
Coronakrise > Koronastråling > Bevidsthedsrevolutionen  

 Hallooo…  Det er da underligt, de 

svarer ikke derude i det kollektive ubevidste…  Vi skal nok 

længere ind i mind-settet… Lad mig nu liige se… Hér er det cirka, kernen… core-relation… 

 Halløj i Rummet, måske er der ikke helt rene linjer endnu... ?

 Ahh goddag  Mutter Courage !  



Ka´ du ikø liø ta´ over her så ? Det haster! 

Så´ gerne Holger, altid  til tjeneste … 

Sådan ja! Og ja, enig… 

 Sådan ja, så stemmer det…  

Fra Tid til anden…  så stemmer det  kuglemigda…. Hvor var det nu, jeg 



så kom fra  Nåh…  å så 1000 år frem… Nu D Nu så…! 

Deet da D!  Altså…  Ja,  Så deet 

er ej blot til lyst . Det tænkte jeg jo nok…  Jubl !   Net-op : 

 

 HVAD TÆNKER I PÅ?! Og hvor 

lang tid skal du bruge på det? – Alt det kan du læse i ”Den sorte Perle – det gennemtænkte 

eksempel”! Og når de gamle tanker så er tænkt igennem igen og neutraliserede for slagger, og 

fundamentet dermed renset, så dukker de nye linjer og veje op, som du nu tænker dem og så 

præger Verden med. Vi er en god Verden, når vi vil det. Der ligger ukendte gode muligheder 

foran os, som vi ikke må miste denne gang!  Have a Look…. 

I Danmark skal vi flyde forrest og være klar med et samfunds-eksempel på nye veje ind i The 

New World. Vi har fået ekstra hjælp fra Galaksen, altså via et højere bevidsthedsplan i os selv, 

der åbnes nu. Alt er i ét givet som en kompakt korona til udfoldelse og glæde. Vi skal være 

klar, inden Verden for alvor åbner for en menneskelig revolution i 2024. Danmark er bufferen 



for en ny forståelse. Vi får en stemme og speciel opmærksom. Prøv at læg mærke til det 

allerede nu, strømningen har været i gang i nogle år… Der er ingen tid at spilde og det er et 

langt, sejt træk som kan gå lettere for os. Hjælpen er der, for jeg har selv skrevet den ind i den 

danske ”Sky” af bevidsthed. …..  

 Op lille Hans. Op lille Hans…   

 Sejler ud, sejler ud, sejler ud…….                        

 Kærlig hilsen Killed Danish Royal     Klip!!! Skynd dig KLIPP!!  Værsåsågod en Klipping:

 Bevar mig vel…. Er du rigtig klog, det er de slet ikke klar til!!!  Det varer 

en evighed. Nu er det frokost-Tid, kom nu…. Ja. D V man da, hva´ R!! 


