette er kun delvist sandt. Varme kommer fra Solen, men i højfrekvente
stråler, som omformes til varmebølger. Denne omformning sker i planetens atmosfære. De kommer ikke fra
Solen i form af varme, for varme kan ikke passere igennem et vakuum. Varmen på Solen er tålelig, fordi den
er et felt, hvori elektriske kræfter arbejder. F.eks.: en generator er kold, men de strømme, den producerer,
kan forøges til høje temperaturer. Solens lysstyrke har intet at gøre med varme. Også på Shan har man kolde
lyskilder, som f.eks. neonlys.
Under alle omstændigheder eksisterer der mennesker på de andre planeter. De er ikke fysiske som
menneskene på Shan, for de har for længst passeret dette trin i deres udvikling. De er gjort af en anden
stoflighed end de, som bebor det fysiske plan. De bebor andre planer - dimensioner, såsom det
fysisk/æteriske, det astrale og det mentale plan, samt Etheria, som er de højere verdener over den 5.
dimension.
At beskrive disse verdener, som er usynlige for det fysiske øje, ville være for omfattende og unødvendigt.
Der findes mange velskrevne og letfattelige bøger omkring dette emne.
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Livet på solsystemets øvrige planeter er meget forskelligt fra livet på Shan. Der findes ingen lidelse, for
disse væsener har lært at leve i kærlighed og harmoni med hinanden og med de øvrige eksistensplaner.
Kærlighed, enhed og broderskab er den eneste gangbare valuta for dem. Og, som de siger, de venter med
længsel på at deres yngre brødre og søstre på Shan snart får lært at hæve sig op over egoisme, begærlighed,
ondskab og andre former for negativitet, så de kan se den hjælpende hånd, som bliver rakt dem fra ældre
brødre og søstre. Men først må Shan-boerne lære at praktisere harmløshed og kærlighed, samt respekt for de
kosmiske love. Først da kan de ældre brødre og søstre dele deres viden og visdom med dem.
Endnu er Shan-boerne for krigeriske til at få del i den højere tekniske viden, som man er i besiddelse af på
de andre planeter. Hvad tror du, der ville ske, hvis Shanboerne f. eks. fik vist konstruktionen af stjerneskibe,
og således kunne rejse i tid og rum. Hvor mange planeter og universer ville de forsøge at kolonisere og
ødelægge ved udplyndring, forurening, forsøg og atomprøvesprængninger? Hvor mange steder ville de
opstille endnu mere avanceret krigsmateriel, naturligvis med det formål, at kunne beskytte sig imod alle de
usynlige fjender?
Tid/Rumfartøjer, som har gjort sig synlige for at flere mennesker skulle forstå, at de var virkelige nok, er
ofte blevet beskudt. Regeringen ønsker ganske enkelt ikke, at menneskeheden skal kende til stjerneskibe og
andre eksistensformer. Hvorfor? Hvad ville der ske med magtbalancen? Angst er en anden vigtig faktor, for
hvad hvis disse åbenbart langt overlegne væsener ville besætte planeten eller at stjæle planetens råstoffer,
eller endnu værre: dræne den for vand?
Regeringer og statsmænd er blevet kontaktet, både angående atomprøvesprængningerne og disses fatale
indvirkninger og følger, samt angående nedrustning, men Rumkommandoen talte for døve øren. Shan er den
eneste planet i dette solsystem, som ikke er medlem af Alliancen for Fred. Der står jo store økonomiske
interesser på spil, for krigsmateriel er gangbar valuta på denne planet, ikke sandt?
Ashtar og Jupiter Kommandoen har kontaktet og vist sig i regeringer, som de har tilbudt teknisk og åndelig
støtte, hvis de ville nedruste og destruere deres kernevåben. Dette tilbud blev afvist. I stedet valgte en af
stormagternes regeringer at indgå aftaler med rumfolk, som var meget teknisk udviklet i forhold til
jordboerne, og disse forventede hverken at jordboerne nedrustede eller udviklede sig åndeligt. Der var
verdener til forskel imellem de omtalte rumfolks tekniske udvikling og deres åndelige udvikling. Aftalen
imellem rumfolkene og stormagten var, at menneskeliv blev givet i bytte for avanceret teknologi.
Rumfolkene fik tilladelse til at opholde sig her på planeten, og man byggede endog underjordiske baser til
dem. De fik tilladelse til at bortføre mennesker, som skulle bruges til observation og medicinske
undersøgelser, forudsat, at ofrene vendte tilbage uden erindring om, hvad de var blevet udsat for! Ikke alene
bortførte rumfolkene mennesker til medicinske undersøgelser, de inseminerede endog nogle af de bortførte
kvinder, i håb om at kunne forbedre deres eget genetiske mønster. Kvinderne var gravide i 3-4 måneder,
hvorefter graviditeten forsvandt. Fælles for kvinderne var, at de havde haft en drøm om en UFO, en ugle
eller et andet dyr, både før inseminationen og når graviditeten "forsvandt". De oftest forekommende ugler er
ikke hvad de udgiver sig for!
Mennesker, som har arbejdet for regeringen og som har forsøgt at videregive deres viden, samt mennesker,
som har set rumfolkenes baser, er blevet dræbt, og folk, som forsøger at sprede denne viden, er konstant på
flugt af frygt for deres liv!
Den omtalte stormagts regering er nu blevet bange for truslen fra rummet, for rumfolkenes forsøg med dyr
og mennesker griber om sig, og regeringen aner ikke hvordan den skal stoppe disse fremmede, som nu er
begyndt at blive en trussel for hele verden. Derfor dette pludselige "venskab" imellem stormagter, som før
betragtede hinanden som potentielle fjender. Intet kan forene de argeste fjender, som en ny, fælles fjende,
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der truer begges eksistens! Måske har denne ”pagt med djævelen" trods alt bragt noget positivt med sig! For
kun ved at stå sammen, kan denne avancerede fjende overvindes.
(Efter disse foruroligende oplysninger, faldt adskillige brikker på plads for mig. Jeg havde hørt og læst
beretninger om negative rumfolks livlige trafik på Shan, og havde svært ved at tro dette, for Ashtar og
Jupiter Kommandoen skulle netop overvåge hhv. den nordlige og den sydlige halvkugle på Shan, så ingen
negative kræfter slap ind i Shans sfære! Men når de inviteres af jordboere, ville det være et brud på de
kosmiske love, hvis Ashtar og Jupiter Kommandoen greb ind! Forfatterens bemærkning).
Som afslutning på dette afsnit følger et budskab fra en stor, multidimensionel Sjæl - kendt og elsket af alle
Stjernemennesker, nemlig vores elskede Stjernebroder, Ashtar Sheran (Gabriel), øverste leder af
Ashtarkommandoen:
"Uendelig mange ting sker på og omkring Shan lige nu, og vi advarer alle Stjernemennesker, som er i
inkarnation nu: Undlad at give efter for længselen efter kontakt med os, når I efter Jeres opvækkelse
husker Jeres oprindelse. Lad for Jeres egen skyld være med at påkalde os. Vi skal nok kalde på Jer,
når vi behøver Jeres hjælp! Søg i stedet sammen med andre inkarnerede Stjernemennesker, og benyt
ventetiden til at rense Jer og fylde Jeres aura med Lys og Kærlighed! Foren Jer med Jeres Højere
Bevidstheder, at I kan være bevidste og intelligente redskaber for Den ENE, som vi alle tjener!
Når du åbner din bevidsthed i forsøg på at nå os, kan du risikere at åbne dig for kræfter, som ikke er af
Lyset. Lad være med at frygte negative kræfter, for hvad du frygter, tiltrækker du. Du har ingen grund til at
frygte mørket, for du er et barn af Lyset - af Gud! Gå ikke aktivt ind i bekæmpelsen af negative kræfter, for
du er sårbar medens du er inkarneret i kødet, men vær opmærksom og forsigtig. Undgå alt og alle, som gør
dine vibrationer lavere, og vær fokuseret i Den guddommelige Kærlighed. Påkald hver dag Det store hvide
Lys, Kristuslyset, og lad det gennemtrænge og fylde hele din væren. Skulle du føle dig utryg, så påkald Det
store hvide Lys, for angst og frygt gør dine vibrationer lavere. Vid, at vi altid omslutter dig i vores Lys og
Kærlighed. Jeg er Ashtar, og jeg sender dette budskab på en energi af Kærlighed og Fred til
menneskeheden"
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OMNIVERSET
Alt i Omniverset og i universerne følger den 3-foldige vej med sit guddommelige system af balancer.
Omniverset kan siges at være opdelt i 3 universer: det positive univers, det neutrale univers og det negative
univers.
For alt i Skaberens univers gælder det, at "som foroven, således også forneden". Også Shan er opdelt i 3
planer, for hvilket det gælder, at det positive jordplan er synkroniseret med hele det positive univers, på
samme måde som det negative jordplan er forbundet med de synlige himmellegemer.
Det positive jordplan eksisterer 2 planer over det plan, hvorpå vi befinder os rent fysisk. De magnetiske
poler er ens for begge planer, og polernes funktion er at være koncentrationspunkter for den kosmiske
urkraft. Det neutrale jordplan er placeret imellem de andre 2 jordplaner. Det neutrale jordplans rotationsakse
virker som en stabilisator for de andre 2 jordplaner.
På det positive jordplan eksisterer en civilisation, som er betydeligt mere avanceret i både åndelig og teknisk
henseende end jordboerne på det negative jordplan. Krige er konsekvent afskaffet, og de lever i kærlighed,
enhed og broderskab i fuldstændig harmoni med de kosmiske love. Deres tidsdimension er betydelig
anderledes end vores.
Land- og vandområderne er geologisk spejlvendt af de samme steder på det negative jordplan, dog med
visse undtagelser. Der findes nemlig de tidligere omtalte "power spots", hvor vibrationerne er ens på begge
planer - de æteriske vinduer. Disse kontaktpunkter benyttes dagligt over hele Shan af alle, som er indviet
heri.
Bysamfundene på det positive jordplan er udlagt i cirkelform, hvilket i øvrigt gælder for de fleste planeter i
solsystemet. I bysamfundene er befolkningstallene begrænset til maksimalt 10.000 indbyggere i den hensigt,
at skabe mere positive sociale omgivelser. Dette er et gennemgående accepteret samfundsmønster i alle de
positive universer. Hvert samfund er stort set selvforsynende, og den vare eller det råstof, som måtte mangle,
bytter man sig til hos de andre samfund. Det er, hvad man kalder naturalieøkonomi. Således har alle, hvad
de skal bruge, og der kendes ikke til sygdom, sult og fattigdom.
Transportmidlerne på det positive jordplan svæver over jorden med en god hastighed. Nogle minder om de
mindre rumfartøjer, rekognoseringsfartøjerne, medens andre er ægformede. De er vældig komfortabelt
indrettet, og de forurener ikke.
Beboerne på det positive jordplan kender heller ikke til under- eller overvægt. De forstår at skabe en balance
imellem kræfterne i Lyslegemet og det fysiske legeme, hvilket bl.a. resulterer i, at den "fysiske" vægt
forbliver konstant. Det vil her være på sin plads at påminde læserne om, at når jeg i denne forbindelse siger
fysisk, så mener jeg ikke fysisk i jordisk forstand. Jeg taler om et fysisk legeme af en finere substans - ikke
så kompakt som vore fysiske legemer på det negative jordplan.
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LEGEMER, PERMANENTE ATOM OG SÆDATOMER
I adskillige bøger om den esoteriske (indre) lære, kan man læse om menneskets åndelige legemer og
chackras. Jeg skal derfor blot kort ridse op, at mennesket har 7 legemer, som svarer til de 7 planer i dette
solsystem. Men for alle sandheder gælder den regel, at det kun er sandheden, indtil en ny og større
sandhed åbenbares. For eftersom der nu strømmer 12 energityper til dette solsystem, vil der være mulighed
for mennesket for at udvikle flere legemer, idet det jo er udstyret med et legeme for hvert plan. Men lad os
først beskæftige os lidt med det æteriske legeme, fordi det danner indfaldsvinklen til et senere og meget
vigtigt emne - den såkaldte død.
Det æteriske legeme er den skabelon, hvorom det fysiske legeme er bygget op. Der strømmer til dette
solsystem forskellige energityper, som formidles igennem planeterne og optages i os igennem vort æteriske
legeme. Det æteriske legeme modtager og fordeler al energi til det fysiske legeme. På et senere tidspunkt i
menneskets udvikling, bliver det æteriske legeme formidler af Sjælsenergi.
Det æteriske legeme består af tæt liggende kraftlinier, nadier, som er nervesystemets æteriske genpart. Der,
hvor mange kraftlinier krydser hinanden, opstår en hvirvel et energicenter. Disse energicentre kaldes oftest
chakras (sanskrit for hjul), og det er i disse centre at krop, energi og psyke mødes. Chackraerne er tilknyttet
hvert sit plan, og fungerer således som indgang til det pågældende plan.
Mennesket har 7 store chackras, som svarer til og korresponderer med de 7 hellige planeter, samt 5 store
chakras, som svarer til og korresponderer med de 5 ikke-hellige planeter. Som før sagt, er mennesket en tro
kopi af dette solsystem.
Lad os fortsætte til den menneskelige kraftudstråling, auraen. Den magnetiske kraft i et menneskes aura er
en udstråling af et kraftfelt. Hjertet er det centrale atom, omkring hvilket elektroner og celler roterer. Blodet
strømmer ud fra hjertet, cirkulerer og vender tilbage igen, og afgiver således energi til skabelonen, den
æteriske dublet, som kraft. Denne kraft fortsætter i en oval form, hvilket er det, vi kalder for
auraudstrålingen. Men den er mere end det: denne kraft repræsenterer en magnetisme, der er som alle andre
magnetiske kræfter af lignende frekvenser. Derfor siger vi, at lige tiltrækker lige!
Auraen manifesterer sig i forskellige farver, hvis antal og klarhed er afhængig af udviklingen hos den
enkelte. Om farverne i auraen ligger i den positive eller den negative ende af spektret, afhænger af de tanker,
den enkelte tænker. De positive udstrålinger ligger i den gyldne ende af spektret, mens de negative ligger i
den mørke ende. Auraen tiltrækker væsener, som udstråler den samme type magnetisme.
Kvaliteten af de tanker, et menneske tænker, forårsager en ændring af hastigheden, hvormed elektronerne
roterer, og derved påvirkes auraen. Størstedelen af denne ændring styres af to faktorer, nemlig som før
nævnt kvaliteten samt intensiteten af tankeenergien. Når en kraft er af en høj frekvens, forsvinder farverne i
et hvidt lys. Når et menneskes legeme eller magnetiske felt er hvidt lys, siger vi, at det har transmuteret sin
fysiske form til et Lyslegeme.
Nar vi har nået et vist punkt i vores udvikling, har vi reduceret vores legemer til to legemer - et fysisk
legeme og et Lyslegeme. For nogles vedkommende gælder det, at de selv skal omdanne atomerne i deres
fysiske legeme til atomer i deres Lyslegeme. Lyslegemet kan projiceres ud mange legemer på én gang,
hvilket betyder, at man kan færdes på uendelig mange planer på én gang eller i mange legemer på samme
plan eller sted. Til sammenligning kan siges, at størstedelen af menneskeheden er polariseret i deres astrale
(emotionelle) legeme, og dermed sjældent har adgang til højere planer. ”Du er der, hvor du har fokuseret,
din bevidsthed", siger vi de esoteriske studerende. Lyslegemet kan altså projiceres ud til et stort antal
legemer, men de tilhører projektionen af Lyslegemet selv.
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Ethvert åndeligt legeme er en projektion af en grundenhed, kaldet et permanent atom. De permanente atomer
kan igen reduceres til det, vi kalder et sædatom. Sædatomet tjener blandt mange andre ting som et
forbindelsesled imellem alle de legemer, vi besidder eller kan skabe, og dermed også med legemerne af alle
andre væsener. I forbindelse med de indstrømmende energier fra 5 andre solsystemer, og dermed fra Den
store, åndelige Centralsol, findes yderligere to "nye" legemer, et Krystallyslegeme og et diamantlegeme.
Disse er endnu ukendte i den ortodokse esoteriske lære, som "kun" bygger på 7 solsystemer, 7 stråler, 7
planer, 7 legemer etc.
Lad os fortsætte til de endokrine kirtler, som er forbindelsesled imellem de åndelige chackras og de fysiske
organer. Virkningen af de endokrine kirtler er stadig underkendt den dag i dag på denne planet.
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HYPOFYSEN OG DE ØVRIGE ENDOKRINE KIRTLER
Centralsolen er hjemstedet for sædatomet, og for den rene, ubegrænsede kosmiske urkraft. Omniverset er
som sagt inddelt i tre slags universer: det positive univers, som svarer til atomets proton (positive
elementarladning), det neutrale univers, som svarer til atomets neutron, og det negative univers, som svarer
til atomets elektron (negative elementarladning).
I os har vi nøglen til at forene os med Det Guddommelige igennem sædatomet i vores hypofyse. Hypofysen
kan siges at være den vigtigste af alle de endokrine kirtler, fordi den styrer hele det endokrine kirtelsystem.
Lad mig kort ridse op, hvilke kirtler, der korresponderer med hvilke chackras:
Pinealkirtlen (epifysen) er forbundet med kroncentret, som befinder sig på toppen af issen. Hypofysen er
forbundet med pandecentret, som er beliggende imellem øjenbrynene. Skjoldbruskkirtlen (thyroidea) er
forbundet med halscentret. Thymuskirtlen er forbundet med hjertecentret. Bugspytkirtlen (pancreas) er
forbundet med solar plexus centret. Kønskirtlerne (gonaderne) er forbundet med sakralcentret, som vi finder
ca. 10 cm under navlen. Binyrerne (adrenalerne) er forbundet med rodcentret, som er beliggende nogle få
cm over mellemkødet. Men der findes i alt 12 endokrine kirtler.
De endokrine kirtler er de fysiske repræsentanter inden i os af det neutrale univers, og fungerer som en
balance for de andre to integrerede parter, nemlig det fysiske legeme, som repræsenterer det negative
univers og Lyslegemet, som repræsenterer det positive univers.
Når de endokrine kirtler slumrer, og ikke fungerer som en balance imellem det synlige legeme og de
usynlige legemer, er vi ikke bevidst om vores Lyslegeme med dets evner. Men når hypofysen bliver vækket,
resulterer det oftest i en opvækkelse af hele det endokrine system. Den vibratoriske puls i vore to legemer
bevæger sig da imod harmoni og balance i polariteten imellem det positive og det negative. Hypofysen er
det negative kontaktpunkt og pinealkirtlen er det positive kontaktpunkt. Det vil hermed sige, at det
maskuline aspekt af de kosmiske energier benytter pinealkirtlen som indgang, medens det feminine aspekt
benytter hypofysen. Disse kirtler kaldes de to Mesterkirtler.
Det burde være unødvendigt at sige dette til åndeligt vakte eller bevidstgjorte mennesker, men der findes
yngre brødre og søstre som tror, at de kan foretage kvantespring i udviklingen af psykiske evner som en
bevidst handling. Lad mig derfor understrege:
Der findes ingen genveje til åbning af de to øverste chackras og de to Mesterkirtler! Ej heller til at
forcere en forøget aktivitet af hypofyden! I heldigste fald kan det måske lykkes dig at skabe en voldsom
ubalance i det endokrine system - i værste fald lykkes det dig at gennembryde slørene og dermed åbne op for
en kraftudstrømning, som du ikke er forberedt til. Du vil dermed have sikret dig enten at tilbringe resten af
din inkarnation på et psykiatrisk hospital, eller at ende som et psykisk vrag. Lad din (indre eller ydre)
Mester om at åbne de øverste chackras. Han eller hun ved hvornår du er rede dertil. Det er for farligt
at eksperimentere, og prisen er alt for høj! En naturlig åbning af de øverste chackras sker i det øjeblik, du er
nået dertil i din åndelige udvikling, og derfor også er tilstrækkeligt udrenset i dine åndelige legemer og de
korresponderende chackras. Og endelig er psykiske evner (som clairvoyance og clairaudiance) ikke
nødvendigvis ensbetydende med et højt åndeligt udviklingstrin.
Slørene eller vævene imellem chackraerne kan gennembrydes ved et uheld, selv om man ikke er rede dertil.
Det kan f.eks. ske ved overdreven indtagelse af alkohol (delirium tremens), ved indtagelse af narkotika,
neuroleptika o.s.v. De psykiatriske afdelinger er fyldt med mennesker, som lider af det, lægevidenskaben
kalder for "hallucinationer".
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Disse stakkels mennesker ser ind på ikke-fysiske planer eller hører stemmer, som ikke kommer fra det
fysiske plan. Og hvad de ser eller hører er ofte uhyggeligt eller ubehageligt, fordi der åbnet ind til et plan,
som ingen uindviet bør have kontakt til. "Den anden virkelighed" er lige så virkelig som den fysiske
virkelighed.
Ofte kan en forskubbelse af vævene i chackraerne forårsage en åbning i et legeme, som kan resultere i en
regulær besættelse af det pågældende menneske. I så fald ser vi et menneske, som eksempelvis smadrer sit
hoved ind i væggen, eller som på anden måde er destruktiv og voldsom. Det mest tragiske er, at disse stakler
oftest fikseres (enten kemisk eller fysisk), hvilket gør dem vanvittige af rædsel, fordi de i så fald ikke at
forsvare sig imod eller undslippe fra disse rædselsfulde væsener, de ser eller hører. Det er en ond cirkel, for
jo mere psykofarmaka de fyldes med, jo værre bliver det. Og i deres omgivelser kan ingen hjælpe dem, fordi
det, som hører de usynlige verdener til, ikke eksisterer.
I narko-, værtshus- og hospitalsmiljøer (psykiatriske) vrimler det med det, som kaldes for jordbundne sjæle.
Det er mennesker, som er ”døde", men som endnu ikke har søgt ind i Lyset, fordi deres begær efter narko
eller alkohol - eller deres had og ondskab - holder dem fast i dette "ingenmandsland", tæt ved det fysiske
plan. De venter kun på at kunne besætte et fysisk inkarneret menneske, for derigennem at få tilfredsstillet det
begær, som binder dem til det fysiske plan.
Derfor, hvis det er en del af planen for din inkarnation, at du skulle have åbnet de øverste chackras eller
være udstyret med en eller anden form for psykiske evner, så vil det ske ganske af sig selv. Koncentrer dig i
stedet om, hvordan du bedst kan tjene Den guddommelige Plan, og vær ren i tanke, tale og handling, og
praktiser harmløshed overfor dine medskabninger, så kan det kun gå godt.
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MEGET KORT OM HJERNEN

Nerveimpulserne i hjernen er både en elektrisk og en kemisk proces. Sodium og potassium lader elektrisk
de atomkerner, som sender impulserne.
Thalamus, som er en del af mellemhjernen, er sædet for hukommelsen, emotioner og skelne evne.
Cortex, hjernebarken, er tænkeboksen. Den er også sædet for korttidshukommelsen, og kontrollerer de 5
fysiske sanser.
Cerebellum, lillehjernen, er mellemstadiet til det ubevidste. Her reguleres de vitale funktioner i kroppen,
samt vanerne. Disse funktioner kan forstyrres ved frygt, had o.s.v. Lillehjernen koordinerer også
muskelreaktionerne med kropsbalancen, og holder os således oprejste.
Cerebrum, storehjernen, er den sovende kæmpe - det kosmiske æg. Den er sædet for tanker fra Den
universelle Bevidsthed. Den sender tanker til hjernebarken, hvor den oversættes, tilføjes og udføres. Ved
f.eks. højeste åndelige udvikling, er der en koordineret aktion imellem både storehjernen, hjernebarken,
tankecentret og tankeprocesserne. Storehjernen er din personlige Guru. Den er forbindelsesled imellem alle
himmelske væsener, og sædet for alle højere parapsykiske evner.
Når Ashtar og Jupiter Kommandoens kanaler trænes/genoptrænes til højere telepati, åbnes igennem
forskellige øvelser (kaldet tensor terminologi) synapserne i storehjernen. Dette er ultra-bevidsthed.
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Tensor terminologi har at gøre med hvilende hjerneområder. Tensorcentrene er adskillige og forbundne. De
mest fremtrædende er cerebrum, synapsis, thalmus og de to Mesterkirtler. Videnskaben kender ikke det
oprindelige formål med cerebrum. De ved, at den ikke er til at tænke med, eftersom den ikke er en del af
cortex eller den grå/hvide masse.
Den grå/hvide masse er antenne for modtagelsen af budskaber fra din Gudsbevidsthed. Når du bliver et med
denne, gløder dette område med den gyldne farve - farven for perfektion.
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MENNESKETS STØRSTE ANGST - DØDEN
Den største illusion - og menneskets største hindring, er angsten for døden. Men der findes ingen død, sådan
som mennesket forestiller sig! Der findes forskellige former for bevidsthedstilstande, men der findes ingen
død.
Lad os begynde med at se på begrebet virkelighed. Hvad er egentlig virkelighed? Virkelighed er et relativt
begreb. Virkelighed er det plan - den dimension, hvor din bevidsthed er fokuseret på et givet tidspunkt,
f.eks. nu! Børns virkelighed er eksempelvis end anden end de voksnes virkelighed. Børn oplever verden
igennem følelserne - der befinder deres bevidsthed sig: i den astrale bevidsthed. Og da der i den astrale
bevidsthed praktisk taget ingen fornuft og logik findes, opleves alting mange stærkere.
Har du i øvrigt aldrig oplevet at sidde eller gå ved siden af et andet menneske og fortælle ét eller andet, for
derefter at konstatere, at den pågældende ikke har hørt, hvad du har sagt? Han eller hun havde fokuseret sin
bevidsthed et andet sted.
Når du betragter naturen omkring dig - planterne og træerne, så ser du reinkarnationsprincippet i aktion. Om
foråret blomstrer planterne, for siden hen at visne. Den fysiske fremtoning visner og forsvinder, men løget dens kerne og rod, lever stadig. Den er overgået til en anden bevidsthedstilstand, men den lever! Træerne får
knopper, som skyder og folder sig ud til blade. Om efteråret visner bladene og falder af - træet står nøgent
og ser livløst ud, men det lever stadig. Og næste forår viser planter og træer sig igen i deres fulde pragt større, stærkere og prægtigere! Det samme sker for både dyr og mennesker. Alle inkarnerer vi igen og igen.
Når du i din Sjælsbevidsthed på et givent tidspunkt har gjort dig de erfaringer, du havde brug for, igennem
din personlighed på det fysiske plan, forlader du det fysiske plan. Når du forlader det fysiske plan, har du
ikke længere brug for en fysisk krop, fordi du rejser hjem til den åndelige verden, hvor du hører hjemme.
Det fysiske plan er din skole eller arbejdsplads, og din fysiske krop er dit arbejdstøj. I den åndelige verden
hviler du imellem inkarnationerne, og forbereder dig til din næste inkarnation. Alle dine inkarnationer
planlægger du i samråd med dine åndelige vejledere og Det karmiske Råd. Men lad os gå videre til selve
dødsprocessen.
Selve livsgnisten befinder sig i hjertet. Den kommer fra din Gudsbevidsthed (Monaden) i form af en
lysstråle, som går ind igennem issen, hvor den deler sig i to. Den ene del forankres omkring hjertet. Den er
selve livsprincippet - og er den centrale kerne af energi, som holder alle atomerne i kroppen på plads.
Livsprincippet bruger blodet som udtryksform.
Den anden del af lysstrålen fra din Gudsbevidsthed går til den forlængede rygmarv, også kaldet medulla
oblongata, hvorfra den fordeles ad små lystråde til alle cellerne i kroppen.
Når vi sover, er det kun den energistrøm, som er forankret i hjernen, som trækker sig tilbage. Når dette er
sket, sover vi - mister bevidstheden - eller rettere, vores bevidsthed er da fokuseret andetsteds. Den såkaldte
død adskiller sig fra søvnen ved at begge energistrømme trækkes tilbage, og er fuldstændig styret af
Sjælsbevidstheden.
Det, de fleste mennesker kalder død, er et bevidsthedsskift - en overgang fra én bevidsthedstilstand til en
anden, men vi er i allerhøjeste grad levende. Når den såkaldte død af det fysiske legeme indtræffer, er det
bogstavelig talt tilbagetrækningen af de ovennævnte to energistrømme fra hjertet og hovedet, som
fremkalder et tab af bevidsthed og disintegration af kroppen.
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Når begge energistrømme er trukket tilbage, tilføres der ikke længere vitalitet til blodet, hjertefunktionen
ophører. og da - og først da - ophører hjernen med at registrere. Huset er tomt - al aktivitet ophører, og
stilheden indfinder sig. Derfor, kære læser, er hjernedødskriteriet, og et lægeligt indgreb for at sikre sig raske
organer, intet mindre end legaliseret mord og ligrøveri!
I mange tilfælde oplever vi, at den afgående sjæl er bevidstløs, men denne bevidstløshed er kun
tilsyneladende! I 900 ud af 1.000 tilfælde registrerer hjernen hvad der foregår, men viljen til at udtrykke liv
er lammet. Derfor er det af yderste vigtighed at der hersker stilhed, kærlighed og forståelse omkring den
afgående sjæl, så at denne kan gøre sig rede til at forlade det fysiske plan i fred og harmoni.
Det, "at gå over", som vi kalder det, er altså ikke en rædselsvækkende oplevelse. Det er en befrielse, og en
tilstand af Lys, Fred og Kærlighed - den samme tilstand, som vi søger, når vi mediterer.
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ATOMPRØVESPRÆNGNINGERNES INDVIRKNING PÅ SHAN
Vi ved, at alt er opbygget af atomer, og vi har (meget forenklet) set på, hvordan atomet er opbygget. Vi ved
også, at tanker forårsager en ændring i den hastighed, hvormed elektronerne bevæger sig.
Tænk nu på, at atomer har vægt. ALT er styret af atomer - fra univers, menneske og ned til det mindste
levende væsen. Alle balancer har at gøre med atomer. Tanker er opbygget af atomer - Shan styres af positive
og negative tanker. Tanker er energi - tankens kraft er skabende. Mennesket er en skaber i mindre format, så
længe han omgiver sig med kaotiske tanker. Men det menneske, hvis tanker er klare og koncentrerede, er en
skaber i større format.
Det vil med andre ord sige, at menneskets tanker og følelser påvirker planetens balance, fordi den fastholdes
i sin bane af magnetiske kræfter. Shans nuværende udseende, med sine 5 kontinenter og sine 7 verdenshave,
var betinget af en aksehældning på 23 grader, men på grund af megen negativ tænkning og
atomprøvesprængninger, har planetens aksehældning ændret sig et vist antal grader. For hver ekstra grad
aksehældningen har ændret sig, kan vi lægge 1 år til vores nuværende årstal, hvilket vil sige, at vi i realiteten
har passeret år 2.000.
Lad os se på effekterne af atomprøvesprængningerne, og samtidig slå én ting fast, sagt af Rum-Mestrene:
"Atomkraft kan aldrig blive en positiv kraft. Det er en negativ kraft, fordi den er rettet imod alt liv"!
Hvad sker der, når atombomber sprænges i eller omkring Shan? Der sker en forskydning af planetens
opbygning af atomer, hvorved hele planetens balance forrykkes. Det ændrer på ozonlaget og hele det
æteriske lag omkring Shan, som skal beskytte os - ikke blot imod skadelige stråler fra Solen, men imod
stærke og skadelige stråler fra Rummet. Endvidere har sprængningerne skabt store ubalancer i planetens
æteriske og fysiske livskraft.
Enhver planet besjæles af et stort væsen, som beliver den. Det vil sige, at en planet er et levende væsen, med
legemer og chackras som du og jeg. Endvidere er vore legemer skabt af den planets legemer, som vi bebor.
På grund af prøvesprængningerne er Shans æterlegeme efterhånden så hullet og laset, at det kun kan yde os
en ringe beskyttelse. Da vort æterlegemer, som er vores sundheds-/vitallegemer og den æteriske genpart af
vores immunforsvar - er skabt af Shans æterlegeme, er det vel ikke så mærkværdigt, at så mange mennesker
er i en helbredsmæssig dårlig forfatning? For hver atomprøvesprængning sker der en påvirkning og en
forskydning af vores magnetfelt. Er det så underligt, at der fødes flere og flere børn med fysiske såvel som
psykiske defekter? For ikke at tale om "folkesygdomme" som kræft og AIDS! Balancen imellem natur,
mennesker og dyr er så nøje afstemt, at ændrer man fysisk og/eller kemisk på det ene, påvirkes de øvrige
faktorer. Det burde være simpel logik for begyndere, at man ikke kan sprænge atombomber uden at påvirke
den molekylære struktur i planeten, og i de væsener, som lever på denne planet!
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BRINTBOMBER OG BRINTATOMETS INDVIRKNING
I en bog, hvis titel jeg desværre ikke længere kan huske, men som var skrevet af den amerikanske kanal,
Tuella, har Kadar Mon-Ka, øverste i Saturn Tribunalet og planetarisk hersker på Massar (Mars), udtalt:
"Videnskabsmænd på Shan har nu lært at spalte atomet. Men de vil ikke lade sig nøje med atomare
strukturer, som ikke er levende. De har vendt sig imod de levende elementer, altså Jeres brintbombe levende elementer som mærkes, og som anvendes i hele universet".
Når dette atom spaltes, og der sker en eksplosion på Shan som omfatter brintatomer, indvirker det på hele
universet. I et sådant øjeblik er det, som om hele universet krymper sig. Sådan er der en fortsat molekylær
kædereaktion imellem og blandt alle molekyler, alle atomer, som indeholder brint.
Det er ikke svært at forstå deres bekymring hvis man kan forstå, at hele universet holdes sammen af
kosmiske tanker eller, som vi kalder det, magnetiske kræfter. Kosmiske tanker, tilfangetaget i form af
atomer, og som holder sammen på det, vi opfatter som fast stof (eller faste legemer), er ved at blive splittet
ad af de atomare vibrationer (kernefission), der vil sønderrive den magnetiske kraft, som holder alt stof eller
materie på sin rette plads. Kosmiske tanker er den cement, som holder sammen på universets protoner og
elektroner. Fjern cementen fra en hvilken som bygning, og murstenene vil falde fra hinanden!
I samme bog advarer kommandør Ashtar: "Vi advarer Jeres ledere med megen kærlighed og bekymring, at
vi vil gribe drastisk ind, hvis I fortsætter Jeres forberedelse med at kaste Shan i en nuklear kæmpebrand.
Under henvisning til de universelle love og de Intergalaktiske Allieredes aftale, vil vi ikke tillade det.
Beslutningen er til en vis grad Jeres. Skulle I beslutte Jer for at følge Jeres nuværende kurs, vil I ikke bevare
herredømmet over Jeres planet. Både et indgreb og en invasion vil blive indledt, for at beskytte Shan og de
omkring liggende galakser."
Selv om mange negative kræfter på Shan forsøger at intrigere og trække menneskeheden i en anden retning,
vil Shan alligevel blive medlem af den Universelle Alliance for Fred.
I begyndelsen af 60'erne trådte Rumkommandoen hjælpende til, fordi en større naturkatastrofe var under
opsejling.. Som tidligere nævnt ændrer i særdeleshed atomprøvesprængningerne på Shans aksehældning,
hvilket forårsager en klimaændring. Ved klimaændringer smelter isen ved polerne, og den smeltede is
ændrer på balancen imellem land- og vandområder. I værste fald kan et polskifte finde sted. Ved et polskifte
vil kontinenterne forsvinde, og nye landmasser dukke op. På Shan har et polskifte fundet sted 4 gange
tidligere.
I godt 30 år har Rumkommandoen overvåget ændringerne på Shan, og de har med deres Stjerneskibe (ikke
at forveksle med UFO'er) afbalanceret planeten som kunstige måner, for at forhindre at planeten kippede
over. På grund af atomprøvesprængningerne er planeten rystet så kraftigt, at de store brudlinjer i jorden
bliver større og større.
Jordforandringer vil få vidtrækkende virkninger på atomkraftværkerne verden over. Ingen er sikre imod
eventuelle lækager med dødbringende virkninger. Virkningerne af "mindre lækager" har vi allerede set ved
Tjernobyl-ulykken, og vi kan til stadighed se billeder af mutanter af afkom med 2 hoveder eller 7 ben, og
andre følger af ulykken. Er noget ændret siden? Har man nedlagt atomkraftværker? Har man fundet
anstændige og humane løsninger på atomaffaldsproblematikken? Atomaffaldet vil forgifte planeten i
tusinder af år. Atomkraft er altid rettet imod alt liv!
Vores overgang til den nye dimension er væsentlig fremskyndet. Vi løber om kap med tiden,
prøvesprængningerne og deraf følgende naturkatastrofer. Og alligevel fortsætter denne gale flirten med den
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grusomste død af alle - atomdøden, men vore 2 største energikilder ligger næsten ubrugte hen: Solen og
havet!
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ATOMEFFEKTENS INDVIRKNING PÅ SJÆLENE
Rummestrene forklarer, at ethvert atomangreb er et angreb på alle sjæle - uanset militære mål. Atomeffekten
rammer det auriske felt, og afhængigt af hvor tæt en person befinder sig fra eksplosionsstedet, kan der enten
ske permanente skader - eller auraen kan ødelægges fuldstændigt. Det værste ved en sådan eksplosion er, at
Lyset i personen bliver ødelagt. Dette Livets Lys er menneskets forbindelse eller livslinje imellem
dimensionerne. Det er dette Lys, som bevæger sig langs den gyldne tråd.
Hvad er den gyldne tråd? I det inderste af sølvtråden er der en gylden tråd, fyldt med vitalenergi. Vital for
personen, fordi det er denne lysenergi, der igennem tråden holder en person i live. Og selv om det fysiske
bliver tilintetgjort, er det ikke det største problem. Ved atomdød frigøres Ånden ikke på normal vis. Hvor
sølvtråden bliver afbrudt og trukket tilbage fra personen. Der behøves en stor tålmodighed og megen omsorg
at hjælpe og berolige en Sjæl, som har været igennem denne erfaring. Atomdød kan afstedkomme død på
Sjælsplanet! Det kan betyde, at den pågældende Monade sættes tusindvis af år tilbage i sin udvikling.
I forbindelse med dette afsnits tilblivelse, blev jeg hentet op på et af healingstemplerne på Solens
tvillingeplanet, Helion, hvor de bl.a. behandlede adskillige atom-ofre fra Shans store skampletter, Nagasakiog Hiroshimabomberne!
Alle disse smukke Sjæle var så frygteligt tilredte - en Sjæl er det smukkeste og det reneste, man kan
forestille sig. Det var rystende at opleve. Jeg græd - både på de indre planer og på det fysiske plan. De var
anbragt i en slags lyskuvøse, hvori de blev behandlet med de allerhøjeste kærlighedsvibrationer og
Lysenergier af en sådan intensitet og styrke. Begge behandlingsformer er endnu ukendte på Shan.
Efter hvad der svarer til mange jordelivs behandlinger i et så avanceret healingstempel som dette, polariseres
magnetfelterne omkring Sjælene, før de kan fortsætte til deres bestemmelsessted.
Jeg kan endnu mærke min guides dybe bevægelse, da han sagde: "Hvad du ser her er krigsofre fra
forskellige, endnu uoplyste planeter i denne galakse. En del af dem var inkarneret på Shan og ofre for
Hiroshimabomben. Det varer mange jordeliv, før disse Sjæle atter kan fungere, på trods af vores avancerede
teknik og videnskab." Hver gang jeg kontakter denne oplevelse, fyldes jeg med sorg! Forestil dig disse
Sjæle, som normalt er store, smukke Lys- og Kærlighedsvæsener (en Sjæl kan mangle erfaringer, men
enhver Sjæl er ren og smuk!). De havde intet med sådanne væsener at gøre! Det er svært at beskrive, men
de virkede sammenkrøllede, og nogle af dem så ud som om halvdelen eller 3/4 af dem var visnet! Og de
vibrerede eller sitrede nærmest i en underlig rytme. Kan andre end mennesker, som er styret af negative
kræfter, fremstille, sælge eller bruge sådanne våben imod sine medskabninger? For ikke at nævne
bakteriologisk krigsførelse! Mon ikke store og fremragende forskere som Niels Bohr, Albert Einstein og L.
Pasteur forfærdes over, at deres store opdagelser og bidrag til civilisationens udvikling bruges imod deres
medskabninger?
Er vi virkelig sunket så dybt, at vi ikke længere kan skelne imellem ondt og godt? Er vi blevet så åndeligt
fornedrede og degraderede, at vi stiltiende er vidne til de stærkes overgreb på de svage - at vi accepterer, at
en stor del af vore medmennesker verden over dør som fluer af sult og sygdom, medens fødevarer rådner i
de rige landes overskudslagre? Er det ikke indlysende, at der vil være fattigdom på denne planet, så længe
goderne ikke bliver fordelt? Så længe nogle har for meget og ikke vil dele, vil andre have for lidt! Og
jordmennesket tror, at det er det eneste civiliserede væsen i dette solsystem!
Og alligevel betragter ældre brødre og søstre Shanboerne uden fordømmelse, men med kærlighed og
medlidenhed!
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KRISTUSSFÆREN OG KRISTUSGRUPPEN
Når vores bevidsthed har nået et bestemt niveau af vibrationer, bliver vi sammensmeltet med en sfære, der er
skabt af den ubegrænsede kraft fra Den guddommelige ENE. Det er en sfære af ren kærlighed. Vor elskede
Mester, Kristus Sananda, har sit retreat på Stjernesolen Procyon. Det vil sige, at det er her denne store Sjæl
hviler, mens han er engageret i opgaver i de fysiske universer.
Stjernesolen Procyon, som er beliggende i stjernebilledet Canis Minor, er hovedforbindelsesled imellem
universerne og Det guddommelige Lys selv. Når man ankommer til Procyons sfære, oplever man en levende
masse af gylden, pulserende energi. I Illuminationens Tempel foregår foreningen med den guddommelige
genpart, som befinder sig i Det guddommelige Lys, og her bekræfter man tilhørsforholdet til Det
Guddommelige. Det er også i dette Tempel at Ilddåben finder sted.
Når man er i stand til at vibrere i overensstemmelse med denne Illuminationens Tempels vibrationer, bliver
man forenet med sin guddommelige tvilling, og et dualvæsen - både feminint og maskulint, skabes i
Lyslegemet. Oplevelsen af guddommelig bevidsthed og foreningen med tvillingstrålen, er betinget af en
speciel konstellation imellem stjernetegnene Tvillingerne og Skytten på et plan, og med de zodiakale
stjernebilleder Tvillingerne og skytten på et højere plan.
Procyon er det himmelske hjem for de ældre medlemmer af Kristusgruppen, medens de gør tjeneste i dette
univers. Kristusgruppen er en gruppe af gamle Sjæle, som har valgt at tjene Kristusbevidstheden. Der findes
en Kristus i et hvert univers, og disse Sjæle samles altid og rejser ud til andre universer, hvor Kristus måtte
behøve deres hjælp til at manifestere Kristusenergien i et solsystem. Der findes en Kristus for hvert univers,
og det oplyses, at denne galakse består af 13 universer (det 13. er under opbygning). For hvert univers findes
en "Universelle Kristus, og for de 12 universer, findes en "Kosmiske Kristus." Det vil sige, at nogle af
Kristusgruppens medlemmer tjener Universelle Kristus og andre tjener Kosmiske Kristus, men fælles for
dem er naturligvis, at de alle tjener Kristusprincippet og dermed Kristusbevidstheden.
På Procyon findes også sfærer i andre farver, bl.a. en meget smuk Kristus-blå sfære, samt en sfære af
glitrende guld. Disse sfærer begrænses af bevidstheden, som besøger Procyon, således at ikke alle, som er i
stand til at besøge Procyon, har adgang til alle sfærerne. Guld-sfæren giver adgang til Faderens sfære.
Kristussfæren befinder sig i Kristi kosmiske Lyslegeme - Han, som var den første, som blev projiceret ud fra
Den absolutte ENE. Den absolutte ENE er skabt af et legeme, som kan modstå det allerstørste. Hvis ikke
Kristussfæren kunne absorbere og omdanne denne indstrømmende energi, der til stadighed strømmer fra
Den absolutte ENE, til Lysenergi, og derved kontrollere dens udstrømning gennem Altet, ville rodkraften
blive selvdestruktiv, og al skabelse ville ophøre.
Da ærkeenglen Lucifer og hans tilhængere i sin tid besluttede at de ville være skabende, og bevægede sig
ned på de negative planer, blev de advaret. Hvis de ikke formåede at omdanne den indstrømmende,
skabende energi, ville energien vende sig. imod dem, og de ville blive ofre for energien. Men de ville ikke
lytte, og en meget lille del af resultatet kender vi. Det er af samme årsag, at vi først kommer i kontakt med
og skal lære at kontrollere de hellige energier, før vi får adgang til de ikke-hellige energier.
Meget senere inkarnerede Kristus Jesus på det negative jordplan, og manifesterede Kristuskraften på Shan,
der som den sidste planet i dette solsystem manglede manifestationen af denne sfære af ren kærlighed. Den
fysiske manifestation af Kristuskraften gennem Kristus Jesus, samt udgydelsen af Hans blod i jorden, hvor
igennem han forbandt sig med hjertet af alle mennesker, er et større okkult mysterium, som formentlig (til
dels) vil blive omtalt i et senere afsnit. Men "Blod er liv", er et udsagn som både benyttes i esoterisk
forbindelse, samt i almindelig daglig tale.
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For at Shan skulle kunne klare den stadig stigende energitilførsel i dette solsystem, nødvendiggjorde
manifestationen af Kristuskraften. Set på et planetarisk plan var Kristus Jesu' arbejde at forberede planeten
Shan til Vandbærerens Tidsalder, hvor Shan, solsystemet og Sollogos skal have sin indvielse, hvilket for
Shans vedkommende betyder, at hun opløftes til den 4. dimension. Hele solsystemet har længe forberedt sig
til at kunne indgå i en ny fase af dets bane omkring en større Sol - en tvillingesol. Men mere om den ny Sols
tilsynekomst i dette solsystem i et senere afsnit.
De energier, som skaber en Sol, vibrerer i frekvenser som ligger langt over alle andre planeter. Der findes liv
på alle Sole.
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NEGATIVE KRÆFTER
Nogle af de negative planer er inficeret med væsener, som har udviklet legemer, der gør det muligt for dem
at bevæge sig på det negative jordplan bestemte steder over hele planeten. Endvidere gør de regelmæssig
brug af pol-områderne. Selv Shans indre, som ikke bare er en kompakt masse, har været operationsbase for
dem, og Rumkommandoen har gjort et stort arbejde med at fjerne dem fra Shans indre. Arbejdet med disse
negative individer i Shans indre, er kendt af mange inkarnerede Stjernemennesker. Også det faktum, at der
eksisterer land- og vandområder samt mennesketyper, som bebor Shans indre, er mange Stjernemennesker
bekendt.
Den største trussel kommer imidlertid fra negative punkter og kraftcentre i det ydre univers, som er
hjemstedet for det, som kaldes Antikrist-kræfterne. Shan bliver bestandig undersøgt af deres tid/rumfartøjer
(UFO'er) og agenter, som gennem deres rekognoscering har opnået en vis kontrol, og direkte styrer
sammenslutninger af negativt styrede hovedkvarterer på Shan.
I fjerne fortider har der været tilfælde, hvor anvendelsen af energiprojektion er blevet misbrugt. Misbruget
fandt sted under det mindeværdige (og mindreværdige) ”englenes oprør", hvor en gruppe fremmede
forårsagede en planets ødelæggelse med dens tilhørende civilisation, og dermed tvang beboerne til at
inkarnere på planeter med lavere frekvenser. Mange af de, som deltog i "englenes oprør", bruger stadig den
smule kendskab de har, og er ansvarlige for en del af den forstyrrelse og forvirring, som hersker på det
fysiske plan netop nu, hvor yngre Lysarbejdere, hvis skelneevne er mindre udviklet, beskylder andre
Lysarbejdere for at arbejde for negative kræfter - totalt uvidende om, at de dermed samarbejder med de
negative kræfter!
De omtalte fremmedes indflydelse strækker sig over mange planetsystemer, og et stort antal negative
civilisationer, skabt af dem, har adgang til yderst avanceret teknologi. Det skal tilføjes, at nogle af de
UFO'er, vi har observeret i vores sfære, kommer fra negative punkter i universet. Rumkommandoen gør et
stort arbejde med at overvåge planeten: men de fremmede kan altså slippe ind ved polerne.
Tid/rumfartøjer kan altså ikke længere afvises som luftspejlinger, massesuggestion, eller som et udslag af
den megen science fiction. I øvrigt, hvor forestiller du dig at ideerne til science fiction kommer fra? Reelle
oplevelser eller fantasi? Igen vil jeg spørge: Hvad er fantasi og hvad er virkelighed? Når vi forudsætter, at
virkelighed er det plan, den dimension, hvori din bevidsthed er fokuseret ' vil din virkelighed være lige så
reel som min og vice versa.
Til de læsere, som i deres hjerter føler eller ved, at de er "udefrakommende", vil jeg indtrængende fraråde at
forsøge at påkalde eller "stille ind" på rumfolket eller Rumkommandoen! Hvis du arbejder i
Rumkommandoen, kan du være helt sikker på at du nok skal blive kontaktet af dem, nar tiden er inde. Ingen
bliver glemt! Men lad være med selv at forsøge. Det gælder med disse ting, som med trafikken: du skal
kende færdselsreglerne! Hvis du stiller ind på noget forkert, har du selv bedt om kontakten.
De negative kræfter er særlig aktive, fordi deres eksistens er truet - de kæmper for at Shan ikke skal op i en
højere dimension, idet de i så fald bliver nødt til at forlade dette solsystem. Lad os nu antage, at du i sin tid
kom fra et negativt univers. At du igennem dine mange liv her på Shan var blevet et åndeligt udviklet væsen,
som havde lært af dine fejltagelser, og at du nu havde lært at praktisere kærlighed, harmløshed og
barmhjertighed. Du finder nu ud af - eller bliver bekræftet i, at du ikke er Shanboer, og du begynder at
længes efter en anden tilværelsesform - en bedre verden - at længes "hjem". Det ville i så fald være fristende
at søge kontakt med rumfolket, ikke? Hvad tror du, at du ville få kontakt med?
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Vi vil altid være mest lydhøre overfor vore "hjemmeenergier"! Og de negative kræfter forsøger af al magt at
få kontakt med "deres egne". Hvorfor? For at opnå kontrol og forhindre, at du en dag bliver en større trussel.
Lad os fortsætte med at antage, at du kom fra et negativt univers. En dag vil du vende tilbage til dit
"hjemmeunivers" (alene eller sammen med andre) for at manifestere Lyset og Kristuskraften. Da vil du
udgøre en endnu større trussel for de negative kræfter, fordi de nu igen må kæmpe for deres eksistens denne gang imod en, som kender til negative kræfter!
Denne advarsel er tidligere fremsat af Ashtar. Jeg kan til fulde tilslutte mig denne advarsel, for utallige er de
Lysarbejdere, som er blevet det modsatte på grund af nysgerrighed eller uvidenhed. Det er Lysarbejdere, vi
har brug for - ikke flere negative individer. Søg sammen i meditationsgrupper, hvor gruppelederen er en af
Ashtarkommandoens trænede interplanetariske kanaler, som er fuldt bekendt med beskyttelse, rensning og
frem for alt - med de kosmiske love, og stil Jer til rådighed for Det guddommelige Lys. En sådan
tjenstvillighed vil ikke blive siddet overhørig! Kvaliteten af din motivation er ligefrem proportional med
kvaliteten af de bevidstheder, du vil få kontakt med. Hvis din motivation er sensation og spænding så vil du
få kontakt med bevidstheder på et tilsvarende plan.
I øvrigt vil jeg i denne forbindelse sige, at hvis velmenende Lysarbejdere ville rense og heale sig selv med
samme iver som de healer Shan, ville meget se anderledes ud. Hvis mennesket i stedet for at heale Shan ville
rense og heale sig selv, og tænke og handle positivt, ville Shan slet ikke være syg! Det er mennesket, som
lever på hendes overflade, som med sin negativitet og forurening gør hende syg! Derfor, rens og heal dig
selv og vær positiv i hele din livsindstilling, det er langt mere virkningsfuldt end utallige healings! Da vil
Shan for alvor begynde at stråle!
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PLAN FOR PLANETEN SHAN
Når som helst en planet eller et solsystem står foran store forandringer, vil mange væsener fra højere sfærer
inkarnere, for at assistere civilisationerne i forvandlingen. Derfor har mange medlemmer af højt udviklede
grupper påtaget sig at inkarnere på Shan i denne tid, for at assistere planeten i dens indvielse. Ligeledes er
der mange flere væsener inkarnerede i fysiske legemer, som har afsluttet deres inkarnationscykler på
jordplanet, end der tidligere har været i Shans historie, når undtages EL'ernes masseopstandelse.
Vi står foran afslutningen af én 26.000 års cyklus og begyndelsen til en ny. Denne 26.000 års cyklus kaldes
for et solår, og er den tid det tager dette solsystem at passere igennem alle 12 Stjernekonstellationer.
Samtidig med at vi påbegynder et nyt solår, som er styret af Vandbærerens tegn, påbegynder vi også en ny
2.160 års cyklus, som ligeledes er styret af Vandbærerens tegn. Dette kunne i øvrigt være forklaringen på,
hvorfor der er så divergerende meninger om, hvornår Vandbærerens Tidsalder begynder eller er begyndt.
Alt i Kosmos - alt i Skaberens univers, er i konstant bevægelse, men ikke med samme hastighed. Således
opstår nye energi-konstellationer, som er altafgørende for enhver udvikling. En cyklus på 26.000 år er den
gennemsnitstid, det tager for en rodrace at gennemføre et vist udviklingsforløb - at gennemgå en
evolutionscyklus på én udviklingsspiral - i dette tilfælde at gøre sig færdig med dualiteternes verden ved at
forene Lys og mørke i sig selv - at forene Sjæl og personlighed, og således frigøre sig fra genfødslernes hjul.
Indvielsen af Shan vil betyde, at hun overgår til et højere eksistensplan, den 4. dimension. Der findes i dette
galaktiske system 12 dimensioner (bevidsthedsniveauer). Disse er inddelt på følgende måde: dimensionerne
1-3 er fysiske, 4-6 er astrale/mentale, 7-9 er åndelige og dimensionerne 10-12 er universelle. Endvidere
består dette galaktiske system af 12 universer, hvoraf vi bebor det 12. univers. Dette univers består af 12
solsystemer, som er inddelt i 12 dimensioner. Dette blot for at skabe klarhed i den forvirring, der hersker
omkring dimensioner, universer etc.
De store forandringer i forbindelse med Shans og hele solsystemets indvielse vil finde sted i de sfærer, der
har de laveste vibrationer, såsom det fysiske plan. Naturligvis vil følgerne være mest mærkbart her. På et
fysisk plan kan virkningerne af den højere energitilførsel på det negative jordplan forårsage en serie
ødelæggelser eller naturkatastrofer.
Som det sker i tider med store forandringer, må de føromtalte højt udviklede væsener inkarnere for at lede
de, der vil blive udsat for de meget omfattende følger af den nye, høje vibration. Uden denne hjælp, ville
hovedparten af de inkarnerede falde tilbage til fordybningerne i de lavere vibrationssfærer. Derfor er det
vigtigt, at så mange som muligt bliver genvakt, så de får mulighed for at udvikle deres Lyslegemer og
bevidsthed. Alle viderekomne fremmede, som nu er inkarneret i et fysisk legeme, bliver hjulpet i processen
"Lær dig selv at Kende", og de bliver hjulpet til at opnå deres aftalte sted i overgangen i dette solsystem.
Desværre er ikke alle rede til at kunne følge Shan ind i den nye dimension. De, som ikke er tilstrækkeligt
udviklede - som så at sige ikke har tilstrækkeligt med lys i auraen, vil blive overført til en anden planet i et
forbipasserende solsystem, som har et tilsvarende udviklingstrin.
De mindst udviklede sjæle vil blive overført til en planet, hvis navn formentlig er Herculobos, i et
forbipasserende solsystem, hvis Sol siges at hedde Tila. Men uanset om navnet er korrekt eller ej, passerer
Tila-solsystemet dette solsystem, hver gang en større evolutionscyklus på ca. 26.000 år er overstået. De
mennesker, som skal overføres til Herculobos, vil blive overført qua loven om magnetisme. I det øjeblik
Herculobos passerer, vil de ganske enkelt blive tiltrukket af dens vibrationer, fordi disse vibrerer i
overensstemmelse med deres egne. (Forklaret i afsnittet om legemer, permanente atomer og sædatomer).
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I forbindelse med dette afsnits tilblivelse, blev jeg (i min bevidsthed) hentet ombord på kommandør Soltecs
Stjerneskib, "Phoenix", hvor jeg oplevede den kommende begivenhed på holografen, "den elektriske
Fatamorgana". Jeg så, at visse punkter på Shan blev magnetiseret ved Tila-solsystemets passage. Punkterne
vibrerede i overensstemmelse med Herculobos' vibrationer, hvilket skabte stærke tiltrækningspunkter,
energitunneler til Herculobos. Da punkterne tiltrækker mennesker med samme vibration, vil de automatisk
søge ud mod punkterne. Det lyder måske makabert i denne forbindelse, men jeg kom uvilkårligt til at tænke
på lemmingerne, som søger ud til havet, da jeg så, hvordan tiltrækningen og overførslen foregik. Tænk i
denne forbindelse lidt over den store folkevandring, vi oplever i disse tider.
I de dage, der fulgte, tænkte jeg derpå med blandede følelser. Jeg forsøgte at acceptere, at det var nødvendigt
at overføre disse mennesker på den måde - uanset hvad årsagen måtte være. Nogle af dem ville endda bevare
erindringen om deres inkarnationer på Shan. Jeg kunne ikke undgå at føle en indre sorg, selv om jeg
udmærket vidste, at dette skete i samråd med og fuld accept fra deres Sjæle, som her så en chance for
rivende vækst, samtidig med at karmaloven gjorde sig gældende.
Under en af mine aftenmeditationer bad jeg om hjælp til at frigøre mig fra denne følelse af sorg, samt til at
kunne se klart og positivt på overførslen uden at distancere mig til den. Under meditationen viste Herren
Melchizedek, Karmas Herre, sig. Han gav mig følgende forklaring: den forestående overførsel vil komme
som en befrielse for de pågældende mennesker, idet det kommende vibrationsniveau på Shan både vil være
smertefuldt og uudholdeligt for dem. Disse mennesker skal have mulighed for at gøre sig visse erfaringer,
have tid til at udleve alle former for begær, for derefter at kunne udvikle mere ophøjede følelser og tanker.
Sidst, men ikke mindst, vil de mennesker, som skal overføres til Herculobos, senere udgøre det åndelige
hierarki på den planet.
Den del af Shans, nuværende befolkning, som ikke skal fortsætte deres udvikling på Shan, og som heller
ikke skal overføres til Herculobos, vil blive overført til Uranus, hvor de i øvrigt allerede er tankeinkarnerede,
og hvor de vil inkarnere fremover.
For en del Stjernemenneskers vedkommende - de frivillige udsendinge for Det intergalaktiske Råd - er deres
mission ved at være fuldført. For nogles vedkommende er deres mission fuldført, nar det fysiske plan er
blevet rømmet. For andres vedkommende først når Shan er gået ind i den nye dimension - andre igen skal
fortsætte til vi har nået Stenbukkens Tidsalder. Nogle Stjernemennesker vil rejse hjem på en velfortjent
ferie, andre vil straks fortsætte til nye destinationer og nye opgaver.
Rumkommandoen har ved pol-områderne opført nogle store pyramider på det æteriske plan, og forsøger
derfra med meget kraftige pyramidekræfter at rette jordaksen op, for derved at undgå et polskifte. Det kan
skaffe Shan og hendes beboere den fornødne tid til at vænne sig til de stadigt stigende energitilstrømninger.
Derved får flere mennesker mulighed for at gøre sig færdige med det fysiske plan, for derefter at kunne
følge med ind i en ny dimension med en mere ophøjet bevidsthedssfære - et højere eksistensplan, hvor de
ikke længere skal kæmpe for deres eksistens. Muligheden foreligger, fordi alle menneskers udvikling er
accelereret meget kraftigt op, men det er værd at bemærke, at gammel karma er accelereret tilsvarende op.
Det betyder, at mange mennesker har det hårdt i disse tider, og at de vil få det endnu hårdere. Der renses ud
og ryddes op overalt.
De mennesker, som skal til Uranus samt de, som skal følge med Shan ind i den ny dimension, er endnu ikke
rede dertil. De kan endnu ikke tåle den store vibrationsændring. Derfor har en lille gruppe af inkarnerede
rumfolk og Stjernemennesker sammen med Rumkommandoen arbejdet på at opbygge et ”mellemtrin”, en
sfære imellem den 3. og den 4. dimension, hvortil ovennævnte mennesker kan overføres, mens de vænnes til
den nye vibration. De "mest fysiske" mennesker vil blive overført til denne sfære, som kaldes "Nova Terra".
Et stort vidunderligt væsen, en Solengel fra den store åndelige Centralsol, Avalon, leder dette projekt.
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Avalon har også ansvaret for forberedelsen til manifestationen af den 8. stråles energi på Shan. Avalon og
Kwan Yin danner par på denne stråle i deres Solbevidstheder.
En inderkreds af Ashtarkommandoen - en specialtrænet gruppe, kendt under navnet "Guld-ørnene", er i
samarbejde med Avalon ansvarlige for aktiveringen af forskellige Lys-øer på det æteriske plan, hvortil visse
grupper af Stjernemennesker kan overføres.
På Nova Terra vil alle de, som overføres dertil, gennemgå større fysiske forandringer. Alle sygdomme vil
blive helbredt, og cellestrukturen vil blive forandret, idet cellerne vil blive erstattet med nye og hurtigere
vibrerende celler. Legemerne vil blive ændret og sammensat af en lettere substans, som er tilpasset den nye
vibration. Det tætte (kompakte) fysiske legeme, som hører den fysiske dimension til, vil forsvinde til fordel
for et lettere legeme.
Jeg har både set Nova Terra og Shan efter dimensionsskiftet, og sandelig siger jeg dig: de er begge
ubeskriveligt smukke! En verden af skønhed, kærlighed og harmoni. Alle på Nova Terra vil blive undervist i
hvordan de kan leve i den nye dimension, hvor livet vil være meget lettere og anderledes.
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RUMKOMMANDOEN
Rumkommandoen består af Ashtarkommandoen, som overvåger den nordlige halvkugle, samt
Jupiterkommandoen, som overvåger den sydlige halvkugle. Hele Rumkommandoens øverste leder - eller
chef-kommandør, som det hedder, er vores elskede Mester, Kristus Sananda. Under dette store væsens
ledelse arbejder kommandør Shatar Sheran (Gabriel), som er den øverste leder af Ashtarkommandoen, og
Mester J.W. fra Jupiter, som er den øverste leder af Jupiterkommandoen.
Kommandør Ashtar er leder for omkring 10 mio. mænd og kvinder, som arbejder i Ashtarkommandoen.
Ashtar Sheran er meget indflydelsesrig og deltager i den øverste ledelse, og han har en stor indvirkning på
dem, han leder. Han er en meget mild, kærlig og inspirerende leder, og han har en vidunderlig form for
humor. Her følger et uddrag af en samtale med Ashtar, hvor han lader os vide lidt mere om ham. Ashtar er
ikke interesseret i nogen form for persondyrkelse, derfor fortæller han meget lidt om sig selv.
På spørgsmålet om hvorvidt han har sin oprindelse på Venus, svarer Ashtar Sheran: "Venus har været mit
hjem siden jeg valgte at tjene Universelle Kristus, og hun vil vedblive med at være mit hjem, indtil vi
har fuldført vores opgave og kan rejse hjem." Næste spørgsmål måtte naturligvis være, hvor hjem var for
Ashtar Sheran: "Hjem er for mig en stor Centralsol i et fjernt solsystem, som befinder sig imellem
Store Bjørn (Ursa Major) og Bootes (Bjørnevogteren)." Ashtar Sheran, er du oprindeligt en Solengel?
"Jeg er både en Stjernebevidsthed og en Solengel!" Kan man sige, at Stjernebevidstheden er din "Fader i
Himlen" og Solenglen din "Moder i himlen", og betragte dig som "Sønnen" - Kristusbevidstheden? "Det er
ikke forkert, men heller ikke helt korrekt at se det på den måde. Min Stjernebevidsthed er selve
Kilden - den inderste kerne, som har direkte udspring i Den ENE, og er hverken feminin eller
maskulin. For mit vedkommende forenes det feminine og det maskuline i min Solengle-bevidsthed."
Har du en livspartner - Jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det, en Sjælemage, måske? "Som enhver anden
har jeg en guddommelig tvilling, som gør tjeneste i et andet solsystem." Hvad er det for en form for
tjeneste, hun yder der? "Hun tjener Moder Gud i et maskulint univers, hvor der er et absolut fravær af
feminin energi, ved at tilføre dette univers Moder Guds energi. Det er så farligt, at de ikke har lov til
at inkarnere i deres oprindelige feminine form. De må inkarnere i maskuline legemer, som er tilført
en stærk feminin energi. Og så er de endda udsat for latterliggørelse og vold, fordi de er anderledes og
har en meget stærk kærlighedsenergi. Dette univers står foran sin første fødsel (dette er før
manifestationen og svarer til fødselskanalen. T.S.), så denne gruppe af frivil lige kan kaldes
fødselshjælpere ved en guddommelig fødsel! Senere vil en del af Kristusgruppens "Soldanslærere lærernes lærere, rejse dertil og yde deres tjeneste! Og således er Fader/Moder Gud evigt skabende."
Ashtar Sheran har bemyndigelse til at rense en hvilken som helst kanal, samt til at afbryde eller overtage alle
kommunikationer fra enhver kilde til enhver tid. Energierne fra disse store væsener eller kommandører, er
ofte stærkere end energierne fra Mestrene i Shans åndelige hierarki, hvilket skyldes, at mange af dem ikke
alene er højt indviede Mestre (med indvielsesgrader af en størrelsesorden, som ville være ufatteligt for de
fleste), men også herskere på deres egne planeter eller i deres egne galakser.
Hvad er så sammenhængen imellem Rummestrene og Mestrene i Shans åndelige hierarki? Det er et
spørgsmål, som forståeligt nok ofte stilles. Shans åndelige hierarki - af mange lidt misforstået kaldet Det
store hvide Broderskab. Det store hvide Broderskab er ikke en jordisk opfindelse, men findes på alle
planeter i dette solsystem! Det store hvide Broderskab er en del af solsystemets åndelige hierarki, som
henhører under det Universelle hvide Broderskab, som igen er en del af det Kosmiske hvide Broderskab, der
findes igen er en del af det Kosmiske hvide Broderskab, der findes i hele denne samt utallige andre galakser!
Endvidere er Shans åndelige hierarki altså heller ikke jordmennesker! De er også Stjernemennesker! Mens
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de har afgivet et løfte om at følge Shan i hendes udvikling, indtil de første jordboere er nået dertil, at de kan
beklæde embedet som Shans åndelige hierarki.
Jeg blev engang spurgt, om det ikke var rigtigere at koncentrere sig om Shans åndelige hierarki, idet der
måske lå en fare i at glemme, hvad man var her for, hvis man søgte tilbage til sin oprindelse. Her må enhver
jo gøre, hvad han/hun finder rigtigt på det pågældende tidspunkt. Enhver er ansvarlig for sit eget liv! Nogle
mennesker vil altid søge det åndelige med forkerte intensioner. Nogle har ikke evnet/orket at realisere sig
selv i det verdslige liv, andre går stadig rundt i "barndommens eventyrland" og er sikre på, at de i
virkeligheden er "en forbyttet prins(esse)", d.v.s. et meget højt, åndeligt udviklet væsen. Andre igen mister
fuldstændigt "jordforbindelsen" og kan ikke længere leve i den fysiske verden. Det vil i meget nær fremtid
gå op for disse mennesketyper, at åndeliggørelse af formen netop kræver, at man har styr på sit liv på det
fysiske plan!
Men hvis man eksempelvis hører til de, som ifølge Den guddommelige Plan skal vækkes nu, og have
kendskab til sin oprindelse og sine åndelige evner, som man stiller til rådighed for Planen, så mærker man en
sugen og en længsel - en udlængsel eller en form for hjemve, som er Sjælens kalden. Har man nået det punkt
i sin udvikling, vil man hverken miste "jordforbindelsen" eller have behov for virkelighedsflugt, for da er
man meget afklaret og realistisk. I så fald er kontakten med "sine egne" en vidunderlig oplevelse - balsam
for sjælen, og gensynet er oftest stærkt og meget bevægende.
Rumkommandoen er sammensat af brødre og søstre fra fjerne og nære solsystemer, og fra kendte og
ukendte planeter. Men for at nævne nogle, er der brødre og søstre fra Venus, Jupiter, Massar Merkur,
Uranus, Helion, Spica i stjernebilledet Jomfruen, Andromeda-galaksen, Sirius, Plejaderne, Jagthundene,
Centaurus, Eridanus, Bootes, Store Bjørn, Dragen, Polaris, Procyon, og mange, mange andre stjerner.
Andre typiske spørgsmål, som stilles er om de er fysiske og om de har menneskeform. Som tidligere omtalt
har de for længst passeret det trin i deres udvikling, hvor de var fysiske. Men de kan til enhver tid
manifestere sig fysisk, igennem en projektion af det før omtalte Lyslegeme, men i så fald er deres fysiske
legeme alligevel af en finere substans.
En del af dem har en menneskeform lige som jordboerne, men de besidder en sådan indre skønhed og
renhed, som far deres ydre fremtoning til at stråle. Egentlig er det mere korrekt at sige, at jordboerne ligner
dem, for jordboerne er efterkommere af disse brødre og søstre, som har leveret gener til hver rodrace. Men
naturligvis findes der brødre og søstre, hvis ydre form er meget anderledes end vor. Men uanset hvor
anderledes de ser ud, så er deres aura og deres kærlighedsudstråling så stor og ubeskrivelig smuk, at det er
helt uden betydning.
Jeg har intet nævnt om brødre og søstre fra Neptun, fordi Neptun spiller en ganske særlig rolle i dette
solsystem: den er opbevaringssted for Solflammerne - planet for den kollektive Højere Bevidsthed.
Der er omkring 144.000 inkarnerede Stjernemennesker - frivillige udsendinge, som jeg før har omtalt. Hver
af dem har sin opgave i Den store Plan, hvilket en del af dem endnu er helt eller delvist ubevidst om, men de
udfører deres arbejde i Rumkommandoen om natten. Meget snart, når tiden er inde, vil de blive fuldt
bevidste om deres sande identitet og opgave. De 144.000 "Soldanslærere" findes i alle samfundslag, og der
er ingen rangforskelle iblandt dem. Et menneske værdsættes for det talent, det har at bidrage med. Det er
endvidere almindeligt iblandt Stjernemennesker, at deres "kaldenavn" angiver den enkeltes specielle
kvalitet. Det betyder ikke, at flere har samme åndelige navn, ifald der skulle være andre, som har samme
opgave. Navnene dannes efter kvalitet, alder (om det er en ung eller gammel Sjæl), svingningstal etc. Det
oprindelige navn, symbol og/eller tone kendes kun af meget få. Grunden til at dette navn er hemmeligt - et
navn, symbol og/eller tone, som man lyder til tidernes evighed - er en okkult hemmelighed.
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Kommunikationscentrer på Massar
Rumkommandoen har et meget stort kommunikationscenter på Massar. Lederen af dette center er et stort,
vidunderligt væsen, hvis navn er Korton. Korton kommer fra Stjernen Alcor i stjernebilledet Store Bjørn,
men gør tjeneste på Massar.
Kor, som kommunikationscentret kaldes, befordrer al kommunikation imellem adskillige mio. Stjerneskibe,
samt kommunikationen imellem Rumkommandoen og dens inkarnerede medlemmer. Kor er bemandet
døgnet rundt, og forestår adskillige tusinde "samtaler" i døgnet - klaret af ganske få medarbejdere.
Kommunikationen foregår normalt ad telepatisk vej. Dog
findes der et specielt rum for Lystransmission, d.v.s. at "samtalen" foregår i Lyssprog. Men der findes flere
sprog" at kommunikere på, men det vil ikke være muligt at udtrykke dette i ord, som vil være forståelige for
læserne, så lad os forlade Kor her.
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STJERNESKIBE
Lad os begynde dette afsnit med at slå én ting fast: et UFO er et uidentificeret flyvende objekt! Men
Stjerneskibene, som tilhører Rumkommandoen, er altså ikke uidentificerede - det er De guddommelige
Vogteres fartøjer. Vi kunne også kalde dem for Lysskibe, for de tilhører det Kosmiske Lysets Broderskab.
Stjerneskibe kan rejse igennem tid og rum, uden for tid og rum - altså igennem forskellige dimensioner, og
alligevel er de yderst håndgribelige. UFO'er kan kun rejse i samme dimension - nemlig den fysiske. Alle
andre besøgende er identificerede, fordi de, som arbejder for Det guddommelige Lys, altid identificerer sig
overfor Sirius og Rumkommandoen, som vogter denne del af Rummet.
Der ville ikke være megen ræson i at forsøge at forklare om Stjerneskibenes teknik, men fremdriften af
fartøjerne sker ved anvendelse af den kosmiske urkraft, samt en dybtgående forståelse af loven om
magnetisme, og ikke, som jordiske videnskabsmænd udelukkende kan forestille sig, ved anvendelse af Akraft.
Når principperne for en omdannelse af frekvenser til stof bliver benyttet, kan man fremkalde forskellige
vibrationer, som kan manifesteres i enhver sfære. En ændring af frekvenserne i disse multidimensionelle
fartøjer, frembringer dematerialisering i ét frekvensområde, og materialisering i et andet frekvensområde.
Interplanetariske rejser er mulige igennem en såkaldt frekvensmanipulation af tid/rum relativitet. En
hastighed på 27 gange lysets hastighed er ikke ualmindeligt for disse Stjerneskibe. Oftest passerer de
igennem det negative jord-plan, undervejs til andre planer - andre dimensioner.
På trods af, at regeringers talsmænd benægter Stjerneskibene og UFO'ers eksistens og latterliggør
øjenvidner, har man forsøgt at jagte og beskyde Stjerneskibene, men da Stjerneskibenes bevægelser er
øjeblikkelige, er der ingen skade sket. Regeringerne vil gerne have fingrene i hemmeligheden bag
Stjerneskibenes konstruktion og fremdrift, men det kræver ikke den store fantasi at forestille sig, hvordan
det ville blive misbrugt, så det er ikke aktuelt i nær fremtid.
Der findes mange typer Stjerneskibe, og jeg kender naturligvis ikke dem alle, men jeg vil her beskrive nogle
få og meget benyttede typer.
De største Stjerneskibe - og de mest imponerende og smukke, er de store interstellara stjerneskibe,
moderskibe, som ofte er cigarformede, tallerkenformede eller stjerneformede. De er inddelt i mange etager
og medbringer mange mindre Stjerneskibe, som ofte kommer fra forskellige planeter, Stjerner eller
solsystemer. Der tusinder af passagerer og besætningsmedlemmer på disse skibe.
De interplanetariske Stjerneskibe er også meget store, og kan være tallerkenformede, stjerneformede,
klokkeformede (ældre model), pyramideformede etc. De største af disse Stjerneskibe er også moderskibe,
som med sig bærer uendelig mange mindre Stjerneskibe – rekognoceringsfartøjer, foruden, naturligvis,
mangebesætningsmedlemmer. Besætningen er oftest sammensat af mennesker fra forskellige planeter. De
pyramideformede Stjerneskibe er solar-skibe, hvilket vil sige, at de kommer fra Solen (ét af Solens 12
legemer), fra andre sole eller fra Centralsolen. Stjerneskibet "Astara", Sanat Kumåra's Stjerneskib, har form
som en 8-takket stjerne, mens Stjerneskibene fra Shans indre oftest er klokkeformede (de kan også have
andre og mere "tidssvarende" typer).
De mindre Stjerneskibe, som kun flyver "kortere" ture, f.eks. imellem planeterne i et solsystem, er stadig
store efter jordiske forhold. Og dog er en besætning på 10-12 mand ikke usædvanligt.
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Fælles for alle Stjerneskibene er, at de er meget smukt og komfortabelt indrettet - enkelt, men smagfuldt. På
de store Stjerneskibe findes store auditorier, som er opbygget som de gamle amfiteatre. Store, smagfuldt
indrettede saloner, hvor besætningsmedlemmerne kan nyde hinandens selskab, er også standard på alle
Stjerneskibe. Endvidere har alle besætningsmedlemmer naturligvis deres værelser, og der er bad ombord.
Det er imidlertid ikke samme form for bad, som kendes her på Shan. Det er et strålebad, d.v.s., at der
kommer stråler ud af bruseren. Nogle vil nikke genkendende til det, jeg siger, mens andre vil finde det sært,
at man kan og skal rense sig med stråler. Men her på Shan kan man rense visse former for fast materiale med
ultralyd, og man kan stort set sige, at det er det samme princip. Lyd er også vibrationer.
Belysningen ombord på Stjerneskibene er smuk og indirekte, og synes ikke at komme noget sted fra. Døre
findes heller ikke på skibene, det virker som om væggene flytter sig, når man skal ud eller ind. Men nok om
Stjerneskibe. I meget nær fremtid vil de, som skal blive på Shan i den nye tid, selv få mulighed for både at
se Stjerneskibene og rejse i dem, når de skal besøge solsystemets øvrige planeter.
Meget kort om astro-navigation
Overalt i universet, på alle planeter og Stjerner, findes der mange energifoki. Forestil dig, at der imellem
uendelig mange Stjerner og planeter findes-et netværk af energilinjer - koordinater, forårsaget af kraftige
magnetstrømme. Stjerneskibene flyver på og navigerer efter disse koordinater.
Den principielle teknik i astro-navigation ligger i at etablere kontakt med det æteriske lag på den planet, man
ønsker at lande på. Man skal dog altid nærme sig en planet i dens rotationsretning. Hvis man nærmede sig
planeten imod dens rotationsretning, ville fartøjet blive knust. To legemer, som bevæger sig i samme
retning, har ingen forholdsvis hastighed. Det er som om de begge er stillestående, og således opstår ingen
friktion.
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EVAKUERINGSPLANEN
Der findes en evakueringsplan for Shan, som vil blive iværksat i tilfælde af store naturkatastrofer, polskifte
eller atomkrig. Mio. af mindre Stjerneskibe befinder sig omkring Shans sfære - rede til at evakuere de, som
måtte ønske at blive evakueret. Endnu højere oppe i sfæren ligger kæmpe store moderskibe, på størrelse med
New York og Chicago, hvor jordboerne kan opholde sig, indtil de atter kan landsættes.
Der findes større interstellare Stjerneskibe, men de omtalte modeskibe, som netop er indrettet til et sådant
formål, kaldes Shan-cities (Shan-byer). Hver Shan-city repræsenterer sin sfære, svarende til hver af de
stråletyper, som strømmer til dette solsystem. Moderskibene er inddelt i "etager", og hver "etage"
repræsenterer et udviklingstrin.
Rumkommandoen har kendskab til alle, som netop nu er inkarneret på Shan. De kender den enkeltes
udviklingstrin, "hjemmeunivers", stråletype, familieforhold, opvækst, karma etc. De Stjernemennesker, som
hører til inderkredsen af Rumkommandoen, og som er inkarneret på det fysiske plan, er konstant overvåget.
Uanset om de kender til deres oprindelige identitet, er de overvåget af Rumkommandoen, som nøje følger
deres udvikling, deres handlinger, følelser og tanker o.s.v. Rumkommandoen har fuldt overblik over hvem,
der befinder sig hvor. Det vil sige, at i tilfælde af at en katastrofelignende situation skulle forekomme, vil
ingen blive ladt tilbage, med mindre de selv måtte ønske det! Ingen bliver taget ombord imod deres vilje, for
ingen, som går Lysets vej, forgriber sig på andres frie vilje!
De spørgsmål, som oftest stilles er, om forældre og børn bliver adskilt i en evakueringssituation, og hvad der
i så fald ville ske med dyrene. Det kommer naturligvis an på situationen. Hvis Rumkommandoen
eksempelvis kun har 5 minutter til at evakuere et helt kontinent eller større dele af Shans befolkning, ville
der ikke være tid nok for Stjerneskibene til at lande. De, som måtte ønske at blive evakueret, ville da blive
strålet ombord fra det sted, de befandt sig på det pågældende tidspunkt, d.v.s. at de selv skulle gå ind i
levitationsstrålen, som blev projiceret ned fra Stjerneskibet. I et sådant tilfælde ville mange mennesker gå
over (dø), for kun et fåtal har så meget Lys i auraen, at de kan tåle den kraftige opstrålingsenergi. Børn er
oftest meget renere i auraen end voksne, og vil under alle omstændigheder blive evakueret først, sammen
med andre svage og hjælpeløse. Også dyrene, som er uden andel i den selvdestruktive mentalitet som
hovedsageligt hersker på denne planet, vil blive evakueret i en katastrofesituation.
Der findes fysisk inkarnerede Stjernemennesker, som er specialtrænede og som i en situation som den
ovenstående vil kunne løfte mange mennesker ad gangen i deres aura, og således fungere som "step-down
transformatorer", som altså nedtransformerer den stærke opstrålingsenergi. Disse mennesker lever i total
afholdenhed fra alle verdslige "glæder", for at kunne holde deres aura så ren og højt vibrerende, at de kan
udføre deres opgave. Det er én af mange måder at tjene sine medmennesker på. Nogle af dem har endvidere
til opgave at bygge opstrålingsstationer, hvor de opbygger et specielt energifokus. Disse opstrålingsstationer
vil i tilfælde af en evakuering blive aktiveret, så mennesker kan søge derhen og blive opstrålet, beskyttet af
det pågældende Stjernemenneskes aura.
I en evakueringssituation, hvor Stjerneskibene har tid til at lande vil de, som ønsker at blive evakueret, selv
have mulighed for at gå ombord på Stjerneskibene. I et sådant tilfælde vil alle kunne overleve en fysisk
ombordtagning, for her har Rumkommandoen mulighed for "langsomt" at hæve vibrationerne i
Stjerneskibene, så ingen får aurachock eller går over.
Et nærliggende spørgsmål at stille ville være efter hvilke kriterier menneskerne fordeles på Stjerneskibene.
Ethvert menneske har en grundvibration, som hører til en af de 7 store manifestationsstråler, som strømmer
til dette solsystem. Hver stråle har sin farve - sin vibration. Således har hvert moderskib af de 7 Shan-cities
også sin grundvibration eller stråleenergi, og således bliver menneskerne fordelt, så de føres til et
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Stjerneskib med netop deres specielle grundvibration. Dog vil børn blive ført til specielle Stjerneskibe med
meget høje kærlighedsvibrationer, og med specialtrænede besætningsmedlemmer, som arbejder i
Verdensmoderens bevidsthed.
Vi står overfor meget, meget store planetariske forandringer, og for hver gang der foretages en
atomprøvesprængning, fremskyndes disse forandringer så overgangen til højere dimensioner risikerer at
blive unødvendig hård. Rumkommandoen er i konstant alarmberedskab i tilfælde af at en evakuering skulle
blive nødvendig. I alle tilfælde gælder det om ikke at blive grebet af panik. Alle, som ønsker det, vil blive
taget ombord! Sørg for hver dag at fylde din aura med Det store hvide Lys, Kristuslyset. Det renser og
healer dig, og gør det lettere for dig at kunne tale den stærke opstrålingsenergi - levitationsstrålen, for selv
om det sker i et andet Stjernemenneskes aura, er strålen særdeles stærk.
Under alle omstændigheder, som vor elskede Mester, Kristus Sananda, udtrykker det: "Frygt ikke. Mange
mio. brødre og søstre, som har stor erfaring i evakueringssituationer erfaringer, som de har gjort sig i deres
Sjæles ungdom i andre universer - har stillet sig til rådighed. Ingen vil blive ladt tilbage imod deres ønske.
Også dyr og planter vil blive evakueret, for alle former for liv har lige stor værdi for Skaberen. Ingen har
større værdi end andre! Enhver form for liv er lige højt respekteret og værdsat, for alle er vi af den samme
Skaber. Vær bevidst om det!"
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EN REJSE IGENNEM SOLSYSTEMET
Lad os foretage en rejse igennem solsystemet og se på, hvordan vore brødre og søstre på en del af
solsystemets andre planeter og Stjerner bor, og hvad deres specielle kvaliteter og egenskaber er. Men før vi
påbegynder vores lille rejse, vil vi beskæftige os lidt med planeters væsen og udvikling:
Enhver planet er en inkarnation af et større væsen, hvilket er hvad vi kalder for planetens Ånd. Enhver
planet er, lige som eksempelvis et menneske, også et udtryk for 2 strålekræfter - personlighedens og
Sjælens. Og som beskrevet under et tidligere afsnit har en planet ikke alene et fysisk legeme. Den har
naturligvis også åndelige legemer og chackras. Planeterne er at betragte som chackras i Sollogos' legeme,
medens vi er at betragte som celler i Hans legeme.
Også planeter, Stjerner og Sole reinkarnerer. Når f.eks. en planet overgår (går tilbage) til en åndelig tilstand,
hvilket kaldes at træde ind i en pralaya - en hvileperiode imellem 2 manifestationsperioder, bliver alt stoffet
homogent, og de højere principper overføres fra den "døde" klode til et såkaldt laya-center. Laya-centret er
et neutralt midtpunkt - en eterisk kraft. Atlantiderne kendte til denne kraft, som de kaldte mash-mak, mens
Bulwer Lytton i sin bog om de kommende racer kalder denne kraft for Vril-kraften. Kraften vil atter blive
tilgængelig på Shan - for de kommende racer.
Når en planet skal reinkarnere, vækkes de højere principper fra dens laya-center til live. Alle himmellegemer
bliver efter laya-tilstanden til kometer, og bliver dernæst - efter at have mistet sin hale og være blevet
afkølet, til en beboelig verden. Når den skabende kraft i den kosmiske tanke, Fohat, vækker de højere
principper til live, sættes de kræfter i bevægelse som senere, efter at kometstadiet er tilbagelagt, fører til
dannelsen af en planet. Under en komets vandring forsøger den at bringe sine tidligere livsatomer, som blev
frigjort da den indgik i pralaya-tilstanden, ind i sin egen bane, og dermed sit eget legeme. Dernæst falder den
til ro i sin bane i et solsystem med en tilsvarende vibration, som svarer til dens eget udviklingsniveau - og se,
en planet blev født!
Men lad os nu rejse i tid og rum og besøge vores naboplaneter, der ligesom Shan gennemgår store
forvandlinger, for at kunne tilpasse sig de højere vibrationer og de store ændringer i solsystemet.
Solen
Igennem alle tider er Solen blevet tilbedt af forskellige civilisationer, som f.eks. Mu-folket, atlantiderne,
inca'erne, maya'erne, aztekerne, egypterne og mange, mange flere - ikke fordi, som den jordiske videnskab
hævder, at disse stakler var så primitive og uvidende, at de troede at Gud var eller boede i Solen, men fordi
de vidste, at Solen er det sted, hvorfra Guddommen i dette solsystem, Sollogos, arbejdede. Sollogos er
Solens Ånd, og opretholder hele solsystemet i sin bevidsthed.
Den synlige, fysiske sol er ikke fader til solsystemets øvrige planeter, som det så ofte fortælles, men deres
ældre broder. Enhver esoterisk studerende kender til Den centrale, åndelige Sol, Centralsolen, som er
beliggende i udkanten af Mælkevejen. Centralsolen er at betragte som Faderen. Solen symboliserer
Treenigheden ved 1) Den centrale, åndelige Sol, som svarer til Gud Fader, 2) Solens Hjerte, som svarer til
Gud Sønnen, samt 3) Den fysiske Sol, som svarer til Gud Helligånden. For egypterne symboliserede Solen
(Osiris), Månen (Isis ) og Merkur (Hermes) Treenigheden.
Som tidligere omtalt er Solens legeme sammensat af 12 himmellegemer, eteriske planeter, som befinder sig
under Solens corona. Solsystemet er et atom i større format. Solen er atomets kerne, de 12 eteriske planeter
er kernens protoner, og de 12 ydre, fysiske planeter er elektronerne, som kredser i deres baner omkring
kernen. De 12 eteriske planeter bag Solens corona skaber solsystemets 12 vibrationsniveauer eller parallel52
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universer, og hver af disse 12 eteriske planeter er forbundet med ét af de 12 solsystemer, hvoraf dette
solsystem er det ene. Det er på disse 12 planers øverste planer, nemlig 10., 11. og 12. plan, vi har kontakt
med Mestrene og Rumkommandoen.
Også Solen gennemgår store forandringer i sin forberedelse til de nye vibrationer, og de hektiske aktiviteter,
som har kunnet konstateres på Solen skyldes, at der på Solen er foregået et polskifte. Fra at havre været
overvejende maskulin i sit udtryk, er Solen nu blevet overvejende feminin i sit udtryk. Dette polskifte skete
da Solen passerede ind i stjernekonstellationen Vandbæreren.

Merkur
Merkur kaldes i mytologien også for Hermes-Thoth - Visdommens Fader og Gudernes Budbringer. Det
fortælles, at visse ordener inden for englehierakiet inkarnerede i dette solsystem igennem Merkur.
Merkur er på nuværende tidspunkt ubeboet, fordi den befinder sig i en hviletilstand, men den var en aktiv
planet i det tidligere solsystem. Der findes observationsbaser på Merkur, fordi den befinder sig så tæt på
Solen. Den korte afstand til Solen bevirker, at der er stor kontrast imellem Lys og mørke, hvilket endvidere
bevirker, at der er varmt på den ene side af planeten, og bidende koldt på den anden side. På Merkur møder
man altså kun besætningsmedlemmer fra installationer og baser.
I sin nuværende hvileperiode er Merkur Solens satellit, og dens banes form beskriver netop et kredsløb, som
er typisk for en satellit.

Venus
Venus kaldes i mytologien Afrodite eller Ishtar - kærlighedens gudinde, og planeten opleves i sandhed som
et smukt væsen, indhyllet i en klædning af hvide skyer. Når Solen kaster et kærligt blik på sin smukke
søster, stråler hun af glæde. Når Solens stråler spiller i skyerne, fremtræder den smukkeste aura. Venus er i
sandhed skønhedens og kærlighedens gudinde.
Skyerne omkring Venus er kunstige, og skaber en drivhuseffekt på planetens overflade. Men under disse
skyer, som ikke helt skærmer for Solens stråler, fremtræder en planet i fornem majestæt Venus, mange
Stjernemenneskers andet hjem i dette solsystem.
Venus' planetariske hersker er Den gamle af Dage - Den ene Indvier, Sanat Kuinåra - Flammeherren fra
Venus, og hans guddommelige tvilling, Lady Venus. Sanat Kumåra, som for mange Stjernemennesker er
"vores Fader", har bedt os om at følge Kristus og bistå i fuldendelsen af Hans arbejde, som vi har fulgt (og
følger) ham. Dette ufatteligt store væsen - Den evige Yngling, sidder ved Visdommens Kilde, hvorfra han
ikke længere behøver at drikke, og afstår fra at gå ind i Det evige Lys, indtil alle hans "børn" er vendt hjem.
Venus er Shans alter ego og ældre søster, og Den gamle af Dage, Sanat Kumåra, har for en vis periode
påtaget sig ansvaret for Shans udvikling - udover det ansvar han har for Venus. Sanat Kumåra er i dette
solsystem brændpunktet for Shambhala-kraften - energien for Guds Vilje.
Venus er operationsbase for mange Stjernemennesker, mens de inkarnerer på Shan. En stor del af os har haft
ophold på Venus i mange tusinde år, før vi begyndte at inkarnere på Shan. Derfor rejser vi oftest sammen
med vores venusianske brødre og søstre, når der er intergalaktiske møder på f.eks. Solen eller Sirius.
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Venus er også det permanente hjem for Styrelsen i dette solsystem, bedre kendt under navnet Den
universelle Konføderation, hvis medlemmer består af repræsentanter fra alle planeter i dette solsystem - med
undtagelse af væsener, der er inkarneret på det negative jordplan og derunder altså bl.a. fra Shan.
Konføderationen eksisterer ikke kun i dette solsystem, men også i andre solsystemer i og udenfor denne
galakse.
Konføderationen består af en gruppe af Mestre, kendt som ældre brødre og søstre, som styrer store kosmiske
kræfter, der har at gøre med den kosmiske urkraft. Disse Mestre, som ikke er mange, er elsket og højt ansete
på alle planeter i dette solsystem - med undtagelse af de, som er inkarneret på Shan.
Venus er den næstyngste planet i solsystemet, og er nogle tusinde år forud for Shan i sin udvikling.
Venusianerne er en ædel race. De fleste er, hvad vi her på Shan ville kalde for middelhøje. Flertallet har
lysblondt hår og gyldenbrun hud. De er alle meget smukke og harmoniske, og de ser som regel unge ud.
Hvis man ser et ældre væsen, hvilket er meget sjældent, er det enten fordi den pågældende selv har valgt at
se sådan ud, eller fordi vedkommende - selv efter venusianske forhold, er så gammel og mæt af dage, at
han/hun er ophørt med at gennemgå foryngelse. En levealder på omkring 900 år er ikke usædvanlig.
Vore venusianske brødre og søstre er meget højt skattede i dette og andre solsystemer. De udstråler en
varme, munterhed og en vidunderlig kærlighed. Deres vidunderlige væsen synes at fylde luften, som
vibrerer af kærlighed.
På alle planeter findes der energicentre - vinduer til himlen, som er forbundet med hinanden via "energikorridorer". Således kan man rejse i sit Lyslegeme fra den ene planet til den anden, igennem dette sindrige
netværk af energi-korridorer.
Fælles for de fleste, som har rejst til Venus i deres Lyslegemer er, at de ankom til et energicenter, der tager
sig ud som et cirkulært bygningsværk. Bygningsværket er en del af et centrum i en krystalglitrende by med
dome-formede - og samtidig cirkulære bygninger, men andre geometriske former benyttes også. Kun på
Shan bor mennesket i kvadrater - symbolet for prøvelser/spændinger.
I nærheden af det omtalte energicenter findes det store Soltempel, hvor Maxin-flammen - den kosmiske
urkraft, brænder på alteret. Her afholdes store ceremonier og kosmiske begivenheder, anført af Sanat
Kumåra og Lady Venus. I Soltemplet finder de store indvielser sted, og herfra kan de indviede overføres til
ceremonier på Centralsolen. I dette store Soltempel findes også Den gyldne Solskive - det ældgamle, hellige
symbol på Den åndelige Centralsol.
Et andet yndet sted at besøge, når man gæster Venus, er Krystalbyen. Denne by er bygget af store, smukke
og klare krystaller i alle farver og størrelser. Det er i hvert fald ubeskriveligt smukt.
I Krystaltemplet heales der med krystaller på mange forskellige måder. En af måderne er at stemme et
menneskes åndelige legemer til deres oprindelige grundtone, præcist som et klaver. Alle væsener har en
grundtone, og alle dets chackras svinger i en vis frekvens. Et krystal frembringer en vis toneart - en
frekvens - alt efter hvordan det er skåret, størrelse, art o.s.v. Alt afhængigt af det enkelte væsens
energistruktur udvælges krystallerne, som skal genoprette balancen i et legeme eller et chackra, og de
udvalgte krystaller slås an.
I løbet af Vandbærerens tidsalder vil det ikke være usædvanligt at heale med krystaller, som det har været
praktiseret i umindelige tider i andre solsystemer. Her findes de smukkeste krystal-orgeler - store smukke
orgelpiper udskåret i farvestrålende, rene krystaller. På disse smukke krystalorgeler gives de mest fantastiske
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healingskoncerter. Det har været praktiseret før på planeter, jeg har opholdt mig på før jeg kom til dette
solsystem. Og det har været misbrugt før!
Sanat kumåra og venusianerne har ydet megen hjælp til Shan igennem forskellige tidsaldre og civilisationer
- en hjælp, som hver gang en civilisation har nået sit højdepunkt, blev misbrugt. Alle venter med længsel på
at kunne drage Shan med ind i et universelt broderskab - skal de vente meget længere?
Shan
Denne planet er den yngste planet i solsystemet, og den mindst udviklede. Shan var engang den smukkeste
planet i hele solsystemet og alle, som i tidernes løb havde gæstet Shan, beskrev hendes skønhed i poetiske
vendinger. Man beskrev begejstret hendes solopgange og solnedgange, hendes vegetation, bjergene og
havene - og hendes blå, blå himmel. Hun var i sandhed en strålende skønhed, denne blå planet. Når hendes
skønhed omtales i datid skyldes det, at skønheden er falmet. Shans aura er grumset og- snavset, og omgivet
af et tykt bælte af negativitet. Også hendes fysiske legeme er voldsomt forurenet, og det eteriske legeme,
sundhedslegemet, er slapt og hullet, så hun hverken er beskyttet imod sygdomme eller skadelige strålinger
fra Rummet.
De fleste civilisationer på Shan er aggressive og krigeriske. De opfatter sig selv som civiliserede, selv om
vold, krig, selvmord, hungersnød, forurening og underudvikling - noget, som er helt ukendt på solsystemets
øvrige planeter, er en del af deres dagligdag. Shan-boerne opfatter ikke sig selv som ét folk, men som
forskellige folkeslag, hvoraf de stærkeste er de overlegne, som misbruger deres styrke til at undertrykke de
svageste.
Igennem lange tider har solsystemets øvrige beboere været tilskuere til, at en planet valgte at gå sin egen
undergang i møde. Først da Shan-boerne begyndte at opsende satellitter, og sende bemandede rumskibe til
Månen, kunne sagen bringes op i Det galaktiske Råd og Saturn Tribunalet, fordi Shan nu for alvor var blevet
en trussel imod den universelle fred. Der blev foretaget en afstemning om Shans fremtid, og meningerne var
delte. Nogle mente, at det var på tide at forvise Shan fra solsystemet og sende hende ud i Rummet; fordi
Shan-boerne var så depraverede og langt bagud i deres åndelige udvikling, at planeten ikke længere kunne
følge med solsystemets udvikling. Andre mente, at Shan burde have en sidste chance. Det blev omsider
vedtaget at give Shan en sidste chance på den betingelse, at udviklingen blev accelereret voldsomt op.
Mestrene og de åndelige vejledere fik endnu mere travlt end de i forvejen havde, og inkarnerede
Stjernemennesker fik pålagt endnu større opgaver og beføjelser, og dermed større ansvar. Alle vedtog at
gøre en større indsats på alle områder.
Findes der andre eksistenser end de mennesker, som lever på Shans overflade? Ja, i Shans indre findes, som
på visse andre planeter, underjordiske byer, som er beboede. Overlevende fra tidligere mennesketyper, som
"Bigfeet", cykloper, atlantider, fuglemennesker, løvemennesker, hundemennesker, kattemennesker etc.,
bebor Shans indre, omkring det jordiske Shambhala. Overalt på planeten findes underjordiske byer, hvoraf
de fleste er forbundet med hinanden.
Hvordan kunne disse "fortidsmennesker" overleve de store naturkatastrofer? Hu-mennesker og Eva'er
(omtales i næste afsnit) flygtede ned i de underjordiske byer. Cykloperne og atlantiderne blev hjulpet ned i
de underjordiske byer umiddelbart før naturkatastrofernes begyndelse. Den opvakte esoterisk studerende vil
omgående sætte spørgsmålstegn ved dette postulat, men min opgave er ikke at overbevise men at
videreformidle. Der findes paralleluniverser sideløbende med dette univers, hvor både fortid, nutid og
fremtid eksisterer, men da mennesket er vant til at tænke lineært, har det svært ved at forstå og acceptere
dette faktum.
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Der lever imidlertid mange forskellige mennesketyper på flere forskellige planer i Shans indre. Indgangene
til de underjordiske byer kendes kun af de få udvalgte. Til forskel fra menneskene på Shans overflade, har
Shans indre beboere stjerneskibe, så de kan besøge andre planeter. De flyver enten ud ved polerne, eller
igennem Shans chackras eller eteriske vinduer.
Shans chackras er, som hos mennesket, beliggende hvor mange nadier eller meridianer krydser hinanden. De
7 store chackras er geografisk beliggende som følger: kronchackra i Tibet, pandechackra i Sydamerika,
halschackra i USA, hjertechackra tidligere fokuseret i England, men nu ved at skifte til et højere plan,
hvilket vil sige, at det aktive niveau i hjertecentret geografisk vil være beliggende i Skandinavien.
Forståeligt nok stilles spørgsmålet, om England da ikke længere vil være en aktiv del af hjertecentret. Jo, at
et højere niveau i hjertecentret aktiveres betyder ikke, at der lukkes af for de allerede udviklede planer. Det
betyder blot, at selve fokus vil være placeret andetsteds! Solar plexus vil være fokuseret i Australien,
sakralchackra i den sydligere del af Afrika, og rodchackra i Indien. Men Shan har, som mennesket, derud
over mange mindre chackras, som omtales som eteriske vinduer eller vinduer til himlen. Nogle af Shans
chackras har geografisk ændret position, hvilket skyldes, at der findes forskellige bevidsthedsniveauer i
chackraerne, og at bevidsthedsniveauet er blevet hævet i nogle af chackraerne. Eksempelvis var området for
Shans solar plexus tidligere Mellemøsten.
Som på alle andre planeter findes der mange pyramider på Shan, men de største pyramider findes i Shensiprovinsen i Kina, og når disse udgraves, vil de største åbenbaringer nogensinde i Shans historie afsløres!
Som et resultat af den stadig stærkere indflydelse og påvirkning fra Broderskabet omkring Shan og fra andre
planeter, ser man tegn på opbrud og opgør med gamle normer og mønstre. Flere og flere mennesker får
øjnene op for, hvad der foregår omkring dem. Der kæmpes for friheden i Østlandene, og der sker i skrivende
stund større og større tilnærmelser imellem øst og vest. Overalt rejser mennesker sig i kamp mod
undertrykkelse af deres menneskelige rettigheder - deres frihed. De får øjnene op for, at de har magten til at
ændre på tingenes tilstand - at de er magten. Det næste skridt må blive at bruge denne nyopdagede magt til
at hjælpe andre undertrykte i deres kamp for frihed og et bedre og mere menneskeværdigt liv.
Men vigtigst af alt: Der synes at spredes mere og mere Lys på Shan. Her og der ses strålende Lysglimt endnu langtfra nok, men stadigt voksende. Hvis hver eneste Lysbærer sørger for med sit Lys at tænde andres
Lys, vil en strålende kæde af Lys snart oplyse hele Shan, og det vil gå op for menneskeheden, at de er ét folk
med samme oprindelse, som vandrer mod Lyset og en ny begyndelse - begyndelsen på Den gyldne
Tidsalder!
Massar
Massar - den røde planet. Ifølge mytologien også Ares, guden for krig, vold og ødelæggelse. Og som
sædvanligt er den jordiske opfattelse/mytologi temmelig ensidig og negativ, idet Ares også var kavaleren,
elskeren og danseren. Men beboerne på Massar er bekendte med den jordiske mytologi og er glade for at
kunne sige, at den eneste form for voldsomhed, som foregår på Massar, er deres evindelige kamp med
naturelementerne. Denne kamp har stået på siden planeten Lucifera sprængte sig selv i luften, hvilket
forårsagede, at Massar blev slynget ud af sin bane. Dengang var Massar udsat for død og ødelæggelse, og de
måtte til stadighed forsvare sig imod angreb fra Lucifera og "Rum-pirater".
På Massar ses rester af store civilisationer, og det er tydeligt, at planetens civilisationer har eksisteret her i
lange tider. Udover rester af tidligere civilisationer, er planetens overflade øde. Men planeten er ikke uddød.
Der findes kæmpe skakter, som leder ind til planetens indre. Al beboelse og industri ligger under planetens
overflade. De fleste stjerneskibe, som benyttes af Konføderationen, fremstilles her.
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Massar har en høj alder, og civilisationen er meget gammel. Men selv om civilisationen er meget gammel, er
den yderst vital og med en gennemslagskraft, som har skabt et folk og en race, som til alle tider vil overleve.
Og jeg kan forsikre læserne for, at vore brødre og søstre på Massar ikke er små grønne væsener med
stilkeøjne og antenner på hovedet. De er høje, smukke og velbyggede - nærmest atletiske, med blondt hår.
Også de er vældig muntre og humoristiske.
På Massar arbejder alle mennesker, men de arbejder kun med det, de har lyst til og er kvalificeret til.
Arbejdstiden beløber sig til ca. 4 timer. Resten af tiden er fordelt på familie og fritidsaktiviteter. Det er et
meget harmonisk folk, og der hersker ro, glæde og tilfredshed på Massar.
Jupiter
Jupiter - i mytologien Zeus, som vist blev mest kendt for sine forførerevner og sine evner til at
gennemtrumfe sine ønsker uden skrupler.
Jupiter er et enestående syn med sine mange måner, som kredser omkring den. Nogle er kunstige, andre er
naturligt skabte. Jupiter er nærmest et solsystem i sig selv, med alle sine satellitter. Så vidt jeg er orienteret,
er de eneste af Jupiters satellitter, som er beboede, Io og Ganymedes.
En flimrende tåge samt lyseffekterne, som forvrænges af Jupiters glødende kraftfelt, skjuler den virkelige
Jupiter. Her ses mægtige skyformationer, store landmasser og kæmpe have, og her finder vi den ældste
civilisation i hele solsystemet. Luften på Jupiter er let som æter og vibrerende - den både føles og er
regenererende, og atmosfæren har en gylden farve. Her residerer de, som styrer menneskets udvikling i
denne sektor af Rummet.
På Jupiter dvæler Adam-racen - store, majestætiske, lyshårede væsener, hvis hud har en gylden udstråling.
Jupiter er hjemmet og vuggen for mennesket i dette solsystem - og fødestedet for det menneskelige liv på
Shan. Men der bor også andre mennesker i Jupiter-systemet, end de før omtalte høje, lyshårede væsener. Der
bor både høje, mindre høje mennesker og dværge. Dette skyldes de tidligere omtalte ulykker, hvor disse
evakueres, bl.a. til Jupiters måner. De er så at sige Jupiters adoptivbørn.
De, jeg har arbejdet sammen med fra Jupiter i denne inkarnation under healings, har hovedsageligt arbejdet
fra det æteriske plan - i denne forbindelse med regeneration af celler. Lægerne og healingsteknikerne fra
Jupiter er i det hele taget meget dygtige - langt over almindelig jordisk standard og fatteevne, når det gælder
ændringer i den æteriske skabelon (dublet). Her udføres intet mindre end mirakler.
Saturn
Saturn er mest kendt som "karma-planet" i astrologien, og som Chronos i mytologien. Men Saturn er andet
og mere end det, idet den er læreren. Saturn er på mange mader af største vigtighed, idet den danner bro og
er kontakten imellem den indre del af solsystemet, og det universelle solsystem, hvoraf Uranus, Neptun og
Pluto er en del.
På Saturn bor Vogterne i dette solsystem. De mest fremherskende kvaliteter hos denne civilisation er
medfølelse og en alt omfattende forståelse. Her lever en civilisation, hvis essens er et liv i total harmoni og
balance, igennem deres forståelse af de store love om årsag og virkning karmaloven, men i dens dybeste
betydning. De er loven.
Disse fantastiske væsener fra Saturn indtager en særstilling i denne galakse. Det siges, at de - formentlig en
større del af dem - har opnået udødelighed. De ældste skabende Guder, hvoraf Saturns Herre er en af dem,
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siges at være selvfødte. Efter min forståelse betyder det, at de har opnået udødelighed, at de til stadighed
fornyer sig selv - at de kan regenerere til fuldkommenhed.
Saturns maner er rekreationsområder, fordi de befinder sig i ringene af glitrende Lys fra kraftfelter, som på
Shan beskrives som ringe.
Karmas Herrer har deres sæde i Saturn Tribunalet, men er underlagt en endnu større Karmas Herre på Sirius.
Saturn - Tidens Hersker - Tærskelens Vogter.
Uranus
Uranus er som sagt en del af det universelle solsystem.
Uranus var i mytologien den himmelske Gud som tog Gaia, Jordens Gudinde og hans søster, til ægte.
Uranus blev imidlertid kastreret og overvundet af sin søn Chronos - tiden.
Uranus er en af de tre syntese-skabende planeter, hvor igennem Sirius influerer på dette solsystem. Og hvor
beboerne på Massar forestod fremstillingen af de fleste af Konføderationens Stjerneskibe, sørger uranierne
for veluddannede navigatører til flåderne i mange galakser. På Uranus finder vi også nogle af de største
læreanstalter i hele solsystemet. Uranierne er en race, som er kendt for deres skarpe vid og iagttagelsesevne.
De synes altid at evne at finde drivkraften eller kernen i alt: mennesker, dyr, maskiner, energier etc.
Uranierne er altid på opdagelse og foretager mange strejftogter til de yderste områder af universet, og lader
bag sig en vidunderlig planet, som er et af de skønneste rekreationsområder i hele solsystemet. Uranierne har
stor ekspertise og erfaring på mange områder, og er f.eks. i stand til at styre ionosfæren, hvilket gjorde det
muligt at skabe en stor park i udkanten af solsystemet.
Byerne på Uranus ligger meget spredt, og hele atmosfæren ånder fred og ro. Selve luften virker healende, og
uendelig mange besøger Uranus for at hvile ud og slappe af. Der findes kun lidt vand på Uranus, men skyer
sørger for tilstrækkelig forsyning. Der findes små bugter og indsøer langs kysten af planetens eneste hav.
Uranus er også en fryd for øjet med sine smukke landskaber med bølgende enge og blidt vajende skove.
Mange af Jordens "adoptivbørn". som virkelig har udviklet sig i en heldig retning, har accepteret et tilbud
om at inkarnere på Uranus i fremtiden, hvor de vil få mulighed for at videreuddanne sig på de højere
læreanstalter og forberede sig til et liv og/eller arbejde udenfor det universelle solsystem. Naturligvis vil de,
som kom hertil som "dumpere", aldrig kunne indhente den udvikling, deres brødre og søstre har gennemgået
i mellemtiden på hjemmeplaneten, men de får mulighed for at genopfriske tidligere evner og færdigheder,
for derefter at kunne fortsætte deres udvikling i et solsystem, som svarer til deres udviklingstrin.
De fejltrin, de måtte have begået, har de betalt prisen for, og deres erfaringer vil være til stor gavn og nytte
for andre Sjæle i fremtiden. Og således drager vi alle nytte af egne og andres fejltrin.
Neptun
Denne planet er beboet af store bevidstheder, som fra deres højere planet forsøger at inspirere og påvirke
mennesker, somer sensitive og fint vibrerende. Eksempelvis har de største komponister og musikere været
særdeles sensitive overfor Neptuns højere og fineste vibrationer. Skønhed er
Neptun-boernes største talent, som de beriger mange planeter med.De udfører mental kunst, og skaber i
mentale billeder - også i skyer, luft-elementet.
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Neptun - i mytologien den skæggede Gud med sin trefork, havenes Gud og altså forbundet med vandelementet, som henhører under astralplanet - følelsesplanet. Neptun-energien har af eksoteriske astrologer
altid været forbundet med isolation, eskapisme, narkomani, alkoholisme, statshospitaler etc. Dette er
imidlertid menneskelige skyggesider, som kommer til udtryk under Neptuns subtile indflydelse - og altså
ikke et udtryk for planeten selv!
Neptun er imidlertid én af de mest subtile og derfor en af de mindst forståede planeter af Shan-boerne.
Neptun er én af de tre synteseskabende planeter, hvor igennem Sirius influerer psykisk på hele dette
solsystem. Neptun har et 7. stråle element, hvilket er medvirkende til at gøre den syntese-skabende. Det er i
forbindelse med dette 7. stråle element, den guddommelige alkymi finder sted, hvor vand forvandles til luft.
Vand er i sit højere aspekt krystaller, og krystaller hører til luft-elementet! Altså, når mennesket har
forvandlet sine følelser til ren kærlighed, medfølelse og barmhjertighed, hæves energien fra solar plexus
(astralplanet) til hjertecentret (det buddhiske plan) - luftelementet.
Hele atmosfæren på Neptun gløder med en elektrisk blå farve. Alt liv er gjort af den højere æter, og denne
planets evolution følger en helt anden linje end den, som er kendt på Shan, og i øvrigt på flere andre af
solsystemets planeter.
Neptun er opbevaringssted for Solflammerne - for den Universelle Bevidsthed.

Pluto
I den jordiske mytologi er Pluto (Hades) hersker over underverdenen og den, som bortførte den unge
Persephone, datter af forårets Gudinde, Ceres - den, som giver og bevarer liv, som giver næring til alt liv.
Underverdenen symboliserer vores egen underbevidsthed, og de, som enten igennem psykiske sygdomme eller som igennem den største psykiske smerte (forårsaget af sorg, adskillelse etc.) gennemgår
Persephone/Hades-erfaringen. De, som på den ene eller den anden måde erfarer deres psykes yderste
grænser, vil som Persephone eller Hades blive enten dronning eller hersker over underverdenen. Hvis de
"vender tilbage" fra underverdenen, vil de kunne færdes ubesværet imellem den ydre og de indre verdener
og guide de, som besøger underverdenen.
Plutos energier står for "død" og forvandling, og planeten har at gøre med atomkraft og radioaktivitet.
Mennesket på Shan, som ikke har kendt til eller forstået loven om årsag og virkning, har altid skubbet
ansvaret fra sig ved at vende tingene på hovedet.
Et tydeligt eksempel derpå er Plutos opdukken i 1930, som mange vælger at fortolke som værende årsag til
atomalderen. Men "lige tiltrækker lige", har vi lært, og da mennesket valgte at gøre Shan radioaktiv, tiltrak
det vibrationer af denne art - Plutos vibrationer, hvorfor Pluto blev synlig. "Bedrevidende" vil smile
overbærende og sige, at så simpelt er det hele nu heller ikke, men JO, alt i Skaberens univers er såre simpelt,
og ALT er underlagt loven om magnetisme.
Det er endvidere interessant at bemærke i forbindelse med Plutos tilsynekomst, at der pludselig forekommer
hyppige sygdomme, som stråleskader, kræft og AIDS - alle tre er sygdomme, som indvirker på cellernes
struktur. Al den stråling, vi er udsat for, virker tilintetgørende, hvilket er et andet aspekt af Pluto-energien.
Naturligvis kan man, hvis ens vibrationer er tilstrækkeligt høje, neutralisere strålingen, og man kan igennem
en højnelse af éns vibrationer lære at tåle større stråledoser. Eksempelvis kan der, hvis et menneske har haft
nærkontakt med Stjernemennesker/Rumfolk, måles radioaktivitet over kroncentret.
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Men lad os se på Pluto fra en anden synsvinkel. Pluto ligger for nuværende yderst i solsystemet, længst væk
fra Solen, og er én af broerne til Rummet. Pluto er et goldt ørkenlandskab, med klitter og sandbanker af
bleget, hvidt sand. En tilsyneladende øde planet, men søger man mod planetens ækvator, ser man stor
aktivitet og travlhed.
Plutoniernes evolution er af en sådan karakter, at den er uforklarlig i et et forståeligt sprog, men her findes
store havne for Stjerneskibe, og her losses og lastes den mærkværdigste last. Her mødes fartøjer fra
hundreder af forskellige sole, og her mødes væsener fra alle dele af galaksen ansigt til ansigt.
Og bag Pluto ......
Millioner af km. fra Pluto ligger en Stjerne - Alpha Nova, som engang hørte til i et fjernt solsystem, som fik
et tragisk endeligt. Alpha Nova, som havde taget alle advarsler alvorligt, kunne igennem sit store kendskab
til loven om magnetisme frigøre sig fra solsystemet, og begyndte sin lange vandring. Denne vandring vil
først slutte, når Alpha Nova har fundet sin plads i et solsystem med en tilsvarende vibration. Med hjælp fra
Procyon-civilisationen vil Alpha Nova blive en del af et nyt solsystem, som vor Skaber er i færd med at
skabe.
Alpha Nova er galaksens største handelscenter. Her findes kæmpe landingsramper til gigantiske Stjerneskibe
- handelsskibe. Disse er for store til at kunne komme i berøring med planeternes æteriske lag, idet den
magnetisme (kosmiske urkraft), som benyttes til at drive disse store skibe, er så kraftig, at skibene aldrig vil
kunne forlade en planet uden at rive et stort stykke af planetens æteriske lag med sig.
Lasten fra disse kæmpe Stjerneskibe bliver transporteret videre til Pluto med mere almindelige fartøjer. Her
kan man også se de legendariske Stjerneskibe fra Stjernesolen Procyon, hvis teknologi og evolution er den
mest avancerede overhovedet. Procyon-civilisationen er mere end 50 mia. år gammel.
Som Kadar Mon-Ka, Mars' planetariske hersker og øverste i Saturn Tribunalet, har udtrykt det: "Herfra kan
man se Evigheden. For i mere end 20 mega-mia. af års rumrejser har man endnu ikke fundet nogen ende."
Piscis Austrinus
Piscis Austrinus, som er et stjernebillede beliggende imellem de 2 stjernebilleder Capricorn og Aquarius,
kommer til at spille en stor rolle rent energimæssigt i forbindelse med Shans indvielse, og i forbindelse med
de nye energier, som vil strømme til dette solsystem.
Og med denne bemærkning vil jeg slutte vores rejse igennem tid og rum. Jeg håber, at rejsen har været
inspirerende og oplysende, og at den har givet stof til eftertanke.
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KOSMISKE RÅD
Saturn Tribunalet
Solar Tribunalet har sit sæde på Saturn. Dette er regeringssæde for politik og justits i den sektor af Rummet,
som Shan er en del af.
Hver planet i dette solsystem er repræsenteret ved et medlem i Rådet, og det siges, at omkring 700
delegerede fra beboede i denne galakse deltager i Rådet.
Den nuværende formand for Saturn Tribunalet er den højt elskede Kadar Mon-Ka. For mange jord-år siden
blev Mon-Ka nomineret til denne stilling, hvilket han accepterede. Kadar er en titel.
Kadar Mon-Ka er planetarisk hersker på Massar, og samtidig med hans forpligtelser overfor Massar (Mars),
var han tidligere denne planets repræsentant i Tribunalet. Han er nu Shans uofficielle repræsentant i
Tribunalet, og en meget varm talsmand herfor. Hans talegaver og hans kærlighedsevne er legendarisk i hele
galaksen.
Kadar Mon-Ka var, som de fleste andre store bevidstheder og Mestre, tidligere inkarneret på Shan. Hans
seneste inkarnation var som hersker over den gamle Inca-by, Machu Picchu i Peru, den legendariske
Viracocha. Han er en umådelig, universel Sjæl. Kadar Mon-Ka leder også den intergalaktiske base (er
øverste ansvarshavende) i Sydamerika, som er forbundet med Massar på en måde, som det ikke er tilladt at
omtale her.
Det galaktiske Tribunal
Det galaktiske Tribunal har sit sæde bag Stjernesolen Aldebaran, som er beliggende i stjernebilledet Tyren.
Et vidunderligt, smukt væsen ved navn Kla-La, som er videnskabsmand og pyramidemester, er den øverste
leder i dette tribunal.
Kommandør Soltec er rådgiver i videnskabelige anliggender i Det galaktiske Tribunal. Soltec er kommandør
på Stjerneskibet "Phoenix", hvor man arbejder med astrofysik, samt med andre avancerede videnskaber, som
endnu er ukendte på Shan. Soltecs navn vidner om hans talent for at styre og arbejde med de voldsomme
solenergier. Han har sin oprindelse i stjernebilledet Centaurus, og er, som de fleste af sine brødre, meget
humoristisk.
Det galaktiske Råd
Det galaktiske Råd har sit sæde på Terminus Hatonn i Andromeda-galaksen. Kommandør Hatonn er et af de
ledende organer i dette Råd, samt i den intergalaktiske base, som ligger i Nordnorge.
Den interplanetariske Konføderation
Den interplanetariske Konføderation omfatter 10 ud af 12 planeter i dette solsystem. Den består af et
åndeligt hierarki, bedre kendt under navnet Det store hvide Broderskab, under ledelse af Mesteren Kristus
Sananda.
Planeternes konføderation har en flåde på mange tusinde stjerneskibe, og et tilsvarende antal
besætningsmedlemmer, som ledes af kommandør Ashtar Sheran. Den galaktiske Konføderation har en stor
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del af sin flåde på stand-by, under midlertidig ledelse af Ashtar i tilfælde af evakuering. Jeg kan tilføje, at
Rumkommandoen har en flåde totalt på flere mio. stjerneskibe.
Det planetarisk koordinerede Netværk
Netværket er repræsenteret ved Vogterne, Føderationen, Konføderationen samt Det universelle lysets
Broderskab, hvorunder også Ashtar- og Jupiterkommandoen henhører. Enhver vigtig sag som angår Shans
sikkerhed, inklusiv evakueringsplanen, går gennem Den interplanetariske Konføderation. De universelle
love forbyder enhver indgriben fra andre, medmindre den interplanetariske eksistens og udvikling er truet.
Den galaktiske Overvågning (Galactic Survey (GS»
Den galaktiske Overvågning (herefter kaldet GS), som består af eksperter inden for forskellige videnskaber,
er ansvarlige for kolonisering af planeter. Der findes endvidere medarbejdere inden for GS, som er eksperter
på mere end ét felt. CS var ansvarlig for kolonisering af planeterne i dette solsystem for mio. af år siden.
Dengang boede menneskene på Jupiter, og havde kendskab til Konføderationen.
Når en planet er ved at være rede til kolonisering, overvåges den af CS, som, med accept fra Den
planetariske Vogter, lander på planeten og tager forskellige prøver. Man finder ud af hvilke former for
vegetation, der kan vokse på planeten, samt hvilke former for liv, som kan leve på planeten. Efter nogle mio.
år er planeten rede til at blive koloniseret.
Konføderationen vidste imidlertid ikke, hvad de skulle stille op med Shan. De undrede sig over, at de
livsformer, som fandtes på Shan, var onde og hensynsløse overfor hinanden. Der var en kamp naturrigerne
imellem. Der var i det hele taget mange mærkværdige omstændigheder omkring Shan, så CS besluttede, at
der kun måtte sendes få frivillige af sted, som var bekendt med og villige til at løbe den risiko, der var
forbundet med at kolonisere Shan.
De første børn, som blev født af kolonister på Shan, havde ikke de samme mentale evner som forældrene.
Nyfødte i andre verdener kan normalt gå meget kort tid efter fødslen, og de kan huske deres tidligere liv,
men disse børn kom så at sige til verden tomhjernede, og skulle oplæres i alt. En anden markant forskel var,
at mens forældrene kommunikerede via mental telepati, havde børnene ingen færdigheder eller evner i den
retning.
Senere blev andre frivillige bragt hertil, men det samme gentog sig. Børnene udviste en usædvanlig adfærd,
både hinanden imellem og overfor forældrene. GS havde som sagt været forsigtige med antallet af frivillige
på grund af den dyriske og aggressive holdning livsformerne imellem på Shan. Nu udviste kolonisternes
afkom de samme karakteristika, mens deres forældre stort set forblev uændrede. Jord-børnene opførte sig
som dyrene i denne verden. De spiste hvad som helst, inklusiv hinanden, hvis de var sultne nok.
CS ønskede at fortsætte med at overvåge de børn, som ville vokse op i de efterfølgende generationer, og
oprettede bemandede overvågningsstationer på Shan. Men hvad der end påvirkede Shan-boerne, begyndte
det lidt efter lidt at påvirke besætningsmedlemmerne. De blev pirrelige og aggressive, og begyndte at snerre
ad hinanden. GS fandt da hurtigt ud af, at denne usædvanlige adfærd begyndte efter at
besætningsmedlemmerne havde været udstationeret i omkring 9 mdr., hvorfor disse blev afløst efter 6 mdr.
Efter nogle målinger på Solen og i Shans ionosfære fandt man ud af, at den usædvanlige adfærd skyldtes
planetens kemiske sammensætning. Shan var udsat for nogle meget kraftige og skadelige lambda-stråler fra
Solen, og der var en utilstrækkelig mængde af gasarten Xenon i Shans ionosfære, som netop skulle beskytte
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imod de skadelige stråler. Denne kombination af faktorer forårsagede blokeringer i hjernens
hukommelsescentre, som en del af en genetisk mutation.
Dette fik GS til at erklære Shan for karantæne-område, og alle fremmede besøgende blev advaret imod at
lande på planeten. Der findes stadig på Shan en meget vidtrækkende 9 mdr. cyklus, som griber om sig på
mange planer, og som indvirker på os alle. Blot 9 mdr. bestråling var tilstrækkeligt til at skabe den
aggressivitet, som var normal for alle livsformer på Shan. De fleste kolonister besluttede sig for at forlade
Shan. Herefter skete store geologiske forandringer i form af jordskælv og store oversvømmelser, og nye
landmasser dukkede op - rede til at modtage nye livsformer.
Efter de geologiske forandringer blev et lille antal af de primitive Eva'er - en dyrelignende race fra
Antares-systemet i stjernebilledet Skorpionen, bragt til Shan. De gik oprejste og var rimeligt intelligente, og
i stand til at træffe selvstændige beslutninger. Meningen var, at de skulle formere og udvikle sig, og
yetierne, som de nu kaldes, trivedes vel på Shan.
Da Shan tog endnu et skridt i sin udvikling, var også Eva'erne rede til videreudvikling. Repræsentanter fra
Adam-racen kom hertil fra Orion-systemet, for at hjælpe med til at frembringe nye arter. De valgte at gøre
dette igennem kunstig insemination af Adam-gener (RNA/DNA) i de feminine Eva'er. Således blev der
skabt mutanter af afkom, som hverken var helt menneske eller dyr. Disse fik navnet "Hu-man"
dyremennesker.
Eva'erne og Hu-menneskene havde på et tidspunkt ikke længere lyst til at deltage i en videreudvikling af
mere avancerede arter, og begyndte at gøre oprør. Adam-racen og forskerne forlod skyndsomst planeten,
fordi de følte sig truede.
Soltribunalet var imod enhver indblanding i Shans normale udvikling, men her stod de overfor primitive
arter, som nægtede at videreudvikle sig. Det blev herefter besluttet, at Shans magnetfelt skulle ændres. Men
Eva'erne var forberedt på dette, og havde bygget tunneler og boliger inde i jorden, hvortil de flygtede, da
polskiftet fandt sted. De bragte sig selv i en dvalelignende tilstand i Antarktis-området, hvorfra de den dag i
dag dukker op af og til.
Det er altså ikke fri fantasi, nar der fortælles om "afskyelige snemænd", Loch Ness-uhyret, grønne
mennesker fra landområder i Shans indre, og andre former for væsener, som ikke er kendt af Shans
nuværende befolkning.
Det kan synes ubarmhjertigt at Eva'ernes manglende interesse i at videreudvikle sig skulle resultere i et
polskifte, men da drivkraften til enhver form for liv er udvikling, kan det måske lette på forståelsen. Fordi
Hu-menneskene nedstammede fra: denne dyrelignende race, var kun en lille procentdel i stand til at opnå
den åndelige bevidsthedstilstand, som var opnået af de rene mennesketyper på nabo-planeterne. De fleste af
dem var ude af stand til at opnå en højere udvikling, og kunne derfor ikke overleve som race.
CS dækker et meget stort arbejdsområde. Igennem de mio. af år, hvor de har forestået kolonisering og
overvågning af planeter, har de opnået stor ekspertise, men det har absolut ikke været smertefrit at opnå
denne ekspertise. Der har hvilet - og der hviler stadig - et meget stort ansvar på denne afdeling.
Regnbuerådet
Regnbuerådet - Rådet for de 12, har specielt med Shans affærer at gøre. De tilrettelægger og beslutter bl.a.
hvilke lærere, som skal inkarnere på Shan, samt hvilken viden der må frigives og hvilken undervisning der
kan/må gives. Øverste leder af dette råd er Kristus Sananda. I virkeligheden består Rådet af et eksoterisk
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såvel som et esoterisk råd, som hver tæller 12 medlemmer, altså i alt 24 medlemmer. Den eksoteriske del af
Regnbuerådet rapporterer til ledelsen på Venus, mens den esoteriske del af Rådet rapporterer til ledelsen på
Sirius.
Regnbuerådet tæller mange kendte og elskede Sjæle - Sjæle, som er elsket for deres storhed, både som
inkarnerede såvel som diskarnerede. En af de i åndelige kredse mere velkendte Sjæle er den højtelskede
White Eagle. Rådet tæller i øvrigt adskillige "Soldanslærere".
Få kender til Regnbuerådets eksistens, og meget lidt kan og må siges om dette Råd og dets arbejde, indtil
Rådet træder frem for den enkelte discipel eller indviede.
Det karmiske Råd
Meget er blevet skrevet og sagt om Det karmiske Råd, men da jeg er blevet bedt om alligevel at nævne
Rådet under dette afsnit, vil jeg meget kort omtale dette for menneskeheden så vigtige Råd.
Det karmiske Råds funktion er bl.a. at tage hver enkelt individs inkarnation og karma op til fornyet revision,
i særdeleshed når en inkarnation er bragt til ende. En ny inkarnation planlægges under hensynstagen til
individets karma, de mennesker, som karmaen skal afvikles sammen med, gruppekarma, landekarma og
mange andre faktorer. Forinden har individet fået forevist, hvad der under inkarnationen blev vel udført,
hvad der blev ladt ugjort, hvad der kunne være gjort bedre etc. Herefter planlægges hvilken undervisning og
træning individet har brug for, inden det går ned i en ny inkarnation - til nye prøvelser, og for at gøre flere
og nye erfaringer. Hovedårsagen til at vi inkarnerer (uanset hvilket plan) er jo som bekendt for at høste
erfaringer og derigennem videreudvikle os.
Det karmiske Råd sørger ikke alene for at karma afvikles, men sørger også for at den enkelte ikke påtager
sig en større arbejdsbyrde (afvikling af karma og udvikling) end han/hun kan overkomme. Her afvejes og
afbalanceres det gode og det slette, vi har tænkt, sagt og gjort i hver enkelt inkarnation. Det vil bl.a. sige, at
hvis et menneske har handlet slet og at det i samme inkarnation har indset dette og har bedt om tilgivelse
herfor, behøver han/hun ikke nødvendigvis at gennemleve en tilsvarende situation, hvis handlingen ikke er
blevet gentaget siden.
Det karmiske Råd for Shan er repræsenteret ved 7 store kosmiske væsener - opstegne Mestre, under ledelse
af Karmas Herrer, som i dette solsystem har sit sæde på Saturn. Karmas Herrer i dette solsystem står under
en større Karmaherres herredømme på Sirius. Vi beherskes af Karmas Herre fra Sirius.
Det karmiske Rad træder sammen 2 gange årligt, nytårsnat/dag og den 1. juli, på det æteriske plan over
Grand Teton Mountain i USA.
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WALK-IN's
Uendelig mange har talt og fortalt om "walking-in" - uendelig få ved hvad det vil sige at overtage et andet
menneskes krop og hvordan det sker, og uendelig få kender de kriterier en sådan handling er underlagt!
Først og fremmest er det dybt beklageligt at opleve, at "walking-in" er et begreb, som benyttes i flæng - her
skelnes ikke imellem en regulær besættelse og en "walking-in". Dernæst er det beklageligt at opleve, at
denne dybt seriøse - og meget svære overførsel og sammensmeltning - er blevet et ønskværdigt
modefænomen. Mange åndeligt søgende får ved forskellige "channelings" at vide at de er walk-in's, hvilket
ofte kun er delvist sandt, idet deres personlighed på et tidspunkt i deres udvikling er blevet overtaget af en
anden del af deres Højere Bevidsthed. Endvidere er kanalernes esoteriske viden ofte mangelfuld, hvilket ofte
resulterer i misinformation af deres klienter - i et par tilfælde havde klienterne totalt mistet orienteringen og
troede, at "de havde fået en ny Sjæl". Ikke alene identificerede de sig totalt med personligheden, de troede
også, at en anden Sjæl havde overtaget dem, hvilket naturligvis skabte identitetskriser.
I en ellers udmærket bog, skrevet af en amerikansk kollega - ingen nævnt, ingen glemt - fremstilles
"walking-in" som et bevidst valg, og "walk-out's" som selvmordskandidater! Det kalder jeg himmelråbende
uvidenhed, misinformation af åndeligt søgende p.g.a. voldsomme projektioner af egen angst for
"udefra-kommende"! Derfor indgår begrebet "walking-in" som et afsnit i denne bog.
Walking-in" styres af den 11. orden ud af Det store hvide Broderskabs 12 ordener. Denne orden kaldes
Melchizedek-ordenen. ”Valking-in" er et meget sensitivt begreb, idet uendelig mange kriterier skal være
opfyldt før der gives tilladelse til "walking-in". Jeg vil kort nævne nogle få "must", som skal være opfyldt,
før en tilladelse bliver givet:
1) det skal ske i fuldkommen enighed med Det karmiske Råd
2) den afgående sjæls Højere Bevidsthed skal være indforstået
3) I forbindelse med den afgående sjæls karma indgås individuelle aftaler - der fastsættes "en pris".
4) Der skal være en vis stråleaffinitet - en vis åndsbeslægtethed - i modsat fald går den fysiske krop i chock,
selv om energierne nedtrappes drastisk under overføringen.
5) Den afgående sjæl skal overvåges/overskygges af walk-in’en, så der sker en tilvænning/tilpasning af
energier. I modsat fald kan overføringen ikke finde sted, idet der først skal ske en åndelig sammensmeltning.
Efter sammensmeltningen kan overførslen ske, og den afgående sjæl kan frigøres.
6) Der sker en forudgående, intensiv træning af den pågældende walk-in. Det er et chok og ofte meget
ubehageligt at gå ned" i en fremmed krop, som har sine vaner og celleerindringer med tilhørende traumer og
gamle programmer, som forekommer walk-in'en at være komplet irrationelle - og alligevel oplever han/hun
oftest sig selv som liggende under for disse faktorer.
7) Der kræves en fuldkommen psykisk stabilitet og et vist åndeligt udviklingstrin skal være nået, før en
ansøgning om ”walking-in" kommer på tale.
Walk-in's er ofte væsener, som har valgt en speciel udviklingsvej og som har en special-opgave at udføre i et
givent univers. Oftest henhører de under en special-kommando, som arbejder under Melchizedek-ordenen,
og hele kommandoen trænes samlet til de forestående "walking-in's". De kommende walkin's overføres til
en af de mange Lysøer på det æteriske plan (hvilket, afhænger af grundenergierne), hvorfra de kan tilnærme
sig den fysiske krop, de skal overtage. Med overtagelsen af den fysiske krop følger naturligvis også den
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viden, som ligger oplagret i cellernes hukommelse. En walk-in overtager altså den afgående sjæls personlige
erindringer/erfaringer fra vugge til overtagelsestidspunktet. Derfor må en walk-in efter overtagelsen af
kroppen påbegynde en renselse og tilpasning af kroppen, og der må samtidig arbejdes med eventuelle
negative erindringer, som er indkodet i cellerne og i underbevidstheden. Det tager normalt mindst én
Saturn-cyklus (7 år) at tilpasse en krop og hæve vibrationerne i denne. Det kræver også stor erfaring og
forsigtighed under overførslen, idet en for hurtig overførsel kan forskyde eller overbrænde de beskyttende
væv i chackraerne, så disse åbner sig før tiden - d.v.s. før de er tilstrækkeligt udrensede.
Jeg vil fortælle om 3 forskellige grader af walk-in's, idet jeg håber at skabe større forståelse omkring
"walking-in".
Eks. 1: Dette eksempel kan vi kalde en "walking-in" af første grad, hvilket vil sige, at det i dette tilfælde var
en sammensmeltning med en del af den Højere Bevidsthed. Lad os kalde denne walk-in for RD. Han er et
veluddannet, intelligent, humoristisk og hjælpsomt menneske. Indtil overtagelsen levede dette menneske en
ganske normal tilværelse, dyrkede sport og levede rimelig sundt.
Efter walking-in skete der markante forandringer i RD's liv. Han, som før var meget konkret og rationel,
begyndte at studere åndelige emner. Endvidere fik han paranormale oplevelser, med dagsbevidste oplevelser
af engle. Ved en channeling fik han at vide, at han var en walk-in. Selv om han ingen erindring havde derom
vidste han, at det var sandt. Han vidste også, at han skulle koncentrere sig om at rense det fysiske legeme og
hæve vibrationerne i dette, samt at lære at fokusere og koncentrere sine tanker og derved være bevidst
skabende.
I forbindelse med walking-in blev RD sensitiv i stadig stigende grad, og han havde oftere og oftere kontakt
med de højere åndelige planer. RD fortalte, at han vidste at slørene ville blive løftet, og at han ville få hele
sin bevidsthed ned i den fysiske krop. Endvidere stod det ham klart, at årsagen til at hans walking-in forløb
så let skyldtes, at en tilpasning havde fundet sted over en periode på nogle år. RD er stadig velfungerende i
sit fysiske såvel som i sit åndelige liv.
Eks. 2: MM vil jeg karakterisere som en anden grads walk-in. Hans fysiske legeme blev overtaget af en
anden Sjæl, som imidlertid arbejder i samme store bevidsthed som MM. Denne større energitilførsel fik
ubehagelige følger for MM, idet walking-in foregik for hurtigt og MM gav sig ikke tilstrækkelig tid til en
fuldkommen sammensmeltning, hvilket betød, at forskellen i vibrationerne imellem Sjælen og det fysiske
legeme var for stor. Dette resulterede i, at MMs chackras, som ikke var tilstrækkeligt udrensede og
forberedte dertil, åbnede sig. Han var bevidst på flere planer samtidigt, og da han ikke var tilstrækkeligt
udrenset, var det ikke de højere planer, han fik kontakt med.
MM havde en hård tid, hvor han måtte forsøge at få kontrol over de forskellige planer - at stabilisere sin
psyke og opnå balance. Naturligvis havde ingen i den fysiske verden forståelse for, hvad der skete for MM
idet alt, som ikke er håndgribeligt og fysisk, ganske enkelt ikke eksisterer - det er fantasi eller
hallucinationer! Altså blev diagnosen skizofreni stillet. Heldigvis lykkedes det MM at undgå at blive
behandlet med psykofarmaka. Han tilbragte nogle måneder i bjergene, hvorefter han kunne genoptage sit liv.
Dog var der skygger i hans øjne, for hans stolthed havde lidt et alvorligt knæk på grund af hans egen og
omgivelsernes manglende forståelse af denne erfaring.
Herefter begyndte MM at studere åndelige emner og blev klar over, at han her igennem ville finde en
forklaring på sine oplevelser. Ved en channeling fik han at vide, at han var en walk-in. Da jeg mødte ham
bad han mig om en forklaring på, hvordan han havde fået en ny Sjæl! Personligheden havde ganske enkelt
fået et chok ved overførslen, at den lukkede af for Sjælen. Jeg forklarede ham årsagen til det, lægerne havde
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kaldt skizofreni, og at han ikke havde fået en ny Sjæl, men at denne Sjæl var ham selv, som havde overtaget
den krop, han nu levede i.
MM havde valgt samtidig at gøre sig denne erfaring, som kaldes "Persephone-erfaringen". Han har fået en
bedre forståelse for sine oplevelser, men trænger stadig til at få bearbejdet sine oplevelser, chock'et, sin
sårede stolthed og følelsen af at være svigtet af sine nærmeste. Hans åndelige vejleder foreslog, at han skulle
skrive en bog om sin Persephone-erfaring, idet han således kunne skabe en større forståelse for den form for
personlighedsspaltning, men MM er angst for atter at dykke ned i sin underbevidsthed og genopleve rejsen i
underverdenen, som Persephone iflg. myten gjorde det, deraf navnet.

Eks. 3: TDS er en walk-in af tredie grad, idet hun var fuldt bevidst om walking-in. TDS er kommandør på et
af Rumkommandoens store Moderskibe, og hun ledede et eksperiment med forskellige grader af walking-in.
Hun trænede selv en større gruppe udvalgte på Lysøen Avalon på det æteriske plan, og hun foretog selv den
første walking-in. Hun fortæller i en meget forkortet version om det, at være en walk-in:
Jeg er leder af en special-kommando, som er en slags inderkreds i inderkredsen af Ashtarkommandoen. Da
jeg var leder af det omtalte eksperiment, måtte jeg etisk set være den, som først gik ned på det fysiske plan
og overtog et fysisk legeme. Tidligere måtte jeg enten materialisere mig på det fysiske plan, hvilket kun var
for et døgns tid ad gangen, eller jeg kunne af og til låne en fysisk krop for en kort tid, men det var sjældent
muligt. Begge måder var yderst ubehagelige og anstrengende. Rent arbejdsmæssigt ville det betyde
fantastiske muligheder for mig og andre, hvis vi kunne gå ned som en walk-in af en hvilken som helst grad,
afhængigt af den enkelte situation.
Indehaveren af den krop, jeg skulle overtage, var et Stjernemenneske, som netop stod overfor at påbegynde
en ny opgave i et andet univers. Hun var træt efter de mange inkarnationer og ønskede nu at komme hjem på
en velfortjent ferie, før hun skulle påbegynde sin nye opgave. Det var mig en stor glæde at forberede hende og mig selv, på den forestående begivenhed. Hun var meget hurtig til at acceptere sin oprindelige identitet
som Stjernemenneske i sin fysiske bevidsthed, og det gik meget hurtigt med at genopvække hendes tidligere
åndelige evner for healing, telepati og clairvoyance. Mit formål dermed var, at det for det første gjorde det
lettere for mig, idet jeg kunne arbejde i en krop, som var forberedt til psykiske evner og et bevidst arbejde
med energier. For min søster i Ånden betød det, at hun forlod sin krop med fuld erindring om sin identitet og
sine evner. Det var meget smukt at opleve at smelte sammen med et andet menneske i Ånden! Der var en
ren søgen og åndelig stræben i denne søster i Anden, som gjorde oplevelsen som ofte er lidt ubehagelig,
nærmest som en bevidst død til noget smukt.
Sammensmeltningen var som sagt utrolig smukt, men overtagelsen var mere ubehagelig end jeg havde evnet
at forestille mig. Da jeg endelig forankrede min bevidsthed i kroppen, oplevede jeg ikke blot en smertefuld
indskrænkelse af min bevidsthed - jeg oplevede også et decideret ubehag og en væmmelse ved at blive
udstyret med indvolde - hjerte, lunger og tarme! Jeg oplevede hjerteslagene som dystre slag på en
stortromme, og åndedrættet lød som en optagelse af de første astronauters åndedræt, da de landede på
Månen.
Min walking-in forløb efter planen, og sammenlignet med MM var konsekvenserne på det fysiske plan til at
overse. På trods af den megen forberedelse af den fysiske krop, var vibrationsforskellene meget store. Dette
forårsagede en voldsom vægtforøgelse på omkring 12 kg pr. år. Dette skyldtes, at forskellen i vibrationerne
imellem mit Lyslegeme og det fysiske legeme var alt, alt for stor! Det var nødvendigt for den fysiske krop at
udvide sig, for ikke helt at miste jordforbindelsen. Jeg forsøgte på forskellig vis at afhjælpe problemet, men
uanset at jeg levede af saft, frugt og grøntsager, steg vægten støt og roligt. Mine forsøg på at få kontrol over
kroppen ved at dyrke sport, resulterede i øjeblikkelige ud-af-kroppen oplevelser, hvor jeg, svævende et andet
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sted, så alt i fugleperspektiv. Jeg oplevede også at kunne se igennem husene og bilerne. Jeg indså hurtigt, at
jeg for en tid måtte tillade kroppen at reagere på sin Måde. Det var dens måde at beskytte sig selv på. Min
glæde og taknemmelighed ved at have overtaget en smuk og perfekt krop forsvandt i takt med den stadigt
tiltagende vægtforøgelse. Men det er jo kun mindre gener, som jeg er ved at have lært at kontrollere, og som
skal være under fuldstændig kontrol, før jeg kan lade hele min bevidsthed gå ned i den fysiske krop. Jeg er
begyndt at kunne dyrke sport uden at få ud-af-kroppen oplevelser, og kroppen er begyndt at trække sig
sammen igen.
Mit største chock var konfrontationen med den råhed og brutalitet, som hersker overalt. Ca. en uge efter min
walkingin, spadserede jeg langs Søerne for at besøge en veninde. Midt på kørebanen så jeg en svane, som
tilsyneladende havde slået sig ned der. Jeg glædede mig så inderligt at mit hjerte næsten sang, da jeg så hvor
hensynsfuldt alle bilisterne sagtnede farten og kørte udenom. Pludselig stoppede en bil op, og ud steg en
mand. Han løftede svanen op og bar den ned til søen. Jeg var så lykkelig, mens jeg stod og betragtede dem.
Pludselig tog manden fat i svanens hals, og hamrede dens hoved ind i en lygtepæl flere gange. Udadtil var
jeg stum, men indadtil skreg jeg så højt, at det måtte kunne høres på Centralsolen! Forblændet at tårer løb
jeg hjem, og kunne ikke gå ud i flere dage, indtil min åndelige vejleder fik mig til at indse det irrationelle i
min handling. Jeg så hvor kærlighedsløst menneskene behandlede deres trofaste og hengivne venner, dyrene.
Disse yngre brødre og søstre, som på alle andre planeter i dette solsystem bliver behandlet med den største
kærlighed og respekt, kendte ikke til frihed og kærlighed. Jeg bemærkede, hvordan menneskene lod deres
dårlige humør og frustrationer gå ud over dyrene. På markerne så jeg køer stå og brøle, med yvere så
spændte, at de må have brølet af smerte! Den værste episode fik mig næsten til at forlade kroppen og nægte
at gå ned i den igen! Jeg læste i avisen om unge mennesker, som havde mishandlet en højgravid hunkat
næsten til døde, så dyrlægen måtte aflive den! De havde kastet den rundt og bogstavelig talt spillet fodbold
med den! Herefter var jeg så syg, at jeg ikke kunne forlade min seng. Rumkommandoen måtte arbejde på
mig dag og nat. Jeg havde fået så dybe traumer, at jeg næsten var gået i chok, og jeg nægtede at "gå ned"
igen. Hver gang jeg kom i nærheden af det fysiske plan, strømmede tårerne ned ad mine kinder. Efter at
psykologerne på mit Stjerneskib havde arbejdet med mig 24 timer i døgnet i flere dage, lykkedes det dem at
få mig til at kontakte det fysiske plan!
Jeg var totalt uforberedt på den råhed, så jeg blev beskyttet ekstra godt imod den slags, indtil jeg havde
indstillet mig bedre på denne, mærkværdige livsform. Jeg forstod, at denne råhed skyldes smerte og
uvidenhed. Nogle af dem, kunne jeg se, var også "udefra-kommende" - nogle frivillige, som havde glemt
deres oprindelse, andre var "dumpere" fra andre planeter og solsystemer. De vidste ikke, at mange af de
"dyr", som de mishandlede, var Stjernebrødre og -søstre som dem selv. Disse havde accepteret at inkarnere i
en form, som var fremmed for dem - en dyreform. Nogle af disse "dyr" arbejdede på at lære hengivenhed andre besad den allerede. De havde accepteret at inkarnere i en anderledes form en de var vant til, dels for at
støtte og opmuntre de Stjernebrødre og -søstre, som var inkarneret i en menneskeform, men som havde valgt
en svær inkarnation, og dels for at være ledere af og et godt eksempel for grupper af dyr, som hørte
jordskemaet til. De skulle lære mennesker og dyr at leve side om side i f red og kærlighed, og de skulle
hæve Shans dyrearters bevidsthed, så også de kunne løftes til et højere trin af udviklingsspiralen!
Disse tapre Stjernebrødre og -søstre, som var inkarneret i en dyreform på denne planet, hvor
menneskeformen er den højeste form for guddommelighed, ydede også deres tjeneste overfor de brødre og
søstre, som var inkarneret i en menneskeform: Katten hjælper os med at transformere vore energier, den er
en dygtig vogter af energier, og den hjælper med at åbne sakralcentret og transmutere energierne. Endelig
hjælper den med at træne telepatiske færdigheder. Hunden er her for at give og lære mennesket total
hengivenhed og vedholdenhed! Den hjælper mennesket med at rense og højne energierne i solar plexus.
Hesten afhjælper ubalancer i rodcentret. Hesten kan lære mennesket - hvis det er rede til at lære, atter at få
kontakt til sin egen styrke og kraft og lære at kontrollere denne kraft. De fleste mennesker, som kommer i
kontakt med egen styrke, eksempelvis udtrykt i magt, kan ikke styre denne kraft, hvilket resulterer i
68

Stjernemennesker Solens Børn
misbrug. Og når et menneske har misbrugt sin magt, er det bange for atter at få kontakt til sin egen styrke.
Her er hesten en formidabel lærer - også til at få kontakt til tidligere energier, som den enkelte har misbrugt.
Men der skal være en beredvillighed, en lydhørhed og absolut respekt, før hesten er rede til at fungere som
mellemled og lærer! Hvalerne renser Verdenshavene, som er en fysisk gørelse af det kollektive astrale plan
omkring Shan, ved at trække al den smerte, som er udskilt i det planetare astrale plan I til sig, og forvandle
denne. Delfinerne arbejder med at hæve planetens energi-niveau igennem magnetisering og renselse af
Verdenshavene. De fungerer som hhv. sendere og modtagere af kosmisk energi igennem deres sonare
system. Begge arter er nødvendige i interplanetarisk samarbejde. Nogle inkarnerede Stjernemennesker, som
arbejder med sol- og pyramideenergier, samarbejder med delfinerne og hvalerne i forbindelse med
aktivering af de underjordiske pyramider og disses solenergier, som igen er forbundet med Shans gitre.
I dette solsystem er den menneskelige form det højeste udtryk for guddommelighed, men der findes
adskillige andre solsystemer, hvor dyreformer og former, som er jord-mennesket endnu mere fremmed, er
det højeste udtryk for guddommelighed. Og nogle af Jer har endog bevidstheder inkarneret i dyreformer og
andre former i andre solsystemer! Tænk på det, når I ser på Jeres Stjernebrødre og -søstre, som er inkarneret
i en anderledes form! Behandl dem som I gerne selv vil behandles!
En anden mærkværdig faktor, som jeg skulle vende mig til var, at de uendelig mange Stjernebrødre og
-søstre, som jeg igennem uendelig mange cykler havde trænet - de uendelig mange, som jeg havde arbejdet
sammen med under livstruende forhold i fremmede universer, og som jeg havde et nært og meget inderligt
forhold til, på ingen måde genkendte mig. De kiggede på mig med tomme, døde øjne og nogle af dem var
mig endog fjendtlig stemt. Selv om jeg var forberedt på, at de ingen erindring havde, havde jeg vel forestillet
mig, at der alligevel var kommet en om end ubevidst, så alligevel positiv respons, når vore veje mødtes. Men
jeg morede mig ofte ved tanken om deres ansigtsudtryk, hvis de vidste hvem de behandlede med manglende
respekt og kærlighed, så ville de skamme sig de næste mange cykler! Det er morsomt, men det gør mig også
lidt ked af det på deres vegne, at det skal være nødvendigt at inkarnere uden erindring!
Som walk-in har jeg også erindringer om den afgående Sjæls barndom og ungdom, og jeg omtaler disse
episoder som mine vel vidende, at det ikke er mine erfaringer, men det er på nuværende tidspunkt en del af
min fysiske udtryksform. Ved at acceptere dem, skaber jeg mindst modstand, og de vil da være lettere at
erstatte med mine egne erfaringer, når tiden er rede dertil. Kroppen må omfattes med kærlighed og respekt.
Som du/I ser, kræver det et vist mål af afklarethed og integritet at være en walk-in, idet det meget nemt
kunne skabe identitetskriser og personlighedsspaltning, hvis man ikke var i besiddelse af en sådan
afklarethed og et rigt mål af humor!
Med min åbenhed omkring emnet walk-in's håber jeg at have afmystificeret denne inkarnationsform, samt at
have gjort klart for læserne, at der absolut intet sensationelt, spændende eller romantisk er ved at være
walk-in - tværtimod! Det er ofte en meget ensom tilværelse som walk-in, idet man ikke åbenlyst kan
demonstrere sin viden og herkomst, medmindre man er så heldig at møde åndsbeslægtede, som genkender
én. Derfor kræves endvidere et vist mål af ydmyghed og evnen til at leve isoleret!
Vær glad for den plads du har valgt at indtage for at tjene Den guddommelige Plan, og udfør den efter
bedste evne. Enhver valk-in må på sin måde gå meget igennem, så vær glad for at du er dig - elsk og
acceptér dig selv med alt, hvad det indebærer. Når du ind imellem synes, at "de andres" opgaver er mere
spændende end din, så husk på det gamle indianske ordsprog, at "du kan ikke udtale dig om en anden mand,
før du har gået i hans moccasiner". Det er altid en god regel at følge.
Tilbage er vist kun at understrege, at ingen kan walk-in på Shan, uden på ét eller andet tidspunkt at have
fuldført et vist antal evolutionscykler her på planeten. Alle er frie til at inkarnere på enhver planet de måtte
ønske, når blot de har fulgt eller følger denne planets evolutionscykler og de kosmiske love, som gælder på
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den pågældende planet. Dog gælder den regel - det giver sig selv, at ingen kan inkarnere på en planet, som
ligger over ens eget udviklingstrin. Således foreskriver de kosmiske love, som aldrig krænkes - uanset
omstændighederne!
Årsagen til at der for tiden befinder sig et uendelig stort antal walk-in's skyldes, at uendelig mange store
Sjæle i øjeblikket inkarnerer for at bistå som "fødselshjælpere" for den forestående planeteriske og solare
begivenhed.
Jeg vil som en afsluttende bemærkning tilføje, at en androide er en klonet kopi af et menneske, men hvis
sind er totalt styret igennem en speciel slags transistorer, som er implanteret i hjernen. Det vil med andre ord
sige, at den pågældende androide ingen egen vilje har, men er totalt underlagt sin "skaber". Jeg vil komme
nærmere ind på androider i en senere bog, som vil omhandle forskellige inkarnationer i fjerne solsystemer.
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DEN NY SOLS TILSYNEKOMST - RETFÆRDIGHEDENS SOL
Der findes 12 vibrationsniveauer eller planer i dette planetariske system. Hvert plan er inddelt i 12 store og
små cykler.
Når et planetarisk system bevæger sig fra ét plan til et andet, kaldes det en kosmisk omdrejning, som tager
ca. 28.900 ar. På hvert plan er der 12 store lektioner at lære. Når disse er lært, kan man bevæge sig op på
næste trin af den evolutionære stige. De, som ikke vil lære eller ændre sig, må begynde forfra, for at lære af
fejltagelserne.
Men Shan og hele solsystemet står overfor at afslutte flere cykler. Derfor sker der store ændringer på alle
planer.
Shans bevægelse i sin bane er resultatet af dens omdrejningshastighed og omfanget af dens æteriske lag.
Sidstnævnte virker som en støtte, som gør det muligt for Shan at rotere under aktionen fra de 2 modsat
rettede kræfter, som arbejder samtidigt.
Dens bane omkring det magnetiske center er ikke excentrisk, fordi Solen bevæger sig omkring centret på
samme tid, som det tager Shan at bevæge sig omkring Solen. Således påvirkes planeternes baner, når de går
i konjunktion eller opposition med Solen og det magnetiske center, hvilket får deres hastighed til at forøges
eller aftage.
Større afbøjninger af lyset nær polerne forårsager et fald i temperaturen, hvor imod en større koncentration
af lys ved ækvator forårsager større hede. Planeternes ekliptiske baner er en anden konsekvens af
interaktionen fra de 2 kræfter. Hvis det magnetiske center ligger imellem planeten og centret, er
frastødningskraften størst, og planeten bevæger sig udad og dens bane forstyrres.
En ny sol - Retfærdighedens Sol (Natsolen) - er på vej ind i dette solsystem, og vi vil da være så heldige at
have et binært solsystem. Der vil da være 4 legemer, Shan, de 2 sole, samt det magnetiske center, omkring
hvilket Solen og planeterne bevæger sig.
Den nye sol - Retfærdighedens Sol - er et legeme af uhyrlige proportioner, som snart vil være synlig i
retning af stjernebilledet Cancer. Den vil i begyndelsen ikke give noget lys fra sig, idet sollys først
intensiveres, når det bevæger sig ind i et sekundært magnetisk felt, som dette solsystem.
Når dette himmellegeme begynder at bevæge sig ind i et sådant felt, begynder det at rotere. Det ændrer
rummet omkring sig selv og udvikler strømme, som forøger dets lys. Hvis det på forhånd havde lysstyrke,
ville det skabe en frastødningskraft, og legemet ville afbøjes fra dets bane. Uden lysstyrke bliver det offer
for presset fra Solen, men dets egen fremdrift vil sikre at det bevæger sig ind i dette solsystem.
Natsolen - Retfærdigheden ' s Sol, vil først komme tiI syne som et rødt lys, som gradvist vil ændre sig til
blåt, hvilket forårsages af dens energimæssige ændring (kerneprocesser), som sker i Solen under dens møde
med de andre himmellegemer.
Efter at den har nået området for de store planetlegemer, vil den få kontakt med frastødningskraften fra
Solen, men den vil bag sig have vægten fra de store legemer, som også giver den en frastødningskraft i
modsat retning. Frastødningskraften fra planeterne, lyset, den giver fra sig samt dens, store masse, vil få
Solen til at bevæge sig længere væk fra det magnetiske center. Herefter vil de 2 sole finde plads i deres nye
baner - den med størst masse og mindst lys nærmest centret.
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Teknisk set kunne Rumkommandoen forhindre Den ny Sols ankomst ved at få den til at gløde og lyse
udenfor solsystemet, men at forhindre dens ankomst ville være ensbetydende med at gå imod Den
guddommelige Plan og Guds Vilje, og tillade den uretfærdighed og negativitet, som eksisterer på Shan, at
fortsætte. Mennesker af god vilje, som har fred med sin indre Gud og sin næste, har intet at frygte. Byd den
velkommen, denne fantastiske chance for åndelig vækst for alle væsener (inklusiv Shan) på alle planer.
Der hersker i skrivende stund uenighed iblandt interplanetarisk arbejdende kanaler om hvor vidt Natsolen vil
manifestere sig fysisk, eller om den "kun" vil manifesteres på de indre planer. Jeg kan naturligvis kun skrive,
hvad jeg har modtaget, og når jeg spørger om det også vil være en fysisk manifestation, bliver der svaret:
"Som foroven, så forneden". Naturligvis, vil jeg sige, idet Natsolen vil være 12 dimensionel, d.v.s. vise sig
på alle 12 planer.
I øvrigt har også Nostradamus nævnt Den ny Sol i sin bog, "Centuries", volume, II, stanza 41: "Den store
stjerne vil brænde i 7 dage, og fra sky vil 2 sole vise sig."
Tilsynekomsten af Retfærdighedens Sol vil være signalet for tilsynekomsten af HAM, som stråler mere end
tusinde sole.
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DE STORE ÆNDRINGER I SOLSYSTEMET
Før vi fortsætter til de ændringer, Natsolen (Retfærdighedens Sol) vil forårsage, vil vi ganske kort vende
tilbage til vores atomer. Jeg nævnte tidligere, at hver af elektronernes baner svarer til en bestemt
energitilstand af atomet. Hver gang elektronen ændrer bane, springer den fra en bane til en anden, hvilket
svarer til en ændring i atomets energitilstand. Når der tilføres mere energi, indtager elektronen en længere
ude liggende bane. Jo mere energi, jo fjernere bane.
Som før nævnt svarer planeterne til elektronerne, som bevæger sig omkring atomets kerne, som svarer til
Solen. Ved tilsynekomsten af Natsolen (Retfærdighedens Sol), vil alle planeternes baner ændres.
Merkur vil flytte sig til området imellem Venus' og Shans nuværende baner.
Venus vil flytte sig til området imellem Venus' og Massars nuværende baner.
Shan vil under trykket fra de 2 tvillingesole flytte sig ud i det område, som på nuværende tidspunkt optages
af Asteroiderne, hvilket vil sige imellem Massars og Jupiters baner. Shan vil mærke virkningen allerede før
den ny Sol finder sin endelige bane.
Månen vil, efterhånden som Retfærdighedens Sols (herefter kaldet Natsolen) lysstyrke forøges, flytte sig fra
sin bane. Med denne forskydning vil den tage noget af Shans æteriske masse med sig, hvilket vil stabilisere
dens bevægelser. Den vil, efter en længere vandring, falde til ro i en position, hvor den vil genopstå som en
planet. For at fremme forståelsen af denne proces, vil jeg henvise til et tidligere afsnit, "En rejse igennem
solsystemet", under Solen.
Der vil kort sagt ske en omrokering af alle de himmellegemer, som hører til dette solsystem. Som læseren
formentlig erindrer er en sådan ændring af planetbaner sket tidligere i solsystemets historie, nemlig da den
tidligere planet, Lucifera, omdannede sig selv til en supernova igennem misbrug af atomkraft.
En af Massars satellitter vil blive revet ud af sin nuværende bane og slynget ud i Rummet. Da den har et
relativt tæt legeme, vil den blive tiltrukket mod systemets centrum, fremfor at blive frastødt. Dens bane vil
forme sig således, at den kan blive Shans nye satellit. Alt afhænger af dens
bevægelsesretning, når den får kontakt med Shan. Hvis den bevæger sig imod Shans bevægelsesretning vil
det stød, som fremkommer ved kontakten med Shans æteriske lag, smadre
den i småstykker. Hvis den bevæger sig i samme retning som Shan, vil den forbinde sig med planeten. Shan
selv vil ikke mærke noget til et eventuelt sammenstød, fordi dens æteriske
lag vil beskytte den.
Pluto vil på et tidspunkt (dette?) forsvinde fra solsystemet, og vandre igennem Rummet, indtil den finder en
ny havn en planet eller et solsystem, hvor en forholdsvis ung planet begynder - først i al uskyldighed - at
spalte atomet.
Alt dette vil ske i en meget nær fremtid, og Shan vil starte sit nye millennium med en ny lyskilde til at
oplyse den - både en dag - og en natsol. Når Natsolen når sin maksimale lysstyrke, vil Shan være på sin
tildelte plads i solsystemet. Mestrene fraråder at opgive tidspunkter for begivenhederne, fordi disse kan
ændres eller forskydes p.g.a. sammenhængende
begivenheder. Det ville kun skabe sensation. Vi vil under alle omstændigheder blive advaret om
begivenhedernes begyndelse, som de- tidligere rodracer er blevet det. Sidst - men ikke mindst, vi vil være de
første til at mærke ændringerne, mon ikke?
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Hvis en overførsel til Nova Terra - tilstanden imellem den 3. og den 4. dimension - bliver aktuel, må den
nødvendigvis finde sted før planeterne begynder at skifte baner, for det kan ingen fysiske eksistenser
overleve. For at kunne nå Nova Terra - og for at kunne opnå at få sin indvielse, bliver energiniveauet på
Shan konstant hævet, og de, som skal følge med ind i den nye dimension, vil således blive overført.
De, som ikke er tilstrækkeligt udviklede til at følge Shan ind i den nye dimension, bliver ladt tilbage. Det
højt vibrerende energiniveau på Shan vil være uudholdeligt for dem, og de vil føle det som en lettelse, når
solsystemet Tila passerer forbi, og qua loven om magnetisme trækker dem med sig op på planeten
Herculobos.
Den endelige indvielse af Shan sker igennem den forhøjede energitilførsel ved Natsolens tilsynekomst. Det
forhøjede energiniveau forårsager Shans kvantespring til sin nye bane, og den for Shan deraf følgende
forhøjede energitilstand - den 4. dimension.
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DE NYE ENERGIER
Den nye sol er en feminin energi, og jeg foretrækker at kalde denne sol for Natsolen - Isis - dels fordi
energien i Vandbærerens Tidsalder er feminin, og dels fordi Vandbærerens Tidsalder er den tidsalder, hvor
alle tvillingestråler bliver genforenet. Og siden Egypten spiller en stor rolle i Vandbærerens Tidsalder, er
vores Dagsol - Osiris, og den nye sol, Natsolen - Isis, da ikke et strålende eksempel på tvillingestrålernes
forening?
Med et binært solsystem hæves energiniveauet ikke alene til højere vibrerende frekvenser. Der sker samtidig
en forberedelse og senere en manifestation af nogle hurtigere vibrerende stråler, nemlig de i dette solsystem
delvist umanifesterede og resterende 5 stråler - strålerne 8 til 12. Den feminine energis tilstedeværelse er
nødvendig for enhver manifestation. Derfor kan de resterende 5 stråler først manifesteres efter
tilsynekomsten af Natsolen - Isis, i dette solsystem.
For de næste mange cykler vil det komplette antal af stråler være 12 - i modsætning til de tidligere 7. De
første 7 stråler har vi modtaget igennem vores forbindelse med de øvrige 6 solsystemer. Gennem
opstigningen til et højere plan af udviklingsspiralen, forårsaget af Natsolens tilsynekomst, bliver vi
forbundet med de resterende 5 solsystemer og dermed 5 andre energityper. Vores overgang til en højere
udviklingsspiral har betydet, at vi nu bevæger os omkring en større Centralsol sammen med 11 andre
solsystemer. Denne Centralsols legemer består af de omtalte 12 solsystemer, hvoraf dette solsystem er det
ene.
Den 8. stråles energi er allerede igennem de senere år blevet forberedt her på planeten. En stor
multi-dimensional bevidsthed, Avalon, som er øverste leder på Stjerneskibet "Constellation", har sammen
med en gruppe inkarnerede Stjernemennesker og de, jeg kalder rumfolk, arbejdet med manifestationen af
denne stråle. Naturligvis findes der både chohan og Elohim til denne stråle, men deres navne må endnu ikke
frigives.
Den 8. stråles energi manifesteres gradvist stærkere i Vandbærerens Tidsalder. Denne energi er så stærk, at
et fysisk legeme har svært ved at tåle energien, med mindre man har et fysisk legeme, som er forberedt
dertil. Og fordi man måske arbejder med denne energi på de indre planer, er det ikke ensbetydende med at
ens fysiske legeme kan tåle energien. Det gælder for denne energi, som for alle andre, at hvis man ikke er
tilstrækkeligt udrenset og energimæssigt sådan sammensat, at man kan arbejde med denne energi, bliver den
destruktiv i større eller mindre grad. Den 8. stråle er på en ganske speciel måde karmaopløsende, men på et
planetarisk plan.
I Stenbukkens Tidsalder går vi ind i en Brahmas Nat, hvilket betyder en hvileperiode imellem 2
manifestationsperioder. Dette fik mig til at spørge, hvornår de øvrige stråler, strålerne 9-12, ville blive
manifesteret. Også den 9. stråle er under forberedelse, og vil blive manifesteret i løbet af Vandbærerens
Tidsalder. Men hvad med de resterende stråler? Da denne form for pralaya betyder, at der ikke vil være
nogen form for fysiske manifestationer, vil det med andre ord sige, at strålerne er så højt vibrerende, at de
ikke kan manifesteres fysisk.
Det er interessant at bemærke, at vi først har (mere eller mindre bevidst) kontakt med de hellige planeter, de
hellige solsystemer, og at vi først bliver bevidste om de 7 hellige chackras. Det har det formål, at vi først
skal lære at vibrere med de hellige energier og beherske disse. Når vi opnår total enhed med de hellige
energier og kan forvalte disse, er vores åndelige udvikling - og dermed vores kærlighedsevne, så stor, at vi
uden fare kan belive de ikke-hellige energier.
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VANDBÆRERENS TIDSALDER OG DENNES ENERGI
Vandbærerens Tidsalders energi er som før omtalt en feminin energi. Denne tidsalder er Verdensmoderens
Æra, som er baseret på en realisering af hjertet. I Verdensmoderens Æra vil kvinden genopdage sin styrke og bruge den! Den feminine energi - og den, som er inkarneret i et feminint legeme, vil opnå fuld respekt
og genvinde sine rettigheder, som så skammeligt blev frataget hende. Kvinden er Verdens Moder, og der
findes ikke ét eneste område, hvor mænd kan herske alene - uden det feminine aspekt. At de har forsøgt det,
og har fortrængt/ihjelslået det feminine aspekt, er netop årsagen til de mørkeste perioder i menneskehedens
historie, idet kvinden - det feminine, er kærligheden!
Kirkefædrene har på alle måder ydmyget kvinden - og dermed det feminine i sig selv og i alle mænd mænd, som igennem tidsaldre blev fremmedgjorte overfor deres egen kærlighedsnatur og følelsesliv. Den
største forbrydelse imod kvinden blev begået i sin yderste konsekvens i bryllupsritualet: "Kvinden skal
adlyde sin mand." Den sås også i endnu en fordrejelse af de åndelige sandheder, at det feminine aspekt af
Guddommen - Moder Gud, kanaliseredes igennem Helligånden, som er et feminint væsen! Den hellige
Treenighed består af Faderen (1. stråle), Sønnen (2. stråle) og Moderen (3. stråle). Når uvidende individer
betragter Ånd og materie som diametrale modsætninger medfører det, at andre uvidende individer betragter
materie som noget odiøst. Hvilken vildfarelse! I realiteten er Ånd og materie ét. Af Ånd uden materie
bliver intet, ingen materie - intet liv, for materie er en krystallisering af Ånd!
Verdensmoderen har i de gamle kulter været symboliseret ved de 4 elementer, jord, vand, ild og luft. Hun er
naturligvis alt, for hun er altings Moder. Hun var fundamentet bag mange kulter, herunder også Isis- og
Ishtar-kultene, og kun de reneste af de rene fik adgang til Verdensmoderen. I det gamle Egypten fandt man
kvinden på sin rette plads - som bærer af det åndelige klarsyn og som den, som hører Guds stemme.
Eksempelvis videregav Isis' ypperstepræstinde Gudindens ordrer til Hierophanten - aldrig omvendt!
Kvinden hørte Guds stemme - manden handlede, reagerede på den!
I Vandbærerens Tidsalder - Verdensmoderens Æra - vil kvinden lære ikke at lade sit hjerte svømme over, og
dermed give uklogt af sig selv. Den højere form for kærlighed, som vil komme til udtryk i Vandbærerens
Tidsalder, er ingen sentimental følelse. Den er rationel, kombineret med forstand og overblik, og den er
upartisk. Kvinden skal i Vandbærerens Tidsalder atter lære at bruge Åndens Sværd - det sværd, som har
været frataget hende siden patriarkatets begyndelse!
I Vandbærerens Tidsalder - Kærlighedens Tidsalder - skal vi alle lære at lade vores feminine side komme til
udtryk. Kærlighedens Tidsalder er altså en hjælp til alle de, som er inkarneret i et maskulint legeme, samt til
de kvinder, som overvejende benytter deres maskuline energi, for at komme til udtryk i en maskulint
domineret verden. Disse vil lære at lade deres feminine side komme til udtryk igennem kreativitet - de vil
lære at lade den kærlighed, som findes i os alle, komme til udtryk, samt at benytte deres intuition.
Manifestationen af Solgudindens energi i Titicaca-søen i 1987 var en forberedelse af Natsolens komme, og
en nødvendighed for manifestationen af denne. Som sagt sker al manifestation igennem den feminine stråle.
Den fremherskende energi i Vandbærerens Tidsalder er den 7. stråles energi: Ånden, som - manifesteres i
materien foreningen af Ånd og materie. Den 7. stråle er Guds Vilje i manifestation - den er den ydre aktivitet
for den 1. stråle, som er Guds Vilje. Kvinden har i tusinder af år drukket af lidelsernes og ydmygelsernes
kalk! Hun har valgt at forbinde de to verdener - den synlige og den usynlige. At skabe syntese er således
hendes indvielsesvej! Altså manifesterer den feminine energi det Lys, som er udgået fra Ånden, og som det
fysiske øje ikke kan se.
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Den feminine energi er en manifestation af kærligheden. "Elske hverandre", var Kristi budskab - denne store
Avatar, som dækker to zodiakale epoker, nemlig Fiskens og Vandbærerens Tidsalder. Og kodeordene for
Vandbærerens Tidsalder er netop universel kærlighed, enhed og broderskab, som vi vil være i stand til at
manifestere, når vi lader den feminine energi komme til udtryk.
Den nye sol - Natsolen, er en 7. stråle energi. Den er Isis, som er mystikeren, healeren og magikeren - den,
som behersker og hersker over de fire elementer. Den 7. stråle er forbundet med det æteriske plan, og da al
skabelse først sker på det æteriske plan, er Isis og den feminine energi skabere af formen. Først i
formverdenen adskilles den feminine og den maskuline energi, hvor den feminine energi iklæder Ånden sin
form. Al skabelse på disse planer ville være negativ uden den feminine energi, fordi hun er
kærlighedsaspektet.
Men før vi fortsætter til en dybere forståelse af Natsolen, vil vi lige genopfriske myten omkring Isis og
Osiris -gudemenneskene, som kom til Egypten og grundlagde denne civilisation. Myten kan tolkes på mange
måder, men jeg har til dette formål valgt en version, som har relevans til Natsolen og Vandbærerens
Tidsalder. Det overlades til den interesserede læser selv at nærlæse og tolke dette vidunderlige mysterie.
Den store, elskede Gud, Ptah - Livets Herre og Universets Arkitekt, gav sammen med sin guddommelige
tvilling liv til Isis og Osiris, som er den egyptiske races fader og moder. De ældre - kaldet Adams børn,
inkarnerede altid som søn/datter -feminin/maskulin. Det var deres guddommelige fødselsret der, hvor de
havde deres oprindelse, for evigt at være gift med hinanden.
Isis og Osiris var evigt elskende, som inkarnerede som broder og søster og blev mand og hustru. De levede
et rigt liv, da de sammen regerede det land, som vi i dag kalder Egypten. Det var et frodigt og frugtbart land,
og der herskede velstand og tilfredshed iblandt egypterne. Isis og Osiris' broder Seth, var meget jaloux på al
denne lykke, og efterstræbte Osiris' liv. Første gang Seth slog Osiris ihjel, gik Isis i forbøn hos Guderne, og
Osiris vendte tilbage til sin guddommelige tvilling. Set slog endnu engang Osiris ihjel, men parterede denne
gang hans legeme i 13 (14) dele, som blev spredt over hele Egypten. I mange tusinde år har Isis søgt efter
sin tvillingestråle og mages sønderdelte legeme, og når Isis som forudsagt finder den sidste legemsdel i
Vandbærerens Tidsalder, bliver Osiris og Isis genforenet. Igennem deres (gen)forening (gen)opstår det
sejrende Horus-barn - Horus Atanu, barn af den forenede Sol og Måne.
Myten symboliserer i denne forbindelse både gudemenneskenes inkarnation her på Shan og kønnenes
adskillelse. Myten fortæller om, hvordan vi fjernede os mere og mere fra vores guddommelige identitet og
fra Den uendelige ENE - vores oprindelse, og sank ned i dualiteternes og illusionernes verden. I tusinder af
år har vi i utallige partnere søgt efter vores guddommelige modpol - vores tvillingestråle. I Vandbærerens
Tidsalder vil vi atter genfinde vores guddommelige identitet og blive genforenet med vores tvillingestråler.
Endvidere fortæller myten, at Osiris' kønsdele blev slugt af en fisk, hvilket vil sige, at den fysiske
forplantning og formering ikke længere vil være nødvendigt for det genopståede gudemenneske - det vil sige
det åndeligt bevidstgjortemenneske i de/den nye dimension(er).
Uranus, som er den eksoteriske hersker i Vandbærerens tegn, er i sit orange aspekt (eksot.) )#( forbundet
med sakralcentret (forplantningsorganerne) og symbolet på Åndens nedstigning i materien. I den/de nye
dimension(er), hvor fysisk forplantning ikke længere finder sted, vil Uranus være et symbol på Åndens
stræben opad -)#( (violette aspekt), og dermed blive forbundet med hypofysen. Hypofysen er som tidligere
omtalt det negative (yin) kontaktpunkt, og forbundet med pandecentret og det 3. øje.
Jeg har nævnt, at Natsolen først vil komme til syne i stjernebilledet Cancer. Dette stjernebillede er forbundet
med den feminine permanente stråle igennem Plejaderne. Stjernebilledet Cancer, som er direkte forbundet
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med 'The Void' det mørke, grænseløse Rum, hvor alt umanifesteret dvæler, er symbolsk Den store Moder Den store hvide Tara - qua dets 3. stråle energi. Den store hvide Tara - Altings Moder, hvorunder også
Verdensmødrene arbejder, idet strålerne 4-7 er attributstråler, som alle har sit udspring i den 3. stråle.
Cancer er et vandtegn, og Isis (Natsolen) - det feminine princip, er vandet i Vandbærerens krukke, som
udgydes for tørstende sjæle. Isis tilfører Cancer sit 7. stråle element, for Cancer - Neptun giver udtryk for
den 7. stråles energi, som styres af det 8. skabende hieraki. I denne verdensperiode, og i forbindelse med den
ariske race, er Neptun esoterisk set indvieren.
Når vi betragter symbolet for Cancer ser vi, at det består af 2 cirkler - eller tegnet for uendeligheden, inden i
en tredie cirkel. Dette kan, Neptun og hans trefork taget i betragtning, betegne Treenigheden i manifestation.
Endvidere kan symbolet opfattes som et 8-tal (igen 8-tallet), som er tallet for Kristusbevidstheden, indeni en
stor cirkel, som symboliserer Det Absolutte - Det Evige. Altså med Natsolens/Isis' tilsynekomst i Cancer
lukkes døren til Genfødslernes Hjul - personligheden forsvinder, og tilbage bliver Sjælen - Gudemennesket.
En fantastisk tid ligger foran os. Lad os væbne os med mod, med kærlighed og med det åndelige sværd, og
vi vil opleve at være bærere af Den store hvide Taras banner et banner, som symboliserer Kærlighed,
Skønhed og Selvopofrelse - og plante det på Shans allerhøjeste bjergtinde.
Den store hvide Tara står i spidsen af det Universelle Lysets Broderskab i dette univers, og Hendes energi
vil være fremherskende i Vandbærerens Tidsalder. Lad derfor nu kvinden - Verdensmoderen - emanationen
af det feminine aspekt af Guddommen, Helligånden, sige: 'Der blive Lys!'
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JUPITER SOM SOL
Vi er mange, som i flere år har vidst, at Jupiter bliver en ny sol. Dette ligger imidlertid langt ude i fremtiden,
idet alle planeterne først skal falde til ro i deres nye orbiter, efter Natsolens tilsynekomst. Dernæst følger et
længere udviklingsforløb. Men lad os for sidste gang vende tilbage til atomteorien, før vi ser på, hvordan det
hele vil foregå.
Under afsnittet 'De store ændringer i Solsystemet' nævnte jeg, at elektronen (planeten) ville indtage en orbis,
som ligger længere ude, hvis der tilførtes mere energi. Jo mere energi, jo fjernere bane. Men på et
tidspunkt begynder elektronerne (planeterne) at søge tilbage til kernen (Solen), hvilket er nøjagtigt, hvad der
vil ske i en fjernere fremtid i dette solsystem. Dette mønster følges ikke kun af atomerne, men også af
menneskene, planeterne og solsystemet!
Atomet frigør sit overskud af energi ved at afgive lyskvanter. Ved hvert spring ind imod kernen afgives ét
lyskvant, som svarer til en af linierne i brintspektret. Brint-liniespektret består af en række linjer, som
strækker sig fra rød til langt ud i det ultraviolette. Det er i denne forbindelse vigtigt at bemærke den store,
røde 'plet' på Jupiter! Og hvad skulle så forårsage at Jupiter begyndte at søge tilbage til kernen - Solen?
Jupiters røde 'plet' er forårsaget af en Raja-sol (kongesol), beliggende 'bag' Jupiter.- Denne kongestjerne,
som selv i det bedste teleskop kun ville tage sig ud som et lille, dimensionsløst punkt, og som blive
fordunklet af enhver lysende planet, er mange tusinde gange større end Jupiter. Denne Kongestjerne, samt
det faktum, at dette solsystem er ved at ændre position, er årsagen til den voldsomme uro i Jupiters
atmosfære, og samme Kongestjerne vil få Jupiter til at søge tilbage til kernen - Solen.
Også solsystemet ændrer udseende. Planeter 'dør', andre kommer til, og finder deres plads i solsystemet.
Eksempelvis var Månen, som på nuværende tidspunkt kun er en satellit, engang en planet og en del af et
tidligere solsystem. Solen er en Centralstjerne, og altså heller ingen planet. Nar Solen og Månen alligevel
omtales som planeter skyldes det, at de hver især skjuler en hemmelig planet, hvoraf den ene tilsyneladende
er forsvundet ud af syne.
Men lad os vende tilbage til myten omkring Isis og Osirisf Jeg har sagt, at i Vandbærerens Tidsalder vil alle
Tvillingestråler blive genforenet. Jeg har også sagt, under afsnittet om Stjernesolen Procyon, at ingen
kommer til Faderen uden ved Sønnen, som er kærlighed. Sidst, men ikke mindst har jeg sagt, at den fysiske
forplantning og formering ikke vil være nødvendigt i løbet af Vandbærerens Tidsalder, hvorfor det skulle
være unødvendigt at gentage disse punkter i sin helhed. Jeg vil blot benytte symbolikken og sige, at
Natsolen den utilslørede Måne (Isis Unveiled) og Dagsolen (Osiris) de guddommelige tvillinger, genforenes,
hvorved det sejrende Horus-barn genopstår. Sejrende, fordi igennem Isis' - Natsolen, den Utilslørede Måne,
og Osiris' - Dagsolen, genforening og sammensmeltning, forenes Lys og mørke, dag og nat - forvandles
dualisme til ENHED, hvilket det sejrende Horus-barn - Horus Atanu, foreningen af Sol og Måne, er
symbolet på. Igennem Sønnens Kærlighed smelter tvillingerne sammen, bliver til ét og går til Faderen.
Herefter starter Brahmas Nat - hvileperioden imellem manifestationerne.
Som en afslutning på dette afsnit er der kun at sige, at der findes mange, endnu uopdagede planeter i dette
solsystem, som vil komme til syne, når tiden er inde. Disse vil, sammen med andre planeter, indgå i
energi-triangler, som vil være et udtryk for den 8. stråles energi, og 'Hans' tilsynekomst vil betyde den
endelige afslutning og opløsning af negativ karma.
Osiris, I. stråle energien - Guds Vilje, og Isis, 7. stråle energien - foreningen af Ånd og materie og tilsammen
Guds Vilje i manifestation, vil frembringe Horus - 8. stråle energien, som er karmaopløsende i et langt større
perspektiv - altså ikke kun omhandlende personlige egoer, men snarere gruppe-, lande- og race-karma 79
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planetens karma. For når mennesket er i stand til at manifestere Guds Vilje i materien, vil det ikke længere
skabe sig negativ karma. Da er det ikke længere 'hu-man', dyremennesket, men MAN -gudemennesket.
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EGYPTENS ROLLE I VANDBÆRERENS TIDSALDER

Den egyptiske civilisation er langt ældre end selv de mest entusiastiske egyptologer forestiller sig.
Mennesker fra det højt udviklede rige, Antes, som var beliggende i det, vi i dag kalder Andesbjergene,
grundlagde sammen med nogle tilsvarende højt udviklede visdommens mestre og præster fra Mu og Atlantis
den egyptiske kultur - en kultur, der altså eksisterede lang tid før egyptologernes tidsregning. An-folket var
forfædre til en udsøgt gruppe af indviede og præster fra Mu, Atlantis og Påskeøerne, som endnu den dag i
dag bærer erindring om deres ANdrogynitet. Antes er direkte forbundet med planeten Venus igennem Sanat
Kumåra og hans guddommelige tvilling, Lady Venus.
Præsterne og de indviede drog således til Egypten, som dengang hed Khemu, for at manifestere og
grundlægge Solkulturen og bygge et stort Soltempel på øen On, som var en fysisk manifestation af Antes
(efter at dette rige var blevet æteriskgjort), hvor de dengang tilbad og tjente Guden Anu, som var en forening
af Solen og Månen. I dette dimensionelle univers udtrykkes Solenergien maskulint og Måneenergien
feminint, men i højere dimensioner er det omvendt.
Dette første store Soltempel i On blev Det store hvide Broderskabs hovedkvarter på det fysiske plan efter at
riget Uighur (beliggende i det, vi i dag kalder Gobi-ørkenen) blev æteriskgjort. Senere blev der bygget
mysterieskoler og templer til Det store hvide Broderskabs 12 ordener omkring Det store Soltempel.
Dengang mødtes højt indviede fra forskellige verdensreligioner for at modtage de højeste indvielser, og her
modtog også mennesket Jesus den vanskeligste og sværest opnåelige indvielse -Kristusindvielsen. I dette
store kraftcenter blev alle Guds ansigter - de store verdensreligioner, til ét.
Den egyptiske kultur opstod i Tyrens Tidsalder, og den egyptiske tilbedelse af den hellige tyr, Apis-tyren,
var en symbolsk tilbedelse af Stjernebilledet Tyren, hvor vi finder Centralsolen, hvis ydre udtryk er
Aldebaran - Stjernen i Tyrens pande. Den feminine permanente stråle strømmer til dette univers igennem
Plejaderne, som ligeledes er beliggende i Stjernebilledet Tyren. Derfor kaldes De egyptiske Mysterier for
"Alle religioners Moder". I øvrigt var det Stjernemennesker fra Aldebaran, som oprindeligt byggede den
pyramide, som i dag kaldes Cheops-pyramiden. Der findes forskellige former for pyramider på alle planeter
i dette solsystem, og under Cheops-pyramiden installeredes dengang store generatorer, som fik energi fra
laya-punkter (centre med æterisk energi). Igennem den rette viden og udnyttelse af laya-punkterne og
pyramiderne kunne disse bl.a. benyttes til kvantespring i og udenfor tid og rum. På alle Jordens kontinenter
findes pyramider, hver med sit formål. På denne måde skabtes et netværk af energilinier, forårsaget af
kraftige magnetstrømme, hvis koordinater i øvrigt blev benyt tet til astro-navigation.
På Jordens nuværende 5 kontinenter findes i alt 7 store pyramider, der ikke "kun" er forbundet med
hinanden via underjordiske gange, som strækker sig imellem kontinenterne. De er hver især og indbyrdes
forbundet med de 7 hellige planeter, efter hvilke kamrene i pyramiderne er opkaldt. De for nuværende tre
kendte pyramider i Egypten symboliserer den egyptiske Treenighed, Osiris, Isis og Horus.
Som før nævnt blev mennesket Jesus indviet i de egyptiske mysterier, som en del af forberedelsen til
Kristusindvielsen. Efter sin opstandelse modtog Han den sidste del af Kristusindvielsen, som er inddelt i 12
trin, på den hellige ø, On. Dette vidunderlige væsen blev i Enoks bog kaldt "Kvindens Søn", fordi Han var
søn af den himmelske Isis og Det guddommelige Lys. Han var den Guddommelige Kærlighed i
Manifestation, og Hans Kærlighedens Lys brændte så rent og stærkt, at Han formåede at omdanne sine
celler til rent Lys, hvilket resulterede i Hans opstandelse.
Den fanatiske Paulus og Kirkefædrene har altid misforstået og forvansket Mesterens tanke ved at gøre
kvinden til mandens tjenerinde, og dermed ophøje sig selv til Gud. Kristus Jesus ophøjede kvinden, som
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spillede en stor rolle i Hans liv, fordi Han derigennem ærede og ophøjede Guddommens feminine aspekt Helligånden! Også gnostikerne fremhæver, at Maria Magdalena var tættere i Ånden på Kristus Jesus end
Hans disciple. Kristus Jesus satte kvinden på den plads, som rettelig tilkommer hende: som Bærer af
Kærlighedens hellige Flamme, intuitionen og det profetiske klarsyn!
Sandelig var Kristi kærlighed stor, for Han lod mennesket Jesus inkarnere på Jord og manifestere
Kristuskraften. Ved at lade sit blod udgyde i jorden og for menneskene, forbandt Han sig med alle
menneskers hjerter - Han manifesterede og forankrede Kristusbevidstheden i deres hjerter. Jesu indstiftelse
af Den hellige Nadver var blot en fornyelse af et gammelt indvielsesritual. Brødet symboliserede kendskab
til jordelivets mysterier, og vinen betød på et højere plan deltagelse i de åndelige mysterier og den
guddommelige visdom. Ved at videregive brødet og vinen gjorde Han det muligt for hele menneskeheden på
Jord at blive indviet i Mysterierne og opnå det Broderskab, som hidtil kun havde været forbeholdt nogle
enkelte.
Tiden er nu inde til at de hellige mysterier -indvielsesmysterierne - skal åbenbares for menneskeheden. Der
findes her på planeten i alt 12 indvielser, som mennesket skal gennemgå: de 5 store indvielser i Livets
Mysterier, som kun kan opnås i den ydre verden, samt de 7 mysterieindvielser, som eksempelvis finder sted
i templerne og pyramiderne. Også den store Sfinks - Fader-sfinks'en - blev bygget nogenlunde samtidigt
eller sideløbende med den største pyramide. Da han blev bygget bar han en prægtig Solskive i sit hovedtøj
med Uræusslangen foran det Altseende Øje - symbolet på Den Kronede og på Den guddommelige Ene i
hvem vi lever, røres og har vor væren. Han er Den guddommelige Vogter - af planeten, af De kosmiske
Love og af De åndelige Mysterier. Han ER ……. den, som er Shans oprindelige Indre Konge. Ham er det,
som sidder ved Visdommens Kilde, hvorfra han ikke længere behøver at drikke, og som afstår fra at gå ind i
Det evige Lys, indtil den sidste pilgrim er vendt hjem. Fader-sfinks'en vidner om menneskets guddommelige
oprindelse, og viser ham Vejen hjem. Han symboliserer jordelivets mysterier, De åndelige Mysterier og den
Guddommelige Visdom.
Men lad os betragte Fader-sfinks'en nærmere: han har en tyrekrop, løvepoter, ørnevinger og et
menneskeansigt. Han symboliserer de 4 faste tegn - i den esoteriske astrologi kaldet det faste kors, som er
disciplens. og Sjælens kors, hvor vi udvikler evnen og styrken til handling, mod, tavshed og visdom.
De 4 tegn i det faste kors er de 4 elementer, jord, vand, ild og luft i fast form. Når vi har fuldendt den vej,
Fadersfinks'en har vist os, er vore jordeliv til ende. De 7 indvielser er inddelt således: først gennemgås de 4
tempelindvielser, dernæst de 3 pyramideindvielser. Tempelindvielserne gennemgås 3 gange (4 x 3) sjældent i samme liv, og de 3 pyramideindvielser gennemgås 4 gange (4 x 3), ligeledes fordelt over flere liv.
(Derfor er Egypten mere besøgt end nogensinde. Alle skal nå at afslutte hvad de endnu ikke har fuldført).
Ved den 7. indvielse i Osiris' pyramide gives adgang til Fader-sfinks'en, og når de 7 og de 5 indvielser er
gennemført, gives ubegrænset adgang til pyramiderne og til Fader-sfinks'en.
At Fader-sfinks'en symboliserer de 4 faste tegn, Tyren, Løven, Skorpionen og Vandbæreren, som ' er
disciplens og Sjælens kors, forstås når vi qua nummerologien betragter disse 4 tegn fra hhv. den mindre
zodiak, som bevæger sig imod Solens retning (fra Vædderen til Fiskene over Tyren), og den store zodiak,
som bevæger sig med Solens retning (fra Fiskene til Vædderen over Vandbæreren) samtidigt: Set fra den
mindre zodiak er Tyren det 2. tegn, og tallet 2 er tegnet for dualisme, som skal forvandles til enhed, hvilket
sker på den store zodiak, hvor Tyren er det 11. tegn, og 11 er det tal, hvor igennem mennesket forenes med
sin guddommelige tvilling. Set fra den mindre zodiak er Vandbæreren det 11. tegn og fra den store zodiak
det 2. tegn. Ser vi på Løven, som set fra den mindre zodiak er det 5. tegn, hvor 5 er tallet for korsfæstelsen,
kan vi måske undres over dette tegns forbindelse med korsfæstelse, men forklaringen finder vi ved at se på
den store zodiak, hvor Løven er det 8. tegn. 8 er tallet for forvandling og for Kristus. Fortsætter vi til tegnet
Skorpionen, som er det 8. tegn (forvandling), ser vi, at Skorpionen set fra den store zodiak er det 5. tegn, og
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5 er tallet for korsfæstelsen. Det vil med andre ord sige, at de 4 tegn på disciplens/Sjælens kors danner en
spejleffekt, som netop danner den tunnel disciplen har brug for at kunne opstige til en højere oktav - det
kardinale kors, som er den indviedes kors.
Fader-sfinks'en fortæller endvidere, at mennesket opstod igennem ægteskabet imellem luft (himlen, Uranus)
og jord (Jorden, Gaia), hvilket er symboliseret ved den nedadgående trekant, og at det vender tilbage til sin
oprindelse igennem alkymisk process imellem ild og vand, hvilket symboliseres ved den opadgående
trekant.
Betragter vi tegnene numerisk på hhv. den mindre og den store zodiak vil vi se, at der eksisterer en numerisk
affinitet imellem hhv. jord-luft og ild-vand: Vædder-Fiskene (1/12-12/1), Tyren-Vandbæreren (2/11-11/2),
Tvilling-Stenbuk (3/10-10/3), Krebs-Skytte (4/9-9/4), Løve-Skorpion (5/88/5), Jomfru-Vægt (6/7-7/6)! Når
vi betragter tegnene parvis ud fra deres numeriske affinitet er endvidere værd at bemærke, at de er
polariteter, hvilket jeg vil komme nærmere ind på i afsnittet om triangulation. Men lad os se på, hvad disse
polariteter symbolsk fortæller os: Tyren- Vandbæreren er ægteskabet imellem Himlen og Jorden, det er
dualismen, som skal forvandles til enhed. Tvillingerne-Stenbukken fortæller om tvillingernes forening ved
den store tidsportal (efter 7 store tidsaldre), som er porten imellem dualiteternes verden og enhedsplanet.
Foreningen sker ved triangulation (Tvillingerne er et dobbelttegn). Igennem Krebsen-Skytten forbindes den
fysiske og den åndelige verden, og alkymien imellem disse 2 tegn fører til korsfæstelse og indvielse.
Alkymien imellem Løven og Skorpionen får disciplen til at betræde "den brændende grund", som fører til
forvandling og "Fugl Føniks"' opstandelse af asken. I Jomfruen-Vægten fødes Kristus i menneskets hjerte,
og afbalanceringen af modsætningernes par forvandler dyremennesket til gudemennesket.
Vædderen-Fiskene er alphaomega, begyndelsen og enden - fuldendelsen! Igennem ild og vand bliver luft til
æter. Ilden konsumerede Mu og vandet opslugte Atlantis. "Solen (ild) er min Fader og Havet er min Moder".
Heri ligger nøglen til både Sol- og Havmysterierne gemt. Den, som har opnået de højeste indvielser i Sol- og
Havmysterierne kan uhindret passere imellem dimensionerne, idet de har adgang til det æteriske plan. "Ilden
er Faderen, Vandet er Moderen, Jorden er datteren og Luften er sønnen." I dette udsagn ligger Sandheden
om den Absolutte Sønneværdighed gemt!
Rent "praktisk" blev Fader-sfinks'en benyttet af de højest indviede - de, som var levende i deres Lyslegeme,
til teleportation imellem forskellige templer på det fysiske plan, og til kvantespring fra dimension til
dimension udenfor tid og rum. Under Fader-sfinks'en befinder sig en ark af større kapacitet en både Moses'
og Enoks Ark. Endvidere foregik/foregår en energiudveksling.igennem en energi-triangel imellem
pyramidens tag, Fader-sfinks'ens Solskive og et bestemt punkt på pyramiden, som havde/har til opgave at
aktivere de store generatorer under Dronninge- og Kongekammeret. .
Mennesket er nu nået til det punkt i sin udvikling, hvor han er rede til at gå videre til de store Sandheder - at
blive indviet i De åndelige Mysterier. Fårene er skilt fra bukkene og de, som er rede, vil blive indviet i
Mysterierne.
Fader-sfinks'en, som har stået ubevægelig og våget i mange tusinder af år, og som har vist mio. af yngre
brødre og søstre Vejen til deres guddommelige hjem, begynder at røre på sig. I tusinder af år har han været
vidne til menneskenes sejre og nederlag, tårer og latter, sorg og glæde, skam og stolthed - og er dog
forblevet ubevægelig og tavs.
Snart - i en ikke alt for fjern fremtid, vil Fader-sfinks'en lade sin stemme lyde i sine børns indre øren, og
hans første ord vil være: "Missionen er fuldbragt. Velkommen hjem, Gudebørn!" Han vil derefter gå ind i
Det evige Lys, vel vidende, at hans børn ikke længere vandrer i mørket og kan ledes på afveje. Hans lange
vågen er til ende - hans børn oplyser nu selv Vejen.
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Herefter vil Egyptens rolle være udspillet, idet Egyptens pyramider er forbundet med den tidsportal, som
adskiller den fysiske dimension - dualiteternes verden, med enhedsplanet, hvilket vi vil se nærmere på i
næste afsnit.
Andre vigtige punkter i Jordens gittersystem vil herefter aktiveres og intensiveres, hvilket vil sige, at Jorden
vil hæve sin bevidsthed fra ét niveau i et givent chackra til et andet. Når vi tænker tilbage til større
begivenheder af planetarisk betydning er det tydeligt, at hver begivenhed har fundet sted på ét af Jordens
chackras. På Kristi tid så vi Jorden hæve sin bevidsthed fra solar plexus til hjertecentrets emotionelle plan
ved hjælp af den kærlighedsenergi, som Kristus tilførte Jorden og menneskeheden. Geografisk flyttedes
bevidstheden fra Mellemøsten til England (Glaston-bury). I vor tid flyttes Jordens bevidsthed atter
geografisk, som en følge af en stadigt stigende indstrømning af nye energier, og hjertecentrets fokus flyttes
nu fra Glastonbury til et højere underplan af hjertecentret, som geografisk befinder sig i Skandinavien. Når
denne energi er aktiveret, vil det nye hellige sted i Skandinavien åbenhares - først for de, som er sensitive
overfor energierne, herefter for den større del af åndeligt søgende.
Også Kristus står foran en ny indvielse, idet han forbereder sig på en sammensmeltning med sin broder, Den
gyldne Kristus fra Andromeda-galaksen, som er en søn af Syntesens Avatar.
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REJSEN TILBAGE TIL ENHEDSPLANET
Da mennesket besluttede sig for at lære om modsætningernes par og polariteter, måtte det rejse igennem
tidsportalen til dualiteternes verden. At lære om modsætningernes par og polarisering på det fysiske plan var
den allersværeste skole, mennesket kunne vælge, idet det hidtil kun havde kendt energier som neutrale eller
harmoniske. Nu' skulle det først lære yderpunkterne - modsætningerne at kende, før det kunne lære at
afbalancere disse.
Før mennesket rejste igennem tidsportalen, som i dette tilfælde var Stjerneportal Orion, spaltede det sig ud
fra sin tvilling, som forblev på enhedsplanet, og påbegyndte sin ensomme rejse til dualiteternes verden.
Mennesket skulle nu udvikle sine egne polariteter, hvilket på forhånd var indkodet i dets permanente atomer.
Det skulle erfare, at Skaberen havde udstyret det med både en indre mand/indre kvinde, indre fader/indre
moder og et indre barn(pige/ dreng), som det skulle lære at bruge ved afbalancering af modsætningernes par.
Hver gang mennesket udlevede én polaritet, måtte det derefter udleve dens polære modsætning. Således
skabtes det, vi i dag kalder for karma. I Skaberens univers hersker orden - harmoni. Hvis mennesket skaber
uorden eller disharmoni, må det igennem hårdt arbejde finde kilden til denne disharmoni, og selv genoprette
orden og harmoni.
Igennem oplevelsen af disse polariteter skabte mennesket ikke bare positivt - det skabte oftere negativt, fordi
det var uvant med at skabe i den fysiske verden, hvor det samtidigt måtte kæmpe for dets eksistens. Og
således opstod skyggerne. Mennesket var i korte øjeblikke bevidst om at det var begyndt at kaste skygge,
men det var for smertefuldt at erkende disse eksistenser. Derfor samlede mennesket alle sine negative
skabelser - skyggerne i ét væsen, som det kaldte "djævelen". Sumtotalen af alle menneskers "djævle"
samledes i én fælles fjende - Satan, som de gjorde omni-potent! I mange tidsaldre var det lykkedes
mennesket at glemme, at det selv havde skabt disse skygger - og at det altså derfor også havde magt til at
opløse disse skygger.
En dag begyndte mennesket at løfte sit blik fra Jorden mod himlen, og det erindrede svagt, at det havde sin
oprindelse blandt stjernerne på himlen. Da vågnede menneskets åndelige stræben. Ved dets første kontakt
med det guddommelige Lys begyndte det at stråle! Det voksede i glans og styrke til Lyset var så stærkt, at
det oplyste de kroge og hjørner af sindet, som havde været skjult af mørket, og dette smukke Lys afslørede
skygger - eksistenser, hvis tilhørsforhold mennesket afviste.
Menneskets benægten af skyggernes eksistens fik blot disse til at vokse, og menneskets Lys, som havde
strålet så klart, dæmpedes mere og mere efterhånden som skyggerne fik mere og mere magt. Så længe
mennesket ikke ville se skyggerne i øjnene, ville det aldrig vide, hvordan skyggerne så ud og hvordan de
kunne overvindes. Efterhånden ophørte menneskets oprigtige åndelige stræben, idet angsten for Lyset blev
større end angsten for mørket!
Og dog! De, som havde ydmyghed i deres hjerter erkendte, at de indeholdt begge polariteter - at de altid
havde indeholdt begge polariteter og at det, de nu skulle lære, var at afbalancere modsætningernes par. De
opdagede, at når modsætningernes par var i balance og harmoni, kunne de opnå en følelse af enhed. Og
disse mennesker opdagede endvidere, at ikke alene havde Skaberen udstyret hver enkelt med en indre
familie af polariteter. At den indre familie var/er sumtotalen af alle de fædre/mødre, mænd/kvinder og børn,
det enkelte menneske vil møde eller selv legemliggøre i sine inkarnationer i dualiteternes verden, og at den
indre familie er de redskaber, mennesket kan bruge til at afbalancere modsætningernes par, blev dem
ligeledes klart.
Når mennesket har lært at afbalancere modsætningernes par, vil det være rede til at lære om triangulation,
som vi vil beskæftige os med i næste afsnit. Da - og først da, vil mennesket være rede til at stå ansigt til
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ansigt med den planetariske Tærskelvogter, Satan, som er et anagram for Sanat (Kumåra) - Verdens Herre.
Da gudemennesket nedsteg til dualiteternes verden, spaltede Verdens Herre sig i Lys og skygge. Skyggen,
Satan, nedsteg i dualiteternes verden og blev vogter af portalen imellem de to verdener, og Saturn blev den
afbalancerende faktor. På den anden side af portalen blev Lyset, Sanat, vogter af portalen ind til
dualiteternes verden.
Alle må vi passere forbi Tærskelvogteren, Satan, når vi ønsker at opstige til enhedsplanet. For at kunne rejse
uhindret igennem portalen skal vore polariteter være så harmoniserede og i balance, at mødet med
Tærskelvogteren ikke får vore skygger til at vokse. Når den sidste pilgrim uhindret har passeret portalen,
forener Sanat Kumåra sig atter med sin skygge, Satan. De to er ét, idet Lys og mørke er to sider af samme
mønt. Dualisme er når de to sider af den samme mønt spalter sig ud i to mønter.
Tidsportalen imellem enhed og dualisme befinder sig som før omtalt i Stjerneportal Orion. De tre stjerner i
Orions Bælte er forankret i de tre store pyramider i Egypten: stjernen Mintaka er forbundet med Isis'
pyramide, Al Nilam er forbundet med Horus' pyramide og Al Nitak er forbundet med Osiris' pyramide.
Igennem en aktivering af Jordens gittersystemer (tre), som ved de store pyramider skærer hinanden, dannes
og magnetiseres en energitunnel, som leder til Stjerneportalen. Denne tunnel er inddelt i 12 trin, hvis
energier svarer til de 12 zodiakale stjernebilleder. Multi-dimensionelt kan disse trin opleves som 12
pyramider, som skaber faseforskydninger/åbninger imellem dimensionerne, og gør det muligt for mennesket
at hæve sine vibrationer gradvist.
Mennesket har igennem tidsaldre levet i illusionernes verden, og omend det er ved at forlade denne verden,
er mange blevet ofre for en ny illusion: Adskillige åndeligt søgende har ladet sig forlede til at tro, at den
dispensation, som blev udstedt fra Det Højeste, indebar en opløsning af det enkelte menneskes karma nogle
hævder sågar, at de kan modtage de 5 store indvielser uden de anstrengelser og smertefulde erkendelser, som
er en del af disse indvielser. Denne forvildelse skyldes mangel på forståelse af, hvad de store indvielser
egentlig er.
Det er en kendsgerning, at bevidstheden udvider sig igennem smerte - at en bevidsthedsudvidelse er
forbundet med smerte! Det er ligeledes en kendsgerning, at synapserne i storehjernen må åbnes, før den
visdom, som er oplagret i Sjælens kausallegeme kan assimileres. Når kanalen imellem kausallegemet og
personligheden åbnes i større målestok, strømmer så mange informationer og erindringer ind i
personlighedens hjerne, at han/hun ville blive vanvittig, med mindre en bevidsthedsudvidelse havde fundet
sted - som en computer, der blinker med alle de røde lamper og indikerer "overload". Den dispensation, som
blev givet var, at menneskets karma nu kunne opløses, hver gang det forstod årsagen til en karmisk
hændelse. Det behøver ikke længere at gennemleve den! Dispensationen indebærer også, at det menneske,
som kræver sin guddommelige arv, nu kan bruge sin frie vilje til selv at skabe sin egen verden - sin egen
virkelighed. Dette er velsignelsen og forbandelsen ved at bruge den frie vilje, fordi mennesket i så fald selv
skaber sin egen virkelighed. Og hvis dets virkelighed ikke svarer til forventningerne, har det skabt noget
forkert, som kun det selv kan ændre på.
Det vil med andre ord sige, at nar et menneske har krævet sin guddommelige arv, har det vedkendt sig
ansvaret for sit eget liv! Og fordi det selv er ansvarlig, har det muligheden for på denne måde at ændre på
dets nutid på baggrund af fortidens erfaringer, og således skabe sig den fremtid, det måtte ønske sig.
Mennesket er nu blevet en skaber af sit eget univers!
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TRIANGULATION - NØGLEN TIL INVOLUTION OG EVOLUTION
Når afbalanceringen af modsætningernes par er fuldbragt, kan den bevidste kontakt/kommunikation med det
Højere Selv begynde. Hermed ikke være sagt, at mennesket indtil da ingen kontakt har med det Højere Selv,
men der er ingen bevidst kommunikation imellem de to, fordi dette ikke er muligt før en tilstand af total
harmoni og ligevægt er opnået. Men jo før mennesket begynder at fokusere på sit eget Højere Selv (i stedet
for på andre eksterne bevidstheder), jo hurtigere og lettere vil kanalen til det Højere Selv kunne åbnes, idet
mennesket herigennem lærer at lytte til sin intuition og indre stemme.
Ved at meditere på/med det Højere Selv hver dag, vil kanalen imellem Sjæl og personlighed blive udbygget,
og de hyppigere forekommende korte øjeblikke af en ekstatisk harmoni vil blive længere og længere. Lige
tiltrækker lige, så opnåelsen af denne totale balance og harmoni er det "Sesam, Sesam, luk dig op" - det
mantram, som får membranen imellem det Højere Selvs verdener og personlighedens verden til at forsvinde,
og en triangulation har således fundet sted.
Triangulation er et velkendt - om end lidet forstået begreb, i den, esoteriske lære. Triangulation sker på alle
eksistensplaner, idet vi nedsteg fra de himmelske sfærer igennem triangulation (ved at skabe en
nedadgående triangel), og vi vil benytte samme triangulation til vor opstigning, ved at skabe en opadgående
triangel. Når der i et menneskes horoskop (horrorscope) befinder -sig en storkvadrat viser det, at en
opstandelsesprocess er påbegyndt, idet storkvadraten danner både en opadgående og en nedadgående
triangel. Dette er naturligvis en sandhed med visse modifikationer, idet andre væsentlige faktorer spiller
ind: soltegn, ascendanttegn, aspekterne imellem den åndelige triade (Venus, Uranus og Merkur), Jupiter,
Neptun og Plutos positioner etc. Igennem en storkvadrat skiftes endvidere oktav, d.v.s. at mennesket
eksempelvis igennem sin storkvadrat kan "skifte" fra ét af astrologiens tre kors til et andet. En stor kvadrat
(dobbelt triangulation) i et horoskop viser det menneske, som esoterisk set vandrer "Vejen imellem de to
store kraftlinjer". Det vil, hvis dets horoskop er lig ur-horoskopet, ved en viljesakt forene de to triangler til
en sekstakket stjerne! Og medens astrologi er på tale vil jeg benytte lejligheden til at sige til de, som på hver
sin måde arbejder med astrologi: Det er unødvendigt at forsøge at forklæde astrologien som en videnskab!
Astrologi er ingen videnskab - det er en abstrakt viden, som den benyttes i dag af de mange, og en
visdom, som den benyttes i dag af de få!
Cellespaltning og spaltning af atomer sker igennem triangulation! Triangulation er guddommelig alkymi!
Da den Monadiske Essens skilte sig ud fra Kilden, skete dette ved at projicere en stråle ud, som roterede og
delte sig i to identiske sfærer - to Monader (Gudsbevidstheder), som igen hver især projicerede to identiske
stråler ud (Sjæle/Kristusbevidstheder), som igen projicerede to stråler ud etc. Strålerne var modsat
polariserede, d.v.s. feminine og maskuline. Dette var nedstigningen til lavere vibrerende sfærer - elektronen,
som fjernede sig mere og mere fra kernen - energier, som samtidigt blev nedtransformerede. Fader/Moder
Gud benyttede triangulation for at skabe bevægelse - udvikling. Når to modsat rettede kræfter er balancerede
- d.v.s. er lige store, er der stilstand. For at skabe bevægelse - udvikling, behøves en tredje kraft, som opstår
ved, at de to stråler mødes og krydses i et eksternt midt punkt. I mange dimensionelle universer
mangfoldiggør man sig på denne måde - ved at krydse stråler.
- I begyndelsen fandtes et mørkt, uendeligt Rum - det kosmiske stjerne-ocean, Det guddommelige
Moderskød. Og Guds ånde svævede over stjerne-oceanets vande, deres åndedræt harmoniseredes - de blev ét
igennem åndedraget, og en stjerne blev født. Denne stjerne blev belivet af en ren bevidsthed uden form - en
Stjernebevidsthed. Da Den Uendelige ENE indåndede, imploderede stjernen. Da Den Uendelige ENE
udåndede, eksploderede stjernen og delte sig således i flere stjerner - som cellespaltning. Dette var
begyndelsen til de store stjernebilleder. Ved næste kosmiske åndedrag gentog processen sig: ved
indåndingen imploderede stjernerne, og ved udåndingen eksploderede stjernerne. Disse var begyndelsen til
det, som i dag er fragmenteret til de store zodiakale stjernebilleder. Og således blev himlen befolket.
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I en senere cyklus - igennem ægteskabet imellem himlen og Jorden, inkarnerede stjernebillederne som
kontinenter, og stjerne-oceanet som planetariske oceaner. Stjernehimlen inkarnerede som oceaner og
kontinenter. Dette skete ved at Stjernebevidsthederne projicerede deres stråler ud til et fælles midtpunkt,
hvor deres stråler krydsedes - således fødtes Solenglene, som igen og på samme vis projicerede deres stråler
ud, som igen på samme måde projicerede deres stråler ud etc.
På denne planet, Jorden, skabes alt liv igennem oceanet -stjerne-oceanets fysiske orrespondens. Livskimet
skabes igennem en forening imellem himlen og Jorden, og fødes i havet. Derved opstår små mikrober celler, som deler sig og videreudvikler sig i havet. Fra havet fortsætter evolutionen igennem planteriget,
dernæst dyreriget og endelig - menneskeriget. Fra menneskeriget til sjælsriget og Englebevidstheden, herfra
videre til Solene og Stjernebillederne.
Da vi nedsteg i materien, bar vi inden i os selv et kort og en nøgle til vort himmelske hjem - triangulation!
Uden triangulation ville der hverken være nedstigning eller opstigning. Uden triangulation kan højere
bevidsthedstilstande ikke opnås. Når både hypofysen (det feminine kontaktpunkt) og pinealkirtlen (det
maskuline kontaktpunkt) er aktive, bliver Medulla Oblongata (centret i baghovedet) aktiveret. Når denne
triangel er i fuld aktivitet, skabes der en magnetisk Lystriangel, som vækker og tiltrækker kundalini-kraften,
og får slangen til at rejse sig i rodcentret. Det er her din hjemrejse begynder.
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HVOR ER GUD I DEN ESOTERISKE LÆRE
Dette er et spørgsmål, som ofte slynges ud i en art triumferende vrede af mistroiske og desillusionerede
mennesker. "Vil du virkelig have mig til at tro at der findes en Gud, når man ser al den nød, elendighed og
ondskab, som findes i verden?"
Mit arbejde er at formidle læren om de indre universer, som man enten kan modtage eller afvise - ikke at
forsøge at overbevise mennesker om at det, jeg siger, er sandt. Stoffet må præsentere sig selv.
Mennesket har altid haft svært ved at se det, som ligger lige for, fordi det altid søger komplicerede svar og
løsninger på alt. Men ALT i Skaberens univers er opbygget såre simpelt og logisk. Gud - Skaberen, er
omnipotent og -nærværende. Skaberen er i ALT: i den føde, du indtager, i den luft, du indånder, i den myre
eller bille, du så hensynsløst trådte ihjel - i det menneske, du rynkede på næsen af eller af én eller anden
grund behandlede respektløst!
Skaberen - Den Uendelige ENE, gennemtrænger hvert atom med sin kraft - Gud er Lys og Kærlighed.
Sollogos er guddommen i dette solsystem, og omfatter hele solsystemet i sin bevidsthed. Fra Den Absolutte
ENE er udgået mange større Guder, fra hvem mange mindre Guder er udgået. Gud er en skabende kraft, og
der findes mange større og mindre Guder - skabelse foregår på alle planer.
Også mennesket er en skaber - men det er endnu ikke bevidst derom. Tanker er energi, har vi ofte hørt.
Hver gang vi tænker, skaber vi. Om vi skaber noget smukt eller noget hæsligt, bestemmer vi selv. Gud har
udstyret os med evnen til at skabe, og Gud har givet os vor frie vilje til at tænke og handle, som vi finder
rigtigt. Kan vi da med rette fornægte Gud, når vi konfronteres med resultatet af det, vi har skabt? Det er at
fornægte sig selv, og heri ligger nøglen til menneskets manglende kærlighed og respekt til sig selv - og
derfor også for dets medmennesker.
Du er hvad du tænker, og du er blevet hvad du er af de tanker, du har tænkt! Begynd derfor at søge
efter årsager, i stedet for at fokusere på virkninger. Hvis resultatet af dine skabelser giver ubehagelige følger,
har du brugt energien forkert!
Der følger et ansvar med, når man bruger sin frie vilje. Og når først mennesket bliver bevidst om den måde,
hvorpå det bruger sin energi, er det for alvor blevet ansvarsbevidst.
Opøv dig i at kunne være dine tanker og følelser bekendt, for på de indre planer kan alle høre og se dine
tanker og følelser - hvilket vil være det samme, når vi går over i den nye dimension. Træn derefter dig selv i
bevidst at tænke smukke tanker om alt og alle - forsøg at se Kristus i dem alle! Hvis dine tanker er rettet
imod noget smukt, vil du tiltrække noget smukt.
Når du har disciplineret dine tanker og følelser og uden besvær kan fokusere på noget smukt og ædelt, vil du
efter nogen tid se, at din verden - dine omgivelser ændrer sig. Dit liv er et udtryk for dine tanker og følelser du er en skaber af dit eget univers, for som menneske har du din frie vilje til at vælge en hvilken som helst
tilstand af væren, du måtte ønske, igennem den bevidste brug af dine tanker og din tale. Der ligger en
mægtig kraft og magt i tanker og ord, hvilket kan være en velsignelse eller en forbandelse - afhængigt af,
'hvordan du bruger denne kraft. "I begyndelsen var Ordet"! Når du bruger din tanke og tale bevidst og
positivt, er du blevet skabende - du er begyndt at bruge din frie vilje - Viljen til det gode!
Uendelig mange brødre og søstre i de højere verdener venter kun på, at du skal løfte dit blik fra jorden - at
du begynder at fokusere højere. Først da vil de have mulighed for at dele deres Lys og Kærlighed med dig.
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Først da vil du vende tilbage til din oprindelige tilstand af ren Væren - en tilstand af Lys og Kærlighed - som
Gud skabte dig i sit billede.
Må Lyset fra Den Strålende altid være med dig!
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BOGENS TILBLIVELSE
Det er en ejendommelig følelse, at denne bog, som efterhånden er blevet en integreret del af mit liv - en
livsstil, omsider kan afsluttes. Arbejdet med bogen har bragt mig vidt omkring i omniverset, i andre
universer, og sidst - men ikke mindst, i det, jeg vil kalde mit eget univers. Det føles som om det, at skrive
denne bog, har varet længere end et helt liv. Det skyldes, siger mine åndelige vejledere, at jeg har bevæget
mig omkring i flere dimensioner, samt i fortid, nutid og fremtid. Men lad mig forsøge ganske kort at ridse
op, hvordan bogen blev til.
Jeg blev bedt om at skrive denne bog, som er den første af i alt 10 bøger, hvoraf de næste tre allerede er
under bearbejdelse: Mennesket - et barn af Kosmos og Stjernevisdom -den glemte visdom om
Stjernerne. Den tredje har endnu ikke noget navn, men handler om et Stjernemenneskes rejse igennem flere
dimensionelle universer, og dets oplevelser og erfaringer fra disse universer, hvor livet er så meget
anderledes end på Jorden, hvor hun omsider inkarnerer som en walk-in. Jeg ved endnu ikke i hvilken
rækkefølge bøgerne vil udkomme - udover at Mennesket - et barn af Kosmos vil blive den næste, som vil
udkomme i løbet af 1993.
Bogen er både kanaliseret og inspireret. Rå-manuskriptet, som kun var på 37 sider, blev til på tre dage, men
indholdet var så koncentreret og komprimeret en viden, at en omskrivning var nødvendigt. Min broder, lærer
og vejleder, Ashtar Sheran, og min Mester, Herren Morya, har stået faddere til bogen.
På et tidspunkt syntes det, som om bogen bare voksede og voksede, og ingen ende ville tage. Antallet af
sider taget i betragtning, bredte den sig over et stort område, syntes jeg. Mine lærere og vejledere forklarede
mig, at den ny tids esoteriske lærebøger ville have denne form, idet de skulle vise et givent tema som en
helhed, hvor de tidligere lærebøger beskæftigede sig med enkeltheder. Synteseskabende, var det smukke
ord, de brugte om bogen.
Til min store forbavselse bliver jeg ofte bedt om at fortælle, hvem jeg er. Jeg synes, det er temmelig
uinteressant, idet der bør fokuseres på LÆREN og ikke på læreren! Men jeg er en Stjernebevidsthed, som
også har en Solengelbevidsthed. Jeg har rejst langt og meget i mange galakser, før jeg ankom til dette
solsystem for ca. 18 mio. år siden. Navnet, Tia'Ra Solera, er en del af det navn, jeg bærer i min
Solengle-bevidsthed. Dette navn blev afsløret for mig af Herren Maitreya i 1985, men først i 1986 blev jeg
bedt om at tage navnet permanent i den fysiske dimension. Så mit navns lighed med en
amerikansk.kollegas navn, Solara, er en ”tilfældighed", for hvem havde hørt om Solara i 1985/1986?
Jeg har intet at gøre med Solara på det fysiske plan! Men at en del af vore opgaver "overlapper"
hinanden skyldes bl.a. det faktum, at både Solara og jeg - som adskillige andre Lysbærere - arbejder med at
manifestere Centralsolsenergier, hvilket jeg allerede blev bevidst om at jeg gjorde i 1985! Navnene Solara
og Solera fortæller, at vi er Solengle, som kommer fra hhv. solene Sola og Sole! Solara og jeg er altså to
separate og forskellige livsstrømme med hver sin opgave og hver sine kvaliteter! Men da Solaras
opgave krævede, at hun nåede ud til en større del af åndeligt søgende verden over, støttede jeg naturligvis
Solara, som jeg ville støtte enhver anden Lysbærer i hans/hendes arbejde! Lysbærere modarbejder ikke
hinanden - de samarbejder!
Jeg har boet og arbejdet i mange solsystemer og galakser, så hjem er hvor jeg føler mig hjemme, siger min
gamle Mester på Sirius, som jeg hører under, mens jeg arbejder i dette
solsystem. Men det fortæller intet om hvem jeg er. Jeg ER uendelig mange, så det rette svar må være: Jeg
ER! Jeg har altid været og vil til alle tider være, for alle er vi en del af noget, som er større!
Jeg bliver af min åndelige vejleder bedt om at sige: Vi har alle en mission! Og den bedste måde vi kan
opfylde den på, er ved at gøre det, vi i vore hjerter føler/ved er rigtigt. I stedet for at tragte efter at udføre
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andres mission i den tro, at det er en vigtigere eller mere ophøjet mission, så yd den hjælp, du kan give i dine
nærmeste omgivelser.
Alle mennesker bærer i deres personligheds inderste et ønske om en eller anden gang at være
helten/heltinden - at få lov til at spille en (i deres øjne) vigtig rolle, men i enhver Sjæls inderste ligger ønsket
om at blive en frelser, og frelsere bliver vi alle! Men da der er forskellige udviklingsveje, må vore opgaver
nødvendigvis være forskellige. Og findes der nogen større og mere ophøjet opgave end det, at udføre det
arbejde, man i sin tid selv har sagt ja til? Hvem afgør, hvad der på et højere plan er mest ophøjet og
åndeligt? Kan noget fysisk menneske afgøre, hvilken opgave, der er vigtigst: en kanal, som tilbringer det
meste af sin dag i meditativ tilstand, en moder, som hver morgen skal sende sine børn af sted, eller den
sygehjælper, som efter bedste evne forsøger at mildne og lindre den angst, de sygdomme og bekymringer,
som vore ældre medmennesker er besværet af på deres livsaften? Alle er vi vigtige led i en større plan
alene er vi uden betydning!
Verdslige ambitioner kan ikke og bør efter min mening aldrig overføres på et åndeligt arbejde eller en
åndelig udvikling! Nærer du et intenst ønske om at kende dit eget eller andres udviklingstrin? Så bemærk,
hvordan du omtaler dine medmennesker og hvad du tænker om dem, og du vil få det klareste svar
nogensinde! Det fremgår tydeligt af den måde du behandler dine medmennesker!
Til slut vil jeg blot sige, at jeg håber, at du vil få større og større glæde af bogen, jo flere gange du læser den.
Bogen kan læses og forstås på mange niveauer, fordi den spænder vidt. Jeg håber, at du med denne bog kan
se mangt og meget som en helhed, og at du har fået svar på nogle spørgsmål, som vil få dig til at stille nye
spørgsmål! Mest af alt håber jeg, at den har givet dig frisk mod til at arbejde videre med dig selv, og for dine
medmennesker.
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Tillæg: PHILADELPHIA-EKSPERIMENTET
Philadelphia-eksperimentet, som Charles Berlitz efterforskede i, var et videnskabeligt eksperiment, hvor en
destroyer med mandskab blev usynliggjort. Eksperimentet, som videnskaben og US Navy benægter har
fundet sted, var baseret på Einsteins forenede feltteorier, og gik ifølge mine kilder under kodeordet
"Rainbow". I sin bog, "Philadelphia-eksperimentet", fortæller Berlitz, at eksperimentet blev verificeret af
flere anonyme kilder, og en dr. Morris Jessup, videnskabsmand og astronom, (som i øvrigt, døde under
mystiske omstændigheder) forklarer hvordan eksperimentet blev udført.
Man skabte omkring skibet et vældigt magnetfelt v.h.a. marinens magnetiske generatorer, såkaldte
afmagnetisatorer, der arbejdede med lydfrekvenser. Anvendelsen af magnetiske lydbølger medfører, at man
for en tid fjernes fra den 3. dimension. Der er tale om at overføre stof til et andet plan - at dematerialisere!
Magnetfeltet havde form af en rotations-elipsoide, og kraftfeltet bevægede sig imod uret. Få minutter senere
dannedes en mælkeagtig grøn tåge - som lette skyer lig de elektromagnetiske skyer, som altid viser sig forud
for skibe og flys forsvinden i Bermuda-trianglen. Dernæst fortælles om en summende tone. Enhver okkultisk
ved, at når man får kontakt til det æteriske plan, høres en summetone, efterfulgt af en art klik-lyde, hvis man
får kontakt til Akasha-planet.
De mennesker, som befandt sig indenfor feltet, kunne kun ses som tågede omrids. De, som var udenfor
feltet, kunne intet se af skibet. Skibet forsvandt fra sin dok i Philadelphia, dukkede kort efter op i Norfolk,
forsvandt atter derfra og vendte tilbage til Philadelphia. Det havde været en revolutionerende opdagelse,
hvis der ikke havde været levende væsener involveret. Besætningen på destroyeren fik svære mén efter
eksperimentet. Halvdelen af besætningen er momentan sindssyge - enkelte holdes selv i dag indespærret på
anstalter, fordi de svæver bort og/eller bliver borte. Naturligvis, fristes jeg til at tilføje, for tætheden i deres
fysiske legeme, samt deres magnetfelt, auraen, er blevet ændret.
I Berlitz' bog fremstiller en anden navngivet kilde sin teori om eksperimentet. Han fortæller, at det i praksis
drejer sig om elektriske og magnetiske felter. V.h.a. en spole skabes et elektrisk felt, der igen fremkalder et
magnetisk felt. De to felter står vinkelret på hinanden, og udgør hver for sig et rumplan. Da der imidlertid
skal tre planer til at udgøre et rum, må der altså findes et tredje plan, resonerer kilden rigtigt nok. Det har vi
hørt om før, nemlig i afsnittene "Elementær Magnetisme" og "Omniverset". Men kilden - og videnskaben
tager fejl når de siger, at dette plan må være tyngdekraftsfeltet. Der findes intet tyngdekraftfelt, siger min
vejleder, for tyngdekraft er IKKE en konstant, men en kombination af fænomener - aldrig en individualiseret
kraft! Der er 3 faktorer, som influerer på dette fænomen: tæthed, temperaturer, samt en masse af atmosfære
og æter! Men lad os vende tilbage til eksperimentet.
Eksperimentet blev udført i krigsøjemed, og de uofficielle ”undskyldninger" (eksperimentet har aldrig
fundet sted!) var lige så rystende, som at involvere uvidende mennesker: man vidste ikke, at mandskabet
kunne blive usynligt, når det ikke var ombord på skibet! Man vidste heller ikke, at mennesker ville dø p.g.a.
eftervirkningerne fra hyperfeltet! Burde man da ikke have afholdt sig fra at udføre eksperimentet med
levende væsener - eller have udført det med en frivillig videnskabsmand? Lad gå, at den ortodokse
videnskab ikke anerkender det auriske felt, men er det for naivt for en udenforstående at tro, at når et fysisk
legeme, som er sammensat af molekyler, udsættes for et så kraftigt magnetfelt, må der nødvendigvis ske en
molekylær reaktion? Jeg finder det rystende og meget betænkeligt, at sådanne uansvarlige mennesker har en
større indflydelse på denne klodes fremtid!
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Denne liste er blot et udvalg af de mange bøger, som uddyber nogle af de emner, der er indeholdt i
Stjernemennesker - Solens Børn.
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