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Bokverket De Dolda Ikonerna redogör för alla kosmiska händelser av vikt som inträffat från
och med uppstarten 1992. En av bokens författare, Ray Rose, har fram till nu gjort mellan
ett och två tusen själsliga resor i vårt Universum, varvid han förhandlat med Ljusa, Mörka,
Grå och Neutrala energirepresentanter samt med högre väsen. Hans medlingsarbete har
inte alltid mött uppskattning. Bokverket är därför fullt av attacker, komplotter och intriger.
Men Ray har lyckats samla de kosmiska krafterna och därmed lagt grunden för Den Nya
Andliga Tidsåldern samt Projekt Återkomsten – de utomjordiska civilisationernas kommande
projekt som omfattar planeten Jorden och Människans integrering i den kosmiska
gemenskapen.
1. Välkomsthälsning.
Vi hälsar Dig varmt och hjärtinnerligt välkommen till sextionde numret av Esoteriska
Journalen som sedan en tid inte skickas ut via e-mail, utan som numera läggs direkt in i
Cosmology.nu. Avsikten med denna Journal är:
Att Du löpande skall få seriösa uppdateringar av det som händer i vårt Universum Velix, som
nyligen bytt namn till Bahar.
Att Du skall få insikt i de problem som måste övervinnas för att skapa en ny verklighet.
Att ge Dig kunskap om den framtid Du har att vänta.
Att Du skall förstå innebörden av Projekt Åter Jord II, numera i Universum kallat
Återkomsten.
Att Du skall få inbjudningar till seriösa esoteriska resor, sammankomster och tillställningar.

2. Journalteamet.
Vi som har tagit fram och sammanställt detta material är följande:
Finland WingMakers uppgift är att assistera och hjälpa till med spridningen av Exoterisk och
Esoterisk information samt fungera som kontaktperson för läsarna av webbsidan
cosmology.nu. Finland WingMakers assisterar även med eventuella uppdateringar av
webbsidan cosmology.nu.
E-mail: infocosmology@gmail.com
Rebecca är ett Stjärnbarn från Antroelia, av Människan ofta kallad Agartha. Hon är vår
huvudkanalisatör i förhållande till de Mörka, de Grå och de Neutrala Energiområdena. I
löpande tekniska frågor samt frågor om framtiden tar hon även in Wing Makers och andra
civilisationer i det Centrala universumet DWA.
Ray är också från Antroelia. Han är huvudskribent i Esoteriska Journalen. Ray & Rebecca är
författare av bokverket De Dolda Ikonerna av vilket nr 1 + 2 tidigare utkommit. Den 15
augusti 2015 var det release för volym nr 3 i serien. Bokverket är utökat till att innefatta 7
volymer. Volymerna 4, 5 och 6 är redan skrivna, men ännu inte utkomna och nr. 7 är nu
under produktion. Ray utför ett aktivt intergalaktiskt arbete och gör minst 2 själsliga resor till
fjärran galaxer var vecka.
Cepheus är från det Mörka planetförbundet Proprion Nestor som tillhör vårt Universum som
nu bytt namn till Bahar. Han förser löpande Rebecca med all viktig information om vad som
händer i vårt Universum Bahar. Han är en länk vid Rebeccas kanaliseringar med bland annat
Agstar i WingMakers.
Svan är av utomjordisk börd. Han har Ljus själ och är en av de få som har lätt att samarbeta
med de Mörka galaxerna. Han ansvarar för alla möten med utomjordiska entiteter och för
planering av Rays själsliga resor. Han är samtidigt både en konferencier, en skicklig tenor
och en clown och deltar i de flesta av Rays kosmiska resor, där ofta stora galaföreställningar
anordnas i syfte att få ut Rays budskap till alla medborgare i vårt Universum.
Agstar är från WingMakers i det Centrala Universumet DWA, som skiljer sig i flera
avseenden från vårt Universum och från alla andra universa också för den delen. Han har
självmant anmält sig som informationslämnare och företrädare för WingMakers vid det stora
samarbete som förestår inför genomförandet av projekt Återkomsten.
Jon-at-han är ledare för det Ljusa Planetariska Förbundet, som har cirka 30.000 bebodda
medlemsplaneter, och han är en av våra nära medarbetare. Han hette tidigare Jonathan,
men utomjordingar har en policy att ha ett namn för var tidsenhet.
Burr är en entitet med Neutral energi. Han bistår, sedan en tid, på samma sätt som Svan, vid
Rays kosmiska resor. Burr hade nyligen en jordisk inkarnation som Raymond Burr,
skådespelaren bakom Perry Mason och Ironside.
AT, ledaren för det Mörka planetförbundet Proprion Nestor, är vad vi brukar säga Mörkrets
Furste. Han går numera Korsets Väg i Kärlek och Sanning och vi har haft ett långt samarbete
med honom. Utan honom hade den Nya Andliga Tidseran aldrig kunnat realiseras.

3. Den Esoteriska Journalen.
Den Esoteriska Journalen, nedan kallad EJ, kan fortsättningsvis läsas och nedladdas på
cosmology.nu
Vi har av säkerhetsskäl valt att avsluta försändningen av EJ till dem som finns på e-postlistan.
Listan är nu raderad. Vi rekommenderar i stället dem, som har intresse för esoterisk information,
att ta del av all den information som cosmology.nu har att erbjuda. Vi har även lagt till en
nyhetsspalt med de senaste uppdateringarna från Ray och hans kosmiska resor.
4. Aktuell information.

Förändringens tidevarv
Det märks tydligt på Jorden nu att något stort är på väg att ta form, ty aldrig tidigare har oredan varit
så stor. Såvitt jag förstår är det fråga om en kollision av vitt skilda energier, ty Människan synes nu
emotta så stora mänger av den nya GyllenLjusa energin som är möjligt. Mitt i denna smältdegel, som
Jorden nu är, håller något nytt och stort på väg att växa fram. Människan får den frekvenshöjning
som är nödvändig innan projektet Återvändandet manifesteras på Jorden. Den nya tankens
Människor accepterar inte längre hur den gamla tankens Människor styr Jordens nationer. Jag skall
nu försöka ger er alla en bild av hur livet på Jorden i denna förändringens tid gestalter sig.
1. Några av Människans stora utmaningar.
Människan står nu inför ett antal stora utmaningar som är så stora att de kan avgöra om Människan
som ras har en möjlighet att överleva eller om undergången väntar. Jag skall nu analysera dessa
utmaningar, men först en genomgång av vilka de är:
1. Den snabba befolkningstillväxten. 2. Växthuseffekten och Jordens snabba uppvärmning. 3. De
stora atom- och vätebombsarsenalerna. 4. De kemiska och biologiska vapnen. 5. Den nödvändiga
omformeringen av FN, Förenta Nationerna. 6. Vikten av en global avrustning. 7. Ekosystemet och
bevarandet av den biologiska mångfalden. 8. Islam och dess terrorism. 9. Vikten av upplysning inom
Kosmologi. 10. Ledare som måste bort. 11. Skapandet av ett bärkraftigt näringsliv och en god
livsmiljö. Behovet är störst i Sahel-distriktet i norra Afrika samt i Mellanamerika. 12. Människans
ondska och obalans. 13. Människans drogmissbruk. 14. Jordens diktaturstater. 15. Ersättandet av
den fossila energin måste omgående ske med gröna, förnybara, miljövänliga energikällor eller med
energi, skapad av utomjordisk teknologi. 16. Det globala problemet med korruption, förskingringar
och stölder.
1.1. Jordens snabba befolkningsökning.
På kort sikt är befolkningsökningen det mest framträdande problemet som måste åtgärdas.
Befolkningsökningen är så stor att den i hög grad påverkar Jordens uppvärmning, den s.k.
växthuseffekten, som på längre sikt måste vara det mest prioriterade problemet att lösa.
Befolkningsökningen påverkar även Jordens djurliv, vars domäner nu snabbt övertas av Människan.
Jordens djur utplånas nu i snabb takt.
Jordens befolkning ökar f.n. med 83 miljoner Människor per år, vilket motsvarar 227.000 personer
per dag. Ökningen är störst i Sahel, ett stort område i norra Afrika. F.n. uppgår den Afrikanska
befolkningen till 1,3 miljarder Människor. År 2050 beräknas den vara uppe i 2,5 miljarder och år

2100 i 4,3 miljarder och då förutsätts ändå rejält minskade födelsetal. Med oförändrade födelsetal
skulle Jordens befolkning år 2100 uppgå till mellan 11,2 och 12,7 miljarder enligt FN. I ett överfullt
Afrika med otillräckligt antal arbetstillfällen kommer vi få se en flyktingström mot Europa av tidigare
aldrig skådat slag.
Föreslagna åtgärder:
I alla krisländer etableras familjeplanering med gratis preventivmedel. En pensionsfond som tar hand
om gamla Människor i krisländerna skulle göra att folket där inte behöver skaffa barn för att få sin
försörjning tryggad på gamla dagar. Vi måste även se till så regeringarna i aktuella områden inför
lagar, för en viss planerad tid, som begränsar antalet barn till max ett per kvinna, så som Kina tidigare
gjort.
Första Källan, Gudomen, å sin sida, åtar sig att begränsa kvinnans fertilitet till en kortare period vart
år samt göra så att kvinnan med viljekraft kan vara preventiv. Om jag har uppfattat situationen rätt
kommer denna, på Jorden nya naturlag, att införas efter det att projektet Återvändandet inom kort
manifesterats på Jorden.
1.2. Växthuseffekten och Jordens uppvärmning.
Den fossila energin skapar ökade mängder av koldioxid i vår känsliga och tidigare så finjusterade
atmosfär. Den förtätade atmosfären reflekterar tillbaka solens strålar, vilken nu snabbt ökar Jordens
uppvärmning. Glaciärerna, där många stora floder rinner upp, smälter nu i allt snabbare takt, och så
gör även glaciärerna över Grönland, Arktis och Antarktis. I takt härmed stiger havsytan som på sikt
kommer att dränka alla de stora hamnstäderna Jorden runt.
Föreslagna åtgärder:
Människan har en metod som nu prövas i Norge. CCS är en teknik som innebär avskiljning, transport
och lagring av koldioxid från större punktutsläpp. Global användning av CCS och Bio-CCS (används
vid kraftvärmeverk som använder biomassa) skulle i ett slag kunna mer än halvera Jordens totala
koldioxidutsläpp. CCS står för Carbon Capture and Storage.
Lagringen är tänkt att ske i underjordiska bergrum, men sedan den officiella kommunikationen med
utomjordiska civilisationer upptagits, borde det inte vara något hinder för att koldioxiden i behållare,
av dessas rymdskepp, transporteras från Jorden och töms ut i världsrymden, där den inte kan skada
någon.
Jämtkraft driver nu ett nytt forskningsprojekt tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet, Chalmers
samt Lunds Universitet. Tanken är att blanda insamlad koldioxid (från stora utsläpp) med vätgas för
framställning av flygbränsle. Vätgasen skall produceras från förnybar el. Elen utvinnes från skogen,
vinden, vattnet och solen. Detta kan vara ett genialiskt sätt att få bort de stora utsläppen av
koldioxid.
När projektet Återvändandet manifesteras på Jorden kommer Människan, åtminstone på sikt, att få
tillgång till utomjordiska energikällor som är miljöneutrala. Sedan dessa hunnit spridas över Jorden
och kunnat ersätta kol, olja och gas borde inga nya större utsläpp behöva ske.
Viktiga bakgrundsaspekter:
Under Jordens tidiga historia förekom det krig i rymden om äganderätten till Jorden. Anunnaki med
bundsförvanter vann striden. Vissa skapargudar, som hade rätt att göra vad de ville, då Jorden är en
friviljezon, kom till Jorden för cirka 300.000 år sedan och tog över. Många kallar detta för en
plundring av Jorden. Anunnaki ersatte Människans 12 DNA-strängar med två, som är ett minimum

för överlevnad. Människan fördummades genom att hon härefter endast kunde använda 8-10 % av
sin hjärnkapacitet. Ett ”nät” lades över Jorden som gjorde att kontakten med Kosmos avbröts och
Människans telepatiska sinne degenererades. Människan trodde härefter att hon var den fysiska
”uniformen” och inget mer. Anunnaki lade i Människan in biologiska implantat, som kunde
programmeras. Människan blev likt viljelösa marionetter i Anunnakis klor och har så förblivit ända in
till våra dagar.
När detta hände var det viktigt att undanhålla Anunnaki all den kunskap och information som då
rådde i Universum. Gudomen såg då till att lägga in denna information i Människorna och i Jorden på
ett sådant sätt att informationen inte kunde nås av Anunnaki. I dag är denna information fri att
hämtas, dock endast av den som samarbetar med Människan och som har goda avsikter. Cepheus
provade, för något år sedan, detta på mig och på min anmodan med gott resultat. Denna stora och
dolda kunskapsbank brukar kallas Akashakrönikan. Denna kunskapsbank kommer snart att bli till
ovärderlig nytta för Människan vid byggandet av framtidens samhälle.
1.3. Atom- och vätebombsarsenalerna.
Jordens atom- och vätebombsarsenaler måste elimineras, ju förr desto bättre. Dessa är nu så stora
att de kan radera ut allt liv på Jorden flera gånger efter varandra. En vätebomb kan radera ut inte
bara en stad utan ett helt distrikt. Det mest skrämmande är att man nu börjat ta fram s.k. taktiska
kärnvapen som kan användas mot trupp i begränsad utsträckning utan att hindra offensiven i övrigt.
Vätebombernas förödande kraft har tidigare varit den faktor som gjort att Människan visat viss
återhållsamhet. Men med taktiska kärnvapen behöver man inte känna samma försiktighet. Det man
inte tänker på är att de taktiska kärnvapnen kan vara en inkörsport för den massiva
vätebombsanvändningen. I Ryssland ingår numera användning av taktiska kärnvapen i den reguljära
utbildningen.
Men att få bort kärnvapnen blir inte lätt. De ses som någon form av säkerhetsventil. Att få bort
kärnvapnen kommer därför inte gå utan någon form av utpressning.
Föreslagen åtgärd:
Om vi t.ex. skapar en energimur kring Ryssland så är Ryssland skyddat för anfall utifrån samtidigt som
Ryssland inte kan hota områden som EU och USA. Så snart alla atom- och vätebomber är
eliminerade i Ryssland tas energimuren bort. De kärnvapenländer som inte följer Rysslands initiativ
får genast en egen mur kring sitt territorium, tills de kommit på bättre tankar. Till och med
Nordkorea kommer till sist att falla till föga för denna utpressning.
Gudomen har på min fråga svarat att denna metod är möjligt att implementera på Jorden. Men
metoden kommer inte att kunna användas av vem som helst. Den blir strikt selekterad.
1.4. De kemiska och biologiska vapnen.
Det finns på Jorden biologiska- och kemiska vapen som är så farliga att de lätt skulle kunna utplåna
hela Mänskligheten. Dessa vapen måste en gång för alla elimineras. Samma procedur upprepas
därför för de kemiska- och biologiska vapnen som de, vilka gäller för kärnvapnen.
1.5. Omformeringen av FN, Förenta Nationerna.
FN är i dag en tandlös tiger beroende bl.a. av vetorätten i säkerhetsrådet som har fem fasta
ledamöter. Säger en av dessa nej blir resultatet nej. Ryssland och Kina å ena sidan och USA å den
andra stoppar omväxlande viktiga frågor i säkerhetsrådet. FN måste frikopplas och bli en självständig
enhet med egna fredsbevarande styrkor som finansieras av Jordens länder. FN måste bli en neutral
enhet som värnar fred, hög etik, demokrati och inte minst små folks och staters rätt.

1.6. En global avrustning.
När FN blivit självständigt och starkt, och kan påta sig uppgiften att skydda alla staters rätt till
existens och oberoende, måste resten av världen avrusta. Därmed kan även EU påbörja sin
avrustning – Ryssland utgör då inte längre en fara. De upp till 2 % av BNP, Bruttonationalprodukten,
som Natoländerna lovat att lägga på sitt försvar, kan de i stället ge till en Afrikafond, ty annars har
man snart en invandringsvåg som ingen kunnat drömma om. USA kan ge sina 2 % av BNP till en
Mellanamerikafond – då slipper man på sikt dagens stora invandringsproblem.
Till Människan måste ges insikten och förståelsen att krig endast medför olycka och att enda sättet
för att uppnå lycka är att skapa en värld i fred och harmoni. Då måste de industrialiserade länderna
hjälpa utvecklingsländerna med utbildning, tekniskt kunnande, kapital samt förmånliga tullar.
1.7. Ekosystemet och bevarandet av den biologiska mångfalden.
Arter utrotas i vår tid snabbt i marker, skogar och sjöar genom Människans oförstånd. Särskilt
allvarligt är nedhuggningen och avbränningen av djungler i Brasilien och på Borneo samt
kalhuggningarna i taiga-området. Utdikningen av våtmarker, det moderna jordbrukets utsläpp av
kväve och fosfor som övergöder våra vattendrag, samt de föråldrade och miljöfarliga
jordbruksmetoderna i Sahel och andra områden, är också farliga miljöbovar. Människan är en
biologisk varelse och lever i symbios med ekosystemet på Jorden. Att förändra det senare kan få
mycket allvarliga och oreparerbara konsekvenser.
Föreslagna åtgärder:
Sluta avverka Jordens regnskogar och taigans barrskogar – plantera skog i stället; sluta dika ut våra
våtmarker – återskapa i stället de redan utdikade; sluta sprida bekämpningsgifter i naturen – använd
i stället biologiska bekämpningsmedel genom odling och utsläpp av t.ex. nyckelpigor och andra
insekter, sluta försura våra sjöar genom förbränning av oljeprodukter – gå över till sol- och vindkraft i
stället; sluta övergöda våra vattendrag genom läckage av kväve och fosfor – använd i stället
alternativa gödningsmedel; sluta hugga ned akacia-träden i Sahelområdet – använd solenergi i
hushållen i stället; sluta döda de vilda djuren – skapa stora nationalparker med betalande turister i
stället.
1.8. Islam och dess terrorism.
Islams heliga bok heter Koranen. Koranen uppmanar muslimerna att vara ”fruktansvärda mot de
icke troende”. I sura på sura, vers på vers, omtalas vilka vederstyggligheter som skall drabba de icke
troende, som skall förvisas till ”den eviga elden”. Detta gäller således för de som är ateister,
sekulära, tvivlare samt för alla de som har en mot islam avvikande religion. Muslimerna talar om
jihad, kriget mot de icke troende.
Dessa läror har anammats av jihadisterna, salafisterna med flera grupper inom Islam – de s.k.
bokstavstrogna – de som tolkar Koranen bokstavligt. Och ett krig har det blivit. I jihadisternas
fotspår har fruktansvärda terrororganisationer uppstått såsom IS,(ISIS) Islamiska Staten, al Qaida,
Boko Haram, al Shabaab, Talibanerna m.fl. De mördar, torterar, kidnappar, våldtar kvinnor och barn,
gör terrordåd och krigar. Sällan har något vidrigare setts på Jorden.
Föreslagen åtgärd:
Islam, och i viss mån även de övriga religionerna, är farliga för Människan och måste bort. De skall
ersättas med Kosmologi – läran om Kosmos. Första steget bör vara en reformering av Islam.

1.9. Kosmologi.
Det är omöjligt att ta bort en religion – den sitter så fast förankrad i Människornas själar. Men att
ersätta religionerna med något snarlikt är möjligt. Här kommer kosmologin in och till skillnad från
religionerna, som är ett uttryck för tro, är kosmologi en vetenskap som går att bevisa. Därför borde
kosmologin få en chans att bli accepterad både hos de religiösa och hos ateisterna på Jorden.
Genom Kosmologin kommer Människan även att få insikt i händelser såsom Anunnakis påverkan på
Människan mm. Detta kommer att förändra Människan. ”Sanningen skall göra Eder fria”, sade en
gång Jesus Kristus för cirka 2.000 år sedan. Han hade så rätt.
1.10. Vladimir Putin m.fl. ledare.
Vladimir Putin i Ryssland och vissa andra ledare på Jorden söndrar för att kunna härska. Genom att
intala sitt folk att västmakterna är farliga och vill ha krig får han uppslutning kring sin sak och ett enat
folk. Men västmakterna, d.v.s. de Europeiska staterna samt USA och Kanada, vill absolut inte ha krig.
Efter Sovjetunionens fall på 90-talet började västmakterna att starta upp industrier och företag i
Ryssland. Men de förskräcktes snart när de såg i vilken riktning som Rysslands ledare Vladimir Putin
styrde landet och de industriella satsningarna avstannade. Putin rustar nu upp landet på ett sätt som
påminner om Tredje Rikets upprustning inför Andra Världskriget. Han har besatt landområden i
Georgien, annekterat halvön Krim, infiltrerat i Östra Ukraina med 13.000 döda som följd, samt
urskillningslöst bombat IS-fästen i Syrien med massor av oskyldig Människors död som följd.
För att avskräcka Ryssland från att invadera Västeuropa har dessa stater nu till sist insett att även de
måste rusta upp sina krigsmakter, och så är fallet även i det fredliga Skandinavien där jag stundom
vistas.
Vladimir Putin har lagt Rysslands nyhetsförmedling under sig. Endast de nyheter ges, som Putin vill
att folket skall få. Via s.k. ”trollfabriker” snedvrider han även den nyhetsförmedling som finns i
Västvärlden och annorstädes utanför Ryssland. Han påverkar folks sätt att tänka och handla på ett
negativt och farligt sätt.
Föreslagna åtgärder:
Se punkterna 1.3 och 1.6 ovan. Till Människan måste ges insikten, förståelsen och kunskapen om att
inget folk vill ha krig utan att detta endast är vad vissa länders ledare vill få folken att tro. Sann
information måste även komma fram till Jordens alla folk. Detta kan ske via den nya plattformen i
annan frekvens som heter Bejabut. Det kan även ske via de nya informationscentralerna som av
S.O.U.L. planeras i bl.a. Surahammar. Utomjordingar, såsom Cepheus, som har en avvikande själstyp,
som kan ge simultan telepatisk information till hela folkgrupper, måste utnyttjas för att bryta detta
flöde av falsk och farlig information, som Jorden nu upplever.
1.11. Skapandet av ett bärkraftigt näringsliv och en god livsmiljö. Behovet är störst i Saheldistriktet i norra Afrika samt i Mellanamerika.
Afrika måste snabbt ”komma på fötter” och få ekonomisk hjälp från EU och Mellanamerika hjälp från
USA. En Afrikafond och en Mellanamerikafond bildas till vilka EU resp. USA årligen avsätter 2 % av
ländernas BNP. Detta är medel som dessa länder lovat varandra att lägga på vapenindustrin och
krigsmakten, men som nu frikopplats genom avrustningen. Eftersom nya FN tar hand om skyddet av
alla länder kan dessa vikta medel i stället gå till nämnda fonder.
Om detta inte händer kommer EU att få ta emot en invasion av hjälpsökande, invandrande afrikaner
och USA en invasion av svältande ”latinos” från Centralamerika. Hjälp, till ett industrialiserat

näringsliv, behövs även i länder såsom Afghanistan, Pakistan, Bangladesh samt vissa Sydamerikanska
nationer.
Hjälpen kan ges på följande sätt:
1. Mikrolån till kvinnor, som startar upp miniföretag.
2. Utbildning, teknisk vägledning och lån för uppstart av moderna, ekologiska
jordbruk.
3. Barn får gratis skolgång via ett modernt skolsystem samt skapandet av bra universitet ger
nationerna goda framtidsutsikter.
Specialskolor med högt tempo skapas för extremt begåvade barn vilket ger
länderna möjlighet att etablera high tec-regioner.
4. AFG, kooperativet A Flourishing Globe, bildas och utvecklas.
5. Kostnadsfri vaccinering mot ett antal utvalda sjukdomar.
6. Skapandet av familjeplanering med gratis preventivmedel i alla krisländer.
7. En pensionsfond bildas som tar hand om gamla i krisländerna. Den skall göra så att folket där inte
behöver skaffa barn för att få sin försörjning tryggad på gamla dagar.
Som motprestation måste länderna införa demokrati, om de inte redan har en sådan. De måste även
acceptera att ett anti-korruptionsprogram införes med granskning och ledning som administreras av
nya FN. Slutligen måste länderna i de aktuella områdena påta sig att skapa och införa lagar som,
under en viss tid, begränsar antalet barn till max ett per kvinna.
1.12. Människans ondska och obalans.
Den av Anunnaki, genom programmerade implantat, styrda Mänskligheten genomför ständigt onda
handlingar som skapar energier, som transformeras till föda för Anunnaki och andra utomjordiska
civilisationer. Detta har gjort Människan till en av Universums ondaste varelser. Kapitalismen har
också en dålig effekt på Människan. Människan måste bli fri från sin stora ondska.
Föreslagna åtgärder:
Gudomen inför en ny naturlag innebärande att de som skadar en annan Människa eller ett djur på
Jorden omedelbart kommer att känna offrets smärta. Gudomen har redan bekräftat att denna, för
Jorden nya naturlag, är möjlig att implementera.
Vi ser vidare till att de som lever av den Onda energin från Människan i stället kan leva av den nya
Goda energin från Människan som har sitt ursprung i den nya GyllenLjusa energin.
1.13. Människans drogmissbruk.
Människan mår numera mycket dåligt och använder i stor utsträckning farliga droger för att försöka
bli fri från sin ångest och obalans. Droger såsom heroin och opium smugglas numera i stora mängder
in i den industrialiserade världen där Människorna härav bryts ned. Smugglingen är mycket
inkomstbringande och har skapat starka kriminella karteller som blir farliga och mäktiga med dessa
sina stora inkomster. Ingen vet hur detta kan sluta.

Åtgärder:
Att förbjuda drogerna hjälper inte – de flödar via smugglare in i länderna ändå. Att tillåta dem vore
en variant – då får vi åtminstone bort hela denna organiserade brottslighet, som sysslar med
narkotikasmuggling, men vi får samtidigt många narkomaner att ta hand om. Ett förslag är att
snabbt försöka skapa harmoni på Jorden – då behöver Människan inte längre sina droger. Ett annat
förslag är att skapa det icke monetära systemet. Utan pengar fungerar inte narkotikahandeln.
1.14. Jordens diktaturer.
Jorden måste bli av med sina diktaturer, men detta kommer inte att gå utan utpressning.
Föreslagna åtgärder:
Ett sätt är upprättandet av energimurar runt diktaturstaterna allra helst runt den styrande juntan.
Murarna tas bort så snart som en förändring kommit till stånd genom införandet av demokrati.
Ombildningen till demokratier bör vara en process som sker under ledning och kontroll av det nya
FN.
1.15. Ersättandet av den fossila energin skall ske med gröna, förnybara, miljövänliga energikällor
eller med energi, skapad av utomjordisk teknologi.
Den energi som kommer från fossila fyndigheter måste ersättas av sol- och vindkraft så snart som
möjligt. Framdrivningen av utomjordiska rymdskepp sker miljövänligt. Kanske får Människan tillgång
till denna utomjordiska teknologi. Skapandet av kall fusionsenergi vore en annan framtida energikälla
på Jorden.
1.16. Korruption, förskingringar och stölder.
Korruptionen är vida spridd i många länder på Jorden. Korruptionen ligger förskingringar och stölder
nära och bör därför behandlas i ett sammanhang. En utbredd korruption fördyrar varor och tjänster
så att ett land blir mindre konkurrenskraftigt gentemot andra länder. Korruption fördröjer hela
samhällsprocessen vilket gör samhället irrationellt. Korruption minskar skatteuttaget och påverkar
därmed hela samhällskroppen. Organiserad brottslighet och maffiaverksamhet ingår i begreppet
korruption.
Korruption är ett hot mot näringslivet,
Ett hot mot handeln,
Ett hot mot administrationen,
Ett hot mot rättsstaten,
Ja, ett hot mot hela den demokratiska samhällsordningen.
Åtgärder:
Jag har talat med Första Källan, Gudomen, om detta. Det är möjligt att implementera en ny naturlag
som innebär att de som utövar korruption, förskingringar och stölder själva drabbas i motsvarande
omfattning som de skadar.
2. Jordens miljö.
Människan är girig – tänker bara på vinster och pengar. Hon förefaller helt strunta i hur hon sköter
sin miljö. Men ett sent uppvaknande kan skönjas. Låt oss se vad som kan göras.

2.1. Avsaltat havsvatten får öknarna att blomma.
Människan får mer och mer ont om sött dricks-vatten. Man pumpar upp grundvattnet för bevattning
med påföljd att grundvattnet sjunker och sinar. Människan står inför en vattenkris. Något måste
göras.
Föreslagna åtgärder:
Landet Israel renar numera sitt avloppsvatten, och kan därmed bevattna sina grödor. Denna modell
måste tillämpas av alla länder på Jorden globalt.
I särskilt känsliga områden, såsom Sahel i Afrika, kan trädplantering i stor utsträckning, ge mer
regnvatten.
Det finns en teknik enligt vilken man bygger en stor lutande betongplatta på marken med en brunn i
den lägre änden. När det regnar samlas vattnet i brunnen.
Det finns en gammal metodik, som användes i staden Petra, enligt vilken man dämde upp
regnvattnet i stora reservoarer för senare förbrukning.
I vissa länder har man börjat bygga stora avsaltningsfabriker där det salta havsvattnet förvandlas till
sötvatten. Avsaltningen kan ske genom destillering samt genom att havsvattnet pressas genom ett
saltavskiljande membran. Problemet är att dessa industrier drivs med för naturen skadliga
energikällor.
Med hjälp av utomjordisk, miljöneutral teknologi inom energiområdet borde havsvatten i stor
utsträckning kunna avsaltas för bevattning i gigantiska jordbruksprojekt. Sahel samt Sahara- och
Gobiöknen skulle till exempel kunna bli stora jordbruksområden, alternativt bli stora skogsområden.
Till dessa bevattningsprojekt skulle även kunna föras en omdirigering av Congo-floden in genom
Sahel och Sahara för att i slutändan mynna ut i Atlanten via Västsahara.
2.2. Djur- och Naturvård.
Noshörningar dödas därför att vissa folk tror att preparat gjorda av noshörningens horn skulle vara
botande mot sjukdomar. Beståndet av noshörningar minskar därför snabbt och vita noshörningen är
nästan utrotad och så även Sumatranoshörningen där endast en hona återstår.
Vissa människor äter sköldpaddssoppa. Därmed är havssköldpaddan utrotningshotad.
Vissa människor tycker om hajfenssoppa. Man tar då endast hajens fenor och kastar tillbaka resten i
havet. Detta är barbari.
Japan har återupptagit jakten på valar. Dessa praktfulla djur har hög intelligens och en majoritet av
Jordens invånare vill ha dem fridlysta.
Åtgärder:
Om jag inte tar fel så kan Gudomen införa en ny naturlag innebärande att de som äter beståndsdelar
av dessa fiskar och djur blir ordentligt sjuka. Denna åtgärd kan synas brutal, men brutala är också de
människor som genom sin konsumtion utsätter fiskar och djur för detta lidande.
2.3. Elefanter, lejon och tigrar.
Elefanter är i de flesta länder, som har dessa djur, fridlysta men de jagas ändå illegalt för sina stora
betar, elfenbenet, som betingar ett högt pris på den svarta marknaden. Elefanter bryter lätt, med sin
storlek, in på odlade områden där de äter upp, trampar ned och förstör böndernas grödor. Detta ses
inte med blida ögon.

Åtgärder:
Gudomens nya naturlag skall göra de som dödar elefanter och de som handlar med elfenben sjuka.
Bönderna måste, utan kostnad, få ordentliga elstängsel som hindrar elefanterna att komma in på
deras odlade områden.
Tigrar skjuts i regel för sina fina skinn – ibland därför att de är människoätare. Tigern är därför
utrotningshotad.
Åtgärder:
Stora välbevakade reservat skall rädda tigern till framtiden och göra att den inte kommer i kontakt
med och blir en fara för Människor.
Även lejonens antal reduceras numera i snabb takt. De tar ofta tamboskap och är även en stor fara
för Människor i många afrikanska länder. Något måste göras.
Åtgärder:
Som för tigern tror jag på stora välbevakade reservat där lejonen inte kommer i kontakt med
Människor annat än via guidade bilkonvojer.
2.4. Trädplantering i stor skala räddar Jordens framtid.
Numera avverkas stora skogsområden på Jorden. Tropisk regnskog skövlas i första hand på Borneo
och i Amazonas. På taigan i Ryssland, Alaska, Canada och Skandinavien tillämpas kalhyggen varvid all
skog huggs ned. Denna skövling måste få ett slut.
Föreslagna åtgärder:
Träd är Jordens lungor. De utgör även s.k. koldioxidsänkor. Stora projekt med trädplantering i stor
skala måste skapas. I Sahel-området gäller det att plantera träd, t.ex. akacia-träd. Det gäller att steg
för steg genom skogsplantering återvinna öknens mark. I taigaområdets nordliga del planteras i
första hand lärk och gran som passar klimatet. I Amazonas och på Borneo genomföres en massiv
återplanteringskampanj av inhemska arter. Om risk finns, för att nyplanteringarna skall skövlas, kan
dessa skyddas via energimurar.
3. Jordens nationer.
Låt oss se närmare på vissa av Jordens nationer, deras problem och hur de uppträder.
3.1. Främre Orienten.
Mellanöstern, d.v.s. Turkiet, Syrien, Libanon, Irak, Iran, Saudiarabien, Gulfstaterna, Yemen, Oman och
Egypten är kända som Jordens ”kruthål”. Där råder stor obalans mellan folken och där smäller det
ofta till krig. Där låg en gång landet Sumer – den av Anunnaki skapade civilisationen på Jorden.
Ingen har någonsin lyckats få en långvarig fred i denna region. De flesta länder är här diktaturer.
Åtgärder:
Skapa självständiga stater för vart och ett de skilda folken i detta område, där många i dag inte har en
egen nation. Se vidare till att alla dessa nationer ingår i en gemensam federation med gemensam
utrikespolitik och handelspolitik, samt där religionsfrihet råder. Viktigt är att skapa jämlikhet mellan
könen – ty detta är en region där kvinnan har mycket låg status. Regionen skall vara avväpnad. Det
nya FN får stå för säkerheten. Detta är lätt sagt, men svårt att genomföra. En karismatisk, kraftfull,
objektiv ledare med hög etik, som alla folken kan ser upp till, och som blir ledare för federationen,
erfordras, liksom en dynamisk, nytänkande ledare för var nation.

3.2. Israel – Palestina.
Mellan Israel och Palestina råder ett ständigt spänt läge. Israel är en judisk demokrati medan
Palestina är en arabisk diktatur delad mellan två ledargrupper. Palestinierna har länge velat kasta ut
judarna i havet, och de har startat många krig mot Israel, vilka dock Israel vunnit med stor bravur.
Israel är ett litet land men har en stark och modern militärmakt. Men Israel skapar bosättningar på
Palestinsk mark, vilket de inte borde göra. Många palestinier arbetar i Israel och får löner som är
mycket högre än vad de skulle fått i Palestina. Palestinierna skjuter ofta in bestyckade raketer över
Israel, vilka skapar död och förstörelse där. Israel svarar då med militära insatser i Palestina. Israel
håller en blockad runt Palestina för att förhindra att araberna där inte skall kunna importera farliga
raketvapen som kan användas mot Israel. Läget mellan länderna är fullständigt låst.
Åtgärder:
1. Lägg en energimur mellan de båda länderna.
2. Lägg en energimur så att Palestina kan ha en öppen hamn och ta in varor utan Israelisk påverkan.
3. Palestina måste bli en demokrati med fria val.
4. Nuvarande regeringar tvingas avgå. I dess ställe tillsätts en ny regering med en karismatisk,
kraftfull, objektiv, andlig men icke religiös ledare med hög etik, som alla kan respektera.
5. Det nya FN svarar för Palestinas säkerhet och ser till att landet är obeväpnat.
6. Upprätta ett avtal mellan det Nya FN och Palestina så att FN kan kontrollera att Palestina inte
importerar eller tillverkar vapen.
7. Palestina garanterar via lag jämlikhet mellan kvinnor och män.
8. Palestina inför religionsfrihet.
9. Palestina avstår från sharialagar och antar ett västerländskt lagsystem.
10. Palestina får ett modernt lärosystem, med universitet och högskolor.
11. Det blir tillåtet för Palestinier och utlänningar att starta upp företag i Palestina samt att dess
medarbetare flyttar in och bosätter sig i landet.
12. Det förs in kapital till Palestina som till största delen handhas av nya FN. Landet byggs upp med
detta kapital via konkurrens mellan företag och via entreprenadavtal. Palestina blir likt det gamla
Libanon en öppen region där vem som helst kan starta företag, där banker etableras och där många
koncerner har sin asienrepresentation. Där byggs boulevarder och parker. Där skapas hotell och
affärer. Ett nytt paradis för turister från hela världen skapas.
3.3. Afghanistan.
Afghanistan är landet där krig länge har rått och ständiga terroristattacker förekommer. Talibanerna,
som där är en stark terrorgrupp, är muslimer och kräver enligt klassiskt manér bland araber att
kvinnan skall vara outbildad och föda barn. De bränner därför ned skolor för flickor. För att kunna
bekosta sin krigföring och sina terrorattacker säljer de opium på export till västländer. Opium är en
farlig drog. Det har visat sig vara omöjligt att få ett avtal med Talibanerna till stånd, som värnar om
kvinnornas rätt.

Föreslagna åtgärder:
1. Skapa i Afghanistan internatskolor för flickor ända upp till universitet som omgärdas av
energimurar.
2. I dessa inhägnader skall även finnas vatten, växthus, får, getter, höns mm som gör skolorna
självförsörjande på livsmedel.
3. Om Talibanerna sedan inte vill ha de färdigutbildade flickorna med varierande yrkesutbildningar
skall dessa beredas arbete i andra länder.
3.4. Venezuela.
Venezuela är ett land i norra Sydamerika med stora oljetillgångar. Landet styrs av Nicolás Maduro
som en socialistisk diktatur. Socialistiska länder favoriserar inte ett fritt näringsliv med resultat att
oljeinkomsterna i stort sett är de som landets invånare skall leva av. Men inkomsterna räcker inte
till. Då har Ryssland och Kina gått in med stora villkorade lån. Nu svälter befolkningen i Venezuela.
Det råder brist på allt: livsmedel, medicin, hygienartiklar – allt. Miljoner har flytt till grannländerna
och inflationen är fruktansvärd. Juan Guaidó har utropat sig till alternativ och tillfällig president till
dess att fria val kunnat hållas och en ny folkvald president utsetts. De flesta länder har accepterat
denna lösning men Nicolás Maduro vägrar att släppa makten, som han håller genom sin favoriserade
krigsmakt. Denna lösning inklusive ett nödhjälpsprogram till Venezuela har tagits upp i FN:s
säkerhetsråd, men där säger Ryssland och Kina nej. Deras lån skulle då kunna komma i farozonen.
Hellre låter de Venezuelas folk svälta och dö.
Föreslagen lösning:
1. Det nya FN skyddar Juan Guaidó och ger honom mandat att agera som Venezuelas president.
2. Lånen från Ryssland och Kina omförhandlas och sänks via ett ackordsförfarande.
3. Energimurar hindrar Nicolás Maduro och hans arme att ingripa.
4. En armégeneral tas över via ”walk in”. Han får över krigsmakten på Juan Guaidós sida och blir
dess chef.
6. Ett stort lån med noggrann administrering sätter landet på fötter.
7. Varor kan nu fritt flöda in i landet.
8. USA:s embargo tas bort och oljeexporten kan fungera problemfritt.
9. Fri företagsamhet och fri handel uppmuntras via nyföretagarlån samt hjälp vid uppstart.
10. Fria val hålles och president väljes.
3.5. Mullornas Iran.
Iran är en muslimsk diktaturstat som styrs av religiösa islamistiska mullor. En mulla är en
shiamuslimsk andlig ledare. De bejakar en stark segregation mellan kvinnor och män. Kvinnor måste
täcka sig med hijab, som är en slöja som täcker håret eller med en nikab eller burka, som även täcker
ansiktet. Moralpoliser ser till att denna regel efterleves. Mullorna har visat stor brist på empati.
Under kriget med Irak sände de ut pojkar och flickor som med sina fötter röjde minfälten. Det sägs
att tusentals barn då sprängde till döds och ännu fler invalidiserades. Nu vill mullorna skapa
kärnkraft. Men alla är rädda för att det är atombomber som är det yttersta syftet. Iran har länge
velat undanröja Israel, och lättast vore detta med hjälp av några atombomber. USA har svarat på
dessa ambitioner med en blockad som fått Irans ekonomi att svaja. Iran har även blandat sig i

striderna mot IS, Islamska Staten, i Irak och Syrien. Iran ser ut att vilja bli tongivande i hela
Mesopotamien. Nyligen anföll Iran en oljedepå i grannlandet Saudiarabien med resultat att halva
depån förstördes. USA har svart med att föra trupper ur marinkåren till Saudiarabien.
Föreslagna åtgärder:
Om fria val kunde hållas i Iran så skulle de styrande mullorna sopas bort, men sådana val tillåter inte
mullorna.
Mullorna har hjälp av revolutionsgardet – en vältränad, fanatisk och farlig krigsmakt. För att landet
skall kunna få en fredlig utveckling krävs att revolutionsgardet upplöses.
En karismatisk ledare skulle kunna göra underverk, men en sådan skulle aldrig kunna få fotfäste i
dagens Iran.
Jag tror att en energimur kring hela Iran som hindrar all utrikeshandel är enda sättet. Landet kan då
inte längre intervenera i Syrien och Irak. Iran kan vidare inte längre vara ett hot mot Israel och
Saudiarabien. En ny och mindre energimur som isolerar mullorna vore nästa steg. Efter detta skulle
en ny ledare kunna träda fram och föra landet mot en trygg demokratisk framtid där kvinnor är
jämlika med män och där religionsfrihet råder.
3.6. Kina och Hongkong.
Kina, med 1,4 miljarder invånare, är landet med den till antalet största befolkningen. Landet är en
socialistisk diktaturstat. En person, Xi Jinping, styr egenmäktigt över detta stora land. Landet
innesluter flera folk och ockuperade nationer. Tibet är ett land som Kina under dåvarande ledaren
Mau Zedong ockuperade år 1950. Många tibetaner flydde då. 85.000 bor numera i landsflykt i
Indien, 24.000 i Nepal och 7.000 i USA och Kanada. Kina försöker intervenera i tibetanernas
religionsutövande. Det händer att munkar i protest bränner sig levande på gatorna i Tibets
huvudstad Lhasa. Dalai Lama, är en internationellt högt ärad och vördad andlig ledare för Tibet i exil.
Han är en inkarnation av Amarconsiles – en av ”babytotaliteten” Elfs tre skapare. Mau Zedong var en
inkarnation av Hari, Rolux Dremets tvillingsyster. Mau Zedong är den största massmördare som
Jorden någonsin sett, och Josef Stalin, Sovjetunionens ledare, en inkarnation av Rolux Dremet,
kommer på andra plats.
Kina har cirka 50 minoritetsfolk och ett av dem är de muslimska Urigurerna. Kina har låtit fängsla fler
än en miljon av detta folk som nu hjärntvättas för att överge sin religion och sin kultur. Alla invånare
i Kina måste tycka som ledningen vill. Man känner via ett datorstyrt system igen de flesta Människor
och de betygsätts för allt de gör. De som inte tycker som ledningen straffas medan de som håller
med om politiken gynnas. Den svenska bokförläggaren Gui Minhai fängslades när han var på
semester i Thailand. Han smugglades in i Kina och sitter nu i ett fängelse, under flera år utan vare sig
rannsakan och dom. Hans brott är att i Hongkong sälja böcker som ledningen i Kina inte gillar.
Hongkong är en gammal brittisk kronkoloni som år 1997 återgick till Kina under löftet ”ett land, två
system.” Under våren 2019, vilket är föregående år, ville Kina att brottslingar skulle kunna föras till
Kina för att där dömas och straffas. De flesta i Hongkong förstod att detta var ett sätt för Kina att
tysta de som opinerar sig mot Kina i Hongkong och hade ingenting med brottslingar att göra. Det var
även ett brott mot avtalet ”ett land, två system”. Stora demonstrationer har rasat i Hongkong sedan
den 31 mars 2019. Ledningen i Hongkong sade till sist att man lägger ned förslaget, men detta har
inte tystat demonstrationerna. Hongkongs invånare vill nu ha mer – de vill ha demokrati.
Kina har nu för Hongkong antagit den nya ”säkerhetslagen” som av näst intill alla uppfattas som
slutet för demokratisträvandena i Hongkong.

För 40 år sedan övergick Kina till att införa statskapitalism. Det har varit en framgångssaga som lyft
miljontals kineser ut ur fattigdomen. Men Kina följer inte den etablerade ordningen för
internationell handel. Man ger t.ex. subventioner till vissa industrier som därmed kan konkurrera ut
utländska konkurrenter. Man utför industrispionage i industrier i andra länder och stjäl deras
tekniska och affärsmässiga hemligheter. Man kräver av utländska företag, som vill etablera sina
industrier i Kina, att dessa skall visa upp sin teknik och affärsidé för Kina, som sedan kan ta sig
friheten att kopierar den. USA har nu till sist fått nog och har infört höga tullar på varor som kommer
från Kina. Ett handelskrig är på väg att bryta ut. Detta har redan dragit med sig EU och ser ut att bli
globalt.
Föreslagna åtgärder:
En energimur mellan Kina och Hongkong bör kunna hålla Kinas krigsmakt borta från Hongkong och
ett nytt FN:s fredsstyrkor bör kunna försvara Hongkong från Kinesiskt angrepp till land och till havs.
Kina måste fås att acceptera att Hongkong skall gå mot demokrati.
Kina måste även fås att acceptera villkoren för internationell handel. Om inte USA:s nya tullar hjälper
får vi försöka andra åtgärder.
Kina måste även ge upp sina indoktrineringsförsök med Urigurerna. Den Islamska religionen, som
Urigurerna har, är inte bra, men att få detta folk att ändra religion och kultur får inte gå till på detta
brutala sätt.
Tibet, som Kina ockuperat sedan 1950, måste bli fritt igen. Det kan ske genom en energimur. Det är
stor skam på den fina Buddhistiska religionen i Tibet och dess munkar att bli behandlade så som nu
sker. Dalai Lama och hans HAJ (Högre Andliga Jag) Amarconsiles, måste få se ett fritt och lyckligt
Tibet.
4. Människans materialism och profithunger.
I avsaknad av andliga erfarenheter söker sig Människan till det materiella som barn till slickepinnen.
Människan vill ha fina hus att bo i, många fina bilar att skryta med och massor av onödiga prylar att
fylla sina hus med.
Föreslagna åtgärder:
Människorna måste visas andra och större storheter än det materiella. Förmågan att kommunicera
telepatisk samt kunskap att gå ut ur sina fysiska kroppar, vore en bra början. Förmågan att skapa
fysiska saker med tanken, skulle göra det materiella lättåtkomligt och mindre åtråvärt. Människor
som tillhör hjälporganisationer eller de som tillhör avancerade forskningslaboratorier visar en
förmåga att inte längre bry sig så mycket om det materiella – de har fått viktigare saker än ”prylar”,
d.v.s.- saker, att tänka på. Kanske vore detta en väg att gå för vissa Människor.

5. Kanaliseringars generella problem. Generella metoder för granskning av kanaliseringars
sanningshalt.
Kanalisera är ett nytt ord. När bibeln skrevs kallades detta för att få uppenbarelser. I Gamla
Testamentet tog Profeterna emot uppenbarelser. Kanalisera betyder att man öppnar en
kanal, att man utövar telepatisk informationsväxling mellan sig själv och en utomjording.
Det är betydligt vanligare med kanaliseringar nu än under biblisk tid.

De mediala personer som börjar kanalisera Dödsriket fastnar lätt där och får svårigheter att
nå utanför detta. Dödsriket ligger i 4D, Fjärde Dimensionen, likt en regnbåge runt Jorden.
När ett medium tar emot ett kanaliserat budskap blandas detta med den information som
mediet själv har i sin hjärna. Ut kommer en ”kompott” – en mix av själva budskapet och
mediets sparade minne. Om 60 % är sant är detta ett gott resultat. För att kunna vaska bort
de felaktiga 40 % behöver man be minst tre medier genomföra samma kanalisering. Sedan
jämför man erhållen information. Jag, Ray, brukar sedan ställa 3 nya frågor som har en
koppling till den första frågan. Jag går sedan ut i ring på ring med nya frågor. När jag gör
detta brukar jag lägga in något jag kallar för ”kuggfrågan”, vilket är en fråga vars svar jag,
efter massor av kanaliseringar, är bergsäker på. Det har faktiskt hänt att alla frågesvaren
från de 3 medierna varit inbördes helt överensstämmande men att alla tre medierna sedan
fastnat på kuggfrågan. Då vet jag att de 3 medierna varit uppkopplade på samma
utomjordiska avsändare, och att denna tillhör de så kallade Bakåtsträvarna – de som inte vill
ha ett nytt Universum som står för Villkorslös Kärlek och Sanning. Deras avsikt är därför att
vilseleda mig. När detta händer får jag slänga all erhållen information och börja om från
början med mina frågor.
Ja, medier kan ge utmärkt återgivna kanaliseringar, utan att kunna identifiera den
utomjordiska avsändaren. Om denna till exempel säger att han är Sananda så tar det
mottagande mediet på Jorden detta ofta som en sanning. (Sananda är Jesu Kristi Högre
Andliga Jag. Sananda är dock en pseudonym). Särskilt Ljusa utomjordingar som via
kanaliseringar sänder information till medier på Jorden fäster ofta större betydelse vid den
glädje de kan ge en Människa än det faktum att den avsändare de uppger skall vara korrekt.
Meddelandet kan sålunda vara sant med den uppgivna avsändaren falsk. Detta är ett ofta
återkommande faktum. Bakgrunden är att den Ljusa utomjordingen ser att en stor och
aktad avsändare ger större glädje på Jorden än någon som inte är känd här. Härmed inte
sagt att alla kanaliseringar med Sananda skulle vara från annan sändare. Vissa felaktigheter
har en tendens att konsolidera sig vilket betyder att andra medier accepterar det som
framkommit från andra mediers kanaliseringar utan att ompröva sanningshalten. Å andra
sidan har vi omvälvande sanningar, som är svåra att ta till sig och tro på. Dessa har en
tendens att helt förkastas vilket är tragiskt.

6. Hur Rays själsliga kosmiska resor går till.
Ray: Det är viktigt att Du förstår hur man gör själsliga, interplanetariska resor. En resa kan gå
till på följande sätt:
1. Jag förbereder min resa genom att till exempel skriva det tal jag tänker hålla vid
framkomsten. Talet lägger jag sedan i en plastmapp i sängen (det man förvarar i
sängen kommer nämligen, som en andlig kopia, med på resan). Jag avtalar vidare
med Cepheus eller Svan vart jag skall resa samt när jag önskar bli hämtad.
2. Cepheus, som är en av Universums ledningsgrupp utsedd skyddsentitet för Rebecca
och mig, hämtar min själ på utsatt tid, vilket brukar vara vid 2-tiden på natten. Det är
viktigt att jag då hunnit uppnå den så kallade remsömnen.
3. Resan går i regel först till Ashtar Commands flaggskepp Moona. Denna resa tar ingen
tid. Själsliga resor är nämligen tidlösa. Ashtar Command är chefsteamet för den Fria
Förenade Flottan, som ofta förkortas med FFF.

4. På skeppet Moona (Ashtar Commands flaggskepp) väntar min värdkropp, den person
vars fysiska kropp jag skall få låna, och jag blir då en så kallad ”walk in”. Detta
betyder att min själ tar kommandot över en fysisk kropp som då får två själar, min
och den ursprungliga – men det är ordnat så att det blir min själ som bestämmer. Jag
får då ofta en värdkropp anpassad efter den planet som vi skall besöka.
5. Sedan fortsätter resan till den utvalda planeten med ett av Astar Commands
rymdskepp – nu som en fysisk resa. Vi följer härvid de tidstunnlar av icke-tid som
finns som en spindelväv i vårt Universum. Resor i icke-tids tunnlar är tidlösa, men var
växling mellan alla dessa tunnlar tar dock en viss tid. Detta betyder att även en
längre intergalaktisk resa kan klaras av på säg 10 – 30 minuter. Att det ändå blir viss
tidsåtgång beror på att vi får byta tunnel vid en mängd tillfällen och vart sådant byte
tar en viss tid.
6. Väl framme kan jag hålla mitt anförande med stöd av de medhavda dokumenten jag
skrivit på Jorden. Det jag får se upp med är det ofrånkomliga dubbelseendet. Jag
har till exempel vid ett flertal tillfällen trampat fel och fallit ned från scenen från
vilken jag hållit mitt tal.
7. Resan tillbaka går i omvänd ordning.
Mitt problem vid dessa resor är att jag, till skillnad från Rebecca, inte minns någonting från
resorna. Den inspiration som ett minne hade inneburit går jag därför alltid miste om. Nästa
dag, efter återkomsten, intervjuar Cepheus min själ, som för honom redogör för resan, ty
Cepheus brukar lämna mig på skeppet Moona, och följer sällan med till bestämmelseplaneten. Sedan berättar Cepheus via Rebecca för mig om nattens resa. En gång, i början
av min reseperiod, vaknade jag efter en resa med att ena foten snabbt svällde upp. Jag
kunde inte gå på den foten under 5-6 dagar utan fick hoppa på ett ben. Jag frågade därför
Cepheus, som den gången varit med på hela resan, vad som egentligen hade hänt under
natten. ”Du är ju barfota,” sade Cepheus. ”Ett kattliknande djur rymde från sin bur och bet
Dig i foten”.
Låt oss nu tänka efter. Min fysiska kropp låg ”tryggt” i min säng hela natten. Den som detta
kattdjur bet var min värdkropp. Det räckte således med att min själ fanns i den värdkropp
som blev biten för att min fysiska fot skulle svullna upp. Det är detta man kallar för
psykosomatisk påverkan, kan jag förstå. Men låt mig för ordningens skull göra ett tillägg.
Med på resan är ofta även min eterkropp, min tankekropp och min känslokropp. Om dessa
tre inte följer med själen på resan så klarar sig min fysiska kropp i sängen från de skador som
värdkroppen må råka ut för.
Hur ser utomjordingen egentligen ut, undrar Du kanske. Om Du blundar och föreställer Dig
ett utseende, vilket som helst, så kan jag lova Dig att det någonstans i vårt Universum finns
en varelse med näst intill just det utseendet. En utomjording kan således se ut på olika sätt
och nästan alla tycker att det är de som är vackrast. I Andromedagalaxen, Vintergatans
närmsta granne i vårt Universum, ser man på många planeter ut som gräshoppor och detta
utseende, har jag erfarit, är inte helt ovanligt – det finns även i andra galaxer. I Isis-galaxen
är man högst en decimeter lång och ser ut som en vandrande pinne. Det kanske är så att var
galax har sin utvecklingskedja. I vår galax Vintergatan är det vanligt med humanoider, det vill
säga varelser med människoliknande utseenden.

7. Stavningsregler.
Ord som jag önskar skall framhållas skrivs med stor begynnelsebokstav. När vi talar om vårt
Universum skriver jag det med stor bokstav och när jag talar om universum i allmänhet
skriver jag det med liten bokstav. Som pluralbeteckning använder vi det mer passande ordet
universa. Man skall vara hövlig mot andra person singularis, därför skriver vi Du med stor
bokstav utom i de fall då vi citerar ett brev eller återger en automatisk skrift – då skriver vi
exakt det som står, ja, vi ändrar inte ens stavfel eller grammatikaliska felaktigheter i sådana
texter. Ibland är ord i citat utelämnade. För att skapa förståelse har vi då lagt in de felande
orden inom parentes. I Universum finns ett otal skilda raser. Dessa skriver vi med stor
bokstav för att alla skall känna sig hedrade. Människan är en ras som endast finns på Jorden
även om näst intill identiska humanoider kan påträffas på skilda planeter. Därför skriver vi
Människan med stor begynnelsebokstav. Varje planets namn är ett egennamn och stavas
därför med stor bokstav. Namnet ”Jorden” är vår planets egennamn och stavas därför
konsekvent med stor bokstav. Människans Högre Andliga Jag skriver vi med stor bokstav.
De fyra grundenergierna Ljuset, Mörkret, den Grå och den Neutrala är fundamentala
begrepp med egen intelligens. De skall givetvis skrivas med stor bokstav. Samma sak gäller
för Ont och Gott, det Onda och det Goda. De saknar själ men kan tänka och planera. Den i
flera universa inlagda parametern Status Quo skrivs med stor bokstav och så är även fallet
med Yin och Yang. Utomjordingarna kallar Lemurien för Lemuria och så gör även vi.

8. Hur man skaffar sig böckerna De Dolda Ikonerna.
Du beställer bokverket De Dolda Ikonerna, volym 1-3, på följande sätt:
1. Betala kr 320:-/bok till Inventum UK Ltd Filial, plusgiro 50 71 49-3. (som
avsändare skriver Du Ditt efternamn). Priset inkluderar frakt och
emballage.
2. Sänd oss ett mejl till inventum@elysia.email
och skriv där Ditt fulla namn, gatuadress och postadress. Tala om
vilken eller vilka böcker Du vill ha. De tre volymerna är:
Volym 1. Uppdraget
Volym 2. Rymdresor
Volym 3. Celex Dralexus
3. Boken/böckerna postas omgående sedan betalningen erhållits.

