
SLUT 

Jeg er lige betydningsfuld for Jorden og menneskeheden, om jeg har travlt eller sidder stille, om du 

kender mig eller jeg er fremmed for dig. 

Jeg er lige betydningsfuld for Jorden og menneskeheden, om du kan lide mig eller ej. 

Jeg er lige betydningsfuld for Jorden og menneskeheden, om du læser min hjemmeside eller ej, 

om jeg er fattig eller rig. 

Jeg lever min bestemmelse for Jorden og menneskeheden, uanset om du dømmer mig ude eller 

billiger min eksistens. Du kan gøre det samme, og verden ændres autentisk. 

  

 

 

Jeg ER og skaber aktivt VI ER.  

Møder du mig der, hvor Jeg ER, ER VI. 

Kærlig hilsen Ziggie Ziggiezet

 

Sig mig, hvem F….. tror hun, at hun ER? 

Lidt X-FAKTOR har man vel altid… 

Sig mig, hvem F….. tror du, du er? 

 Lille spejl på væggen der! 

Sig mig, hvornår skal man stå op for at være på bølgelængde mæ hinne der…? 

Klokken 6.00, tror jæ… 

Så deet…. 

Ja det må blyw en anden dag... 

Ja, der må være en Atterdag et sted! 

Den Atterdag har været der. 

Er vi så kommet ind i Eftertiden? 

Ja, den nye tid skulle ligge liige her omkring, ka´ du se den? 

Næh, ka´ du? Måske derovre ved busken…. 

Sig mig…er det ikke Regnbuebroen derhenne? 



Jo minsandten…lad os prøve den vej til det forjættede land… 

 

   Og de gik, og de gik, og de gik….. 

 

Sigma: ”Fra Online til Deadline” kan købes ved bestilling på raisingthera@raisingtherays.com   

Bogen koster 248,00kr + forsendelse = 315,00 kr. 

 

Med bogen skal følge et symbolkompleks, da denne bog kun er indledningen til et større værk i 

æteren på pt. ca. 6000 sider. Hele værket er krypteret i energier og de energisymboler, der følger 

med bogen, kan du få en lille åbning til ved at læse hele denne hjemmeside. Du behøver ikke 

forstå, det du læser, – det handler dybest set om energier i dette, verdens første og eneste 

udfoldede multi-level-bogværk. Bogen findes også på biblioteket, men er her uden 

energisymboler, da det først var i 2014, det kom for en dag, at værket var krypteret. Hver ting til 

sin tid, i takt med udfoldningen af livets dybde. 


