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Omahara Level 1 – indholdsfortegnelse 
 

Denne indeholder ikke den astrologiske undervisning, og der tages forbehold for ændringer, fordi denne 

lære konstant tilføres ny visdom og tilpasses tiden og den højest mulige frekvens, som er Levende energier.  

 

Integration og brug af Kildens energier 

Alpha – Omega – Ét-Hjerte Chakra Aktivering 

Mere luminering af dit Lyslegeme 

Gaia-Adonai Tempel og Opstigningsportal 

Enheds Bevidstheds Matrix 

Uendelige Mester Kreative Symbol og aktivering af Gral Koder og Tvillingeflamme Kærlighed  

Den Hellige Ankh-Hjerte Indvielse           

Aumkabah Forstærkning            

Akastiske Arkiver og forløsning/healing af alle nuværende problemer via tidligere liv  

Plajadernes Indvielse                            

Uendeligt Overflod            

Daglig Aumkabah Aktivering og Meditations Rutine. Lang version – anbefalet om morgenen       

Daglig Aumkabah Aktivering og Meditations Rutine. Kort version – anbefalet i løbet af dagen      

Praktisér et knus af ubetinget kærlighed 

Quabbalahens Visdom 

Gå ind i dit mesterskab   

De 5 elementer   

Elementalriget   

Din Kropselemental   

Alkymi   

De Store Mestre   

Teleportation 

Levitation 

Krop uden alder - Sind uden tid - Evigt Liv 

Psykometri 

Mangfoldige Lyslegemer 

Besøg i det Galaktiske Råd 

Kodoish Kodoish Kodoish Adonai T’zabayoth Indvielse        

Universel Healing - Healing af steder uden for dig selv        

Gaia-Adonai Mester Healing          

Gaia-Adonai Mester Healing Metode       

Din energikrop          
Organrelaterede muskler             

Organ Uret              

Cosmic Conscious Mind Encodements – kun på engelsk    
        
Nye Jord Stjerne Gaia og Nu-Tids Indvielse Med den Hellige Tzolk’in og de 20 Solsymboler     

Indvielse i Gaia-Adonai Mesterskab 

Budskab fra Omahara   

Ordliste  
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Certifikat og registrering 
 
Du vil blive en certificeret Omahara lærer og healer. Hvad betyder dette? 

 

Dette vil ikke blive registreret andre steder end i Omahara – Himlen på Jorden. 

 

Som Omahara præsenterer en ny verdens realitet med selvbevidsthed, sjælens frigørelse og frihed for alle 

følsomme væsener og med beslutninger, der kun træffes for alles højeste gode, har denne certificering ikke 

gennemgået nogen form for statslig kontrol eller godkendelse. 

 

Du vælger Omahara. Det er ikke Omahara, der vælger dig. Du vælger læreren, ikke omvendt. Derfor er dette valg 

af Omahara en del af din guddommelige skæbne, dit ansvar med naturlig integritet, der ærer og respekterer Alt, 

der er - direkte overvåget af Gudskilden. 

 

Der er som sådan ingen copyright på noget fra Gudskilden, herunder dette materiale. Men fordi dette materiale 

hovedsagelig er kanaliseret information fra Melchizedek Ordenen og de Opstegne Mestre, skal enhver deling eller 

brug af dette materiale i den grad være med høj integritet og i tilfælde af at undervise dette, skal en retfærdig 

udveksling opretholdes. Da venligst kontakt Savannah, grundlæggeren og mesterlæreren af Omahara, så du har de 

nyeste opdaterede materialer at indlære andre ud fra i overensstemmelse med de kosmiske love om tillid og 

integritet.  

 
 

 

Forord af Savannah 

 
Omahara indlæring er en gave fra himlen til dig og jorden. Omahara ER himlen på jorden, den nye virkelighed. 

Omahara underviser dig i sandheden bag illusionen!  

Alle hemmeligheder afsløres. Alle løse ender i livets spørgsmål forbindes og danner mening. 

Hvem er du? Hvorfor er du? Hvad er din guddommelige plan? 

 

Omahara viser dig vejen og giver dig alle redskaberne til at gå ret så direkte til den oplyste tilstand af væren ved 

din egen kraft af lys. At finde sandheden i dig selv er i virkeligheden, hvad du søger og altid har gjort. Denne 

lære er for alle uanset baggrund, alder, køn, humør, religion eller forud indtaget viden eller meditationsteknik. 

 

Omahara er Om – den universelle lyd af al skabelse, maha – stor, hara – centeret af væren. Ud af al skabelse er 

storheden manifesteret i centeret af din væren - himlen på jorden.  

 

Omahara er et aumnidimensionelt væsen, fælles stemme og vibration af alle de store mesterenergier fra de 

højere riger af lys, såsom Melchizedek, Thoth/Enoch, Christ, Metatron, Buddha, Elohim og andre aspekter af 

Gud. 

Visdommen leveres i en perfekt frekvens til vækkelse og aktivering af din DNA, dig og dit højeste guddommelige 

potentiale.  

 

Som foroven, således forneden. Som indeni, således udenfor. 

Hvis du ønsker at se nogen forandring, må du forandre dig selv indefra. 

Højere bevidsthed er nødt til at blive oplevet for at kunne forstås! Viden gør det! 

For at opleve Gud, må du være Gud. For at skabe paradiset, må du være paradiset! 

Du blev født som anderledes for at gøre en forskel i denne verden! 

 

Denne gave fra himlen indlærer og giver dig: 

 Evnen til at hæve din bevidsthed/frekvens på et øjeblik! 

 Evnen til at opnå total fred og visdom ved at kombinere viden med fokuseret meditation! 

 Evnen til med fuld klarhed at finde alle svarene inde i dig selv! 

 Fysiske, psykiske, mentale og spirituelle superevner. Bevidst manifestation af dine ønsker. 

 Krop uden alder, sind uden tid og sjæl uden grænser! 

 Forløsning og healing af alle uhensigtsmæssige tanker, mønstre og følelser. 

 Evnen til at leve i nuets sandhed i ægte fred, glæde, sundhed og ubetinget kærlighed. 

 Aumni-perspektiv, aumni-væren, aumni-potentiale og aumni-sansende! 
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 Evnen til nu bevidst at skabe din egen virkelighed med kun gode oplevelser! 

 Evnen til at rejse bevidst i tid og rum. Standse/strække tiden. Levitere, Teleportere, Alkymi. 

 Evnen til aktivt at heale dig selv og jorden med tankens kraft ved hjælp af din rene væren af lyset. 

 Adgang til de akastiske arkiver og din plads i det galaktiske råd. 

 

Og meget meget mere… 

 

Enlightenment betyder in-light-meant-for-me!   

 

Omahara er ikke-religiøst, men visdommen af alt som er. Men for at opnå oplyst tilstand må du være åben for 

denne mest kraftfulde visdom på jorden. Visdommen fra Buddhisme er inkluderet i denne indlæring, fordi denne 

repræsenterer alle aspekter af dig, gode såvel som vredesfyldte, hvilke du må få kendskab til og bringe med dig 

til lyset. Du er nødt til at blive ét med dig selv, før du kan blive ét med alle. Du er nødt til at bringe alt det, du 

opfatter som mørket eller ego, med dig til lyset for at blive det rene hvidgyldne lys. Der er ikke tid til 

fornægtelse eller laden-som-om længere! du behøver ikke blive Buddhist, men blot være dit sande jeg, for at 

opnå oplyst tilstand.   

 

Du må lære, hvordan du fokuserer din meditation og blive dygtig til disse teknikker, da du naturligt stræber 

efter at blive ”intet”. Fordi når du er ”intet”, er du alting. At blive en dygtig mester kræver indsats, men for at 

forblive den dygtige mester, kræver det en stærk forpligtelse over for dig selv dagligt. Du bliver en rollemodel 

for andre. Du bliver lyset for enden af tunnelen for andre at følge. Du skal lede som godt eksempel. Vid at bare 

muligheden for at blive sådan en stor mester er SÅ stort og SÅ ekstatisk glædesfyldt. Og hvis du virkelig åbner 

op til dette og tillader dig selv at modtage med et åbent sind og åbent hjerte i tillid, vil du nå højder, som du 

aldrig før har drømt om og gå hinsides uendelighed og hinsides ekstase (også seksuelt, hvis du vil, bare for at 

nævne én mulighed ud af uendeligheden).  

Her vil en enorm mængde viden blive hældt ind i hele dit væsen og aktiveret i meditation. På ingen måde kan du 

integrere det hele med dit bevidste sind. Det er så at sige en komplet overdosis. Du vil dog forstå meget mere 

efter aktiveringerne af din DNA. Og sommetider, når energien går højt op, vil du miste tråden lidt og måske 

endda falde i søvn. I tilfælde af dette, vil intet andet ske, end at du downloader stoffet gennem det 

underbevidste ind i det bevidste, i stedet for gennem det bevidste ind i det underbevidste. Hvorfor så meget 

stof på én gang så? Fordi du er klar, ellers var du her ikke! 

“Gud vil aldrig give dig mere, end du er klar til at håndtere med din nuværende frekvens”  

På dette niveau 1 vil du starte med basisviden og så modtage nogle yderst kraftfulde redskaber såsom Gaia-

Adonai Holomatrix af Kærlighed, Gaia-Adonai Gyldne Ét-Hjerte Oktahedron, og Mester Kreative Symbol, som vil 

få dig til at opleve og blive den hellige gral såvel som tvillinge-flamme kærligheden i balance. 

Hvad du ser, er hvad du er. Hvad du er, er hvad du vil være tiltrukket af og dermed tiltrække. Det er universets 

lov.  

Du vil arbejde med mantraer til at rense hele dit væsen på alle planer, såvel som give dig redskaberne til alt, du 

kunne om muligt behøve på din vej til oplyst tilstand.  

I takt med at de ikke længere gavnlige lag af dit kropsløg opløses, er det naturligt, at alle slags problemstillinger 

kan dukke op. Fysiske, psykiske, følelsesmæssige og selv spirituelle. Du kan blive irriteret, vred, restløs, bange, 

fordømmende, trist, ængstelig, træt og tilmed få lyst til bare at forlade kurset. Ligeså vel som perioder med 

latter, fred, glæde, velsignelse, ubetinget kærlighed osv. med håbet om at kurset vil fortsætte i al evighed. Hele 

paletten kan blive berørt. 

Det er vigtigt, at du tillader, accepterer, elsker og slipper. Velkom det hele med taknemmelighed. Og tag dit eget 

ansvar for ikke at fornægte og undertrykke noget eller at lade-som-om, men vær ærlig over for dig selv og dine 

følelser. Du vil modtage redskaberne til at forløse og heale alle problemer og blokeringer, først på dig selv, og så 

de andre. Disse redskaber er til bevidst at omprogrammere dig selv, så at disse problemstillinger i sandhed vil 

være forløst og væk, så freden kan forankre sig.   

http://www.omahara.com/


www.omahara.com – Omahara - Himlen på Jorden – Level 1                                                                                                                Side 6 
 

Tillad dig selv at opleve kraften ved at dele med de andre tilstedeværende. Det er KÆRLIGHED at opleve, 

hvordan vi skaber hinandens tilstedeværelse som elskede søstre og brødre, såvel som værende hinandens spejle 

og tryk-knapper. Helt guddommeligt er vi hinandens elever og lærere.  

Du vil opleve dig selv som et multi-dimensionalt væsen og gennem denne undervisning skifte farver og afbalancere 

dine chakraer, da ændre dig selv fra et multi-chakra system til et tre-chakra system og træde direkte ind i 

fremtidens (nuets) et-hjerte chakra system fuldt aktiveret. Vi har lært at tro, at alt skal være kompliceret, og 

således synes det også at være til at begynde med. Men sandheden er, at alt ender som simpelt, hvori den fulde 

kraft flyder frit.   

 

Og sådan vil dørene af lys åbne sig helt og strømmen af overflod løbe ind, og dine drømme vil manifesteres. Det 

betaler sig at arbejde på dit hjertes renselse og afklaring, da dette vil afgøre din evne til at manifestere dine 

ønsker. Arbejd på at skabe det mest overdådige og glædesfyldte ud af et ydmygt sind uden tilknytning og uden 

selv-interesse eller personlig opnåelse, men simpelthen for alles højeste gode. Arbejd på at opløse dit ego, som 

ikke er andet end ren separation, og udskift dette med viden om, at vi alle er én, da der i sandhed ikke længere er 

nogen separation. Dette vil væve dine gyldne intentioner og manifestere dine drømme om kærlighed og fred på 

jorden og i universet.    

 

At forpligte sig til at gå direkte mod oplyst tilstand er en forpligtelse til at finde og kende Gud i dig selv. Det er i 

sandhed at starte en proces, som aldrig stopper igen. Det er i sandhed at forlade ethvert aspekt af dit lavere 

ego, som omhandler frygt og dermed lidelse af enhver art og indtræde enhedsbevidstheden, freden og glæden 

med viden om, hvordan du nu lader kærligheden styre dit liv i stedet for frygten.  

 

Ikke bare i denne undervisning, men sådan generelt, er det strålende lys og kærlighed, du vil blive, kaldt “Buddha-

feltet”. Og det altruistiske sind, som er den sande trang til at hjælpe alle andre, kaldt ”Buddha-sind”. I denne 

undervisning kan du opnå begge dele blot ved at træne dine tanker til at være lys og kærlighed. Du kan heale og 

forløse alle dine angstfyldte illusioner og skabe rum for kun kærligheden i dit liv. Erkend den store mester som du 

er, meget større end du kan rumme med sindet i dette øjeblik.  Og begynd virkelig at have fuld tillid til dig selv, 

dine evner, din kraft til at heale og afbalancere dig selv, og være det rene hvidgyldne lys, som du er til alle tider. 

 

Nyd denne storslåede rejse – en rejse, du aldrig vil glemme! 

 

Kærlighed er Alt som er! 

Savannah 
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Mantraer 
Mantra sang 
 

Buddhisme i praksis, og Vajrayana i særdeleshed, tror, at man gennem de tre faktorer af mantra, symbolske 

håndbevægelser og håndstilling kendt som mudra samt meditativ absorption, kan virkeliggøre det sande resultat 

af Buddha-heden. 

 

Mantra er fremsigelsen, verbaliseringen af essensen af de ord, som de guddommelige udøver i ritualer. 

 

Mantra er essensen af bøn, som sikrer modtageligheden af den respektive guddommelige oplyste og forespørgslen 

og betydningen igennem hvilken, man påkalder de guddommelige. 

Det er det fælles sprog og broen mellem dig og de guddommelige. 

Mantra er det mindeværdige slogan, du chanter/synger for at få din forespørgsel hørt og besvaret af din 

guddommelige frelser. 

Derfor har mantrasang den samme betydning, som at recitere hele tekster eller afhandlinger af undervisning 

forbundet med din guddommelige frelser. Fremsigelse af sådanne mantraer vil helt sikkert bringe velsignelser fra 

det guddommelige meget hurtigere ind i dit liv og livet af dine kære. 

 

Mantraer indeholder i den grad skjulte nøglekoder, som vil aktivere din DNA og bringe dig til en højere 

bevidsthed og potentiale. 

 

”Man” på sanskrit betyder sind, og ”tra” betyder at beskytte. Delt op i disse to segmenter, åbenbares den indre 

mening med at redde ens sind fra opfattelsesevne, begreb og frygt. 

 

Melodi i almindelighed har en iboende evne til at berolige det forstyrrede sind, og der ses hverken adskillelse i de 

lyttenes sind eller skabelse af nogen geografisk og racemæssig grænse. 

Melodi er det eneste sprog, som kan glæde ørerne af både guddommelige væsener, mennesker, dyr og andre 

levende væsener. Det er den blødeste og mest beskedne måde at fremsætte et krav på over for noget som helst, 

lige fra hjemlig, social, politisk, økonomisk, åndelig eller verdslig natur. 

 

For længe siden skabte guddommelige væsener lydstyrker eller melodier til at hjælpe folk med forskellige 

mentale tilstande. Melodi rejser hurtigere end bare talte ord, og efterlader en stærkere indvirkning i sindet på 

tilhørerne end normalt udtrykte ord. At tilføre melodi til mantra og bøn skaber et helligt køretøj hvorigennem en 

vedblivende forbindelse til de guddommelige er sikret. 

 

Man tror på at det at synge bønner med melodi og synge mantraer i harmoni, stammer fra tiden med den oplyste 

Buddha, da disciplene anmodede Buddha om at dreje hjulet af Dharma (Vejen af Buddhisme), ved at synge deres 

anmodninger. Der var engang en meget højtidelig munk og discipel af Buddha, hvis melodiøse stemme blev anmodet 

om i tide af hans landsmænd, til at bede Buddha om at undervise. 

 

På lignende måde, genkalder det berømte symbol af Dharma hjulet, flankeret ved et par bukke og dåer, som 

pryder roden på alle steder af Buddhistisk dyrkelse, det faktum, at som Buddha begyndte sin første undervisning 

– de fire ædle sandheder – blev alle dyrene tiltrukket af at lytte til hans melodiøse stemme. 

 

Således har melodi altid haft en afgørende rolle i Buddhisme, være det sig at bede Buddha indtrængende om at 

undervise, eller at påkalde de oplyste guddommelige til at lytte til vores bønner og overøse os med deres 

velsignelser, eller at inspirere os til at følge vejen, vist af Buddha. 

 

En af de største fordele ved at synge bønner i melodi er, at uanset hvilken overbevisning eller tro man holder fast 

ved, vil man altid blive bevæget til at lytte til budskabet, hvis det er båret af en melodiøs tone.  Det er fordi 

musik er det eneste sprog, som enhver kan forstår, selv hvis man er analfabet. I Buddhistiske, Sutriske og 

Tantriske afhandlinger, anbefales derfor forskellige typer af melodier til påkaldelse af de guddommelige oplyste 

afhængig af, hvilken type af velsignelser og fordele, du søger.                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Så storslåede er de store fordele ved at anvende melodier til fremsigelse af mantraer, at en sådan praksis har 

fortsat i mere end 2500 år.  

 

 

http://www.omahara.com/


www.omahara.com – Omahara - Himlen på Jorden – Level 1                                                                                                                Side 8 
 

Fordelene ved at synge mantraer 

 
 Ved at synge det 1 gang, bliver 4 negativiteter og 5 kriminelle handlinger renset. 

 Ved at synge det 7 gange, bliver overtrædelserne, begået gennem de sidste 100 liv, renset. 

 Ved at synge det 21 gange, bliver overtrædelserne, begået gennem de sidste 100 kalpas (en æon), renset.  

 Ved at synge det 108 gange, bliver overtrædelserne, begået gennem de sidste 40.000 kalpas (æoner), 

vasket bort.  

 

Husk mantra er essensen af bøn, som sikrer modtageligheden for de respektive guddommelige oplyste, og 

forespørgslen samt betydningen gennem den af en guddommelig guddommelighed. Det er et fælles sprog og broen 

mellem dig og de guddommelige, broen mellem denne din verden og de højere guddommeliges verdener. Ved at 

fremsige et mantra, kalder du på den guddommelige respektive til at hjælpe dig. Det er en forespørgsel, som vil 

blive hørt og besvaret af din guddommelige frelser. Messen af mantraer vil helt sikkert bringe guddommelige 

velsignelser meget hurtigere ind i dit liv og livet af dine kære.  

 

 

 

 

GAIATRI 
(messes mindst 3 gange) Hindu 

 

 

Om Bhur Buva Swaha 

Tat Savitur Varenyam 

Bhargo Devasya Dheemahi 

Dhiyo Yo Nah Prachodayat 

Om…Shanti…Shanti…Shantihi 

 

Vi mediterer til ære for det væsen, 
som har skabt dette univers… 

som skal tilbedes, som er 

fjernelsen af al synd og uvidenhed. 
Må han oplyse vor intellekt. 

Om fred…fred…fuldkommen fred. 

 

 

 

 

Løft af frekvens øjeblikkeligt 
(messes mindst 3 gange)  
 

 

Kodoish Kodoish Kodoish 

Adonai T’zabayoth (Sabayot) 

 

Hellig, hellig, hellig er hærskarernes 

herre. 

Mantraet med hilsen fra lysets broderskab. 

Dette mantra er blevet givet til mennesket, som både en hilsen og en beskyttelse mod indflydelsen af negativ 

bevidsthed. Dette mantra giver dyb renselse af alle lavere energier på alle niveauer og områder. Et løft i 

frekvens, lys, kærlighed og giver øjeblikkeligt fornyet energi. Meget brugbart også til renselse af påtagede 

entiteter, spøgelser osv. 

 

 

 

 

Renselse før meditation 

 

 

Om Ah Hum 

 

Renser for negative og forstærker positive energier 

 

HUM renser alle negative energier. AH transformerer disse energier videre til en nektar af positive energier. 

OM forøger overfloden af disse transformerede energier til uendelige mængder. 

OM AH HUM illustrerer forholdet mellem chakraer, elementer og stavelserne, som korresponderer til krop, tale 

og sind.  

Visualiser OM AH HUM: OM i kronen, AH i halsen, og HUM i hjertet. 

OM er af princip den altomfavnende krop, realiseret i kronecenteret – ren “krop” 

AH er af princip den altomfavnende f.eks. mantriske tale eller kreative lyd, realiseret i halscenteret – ren “tale” 

HUM er af princip den altomfavnende kærlighed af det oplyste sind af alle buddha’er, realiseret i 

hjertecenteret – rent “sind” 
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Renselse 
VAJRASATTVA Tibetansk 

 

 

Om Vajra 

Sattva Hum 

Tjener som renselse af systemet for alle 

fysiske og  

spirituelle forstyrrelser og eliminerer 

de negative  

kræfter.            

Når du åbner dit hjerte for at tillade de 

negative følelser  

at blive skaffet af vejen, skaber du 

basis for opnåelse af  

fred og glæde. 

Renselse af krop, tale (sind) og sjæl. 

Renser alle negative energier og karma.                                        

 

Hjerteåbner 
AVALOKITESHVARA Tibetansk 

(The Chenresi) 

 

 

 

Om Mani 

Padme Hum 

Oversat: “Juvelen i centeret af lotussen”. 

Betydning: At udvikle medfølelse. Kraftfuld 

måde til at opdage ens egen kilde af 

kærlighed og medfølelse. 

Dette mantra tilvejebringer kærlig omsorg 

og medfølelse for dig selv og andre såvel 

som visdom, styrke, beskyttelse og glæde. 

Fred indeni og udenfor er øjeblikkeligt 

frigivet.                                       

Det anbefales at synge jævnligt, og det 

anbefales også som en kærlig måde at 

støtte den døende på deres sidste rejse. 

 

Fjernelse af alle negative hindringer 
TARA Tibetansk 

 

 

 

Om Tare  

Tuttare 

Ture Soha             

Oversat: “Åh frigører, frigør os fra lidelse.  

Betydning: For at forlænge livet: for 

beskyttelse, healing og udvikling af medfølelse. 

Tara er en af de mest kraftfulde gudinder i den 

tibetanske buddhistiske tro. Hun er en kilde til 

hjælp og beskyttelse både i den verdslige verden 

og på den spirituelle vej. Hendes navn påkaldes 

for beskyttelse på alle planer, være det sig i 

dagligdagens liv, imod ydre negative kræfter 

eller langs vejen af spirituel udvikling.  

Mantraet hjælper med at sikre, at alle negative 

hindringer fjernes. 

 

Healing 
MEDICINE BUDDHA Tibetansk 

 

 

 

Tayatha Om  

Bekandze Bekandze  

Maha Bekandze 

Radza Samunggate Soha                    

Oversat: “Åh, healer, den store healer, 

kongen af healere, som perfekt er gået 

hinsides” (venligst velsign mig!)  

Betydning: Healing og forvandling af negative 

energier.                  

“Hvis man mediterer på Medicine Buddha, vil 

man i tide opnå oplysthed, men i mellemtiden 

vil man opleve en  

forøget healende kraft både for en selv og 

andre, og en aftagen af fysiske og mentale 

sygdomme og lidelse.” –  

Lama Tashi Namgyal 

“Bekandze” betyder eliminering af smerte; “Maha Bekandze” betyder stor eliminering af smerte.  

 

Det anbefales, at du synger dette dagligt. Det forbedrer patientens eller klientens tilstand, og burde synges før 

indtagelse af medicin, da det forstærker virkningen. Det har det med at fjerne eventuelle bivirkninger ved 

medicin, så kun den naturlige ønskede effekt modtages. Anbefales også som støtte af den, som er døende, da det 

tillader dem at passere ind i den næste fase af eksistens i en tilstand af spirituel fred.  
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Lang levetid 

THE THREE BUDDHAS OF LONGEVITY 

(The Amitayu) 

Tibetansk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om Amarani 

Dzi Wanti  

Ye Soha                                  

 

 

Oversat: “Den med grænseløst liv”. Formål: At 

forlænge livet, så der er tid nok til at udvikle 

medfølelse og visdom. Et langt, sundt og værdigt liv 

er essentielt for alle mennesker i deres søgen efter 

det maksimale udbytte af livet, som en aktiv 

strategi for en positiv indflydelse på deres karma i 

dette liv og det næste. Ved at synge denne 

besværgelse ofte, vil du leve længere, opnå sand 

glæde, blive klogere og undgå pludselig død.   

 

Selvindvielse 
PADMASAMBHAVA Tibetansk 

 

 

 

Om Ah Hum 

Benza Guru Padma 

Siddhi Hum              

 

Oversat: “Velsignelser fra diamantmesteren, født 

fra en lotus”. 

Formål: At udvikle tantriske evner. 

Tjener som beskyttelse fra negative kræfter af en 

spiritual eller fysisk natur. Den tillader dig også at 

opnå de kvaliteter og dyder, som er nødvendige for 

at støtte dig på vejen af spirituel udvikling.  

Fremsigelse påkalder den store mester 

Padmasambhava.  

Det er sand selvbemyndigelse!  

 

 

 

Udvikling af visdom og intelligens 
MANJUSHRI Tibetansk 

 

 

Om Ara Patsa  

Na Di                                             

Oversat: ”Visdom modner (eller udvikler) alle 

modtagelige væsener” eller kan opfattes som ”Må  

oplysthed komme til alle modtagelige væsener.”  

Formål: At udvikle visdom. Enestående kvaliteter er  

tilskrevet dette intense mantra i udviklingen af  

visdom og intelligens.   

Fremsigelse tillader dig at skelne akkurat mellem  

den uafhængige måde ting fejlagtigt synes at  

eksistere på, og den sammenhængende måde de 

faktisk eksisterer på. Det fremsiges, så du vil blive i 

stand til at se den sande natur af fænomener. 

Tibetanerne underviser visdommen af dette mantra  

til deres børn med henblik på at fremme deres 

spirituelle udvikling og intelligens. 

 

 

Styrke al læren af Buddha  
SHAKYAMUNI Tibetansk 

 

 

Tayatha Om Muni Muni 

Mahamuni Shakyamuni 

Ye Soha 

        

 

 

Repræsenterer og styrker egenskaben af de 

oprindelige buddhistiske lærdomme. 
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Kalachakra 
WHEEL OF TIME Tibetansk 

 

 

Om Hakya  

Malawarava Soha 

 

 

At praktisere denne Dharma (Den buddhistiske vej 

eller ens livsformål) kan hjælpe med at undgå krige, 

katastrofer og fremme fred, favorabelt vejr og god 

høst og klargøre vejen til Buddhas rene land 

(paradiset på jorden). Hjælper også med den indre 

tilpasning med tid og anbefales til at fremme evnen 

og oplevelsen af at stoppe og strække tiden.   

                          

 

 

 
Beskyttelse 
MAHAKALI Tibetansk  

 

 

Om Ali Kali 

Mahakali Hum             

 

Hun er den store beskytter mod alt ondt, inkl. djævle og mareridt. 

Denne ultrakraftfulde gudinde er frygtet af dem, som ikke forstår 

den naturlig cyklus af fødsel, død og genfødsel. Kali udrenser alt 

det gamle, der skaber rum for det nye. Kali er den ultimative få-

tingene-gjort gudinde, og hun er en kraftfuld allé for dem, som 

påkalder hende. Som en klog moder på scenen vil hun skubbe dig 

hinsides din tryghedszone, så du når højderne af dit potentiale. 

Det anbefales, at hænge billedet af hende over din seng eller  

sted for meditation. Det anbefales også, at blive brugt som en  

amulet for børn, der har problemer med frygt og angst og som  

tiltrækker det onde.                      

 

 

 

Kraft 

VAJRAPANI Tibetansk 

 

 

Om Vajra  

Pani Hum 

 

 

Oversat: “Den, som holder diamanttrofæet i sin hånd”. 

Formål: Udvikle dygtige evner og kraft. 

Dette mantra vil tillade fremsigeren at begynde at opnå  

Vajrapanis dygtighed og evner til at assistere i brugen af 

visdom (Manjushri) og medfølelse (Avalokiteshvara) til at 

bringe oplysthed til alle modtagelige væsener.     

Bodhisattva udøveren må kultivere kraften og Vajrapanis 

dygtige evner med henblik på bedst at tjene ved også at 

synge Avalokiteshvara og Manjushri.  

 

  

 

 

 

Illumination 
LOTUS SUTRA Hindu 

 

 

Nam Myoho Renge Kyo 

 

Nam: Udøvelsen af livets lov indefra og ud. 

Myoho: Kraften af revitalisering, tilsynekomsten af livets 

højeste tilstand (Buddha tilstand) indefra.  

Renge: Årsag og effekt af tilsynekomsten udtrykt i fordele, 

glæde og opfyldelse.   

Kyo: Sutra (lære), livets tråd, som forbinder alt gennem lyd 

og vibration.   

  

Nøglen til en verden af illumination og perfekt virkelighed af 

evigt liv. Illuminerer dit sind, så du oplever dets dybde. 
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Oplysthed 
HEART SUTRA/PRAJNAPARAMITA SUTRA 

Hindu 

 

 

Gate Gate Paragate 

Parasamgate   

Bodhi Svaha                  

 

Oversat: “Væk, væk. Væk hinsides. 

Væk hinsides det hinsides”. 

Hilsen til den vækkede. 

Formål: For at forstå tomhed og 

modtage visdom. Det kosmiske tomrum 

af nul sind. Buddha opnår realisation af 

det og anvender det som den 

vidunderlige funktion af spiritual 

superviden.     

Prajnaparamita Sutra indeholder 

matematiske indkodninger, som 

inviterer dig ind i det store kosmiske 

tomrum, ikke som en gæst, men som en 

retsmæssig beboer.  

 

 

 

5-Element afbalancering 

 
Lam ho shuddhe shuddhe (jord) 

Ram ho shuddhe shuddhe (ild)  

Yam ho shuddhe shuddhe (luft/vind) 

Bam ho shuddhe shuddhe (vand) 

E ho shuddhe shuddhe (æter/rum)                                 

 

 
 

Om ah hum lamho shutdi shutdi a a ah svaha (illuminerer stolthed) 

Om ah hum ramho shutdi shutdi a a ah svaha (illuminerer jalousi) 

Om ah hum yamho shutdi shutdi a a ah svaha (illuminerer had/vrede) 

Om ah hum bamho shutdi shutdi a a ah svaha (illuminerer uvidenhed) 

Om ah hum aeho shutdi shutdi a a ah svaha (illuminerer grådighed) 
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Hyldest til Alton Kamadon 1950-2003. 

Sidst i 80erne begyndte Alton Kamadon (Australien) at downloade Melchizedek Metoden fra 

hovedsalig Lord Melchizedek (Melchizedek Ordenen) og Måneguden Thoth. Disse guddommelige 

redskaber for opstigning var beskrevet i den originale bibel af Enoch (et højere aspekt af Thoth) og 

på de smagraggrønne tavler (Emerald Tablets ved Hermes Trismegistus, et anden aspekt af Thoth) 

og nøglerne til Enoch (Keys of Enoch). Disse værdifulde sider i den originale bibel, der beskriver ankomsten af 

alle de største mestre ved enden af tidscyklus (Fiskenes Tidsalder, der stopper d. 21/12-2020 ved indgangen til 

Vandmandens Tidsalder) og derignnem redskaberne til aktivering af vores DNA til opstigning, blev fjernet og 

gemt i optegnelsernes hal (Halls of Records) under Sfinksen i Egypten. Hvis disse sider ikke var blevet fjernet, 

kunne biblen aldrig have været brugt som religion, der kontrollerer menneskeheden. 

Alton var et ganske almindeligt menneske, som alle andre, uanset hvad der siges, og ej heller havde han 

nogensinde skrevet en bog. Men disse yderst værdifulde redskaber i, hvordan man aktiverer Merkaba’en (vores 

lyslegemes fartøj og nu kaldet Aumkabah’en) og menneskehedens DNA, kom strømmende ned igennem ham 

konstant. 

Alton var uden tvivl guidet i vigtigheden af at dele disse værktøjer med hele menneskeheden så hurtigt som 

muligt, og i begyndelsen af 90erne startede han sin verdenstourné med de første manualer til undervisning. Alton 

præsenterede undervisningen med stor viden, klarhed, guddommelig lidenskab og dyb integritet. Melchizedek 

Metoden med DNA-aktiveringer via hologrammet af kærlighed (Hologram of Love) blev snart kendt blandt mange 

spirituelle søgende over det meste af kloden. De kraftfulde aktiveringer med pust blev snart hørt alle steder. 

 

Idet Alton forbandt denne kanaliserede visdom med oplevelse, hævede han sin egen frekvens til niveauet af 

Jesus Kristus. At møde han i det fysiske var virkelig dybtgående, som at forestille sig, hvordan det ville have 

været at møde selve Jesus – et meget højt vibrerende lys.  

Alton kendte sit guddommelige formål og udtalte i 2003, at han var blevet tilbudt at forlade dette jordplan, når 

tiden var perfekt for at fortsætte sit arbejde fra den anden side. Og dette tilbud ville han ikke afvise. Ved 

fuldmånen i november 2003 opsteg Alton, dog efterladende sin fysiske krop, som på dette tidspunkt var for alles 

højeste gode. Han drog af sted med perfekt helbred, uanset hvilke informationer der i øvrigt er blevet udbredt. 

Og kort tid efter kom den kanaliserede besked fra Enoch, at Alton havde det godt og er mindst ligeså elsket i de 

højere riger, og ligeså lidenskabeligt som han havde levet sit guddommelige formål i betingelsesløs kærlighed for 

menneskeheden på planeten jorden, hvilede han stadig ikke et øjeblik på laurbærrene på den anden side. Han 

fortsætter sin rejse for menneskehedens opstigningsproces til opnåelse af fuld oplysthed. Få måneder efter sin 

opstigning forenede han sig med Enoch og var nu især oplevet af de fleste af hans trofaste elever på jorden til nu 

at være en guddommelig kraft af lys og kærlighed talende inde fra hjertet. Han har sandelig aldrig forladt os. 

Han er blevet et klart aspekt af os. Og så meget ærer vi ikke kun denne elskede lærer, som gik før os, men især 

de lærere som findes inde i os, for også at kunne ære alle andre lærere omkring os velvidende, at vi er alle 

hinandens lærere og alle hinandens elever. Vi er alle én. Og sådan er det! 

 

Det er med største ære, respekt og taknemmelighed for min lærer, Alton, at jeg er i fuld tjeneste for at 

viderebringe denne værdifulde visdom til verdens ende og ved nye begyndelser. Må vi alle være velsignet med 

lykke og oplysthed. Og må sangen ”Imagine” af John Lennon, som var en anden stor mester før os, komme igennem 

som en virkelighed, medskabende den nye jord Gaia. 

Kærlighed er alt, som er… 

Savannah, Mesterlærer i Omahara (certificeret mesterlærer ved Alton Kamadon, Melchizedek Metoden, Kamadon 

Academy og Gaiadon Heart) 

 

 

 Thoth – Gammel Ægyptisk Måne Gud for Magi og Visdom 

 

”Tanker er essensen af menneskelig skabelse, så tanker er dit medium for rejse, 

manifestation og healing. 

En tanke er så kraftfuld som hele universet. En tanke, et sind, enhedsbevidsthed. 

En tanke kan manifesteres til en sygdom eller sygelighed. En tanke kan slette den. 

Kraften i din tanke kender ingen begrænsninger”. 

 

Thoth med hovedklædningen af en Ibis fugl. Ibis fuglen søger efter føde mellem sivene langs 

Nilens bred. Thoth var kendt som skribent i det gamle Egypten, og brugte siv til at skrive 

hieroglyffer med. Det siges, at Thoth var til stede i fysisk form i 3000 år og så civilisation 

efter civilisation komme og gå og derved opnåede stor visdom. Thoth var udødelig og oplevede 

opstigning i stedet for fysisk død. 
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Det er med beskedenhed, at denne fuglegud Thoth tilvejebringer begavede ideer til menneskenes simple sanser 

og inspirerer deres sjæle og energier med en lidenskab til at vide og bygge. Thoth’s klarsyn driver magelighed 

bort, den lumske snuhed og utålmodig stolthed. Thoth’s vejledning formår at få folk at opfinde og tage risikoen 

ved at bryde med traditionens tro ved at tænke på ukonventionelle måder. Naturen insisterer på at producere 

oplyste mestre, som må tjene hende uden krav om rang eller stand med henblik på at dominere hende. Thoth 

kommer til os, som en god naturlig hukommelse, ivrig efter at bevare visdom. Også som alkymiens beskytter 

skiller Thoth sig ud fra alle gamle egyptiske guder for bedst at udtrykke pålideligheden i det skabende ord, som 

han utrætteligt gentager for alle væsner, som bringer frugtbarhed til Nilens bredder. 

 

 

Imagine 

 
Imagine there’s no heaven   
It’s easy if You try 

No hell below us 

Above us only sky 

Imagine all the people 

Living for today 

 

Imagine there’s no countries  

It isn’t hard to do 

Nothing to kill or die for 

And no religion too 

Imagine all the people  

Living life in peace … 

 

Du may say I’m a dreamer 

But I’m not the only one 

I hope someday You’ll join us 

And the world will be as one 

 

Imagine no possessions 

I wonder if You can 

No need for greed or hunger 

A brotherhood of man 

Imagine all the people 

Sharing all the world … 

 

You may say I’m a dreamer 

But I’m not the only one 

I hope someday You’ll join us 

And the world will live as one 

 
Imagine (by John Lennon) 

Produced by John & Yoko and Phil Spector from the EMI Records album: 

© 1971 Lenono Music/BMG Music Publishing Ltd. All Rights Reserved. Used by Permission. 
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Introduktion til Omahara’s Lære Level 1 

 
Jeg byder dig velkommen Store Mester, da du i den grad er stor. Vid, at du er elsket hinsides det målelige for at 

gå denne vej til oplysthed og engagere dig helhjertet i den sande Moder/Fader Gud/Gudinde, fader Adonai og 

moder Gaia, ved at komme i sand tjeneste af lys og ubetinget kærlighed for alles højeste gode, startende med dig 

selv. Det er dit engagement i Gud inden i dig. Det er din store selverkendelse, din store selvbeherskelse.  

 

I æoner af tid har du ventet på, at denne chance ville indtræffe, men dette vil du i sandhed ikke vide, før du 

oplever det. Det er en guddommelig alkymistisk proces, hvor du spalter dig selv i atomer, renses og genforbindes. 

Du genforbinder og du genhusker Gudskilden af alt, som er, i et konstant nyt perspektiv, således at du begynder 

at se verden gennem kærlighed, og som du ved, er det, du opfatter, det, du modtager.  

 

Du oplever allerede, hvordan tanker manifesteres på et øjeblik. Når de er positive, accelereres du mod glæde og 

latter. Når de er negative, accelereres du mod vrede og frustration. Kraften af dine tanker har ingen 

begrænsning, så renselsen af disse tanker og træningen af dit sind er af højeste prioritet.  Oplysthed kommer af 

rene tanker. Når du opnår udelukkende rene tanker, er du i sandhed oplyst, og ren ekstase er din oplevelse af 

livet. At deltage i undervisningen vil få dig til at erkende, at dette er alt, hvad du har søgt efter – dette er det 

manglende led (the missing link). Det vil til trods for din baggrund, erhverv, alder, køn, seksualitet, humør, religion 

eller viden indtil nu, ekspandere dig på alle planer og områder, og begynde at skabe og tiltrække udelukkende 

positive oplevelser ind i dit liv, imens du fastholder dig selv som blot observatør af alt det negative, uden at gå ind 

i det eller være følelsesmæssigt påvirket af det.  

 

Det er virkelig en spændende tid med store forvandlinger, og det er vidunderligt at se så mange modtagelige 

mennesker, der nu hører kaldet om tjeneste og er intereseret i at hæve sig til det højeste opnåelige plan af 

spirituel visdom og lys, mens man stadig er i en fysisk krop. Aldrig før har så mange menneskers hjerter været så 

udviklet, med den mest guddommelige og ubetingede kærlighed, som nu, og for de, som autentisk forpligter sig til 

denne utrolige rejse hinsides uendelighed og hinsides ekstase for at modtage den hellige visdom fra kilden, skal 

virkelig deltage i manifestation af den store plan, det guddommelige design, solsystemets skæbne, og skabelsen 

af himlen og paradiset på jorden. 

 

Det er din sidste del af din jordiske rejse og din totale frigørelse fra illusionens matrix – verdenen i 3D. Og det 

er også langt udover alt, du nogensinde har tænkt, set, hørt, følt eller oplevet før. Det er dine sidste trin på din 

stige til oplysthed. Du vil virkelig opleve de mest ekstraordinære lyslegemeaktiveringer og den komplette 

aktivering af hele din DNA-pakke, som du ankom med i denne inkarnation, der vil give dig fuld adgang til og 

bevidst viden om alt, som du er og nogensinde har været, godt som mindre godt igennem den kraftfulde viden fra 

oprindelig astrologi og universets kosmiske love mv.  

Alle aspekter af dig i dine Akastiske arkiver (dine 12 huse i astrologien) vil blive bragt ind i dit væsen, ind i dit 

Aumkabah lyslegemefelt skabende uendelige bølgeformer af muligheder (kvantefelter) og udvide din bevidsthed 

og opløfte dig til positionen af de opstegne mestre, der skal vække hele menneskeracen til vedvarende nye 

bevidsthedsparadigmer, så de også kan opnå oplysthed hurtigt og med lethed og ynde. 

 

Åben og udvid dit hjerte. Vid at kun ubetinget kærlighed kan strømme ind. Lad alt det gamle gå og luk alt det nye 

ind. Du vil virkeliggøre og opleve Gud inden i dig, og nå en stor forståelse af, hvad det betyder, når du tillader din 

sjæls essens at forene sig med dine højere aspekter fra andre tidslinjer og dimensioner. Du vil blive genkendt ved 

din fortsatte ekspansion af lys- og kærlighedsfrekvens og starte med automatisk selv at downloade fra kilden. 

Ikke hvad du specifikt ønsker, men hvad du behøver for at transformere dig selv og jorden til en 5. dimensional 

planet, som er mindstekravet, og der udover af stor skønhed, glæde, fred, medfølelse, kærlighed – en overflod af 

alt godt, selv når planeterne ikke står fordelagtigt i forhold til dit blueprint/fødselshoroskop, da du herigennem 

aktiverer dig selv til at løftes over dit blueprint og transcendere din karmiske skæbne. 

 

I dette væsentlige øjeblik på dit livs rejse, når du aktiverer dit fuldkomne lyslegeme, vil din fysiske krop også 

opleve synlig forandring. Som din bevidsthed udvides, løftes du til Gud/Gudinde bevidsthed, og du vil virkelig 

begynde at opleve Guds fuldkommenhed, som en sand realitet lige foran dine egne øjne reflekterende din nye 

indre ophøjede opmærksomhed. Du er, hvad du ser. Lys reflekterende lys, og dermed bliver du ”usynlig” for 

mørket. Og du vil begynde at se Gud overalt omkring dig. Med den opmærksomhed vil du have adgang til alle svar 

med en total ny dyb forståelse af aumni-perspektiv og ikke-fordømmelse. Anstrengelsen ligger kun i din 

forpligtelse og selvdisciplin, som kræves for at nå dertil. Og Gud lovede dig, inden du ankom her, at han aldrig ville 

give dig større opgaver, end du er klar til at håndtere med din nuværende frekvens. Men lad mig fortælle dig, at 

når du kommer dertil, så vil alting bare ske på guddommelig måde med legende lethed uden anstrengelser. Hvad du 
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måske ikke ved endnu på dette tidspunkt er, at langs med denne utrolige guddommelige rejse, vil alting blive 

hældt perfekt ind i hele dit væsen, i perfekt harmoni på det perfekte tidspunkt, når du laver din daglige Omahara 

meditation/aktivering. Det vil ske natten over, så at sige. På rejsen som passerer gennem frigørelse, healing, og 

renselse af din krop, sind, tale og sjæl, vælger du selv, om du vil opfatte dette som svært eller let, frygt eller 

kærlighed, modgang eller medgang. Det afhænger udelukkende af din opfattelse deraf. Men du vil i den grad blive 

hjulpet af de store mestre, som genkender dig på din lyskvotient, og jo længere du går, jo mere lethed og ynde 

bliver det med. Meget opmuntrende og motiverende! 

 

Dine cellemembraner bliver mere lysfølsomme og resonerer med guddommelige tankeintentioner, hvorved du 

tiltrækker dig nye fantastiske oplevelser. Din forstærkede følsomhed vil ikke blive din svaghed, men din styrke, 

og din naturlige dømmekraft vil blive meget stærk. Du opnår samme vibration som den af Kristus, Buddha og andre 

store mestre. De gik før dig, for at vise dig vejen. Det er bestemt opnåeligt, men det kræver redskaber af 

selvbevidsthed.  

 

Din Aumkabah aktivering hæver lysimpulserne i din pinealkirtel for at afbalancere og rense dit immunsystem, og 

din programmerede fysiske tidsbevidsthed vil hæve sig udover og genprogrammere universel nu-tidsbevidsthed. 

Som alle dine lyslegemer smelter sammen i et mangefarvet harmonisk frekvensbånd, manifesterer du Kristus 

indeni, symboliserende det treenige Kristi lyslegeme af fødsel, død og opstandelse. Og, som Jesus gjorde, vil du 

smelte sammen med og gå op i en højere enhed af de 32 byggesten af Kristi lyslegemes intelligens gennem Lay-oo-

esh lyssøjlen, kaldet (Lak Boymer). Når først Kristi lyslegemet er illumineret i en fysisk form, vil kroppens død 

ikke påvirke lyslegemet, og hukommelsen om det evige liv vækkes. Således tager du din fuldt oplyste sjæls kraft 

med dig ind i din næste inkarnation, en anden dig selv, som du højest tænkeligt vil kende til, inden 

overgangsprocessen træder i kraft, i og med at du allerede er født igen, og inden dette barn er 6 år, har du 

overleveret al din visdom og er klar til at gå videre på små superstærke ben, hvis det er formen, du vælger.   

 

Som du genvækkes og udvider Gud inden i dig, vil du starte med at genkende din frygt som en blot mangel på 

kærlighed, da mørke blot er en mangel på lys. Død er en illusion. Fysisk død opleves kun i en lavere vibration. Død 

opleves som opstigning i de højere vibrationer. Du vil få valget om at bringe og opløse din fysiske krop til lys, 

simpelthen opstige med din fysiske form – eller hvis forudbestemt gå videre til ny form. Der er altså forskellige 

muligheder alt afhængig af, hvor langt du vælger at gå.  

 

Din Aumkabah er dit aktiverede lyslegemefelt omkring dig, som vil rotere hovedsageligt med uret tilpasset moder 

jords indre kerne og den galaktiske kerne af fader Adonai, og automatisk spinde alle højeste potentielle 

frekvenser af farver, lyd og vibration ind i dit væsen. Hvis eller når du går ind i forløsning og healing af dig selv 

og andre, vil dette ske gennem et holomatrix i dit hjerte, som da vil rotere mod uret. Din Aumkabah er en 

Holomatrix, som fastholder strukturen af al hellig geometri, så du vil hele tiden automatisk aktivere og rense alle 

hellige steder på jorden og Kristus Super Bevidsthedsnettet på din guddommelige rejse. 

 

Du vil vække din indre kriger eller krigerinde af lys, genkende dit guddommelige formål i dette liv, blive et 

ubegrænset væsen med en krop uden alder, sind uden tid og sjæl uden begrænsning. Du vil tage din plads i det 

Galaktiske Råd og deltage i beslutningerne for hele opstigningsprocessen i dette afsnit af universet…..og sige 

farvel til dit egos styring. Der er ingen adskillelse mere uden den, du selv skaber i dit 3D sind. Vi er alle én. Vi er 

et Gaia-Adonai ét-hjerte væsen. Og dette vil du opleve. Gud er nødt til at opleves for at kunne forstås. Al 

kundskaben i denne læreproces vil blive kombineret med indlæring, oplevelse og absorberet i meditation og 

mantraer. Og du vil ikke kun opleve igennem meditation, men øjeblikkeligt hele tiden. 

Du vil i den grad være i denne verden med ekstrem opmærksomhed, men ikke længere være af denne verden, og 

du vil frigøre dig fra disharmoniske følelsesmæssige reaktioner. I stedet for vil du være den store iagttager og 

mesterkanal for healende kraft.   

 

Jeg er Omahara - Aumni-dimensional og den fælles stemme og energivibration af alle de store mestre fra de 

højere verdeners universiteter, bla. på Plejaderne. Hertil returnerer du altid mellem dine inkarnationer for at 

betragte, lære om og planlægge din næste inkarnation. Det er i sandhed et samfund med højeste bevidstheds liv 

og lære, og nu er det så tiden at etablere dette på jorden. Som foroven, så forneden. For at skabe paradis på 

jorden, må du være paradiset. Du er også Omahara. Du er mig, og snart vil du være hinsides mig. 

 

Må du gennem disse lærdomme, autentisk engagement og meditativ absorption, blive den strålende vækkede 

mester, du er. Må du praktisere kærlig venlighed og medfølelse. Må du nyde lykken i fred, og må du rense al din 

karma og hurtigt nå oplysthed. Og må alle andre modtagelige væsner modtage dine frekvenser af oplysthed i 

pulserende bølgeformsmønstre ved morfisk resonans og ligeledes blive oplyste. 
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Du er uendeligt rent hvidgyldent lys og ubegrænset ubetinget kærlighed. Du er den hellige gral. Du er 

tvillingeflammens kærlighed. Du er Akasha. Du er bevidstheden af den sande Moder/Fader Gud/Gudinde af 

levende lys. Du er Gaia. Du er Adonai. Du er lys reflekterende lys, flydende kærlighed, flydende bevidsthed – det 

flydende univers. Du leder den gyldne tidsalder. Du er det, du er. Du ER.  

 

Nyd din rejse hjem! 

 

Omahara. 

 

 

Omahara Mesterskab 

 

Forestil dig et fyrtårn på land, og dets arbejde er at skinne lyset og holde det tændt. Når skibene på havet 

begynder at sejle ind til havn, har de muligheden for at se lyset og styre i sikkerhed, og ikke ind i klipper, som 

skjuler sig under bølgerne. 

 

Grundlæggende er der tre typer skibe på havet. I det første skib har styrehuset taget kontrolbordet i brug, og 

skipperen samt alle de andre ansvarlige for navigationen ved, hvor de er henne. Det er fordi, de har været der 

før, og de stoler på deres kort. De tror på al den gamle mytologi til at navigere dem. Disse er søfolk, som før har 

sejlet i havn på deres gammelkendte måde, - de behøver ikke fyrtårne. Faktisk er det overflødigt. Faktisk kan de 

ikke lide det, og synes det er skørt. Så de gør det på deres egen måde med deres egne instrumenter til havnen, og 

nogen klarer det, andre gør ikke.  

 

Alligevel, hvad de undlod at se, var, at bølgerne altid forandrer sig og tidevandet skifter. Selv vejrudsigten 

skifter, hvis du har bemærket det. Men de holder sig til det gamle, og de siger: ”Det har virket før, så det gør 

det også nu.” Det virker, indtil de støder på klipperne. 

 

Det andet slags skib er det, som gør brug af deres kontrolbord i styrehuset, medmindre de er i fare. Vinden 

blæser op og bølgerne forandrer sig, og så slår de kontrolbordet fra og siger: ”Nu har vi problemer - hvor er du 

fyrtårn”? De får øje på fyrtårnet og er taknemmelige for det. Men så snart de er kommet i havn, tilkobler de 

atter kontrolbordet. ”Tak fyrtårn”. De siger: ”Jeg behøvede dig kun, da jeg var i nød”. Derefter går de tilbage til 

deres arbejde, og føler at fyrtårnet er et ”problemfyrtårn”. 

 

Det tredje slags skib er det, som aldrig sætter kontrolbordet op som erstatning for vinduet, og er altid på udkig 

efter fyrtårnet først, fordi det forstår, at bølgerne skifter, og tidevandet ændrer sig, og at det aldrig ved, hvor 

de foranderlige klipper er. Så dette skib ser efter fyrtårnet for vejleding ind i sikker havn til alle tider. 

 

Faktisk har vi lige givet dig de tre slags mennesketyper, som vil blive oplyste via fri vilje på denne jord i denne 

nye energi. Det kunne se ud som om, den tredje slags kunne blive dem, som du måske tænker, som værende dem, 

der er tiltænkt at blive det sande lys på jorden. Du har ret. Men jeg fortæller dig endnu engang, at der ikke 

behøver at være mange af disse af den tredje slags. Mindre end halvdelen af 1% af jordens befolkning må være 

opmærksomme på deres egen guddommelighed og deres eget lys for at sende denne kraft gennem meditation og 

bøn til resten af jorden og skabe fred. Jeg vil sige det igen. Mindre end en ½%.  

 

Gud ved, hvem du er. Og sådan er det. 

 

Kryon. 

 

 

Mindre end en ½% af jordens befolkning er de 144.000 mestervæsner beskrevet mangfoldige gange refererende 

til Golden Ratio, som er 144 ad infinitum (uendelig). Beskrevet i ordlisten bagerst.   
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Hellig Geometri – introduktion 

 
Dette er meget vigtigt at prøve at forstå. Hellig geometri er grundelementet 

gennem denne undervisning og denne nedenfor beskrevne form er altafgørende for 

din udvikling og opstigningsproces.  Den kaldes i 2. dimensions version som her vist, 

livets blomst (Flower of Life). 3. dimensionalt som en sfære bliver den kaldt 

kærlighedens hologram (Hologram of Love) og igennem Omahara undervisningen, 

hvor vi starter fra 5. dimension og op, bliver den kaldt kærlighedens holomatrix 

(Holomatrix of Love). 

 

En holomatrix af lys og kærlighed fastholder i sin sfære alle geometriske former, 

der nogensinde har eksisteret, nu såvel som i fremtiden. Hellig geometri er ”Guds 

sprog” og tillader os adgang til urgammel viden i vores cellehukommelse, som har en 

ekstrem kraftfuld positiv effekt på vores bevidsthed, åbning af vores hjerte til 

kærlighed og aktiverer transformation på alle planer. Det er dermed absolut, 

uendeligt og ikke-lineært, hvilket gør rejse i tid og rum muligt. 

 

Hele universet blev født gennem denne hellige sfære. Det er blueprintet af al 

skabelse. Dette mønster med livets blomst ses overalt i naturen i hver eneste 

levende form på stamcelle niveau (mikro-kosmos) såvel som i selve universet 

(makro-kosmos). Det er det hellige symbol på ubetinget kærlighed, som viser at alle levende systemer på jorden 

er forbundet gennem disse indre strukturer af liv. Vores DNA, RNA blev født gennem dette holografiske 

mønster. Den fineste partikel af din atomare cellestruktur har dette mønster i sig.  

 

Kærlighedens holomatrix er din DNA og hvert blad i blomsten repræsenterer en streng i din DNA, et aspekt 

af dit væsen, en af dine lyslegemer forbundet til et af dine chakraer. En evne, et vindue og bølgeform af 

mulighed (kvantefeltets uendelighed), dine akastiske optegnelser (tidl./parallelle livsoplevelser) osv. Alt, hvad 

du oplever og nogensinde har oplevet er programmeret ind i din matrix. Og derfor må du arbejde bevidst med din 

matrix ved at omprogrammere alt det, som ikke længere gavner dit højeste gode. Dette gøres meget effektivt og 

øjeblikkeligt via DNA-aktivering, som er en af de hurtigste veje til opnåelse af højere bevidsthed.   

   

Aktivering af din holomatrix gør det muligt for dig at rejse multidimensionalt, dvs. bevidst i mange dimensioner 

samtidigt og derudover opnå aumni-potentiale. Det er dit lyslegeme af den reneste guddommelige bevidsthed, og 

du aktiverer dette, dit lyslegeme, med en enkel tankeintention, visualisering og åndedræts pust. Det er et 

urgammelt symbol, og dets mønster repræsenterer enhed af alt liv og bevidsthed i universet, som vil gøre dig til 

et ubegrænset væsen, der udvider din bevidsthed til uendelighed. Når du udvikler og hæver dine frekvenser, vil 

din holomatrix automatisk forandre sig og holde fast på disse positive frekvenser for dig, så din udvikling er 

sikret vedvarende. Der er, så at sige, kun én vej – fremad og opad. Når din holomatrix skifter frekvens, skifter 

den også farve, lyd og vibration, og en masse mindre individuelle sfærer vil dukke op inden i dens struktur 

repræsenterende hvert eneste aspekt af dig med endnu mindre sfærer og så videre. Det er sfærer inden i 

sfærer, lag på lag til uendeligheden og derudover.  

Kærlighedens holomatrix er det evige fortsættende mønster af Gud’s sind og tanke, således at Gud kun tænker 

og manifesterer i ubetinget kærlighed. Derved er ALT perfekt i Guds skabelse.     

 

 

 

De Platoniske Grundformer             

 

Er indeholdt i kærlighedens holomatrix ved at alle spidser 

forbinder sig med blomsternes midtpunkt. Prøv at visualisere 

det! 

 

Disse oprindelige 3-dimentionale elementer er fuldstændig 

symmetriske; hvert element er sammensat af 1 vinkel, 

identiske sider og lige sidelængder. 
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Forbindelsen til elementerne: 

Tetrahedron – ild – rød 

Terning – jord – grøn 

Octahedron – luft – gul 

Icosahedron – vand – biologisk livskraft – blå 

Dodecahedron – æter – universal livskraft - violet 

 

Alle hellige geometriske former har en frekvens.    Frekvens = farver, lyd og vibration – kombineret.  

 

Hellig geometri har en direkte indflydelse på vores DNA og opstigningsproces på alle niveauer. 

Ved fortsat at erkende og integrere den hellige geometri, som bliver præsenteret for dig i alle afskygninger, 

modtager du muligheden for at nå oplyst tilstand meget hurtigere. 

Og det er heller ikke en tilfældighed, at din krop ikke har nogen lige linjer, men er formet af runde kurver, som 

gør opstigningen lettere. Alle runde former opfattes, som værende hovedsagelig positive, ganske som 

holomatrixen består udelukkende af cirkler/sfærer. 

 

Pythagoras beskrev geometri, som visuel musik. 

Musik er skabt ved anvendelse af love om lyden i frekvenser på en bestemt måde. 

Tilstande med harmonisk resonans skabes, når frekvenser er kombineret på måder, der er i harmoni med universal 

lov. Musik kan være disharmonisk, hvilket skaber vrede og frustration, hvor anden musik kan være harmonisk, og 

skaber fred og glæde.  

Vandkrystaller er også geometriske i deres former, og vi ved, hvordan disse forandres alt efter vores tanker og 

den musik, vi omgiver os med. Fremtidens healing bliver primært igennem lyd (herunder mantraer). 

    

Holomatrixerne bliver også kaldt orbs, powerballs, højere dimensionale og super intelligente væsener, engle, 

ånder osv. Og alt dette er på sin vis korrekt. Men hvordan forekommer de? Og hvorfor? 

Vores Kristi Super Bevidsthedsnet omkring Moder Jord er også en Holomatrix. Det er Gaias Holomatrix med alle 

aspekter af hendes lys og kærlighed, fastholdende hendes evolution og er skabt ved vores kollektive 

tankebevidsthed. Det er gennem og ved hjælp af dette netværk, at disse væsner viser sig. De viser sig for at 

vække og heale, når de påkaldes, hovedsagelig af vores underbevidsthed, og de ses oftest på steder tæt pakket 

med mennesker, da vi her spreder vores tankemønstre i morfisk resonans med den største effekt på andre. Så 

healing af uharmoniske tankemønstre er i den grad passende i lavere vibrerende menneskemængder. Du er nødt 

til at have en højere frekvens og bevidsthed end den kollektive for at holde dig selv total fri for disse 

indflydelser. 

Derfor viser disse holomatrixer sig alt efter behov, men tilstedeværelsen af en mester som dig vil i den grad 

foranledige og fremme healing, da du vil være en sand kanal for det guddommelige på jorden, der tilvejebringer 

en frigivelse af en stor mængde holomatrixer fra Kristi Super Bevidsthedsnettet, og dermed være til tjeneste, 

som den blotte portvagt. Sommetider er en mesters tilstedeværelse nødvendig for at skabe en åbning og dermed 

adgang for disse guddommelige energiers manifestation. Derfor ses disse holomatrixer også ved spirituelle 

sammenkomster eller på kraftsteder, hvor mestervibrationer er tilstede, såvel som når der festes, da mestrene 

elsker at fejre glæden ved musik, dans, skønhed og højt humør. Lad mig fortælle dig, at hvor du end føler dig 

tiltrukket af at gå og være, er det ikke en tilfældighed! Du kan være selve festen! Der findes ikke 

tilfældigheder!  

 

1. Korncirkler                                                                                 
 

Den Harmoniske Konvergens af 1987 frembragte den første massive kollektive 

bevidstheds vækkelse, opfulgt af en Harmoni korncirkel i 2002, der 

repræsenterer David Stjernen og Genforbindelse, som frembragte en anden 

utrolig vækkelse og spirituel begyndelse for en mangfoldighed af mennesker 

overalt på kloden. Og siden da har de bare rullet ud for at understøtte vores 

totale vækkelse, idet vi har nærmet os Vandmandens tidsalder (21.12.2020). 

Du finder dem snildt online.  

Korncirkler er omtalt i tekster tilbage til sidst i 17. århundrede tallet, så de 

kan ikke just kaldes moderne fænomener. Korncirkler er normalt dannet 

tidligt om morgenen mellem klokken 2-4, og traditionelt i løbet af de korteste 

nætter om sommeren. Korncirkler er spredt ud over hele kloden, selv i isen i Antarktis, som på havets bund, men 

koncentrationen af de mest sofistikerede korncirklers tilsynekomst er hovedsagelig i Sydengland. 
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Korncirkler er blevet rapporteret, som dannet på mindre end 20 sekunder og er ofte ledsaget af et blændende 

syn eller ved funklende farvede kugler af lys, lynstråler eller strukturerede flyvende fartøjer, såvel som trillende 

lyde, med en harmoni komponent af 5,2 kHz. 

Korncirkler er lidt elliptiske med arealer af fint lagte og hvirvlende planter i op til fem lag skabende en bund i 

matematiske proportioner sammenligelig med Golden Mean (phi ratio) vortex, som bruges af naturen til at skabe 

præcisionsorganismer såsom muslinger, solsikker, det rumlige forhold mellem knoglerne i menneskets hånd og 

endda galakserne. 

Korncirkler er hellig geometri og udstråler frekvenser, som påvirker vores hjernes bølgemønstre, vores biologiske 

rytmer og vores DNA. En ophøjet bevidsthedstilstand (vækkelse) og healing kan opleves i korncirkler.  

Korncirkler er nøgler til vores opstigningsproces og er skabt af nogle højere dimensionale væsener fra primært 

Archturus stjernesystem, som bruger forskellige former for holomatrixer (set som kugler af lys (powerballs)), 

som hjælp til menneskeheden til meget hurtigere at opnå oplyst tilstand. 

 

2. Mandalaer 

 

Mandalaer oversætter komplekse matematiske udtryk til simple former, som viser, hvordan de grundlæggende 

mønstre, der styrende livets evolution, skaber de smukkeste resultater. 

Ordet Mandala er Sanskrit og betyder hellig cirkel. Cirklen symboliserer skabelsens moderskød. 

Mandala er et geometrisk design, skabt ved inddeling af symboler, der indeholder de matematiske principper, som 

findes i al skabelse. 

Mandalaer virker som broer mellem de højere og lavere verdener. De røber vores naturs indre arbejde (mikro-

kosmos) med den iboende orden af Universet (makro-kosmos), og bringer disse i harmoni og balance. De er inter-

dimensionale porte, som forbinder menneskelig bevidsthed med arketypernes riger (billeder af Gud) og det 

uendelige. 

Forholdet af form, bevægelse, rum og tid er fremkaldt af mandalaen. 

I tusindvis af år har mandala billeder tjent som en metode til udvidet tænkemåde. Billederne overgår sprog og 

det rationelle sind. De bringer simpelthen en vis visdom af universal viden og en dybere forståelse af menneskelig 

bevidsthed. 

 

3. Yantraer 

 

Yantraer er et særligt område af mandala billeder, som visuelt repræsenterer mantraers harmoniske toner 

(hellige lyde). Ved at dirigere vores tankemønstre i retning af disse arketypiske planer, inviterer vi essensen af 

disse niveauer til at trænge ind i vores sind og tænkning. Der udvikles en afstemning af individuel bevidsthed med 

harmonier af universal bevidsthed. 

                                                                                                 

4. Mantraer 

 
Mantraer er essensen af bøn, som sikrer modtageligheden af den respektive påkaldte guddommelige oplyste og 

samtidig svaret og betydningen af din forespørgsel. Det er et fællessprog og broen mellem dig og det 

guddommelige. Fremsigelse af mantraer bringer velsignelser fra det guddommelige meget hurtigere ind i dit liv og 

livet af dine kære.  

 

- o - 

                                                                                                                                                                                           

Af mange gode grunde har vi siden skabelsens begydelse arbejdet med geometri, mønstre, farver, symboler og 

lyde, og skabt dette overalt omkring os i bygninger og monumenter, musikalske kompositioner, dekoreret vores tøj 

og kroppe osv. – alt sammen med den perfekte frekvens og på rette tid i vores opstigningsproces. 

Det er særdeles anbefalet at lade hellig geometri, korncirkler, mandalaer, yantraer, hellige billeder og symboler, 

og mantraer blive et redskab og naturlig del af dig og din daglige spirituelle praksis.  

 

Som du leger med disse redskaber, såsom at bruge din stemme til at skabe nye lyde, aktiverer du automatisk nye 

frekvenser og muligheder for vækst ind i din holomatrix. Det er meget anbefalet at synge mantraer højt, og 

tillade dig selv den oplevelse. Det er bemærkelsesværdigt, hvad klangen af din stemme kan gøre ved din krop, 

tale, sind og bevidsthed. 
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Resumé: 

Frekvens er en kombination af farver, lyd og vibration. 

En farve har en særlig lyd/klang og vibration. 

En lyd/klang har en særlig farve og vibration. 

En vibration har en særlig farve og lyd/klang. 

 

Opstigning 

 
Opstigning betyder forvandling til en højere bevidsthedstilstand og er ikke en død/afslutning, men en 

guddommelig vedvarende proces. 

 
1. Adam Kadmon: Den Oprindelige Mand 
 

Adam Kadmon, den Oprindelige Mand, er prototypen af det perfekte levende suveræne menneske (Hue-man) i 

spejlbilledet af Gud. Eller det arketypiske universelle menneske, som er ét i det uendelige med den universelle 

bevidsthed (makro-kosmos), såvel som ét med den allerinderste atomare cellebevidsthed (mikro-kosmos). Det er 

skabelonen eller designet af vores lyslegeme, som er integreret med en materie-molekyle (matter-muon) 

bestående af halvt lys og halvt materie sammensmeltet til at forme en hellig geometri, som bliver vores mønster 

til at vende hjem til det større universelle lyslegemevæsen. 

Alle mennesker på denne planet indeholder et frø af Adam Kadmon, som i fremtiden (NU!) endnu engang vil blive 

fuldstændig realiseret. 

Human (Hue-man): ”Hue” betyder farve, så mennesker er ”man” af alle farver. Vi er alle én/ét. 

 

2. De Fem Højere Legemer 
 

Det er de fem potentielle spirituelle energifartøjer, som er forbundet med menneskers legemlige fartøjer for 

frigivelse og åndelig transformation. De er: 

Elektro-magnetiske legeme - fysisk legeme – lavere 8 legemer – jord – 8 chakra farver (inkl. thymus chakra 

(brislen) – immun system). 

Epi-kinetiske legeme – 4-dim. legeme – kosmiske 8 legemer – ild – guld – 8 chakra farver blandet med guld. 

Eka-legeme – 5-dim. legeme – guddommelige 8 legemer – vand - platin – 8 chakra farver blandet med platin. 

Gematrian-legeme – komplette lyslegemer – oplyste 8 legemer – luft – perlemor – 8 chakra farver blandet med 

perlemor. 

Zohar-legeme – Gud – 33. grad Adam Kadmon Gaia-Adonai lyslegeme – æter (kvintessensen) – klar – 

sammensmelter de 32 foregående legemer og skaber det 33. chakra, som er glasklart, JEG ER, Metatron. 

 

3. Dimensionale virkeligheder 
 

Alting i skabelsen er energi på forskellige frekvenser. Der er bevidsthed i alle former af eksistens. 

Vi placerer dimensionale slør, som forhindrer os i opfattelsen af de forskellige dimensionale stadier, hovedsagelig 

på grund af vores frygt for det ukendte. Aktiveringen af Gaia-Adonai Aumkabah af Kærlighed (mere om den 

senere!) vil hjælpe dig at opløse de dimensionale adskillelser, så du kan få adgang til og opleve de højere 

dimensionale energier. 

5. dimension: Det næste stykke ”beklædning af lys” som vores materie-energi, dvs. fysiske legeme går ind i, i 

processen af spirituel evolution, er den 5. dimension. Det er en mindre grov-legemlig krop i lighed med Gud, der 

leder de fysiske processer. Enoch (højere aspekt af Thoth) sagde den 3. dimensionale menneskehed vil blive 

transformeret til den 5. dimension ved fuldendelsen af dens uddannelse i dette rige af billede og illusion.   

Den 5. dimension er en manifestering af enhed, ubetinget kærlighed og medfølelse, som man let kan få adgang til 

med det rigtige tankesæt af lys og kærlighed og dermed trække ind i den 3 dimensionale virkelighed ved 

udvidelse af hjertet, og ved at tillade den 5. dimension at forankre sig i vores fysiske verden, så vi kan 

transformere jorden til en planet af fred og kærlighed. Gaia er navnet på vores nye Jord i 5. dimension og 

derudover. Og snart vil hun blive en stjerne tilhørende Sirius stjernesystem. Den nye jordstjerne Gaia. I 1987 

indtrådte jorden i photonbæltet, og lige siden har vi i særdeleshed af en god grund været overhældt med høje 

frekvenser. Og dette vil fortsætte. Jorden vil i 2012 ikke bare bevæge sig gennem photonbæltet og finde sin 

rette position, men den vil indtræde sit evige kredsløb i Photonbæltet og igen blive en del af Sirius 

stjernesystem.  

http://www.omahara.com/


www.omahara.com – Omahara - Himlen på Jorden – Level 1                                                                                                                Side 22 
 

Dine lyslegemers holomatrix af kærlighed kan overskride al begrænsning og hjælpe dig med at opleve alle disse 

spirituelle sandheder og løfte dig ind i de guddommelige ophøjede riger, som er nødt til at blive oplevet for at 

blive integreret. Du er i den grad nødt til at indse denne fantastiske rejse og vigtigheden af, at få dig selv 

tilpasset denne proces.  

Når du indser, at du er ubegrænset i dit potentiale med at udvide din bevidsthed, vil du også fjerne alle 

begrænsninger til opnåelse af visdom, kærlighed, kraft og overflod. 

Det mest betydningsfulde resultat på denne rejse vil være at indse og opleve, at du er et multidimensionalt 

væsen. Når du stopper din menneskelige tankegang og eksperimenterer med disse nye revolutionerende 

koncepter, bliver du vidende om, at du ikke er begrænset til en 3. dimensional virkelighed. Du åbner dit sind til 

viden om, at din sjæl kan eksistere i mange dimensioner samtidigt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Dette frigør dig også fra frygten for det ukendte og fra at placere flere dimensionale slør, der forhindrer dig i 

opfattelsen af de højere dimensioner med højere bevidsthedstilstande, og da nyder du din fremadgående rejse 

gennem opstigning. Faktisk kan den rene viden/opmærksomhed om, at du er multidimensional, befri dig fra den 3. 

dimension. Så enkelt er det! 

 

4. Dit Lyslegeme 
  

Dit lyslegeme er alle dine chakraer, ikke kun inden i din krop, men hele vejen ind til hjertet af Moder Gudinde, 

Gaia og hele vejen op til hjertet af Fader Gud, Adonai. Så dine chakraer neden under dig er det samme, som dine 

chakraer ovenover, forbundet i det samme lyslegemelag, bare præsenterende Gaia/Moder/Feminin/Gudinde under 

dig og Adonai/Fader/Maskulin/Gud over, så at hvert chakra og lyslegemelag er i balance. Hvert chakra er 

forbundet til en farve, hvor dit rodchakra er det første chakra i det første lag af farver tættest på din krop. 

Det næste chakra er harachakra (lige under navlen), og det andet lag af farver omkring din krop. Dit lyslegeme er 

en holografisk sfærisk struktur, der inden i dets hellige mønster holder hele visdommen af universet og er 

repræsenteret inden i din holomatrix. Alle dine chakraer vil begynde at rotere hovedsagelig med uret i harmoni, 

med samme hastighed og perfekt afbalancere yin/yang (mere om det senere!)   

Aktivering af dine lyslegemer, med alle de guddommelige indkodninger, vil igangsætte din evolutionære proces, 

når du går i gang med din rejse og returnerer hjem til kilden. Vid, der er ingen tilbagevenden – kun fremad og 

opad. Forankringen af højere vibrationer i dit lyslegeme vil accelerere din opstigningsproces, transcendere 

begrænsning, og også forandre din fysiske krop til højere og højere styrke af lys på det cellulære plan. 

Opstigning betyder i al sin enkelhed stor absorption af lys ind i kropscellerne.  

Du vil opnå fysisk sundhed og forlænge din levetid, ikke mindst kvaliteten af dit liv, da du forynger din fysiske 

krop i overvindelsen af alle begrænsninger. Dine celler vil glemme, hvordan det er at dø fysisk og bestandig 

regenerere sig. Som du nyder denne nye ubegrænsede frihed fra fysisk død, omfavner du også aumni-

dimensionalitet, således at du vælger den oplevelse, du ønsker, og kan blive et udødeligt væsen i alle riger med dit 

lyslegeme. Det kræver, at du er helt fri af frygt og konstant opretholder en høj lysvibration, der nøjagtig 

matcher dit lige men modsatte af mørke – et aspekt af din guddommelige modpart, som f.eks. Ærkeenglen Michael 

af lys og hans tvilling Lucifer af mørke. Alt i eksistens i universet bærer det lige men modsatte. 

Du vil aktivere din oprindelige skabelon af evigt liv, som automatisk vil opløse den gamle skabelon programmeret 

med, at du skal tro på døden. Død er bare en illusion. Aktivering af dit potentiale omfavnende evigt liv vil 

overskride fødsel og død, al begrænsning, og spænde over hele strukturen af skabelse, åbne din bevidsthed af 

blot væren, den enhedsbevidste kraft – Alt, som Er. 

 

5. Hvad er et Lysvæsen 
 

Lys er bærer af kærlighed. Jo lysere, jo mere kærlighed. Det går hånd i hånd, så at sige. Når du bliver fri af al 

frygt, er kærlighed alt, som er tilbage. Så er du et lysvæsen af flydende lys (det 5. element af æter, som vi 

begynder at indtræde i 2012). Du vil kun lige have nok tæthed tilbage til stadig at blive set og følt i 3D verdenen. 

Føde vil hjælpe dig med at fastholde en vis tæthed. Og ligeså gør selvfølgelig negative tanker. Men for 

overhovedet at blive et lysvæsen, må der ikke være nogen negative tanker tilbage. Når du udstråler de 100 sole 

indefra, som beskrevet i buddhismen, er du som solen (sun-son of God-søn af Gud) selv indefra, og du mister din 

skygge. Så er du et sandt lysvæsen, og solen vil i sandhed være en refleksion af din sjæl. Du tiltrækker din lige, 

således gør Solen, der i sandhed kun skinner pga. vores sjæles kombinerede lys. Og andre kanaler af lys, som de 

elektriske vil ligeledes reagere på dig. Du vil begynde at dukke op som gennemsigtig eller usynlig ved mange 

lejligheder. 
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6. Din Guddommelige Plan og Åndelige Guider 
  

Du er et unikt væsen. Før du inkarnerede her, havde du allerede det hele planlagt. Det er din Guddommelige plan, 

dit såkaldte blueprint, som er dit fødselshoroskop. Og det er kun din. Ingen andre har den eksakte samme plan, 

som dig, undtaget at alle sjæle indtrådt i fysisk form straks begynder søgningen hjem til kilden igen, hvorfra de 

kom, som er sjælens frigørelse opnået ved fuldendt selvbevidsthed. Du oplever nøjagtig, hvad du behøver i 

overensstemmelse med fuldførelsen af din plan. Alle de overordnede lektier har du forudbestemt at skulle lære 

(svarende til 80%), og nu bruger du din egen frie vilje (20%), din beslutning til at gennemføre dit løfte overfor 

dig selv og derefter kilden. Noget vil du opleve sammen med andre, og noget vil du skulle opleve alene for dig selv. 

Din rejse er som ingen andres. Men da vi alle har oplevelser at dele, også meget vel lignende hinandens, er vi slet 

ikke så unikke endda. Det unikke ligger i måden, vi vælger at handle og leve livet på.  

 

Vi ræser altid mod det mål, vi har sat os. Men lige inden vi når det, velvidende eller med sikkerheden om, at NU 

når vi det, så har vi allerede sat os et nyt mål. Så det er i sandhed ikke om at nå målet, men vejen dertil. Og hvad 

lærte du så undervejs? Har du tænkt over det? Forstod du det? Ønsker du at gentage?  

Vi har en medfødt lidenskab, drivkraft, nysgerrighed, videbegær osv., som altid vil holde os selv i gang, Nogen 

vælger blot at gå hurtigere end andre. Men alt er i bevægelse, også selv om det er usynligt. Udvikling foregår 

ofte på de usynlige planer. Ligesom når du føler dig i limbo tilstand! Der sker faktisk det meste!  

 

I dine daglige rutiner, kan du nemt fjerne dig selv fra de større erkendelser. Du kan blive fanget i de lavere 

vibrationer af negativitet og materialitet, og dette kan holde dig beskæftiget fuldstændigt. Men det vil snart 

begynde at kede dig og bringe dig budskaber om, at det er af allerstørste vigtighed for din vækst, at du tillader 

tid til dig selv og dine egne tanker hver dag, og praktisere det at spørge dig selv om, hvad du har lært af det, ved 

at analysere forholdene. Dette er mest passende gjort i dit hjerte. Hvis du ønsker at forandre noget som helst, 

må du forandre det indefra.  Gør det til en vane at fundere over/føle efter, blive ven med dine skytsengle, 

forbind dig med kilden, bed og mediter hver dag. Du skal bestræbe dig på at skabe en direkte forbindelse til den 

sande Moder/Fader Gud/Gudinde af levende lys; som er absolut sandhed, og det vil overraske dig, hvor 

øjeblikkeligt du vil få svar fra dit højere sande jeg. Problemerne vil for dig sommetider være, at du forventer at 

modtage nøjagtig, hvad du har bedt om, og så have tilbøjelighed til at ignorere noget andet svar. I sandhed 

ignorerer du dig selv og din mulighed for at modtage. 

 

Du stiller spørgsmål, men oftest er svarene ikke i overensstemmelse med, hvad du forventer, eftersom de kan 

komme til dig i symbolsk form, som talkoder, finde sted i drømme og oftest som en følelsesoplevelse. Men de 

drømme, som virkelig sætter sig i din bevidsthed; dem, som du ikke lige glemmer, men fortsætter med at tænke 

over. Eller dem som tilmed gentager sig, oftest med nogle symbolske ændringer. Tag notits af disse, da de 

virkelig bringer dig en meddelelse og nøglekode, der er vigtig for din videre udvikling. De indeholder svaret, så at 

sige.  

Vid også, at nogle svar på dine anmodninger kræver en løsning, som tager lidt tid at manifestere. Man har oftest 

tendenser til at være utålmodig, hvad svaret på bønnerne angår, da det er temmelig ud over det umiddelbart 

synlige, hvor ind-viklet og sammen-flettet dit liv er, også i forhold til andre og deres bønner. Har du nogensinde 

tænkt på, hvor mange træk der skal foretages på alle planer fra du ønsker dig en rød Ferrari og til den rent 

faktisk har manifesteret sig i din garage? Og den vil næppe manifestere sig, før du har lært at værdsætte den. 

 

Husk! Fri vilje og god som skidt karma afhængig af dine handlinger vil altid forblive en opgave, som du vil blive 

krævet at opleve. Det er altid så nemt at ”følge en leder”. Dog skal du være din egen leder indeni og selv afgøre 

din egen fremtid og retning. Du må udøve din egen styrke, så dine beslutninger bliver dine alene. Det bedste råd 

og hjælp kommer indefra. I Omahara – Himlen på Jorden får du alle de redskaber, du behøver, til at finde Gud og 

alle svarene inde i dig selv, at blive dit sande jeg, og hvordan det gøres i praksis, samt fordelen ved at være 

disciplineret med henblik på at tage ansvar for din egen udvikling. Når du bruger tid til på overveje løsninger på 

problemer, som er uløste, og når du slipper de hundreder af uhensigtsmæssige tanker, der passerer gennem dit 

sind, kan du centrere dig selv, og vejledningen vil komme igennem meget lettere. 

Din guddommelige plan drejer sig om lektierne i livet, som giver dig forståelsen af dine evner til at udtrykke din 

kærlighed over for dig selv og alle andre livsformer. Når du når niveauet af udtrykt ubetinget kærlighed, vil du 

ikke længere have noget behov for oplevelser i dualitet, og du går ind i de højere dimensioners intelligente 

lysrejse. Dette er din naturlige guddommelige plan og evolutionære bane, og opstigning er springbrættet, som 

løfter dig op. Lev i din kærlighed og giv af den frit og ubetinget, og vid at du er velsignet af de store lysvæsener, 

som guider dig tilbage til kilden. Dine ånder, mesterguider og tjenende engle er der for at hjælpe dig til at opleve 

alt, hvad du behøver, for at opnå din oplysthed med en frigjort sjæl. 
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7. Dine Aspekter og Sjælegruppe 
 

Dine aspekter er alt det, du er; alt det, du altid har været i alle tidsrammer og dimensioner. De kan være 

uhyrlige, dyr, en ting, en farve, en stående bølgeform (scalarbølge), en geometrisk form, alt fra det mørkeste 

mørke til det lyseste lyse, ”slem” eller god. Og det er stadig en del af dig, et aspekt af dig. 

Alle disse aspekter af dig skal du komme til forståelse af, rumme og transformere og derefter trække alle de 

sande oplyste af dem ind i dit enhedsvæsen. Du skal være ét med dig selv, før du kan være ét med andre, og det 

må vi alle være, for at vi alle kan blive ét. Derfor!  Endnu engang, fornægt ingen sider eller aspekter af dig selv. 

Skrab bunden af alt, hvad du er, og bring det op til overfladen til erkendelse, og tag det så med dig ind i lyset. Alt 

hvad du er, er nødt til at blive til lys, vær derefter bevidst om KUN at fastholde dette lys.  

Du inkarnerede her, som en del af en sjælegruppe. Det betyder, at du har andre aspekter af dig selv. Du har 

andre ”dig selv” inkarneret i fysiske former på denne planet og på denne tidslinje, mens du også har andre af dig 

selv på den anden side af sløret/dimensioner og andre tidslinjer. Det er det, du kan opleve i drømme, som 

værende dig selv, men hvor du gør ting eller befinder dig nogen mærkelige steder, som du ikke kender til i dette 

liv. Du kan opleve at vågne om morgenen og føle ”ubehag” eller endog ”tømmermænd” uden at forstå hvorfor, da 

dine andre selv måske går igennem en drøj periode. Alt, hvad du gør eller tænker, har direkte indflydelse på dine 

andre selv, og det går selvfølgelig også modsatte vej. Du kan også opleve dig selv i et tidligere liv, som det synes 

at være, hvilket faktisk i virkeligheden er samtidigt. Alt er i nuet. Med den oplyste tilstand vil du blive bevidst om 

dine andre aspekter, og hvordan du kan få indflydelse på denne udvikling. Hvor stor en sjælegruppe du er i, er 

individuelt baseret. Men det er et faktum, at du må blive ét med dig selv i din egen sjælegruppe, før alle grupper 

kan begynde at blive ét.  Det er sådan vi alle er aspekter af hinanden, og hvordan Maya udtrykket, ”Jeg er en 

anden mig selv”, kan forstås. 

                                                      

8. Pinealkirtlen 

 

Pinealens Frekvenssignals Transmissionssystem: Den er 

øjet af visdom, den åndelige kirtel, og sindets chakra. Den 

er forbundet til din intuition via det 3. øje og dine 

clairvoyante evner. Men den er meget mere end det. 

På sin oprindelige plads er den Guds Øje, som indeholder 

det oprindelige blueprint af Adam Kadmon (det perfekte 

menneske i Guds billede). Dette blueprint findes også i 

hjertet og i de 8 æteriske celler ved basen af rygsøjlen. 

Det er hjernens transmissionssystem til at kommunikere 

visdom gennem lysimpulser ved at modtage og udsende 

frekvenssignaler til og fra modtager/sender. Det er mere 

end telepatisk kommunikation. Det er DNA kommunikation. 

Pinealkirtlen reagerer kun på lysfrekvenser, som udvikler vores hjerne og primitive 

nervesystem til de næste faser af evolution. Vi afbalancerer vores fysiske nervesystem 

med et æterisk nervesystem, så vi kan opnå fortsat større mængder af lysfrekvenser fra 

Gudskilden. Fra pinealkirtlen er lysfrekvenserne bragt via vandet i vores krop ud til hver 

eneste kropscelle. Vand er bæreren af lys, og lys er bæreren af kærlighed. 

Pinealkirtlen er den eneste kirtel i kroppen, som ikke er forbundet til nervesystemet, så 

det at modtage og afsende frekvenssignaler vil ikke være en smertefuld oplevelse, men i 

stedet blive oplevet via en afslappende meditativ tilstand i sindet. Det er derfor pinealen 

arbejder på sit højeste, når vi sover. Men når vi opnår den meditative tilstand af tanke i 

vågen tilstand ligeså, vil pinealen konstant aktivere os til at modtage og sende lysviden og 

aktivere kanalen til kosmisk intelligens. 

 

Pinealkirtlen har været et mysterium for videnskaben. Det har ikke kunnet skabe nogen mening for dem, hvordan 

sådan en stor kirtel kun har så få målelige funktioner sammenlignet med andre kirtler. Pinealen producerer 

melatonin (et lyssensitivt hormon), som ændres til serotonin (hormon, som hjælper os med at falde i søvn). Igen 

finder denne produktion hovedsagelig sted om natten. De folk, som ikke får nok dagslys eller sollys, hvilket 

aktiveres hovedsagelig gennem øjnene, og som aktiverer pinealkirtlen til at producere disse hormoner; de bliver 

let deprimeret.  

Depressioner ses specielt i den mørke vintertid og iblandt folk, som arbejder om natten og sover om dagen. En 

kort ophold udendørs på omkring en ½ time daglig er sædvanligvis nok til at give en positiv effekt. At se på 

solnedgang eller solopgang gennem øjnene er også yderst anbefalelsesværdigt. Undgå brugen af solbriller så vidt 

muligt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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Et andet produkt kaldet klorofyl synes også at have en gavnlig effekt på pinealkirtlens aktivitet. Husk dog, at det 

altid har været guddommeligt tiltænkt, at vi kan modtage alt, som vi behøver uanset navn, fra Gudskilden. Det var 

planen fra start til slut på vores opstigning. Derfor hedder den Kilden af ALT, som er. Og sådan er det! 

Pinealkirtlen bliver også kaldt koglekirtlen på grund af dens størrelse og form. Den sammenlignes med en lotus 

blomsterknop med spidsen pegende fremad i en ikke-vækket bevidsthedstilstand. Ved aktivering med 

lysfrekvenser starter den med at bevæge sig, så spidsen vender opad, og ved fortsat ekspansion begynder den 

åbningen sammenlignet med de 1000 hvide lotusblade til fuld blomstring, repræsenterende fuld oplysthed, fuld 

vækket bevidsthed.  

I Omahara skolen aktiverer vi bevidst pinealen til fraktal vedvarende fuld ekspansion, og pinealen vil fysisk 

ændres inde i hjernen. En pinealhovedpine kan opleves, men den er som regel mild, eftersom der ingen forbindelse 

er til nervesystemet, til gengæld bliver dit fulde potentiale af psykiske evner vækket, og nye hjernebølgemønstre 

aktiveres til modtagelse af Højere Lys Intelligenser direkte fra Gudskilden. Det skal i sandhed opleves for helt 

at kunne forstås.  

 

9. Krystaller 

 

Der er en Earth Keeper krystal til rådighed for hver Gaia-Adonai Mester, hvis de ønsker det. Hvis ikke du er 

forbundet til en fysisk allerede, er det let at skabe denne forbindelse via telepati. Earth Keeper krystaller er 

sædvanligvis røgkvarts; en ubegrænset kilde af højere guddommelige energiindkodninger fra kilden til alt, en 

refleksion af os og en perfekt balance af maskulin og feminin vibration. Hver af os plantede et frø til vores 

krystal i grotter for æoner af tid siden. Og mens vi har haft travlt overalt i universet med at fuldføre vores 

guddommelige formål og kun besøgt planeten Jorden en gang imellem, har vores krystal hele tiden været her for 

at opfange og opbevare al information og indkodninger siden begyndelsen af denne planets eksistens. De har holdt 

planetens arkastiske optegnelser og skal nu hjælpe os med at downloade alt det her ved denne overgang af 

tidsalder, som vi behøver at vide for at fuldføre vores formål og guddommelige plan her. Disse krystaller er 

bevidste levende væsner ganske som os. De har valgt at være/inkarnere i en krystallinsk form for at tjene os, 

men har evnen til at manifestere sig, faktisk i enhver form de måtte ønske nødvendig, for at levere os et 

budskab. Disse krystaller er indbyrdes forbundet. Der er 12 krystallinske felter af kommunikation i 12 

underjordiske kanaler (Moder Gaias æteriske form er en 12-sidet dodekahedron), som vil blive aktiveret af 

Elohim Lysherrene/damerne, så at man kan kommunikere med fjerne galakser. Earth Keeperne holder denne 

krystallinske matrix af opstigning for planeten og menneskeheden på plads, og tillader aktiveringen af 

guddommelige portaler eller opstignings døråbninger ved at skabe vortexer af lys, som forstærker 

menneskeracens fremskridt gennem dimensionale døråbninger.  

En af disse Earth Keeper krystaller, som holder en vortex portal af kærlighed, er i Shiva Templet på Hawaii 

(Kauai). Denne krystal blev først opdaget i Arkansas, USA i 1975. Den var 65 fod under jordens overflade og tog 

50 millioner år i 3D tid at udvikle. Den vejer 700 pund og er 1 meter høj. Den er i dag meget æret og beskyttet af 

Hindu munke. Andre Earth Keeper krystaller er Urim og Thummin i Ayers Rock i Australien æret og beskyttet af 

Aboriginals.  

Earth Keeper krystaller skaber et indbyrdes forbundet netværk med de store krystalnet i den indre jord og 

krystalkredsløbene hele vejen til den galaktiske kerne. Der er æteriske krystaller i alle vandkanaler overalt på 

planeten, såvel som i alle vandkredsløb som skyer og fugt, som tåge mellem os og den galaktiske kerne. Hver sø, å, 

flod og hav har æteriske krystaller. Og ligeledes har vores kroppe i hvert chakra forbundet til vores organer osv.  

Earth Keeper krystallerne hjælper os i den grad med at holde de mange energimæssige net i balance og ved at 

downloade alle de frekvenser, vi har brug for i opstigningsprocessen. Derfor kan det gavne dig at ære, lytte og få 

et tæt forhold til de krystaller, som omgiver dig, og lade dem downloade deres fulde potentiale af kærlige og 

hellige energier ind i dit væsen.  

Af mange gode grunde (oftest ubevidst) har mennesker altid elsket at samle sten op og have krystaller i deres 

hjem såvel som i deres lommer.  

En altafgørende del af vores opstigningsproces er, at vi hver især bevidst forbinder os med vores krystallinske 

hellige sted indeni Moder Jords krop, fysisk manifesteret og aktiveret til at heale og beskytte os på vores rejse 

hjem til kilden. Det er altafgørende, at vi bliver ét med Moder Jords natur og returnerer som krystallinske 

flydende lysvæsener.  
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10. Vand 

 

Vand indeholder æteriske krystaller og er bæreren af lys. Det er lysbringeren, og den eneste ting i vores 

legemer, som bringer de downloadede frekvenser rundt til alle vores kropsceller, modtaget og indfanget af vores 

pinealkirtel. Vi består af 70-90% vand (lidt afhængig af det indtagne), i gennemsnit 80 % ganske som planeten 

Jorden selv. 

Vand er lys og i essens den mest rene manifestation af Gud. Den forfriskning, vi føler ved at drikke det, er ikke 

fordi det er koldt – det er Guds energi i det. Vand tilvejebringer healing eller det modsatte, idet vandets 

krystaller reagerer øjeblikkeligt på omgivende lyde og tanker. 

Vand har hukommelse. Selvom hver vandmolekyle har en meget kort hukommelse, mindre end et nanosekund, så 

husker vandet alligevel alting, så snart molekylerne forbindes og laver struktur. 

Vand er i sig selv smagløs, farveløs og ingenting, så at sige, også kaldet destillieret vand, dvs. ukodet vand. Vand i 

sig selv vil altid forblive det samme, men strukturen i vandet forandres ved den mindste indflydelse. Vand er den 

mest værdifulde substans. Ifølge naturvidenskaben er det den eneste substans, der kan tage tre former, såsom 

væske, is og damp, uden forandring af selve dets essens. 

Som vi har et vandkredsløb i vores krop såvel som på vores planet, har vi også vandkredsløb i fugtigheden i luften, 

skyerne og stjernesystemerne hele vejen til den galaktiske kerne. Lysfrekvenser fra kilden, der strømmer ned 

over os, er i virkeligheden bragt ved hjælp af disse vandkredsløb. Vid, at du ved din tankes kraft kan ændre 

regnen til den rene forfriskning, renselse og healing, såvel som sneens iskrystaller med dens smukke strukturer, 

som bringer af nye guddommelige indkodninger. Lad ikke din fantasi sætte grænser for din kreative udfoldelse 

igennem vand, men vær meget bevidst om, hvad du skaber. 

Da din spirituelle udvikling i den grad afhænger af dit indtag af vand, skulle det være rimelig klart, hvor yderst 

vigtigt det er at drikke nok vand (2-4 liter pr. dag), lige meget hvad du ellers har fået fortalt, og også have en 

klar daglig opmærksomhed på kvaliteten af det vand, du drikker, såsom det indeni og omkring dig. Det er i 

særdeleshed anbefalet at velsigne alt vand, som du drikker, med kærlige tankeintentioner. Og vid, at vand tilsat 

klorid og flourid i den grad er giftigt og nedbrydende, så hold øje med indholdet på vandflasken. 

 

11. Lyssprog 
 

Lyssproget er det helt oprindelige trukket fra det uendelige sind, anvendt af Elohim’erne. Det er sproget, brugt 

som udtryksmiddel, der sætter Elohim’erne i stand til at nå mange planetariske verdener og virkelighedsniveauer 

samtidig og fusionere de forskellige sprog inde i cellerne. Dette tillader mennesket at have forbindelse med 

andre intelligente planeter gennem super-holografiske processer som Guds Ord. Viden om dette sprog kommer 

fra en kernehukommelse af information, der deles på de højere spirituelle eksistensniveauer. Det tillader os at 

læse de højere verdeners ”optegnelser over mysterier”. 

Vi aktiverer lyssproget ved rejse gennem det alvidende alseende Elohim Guds Øje, hvor vi modtager en 

celleoptager på et højt niveau af DNA-kommunikation, og som en Omahara Mester, der sender dette ud til verden 

gennem de daglige aktiveringer, vil dette hjælpe med at bryde barriererne ned af misforståelser mellem 

menneskeracerne på et overordnet niveau. Dette vil skabe en bro af ny intelligent kommunikation, der rækker ud 

over sprog, så at alle mennesker kan ”mødes” på trods af kultur, farve, religion osv. Det vil yderligere forstærke 

en forståelig kommunikation mellem disse højere dimensioner og Jordens befolkning i almindelighed. 

Igen som foroven, så forneden! 

 

Der er 5 hellige hovedsprog på Jorden i denne nuværende planetariske bevidstheds tidslinje. Hebraisk, Egyptisk, 

Sanskrit, Tibetansk og Kinesisk. Dette er i korthed sprogenes gentagne mangfoldige niveauer af viden forbundet 

med den fulde udvikling af planetariske arter og deres spirituelle skæbne. Disse sprog er givet os, så at vi kan gå 

direkte ind i total Gud/Gudinde bevidsthed gennem indkodninger modtaget på de indre planer. Disse sprog består 

af forskellige frekvenser og er oplevet, som værende til stor gavn især i spirituelle udviklingssammenhænge. Men 

til gengæld fungerer de ikke særlig godt i forståelsen og udtrykket af 3D livet. Der synes simpelthen at mangle 

ord i disse sprog til at udtrykke 3D oplevelsen af f.eks. følelsesmæssig krig, og der opstår lettere synlige 

misforståelser i alle almindelige situationer, som handel med penge i stedet for den oprindeligt tiltænkte 

guddommelige fordeling og i en verden af ren harmoni, så hvorfor kende til udtryk for følelsesmæssig krig, når 

dette ikke fandtes. Disse sprog går tilbage til urgammel tidsregnings forskellige frekvenser og er hovedsagelig 

billedsprog. De er meget effektive i spirituelle udøvelser, som i mantras, og meget svære at oversætte til 

vestlige vendinger med samme frekvens af forstålse. Det skal vides, at der også her er blevet manipuleret med 

disse sprog af ”magtstyret”, for at gøre det meget vanskeligt for menneskeheden at udvikle sig for hurtigt, 

ganske enkelt ved at fjerne bogstaver i alfabetet, og dermed vigtige lyd- og lysfrekvenser, dersom alfabetet var 

intakt som skabelsen, så ville alle tale Guds ord i ren harmoni.  
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Tid 

1. 12:60 Mekanisk Tid – lineær energi 
 

Vores oprindelige naturlige tidsfornemmelse og vores evne til at bringe universets naturlige rytmer i harmoni, har 

været totalt opgivet til fordel for vores nuværende tid, hvor vi følger 12:60 frekvensen baseret på 60 min. i 

timen og 12 kalendermåneder, og derved ræser imod og lader dette overskygge vores væsens naturlige rytmer. 

Den gregorianske kalender, som de fleste mennesker på jorden følger i øjeblikket og planlægger deres liv ud fra, 

blev lavet af pave Gregory den 13. i 1582. Han vendte op og ned på den tidligere Julian kalender ved at tage 10 

dage ud. Han besluttede, at dagen efter den 6. oktober ikke var 7. oktober, men den 16. i stedet for. Og derefter 

brugte han autoritetstroen for Vatikanets Doktrin af Opdagelse (fra 1452) til at gøre denne til hans egen 

kalender gældende for alle erobrede folkeslag og fortsatte endvidere med at manifestere denne som verdens 

tidsmålestok. Ved 1600-tallet var denne kontrollerende paveskabte mekaniske tid og ur en kendsgerning. 

 

Denne gregorianske kalender er unaturlig og disharmonisk. Siden vores verden begyndte at synkronisere med 

mekanisk tid, er folketallet vokset med en meget unaturlig hastighed, mens miljøet har været udsat for 

destruktive angreb. F.eks. brugen af kunstgødning, så frugt og grøntsager kan være på hylderne i butikkerne ”til 

tiden”, når vi forventer det, sådan ligesom de plejer at være. Vi har modelleret og presset hele naturen, inklusiv 

os selv, til at passe ind i den mekaniske tids kalender, skabt stress og kræft, som de hyppigste sygdomme i 

dagens verden og ødelagt vores smukke jord med forurening. Men ud af alle ulykker har den mekaniske tids 

største skadelige indvirkning været vores adskillelse fra kilden. Nu er det tiden at feje dette kontrollerende og 

manipulerende system væk, som vi selv har været medskabere af og vende tilbage til kilden, tilbage til jorden, 

tilbage til vores egne naturlige rytmer og udforske vores inderste samhørighed med den store skaber.  

 

Tænk også på, hvordan det spirituelle tal 13 har haft sådan et slemt ry i alle disse år. Invitér aldrig 13 personer 

til middag! Nogle bygninger har ikke engang nogen 13. etage ved nummer. Vi har ladet os selv manipulere til at tro, 

at nummer 13 var et uheldigt tal, hvorimod det rent faktisk er et meget vigtigt tal for vores naturlige tids rytme, 

og derved ladet os selv skubbe så langt væk som muligt fra den naturlige forbindelse med kilden. 

 

Som planetariske healere må vi være vidende om den galaktiske tidsfrekvens og lære, hvordan vi kan bruge den 

naturlige harmoniske tid til vores fordel. Når vi bliver afstemt efter den naturlige galaktiske tidsfrekvens, finder 

vi os selv i kontrol af en umådelig kilde af spirituel energi, som kan bruges til at heale planeten. Oprindelig 

astrologi viser denne galaktiske tidsfrekvens i dit blueprint/fødselshoroskop og kan gå tusinde af år tilbage såvel 

som fremad med præcission.  

 

2. Mestertal 
 

Numerologien af 13:20:33 trækker på læren fra den hebraiske kabbala og det kaldæiske alfabet, som til gengæld  

trækker på de rige traditioner og symbolisme fra tarot og astrologi. 

 

13 – Regeneration/Forandring er ikke et uheldigt tal, men er forbundet med genialitet - også med udforskning, 

at bryde med det ortodokse og finde nye opdagelser af alle slags. Fordi det reduceres til et 4-tal, er der en 

karmisk forpligtelse til at lære ens lektie godt (4 er et uheldstal på Kinesisk – tankevækkende, ikke sandt). Der 

er altså en periode med nåde gennem hvilken, man er i stand til at reflektere på værdien af den lære, man netop 

har erfaret, så man ikke skal gentage den. 

20 – Opvågning bringer en velsignelse af levende forudseende drømme (genkendelse af fremtiden), samt evnen til 

at manifestere de lykkelige af dem og fravælge de negative. Det er ikke et materealistisk tal, og er derfor 

tvivlsomt angående finansiel succes. Alligevel bekymrer de sig sjældent om penge, dem som er i overensstemmelse 

med deres 20 vibration. Penge er ikke vigtigt for dem, og en 20’er vil i reglen have nok til de basale 

nødvendigheder. 

33 bærer samme vibration som 24, dog undtaget fra kærlighedens magi, omfanget af originalitet og kreativitet, 

og at løfterne om en eventuel finansiel succes er større og voksende. 33 er mere heldig på alle måder, når 

vedkommende er involveret i et harmonisk partnerskab, hvilket gælder både karrieremæssigt såvel som i 

romantiske forhold. Dette er et tal for velfortjente karmiske belønninger. 33-mennesker rådes til ikke at 

misbruge det forbløffende held, som vil tilfalde dem på et tidspunkt i deres liv, ved at tillade sig at falde for 

fristelsen af dovenskab, over-selvtillid og en følelse af overlegenhed.  Når humoristisk sans og ægte ydmyghed 

ledsager en 33 vibration, er det et vidunderligt lykkebenådet tal. 

33 viser sig at være det mest mystiske af tallene, der forekommer i Biblen, Vedaerne og de hellige skrifter. En 

Vishnu-Purana fastslår, at der er 33 guddommeligheder, som eksisterer år efter år. I spirituel numerologi er 
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tallene 11, 22, og 33 de tre ”Mestertal”. Det ’33.’ symboliserer den højeste spirituelle bevidsthed opnåeligt for et 

menneske. Tallet ’333’ holder frekvenserne af død, opstandelse og opstigning, samt fortid, nutid og fremtid. 

Her er alle disse mestertal indkodet i din Aumkabah, og du modtager indvielsen af den 33. grad, som er en af de 

højeste indvielser at modtage i inkarnation på planeten. 

 

3. Magien af 13:20:33 Naturlig tid – ikke-lineær energi 
  

I fortiden havde de indfødte kalendere, som var baseret på pulsen af Jorden og Himlen. Solen, månen, planeterne, 

stjernerne og naturen var deres ure. Og ved at følge de naturlige rytmer, var disse folk ét med bevægelsen af 

livets totalitet, og de oplevede de naturlige cyklusser af tiden i deres væsen. De holdt styr på tiden ved at vide, 

at de VAR tiden, og at levetiden for deres krop og sjæl genspejlede universernes bevægelse og mål.  

 

At leve i naturlig tid aktiverer og afbalancerer din personlige energikrop, dine tanker, følelser og 

sindsbevægelser med de spiralroterende cyklusser af jorden og kosmos. 

 

Vi har 13 hovedled i vores krop – ankler, knæ, hofter, håndled, albuer, skuldre og nakke. De 13 plus de 7 chakraer i 

vores krop = 20. Vi har 20 fingre og tæer. Når vi lægger de 20 fingre og tæer til de 13 hovedled og bevægelser 

kommer vi op med mestertallet 33. Der er 33 ryghvirvler i rygraden, hvilket også er vores krops center og 

forbindelse til kilden (Gaia-Adonai Lysforbindelse). 

 

Der er 20 essentielle aminosyrer ud af hvilke, alt biologisk liv er sammensat. 

 

Der er 13 måneder i et måne-år. 

 

Tallet 13 repræsenterer harmonisk opstigning, ligesom der er 12 noder i en oktav plus den 13. som returnerer dig 

til den første node i den næste oktav. 

 

En dodecahedron er den geometriske form af Gaias platoniske plader, som er 12-sidet med kernen i midten som 

nummer 13. 

 

Vi har 12 hovedorganer i vores krop + essensen, vores ånd, som nummer 13. 

 

Korset i kristendommen har 12 indre og ydre hjørner. Disse repræsenterer de 12 disciple, hvor 

Jesus i midten var nummer 13. 

 

Jesus nedkaldte sit højere lyslegeme i tilstedeværelsen af hans indviede disciple og blev sammenfatningen af de 

32 kemiske byggesten af intelligens i ordets mysterium (logos) set som  

Lak Boymer, lyssøjlen forbundet til din rygrad, som nedkaldte Kristi lyslegeme gennem den 33. grad for at være i 

Jesu legeme. Dette er forklaringen på, hvordan man materialiserer og dematerialiserer. 

Vores lyslegemer har farver op til det 33. lag – derefter bliver de glasklare. 

 

Der er 12 huse og 12 stjernetegn i astrologien at forstå og implementere for at nå til din inderste 

essens, den 13. Ligeledes var der 12 riddere om det runde bord i Camelot repræsenterende 

zodiakken, tidens cyklus. Og disse havde hver en kvindelig ridder, så 24 i alt, apropos 33.  

 

Der er 12 strenge at aktivere i din DNA, som hver har 12 yderligere strenge, 12x12 = 144 – uendelighed - sjælen 

uden tid – kunne også kaldes essensen 13.   

 

Davidstjernen, i hvilken 2 pyramider sluttes sammen, har 12 indre og ydre hjørner hvor centret, som den 13. 

repræsenterer ånden som stiger ned og forener sig med det opstigende legeme. 
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4. Mayaernes Naturlige Tidskalender 
 

Om mayaerne: Mayaernes traditioner var på deres højeste i tiden 200-900 f.Kr. Omkring år 1000 forlod 

mayaerne de store byer og bosatte sig i små landsbyer dybt inde i junglen, fordi de forudså og vidste, at nogen 

ville komme og destruere deres civilisation. Da spanierne så kom i det 16. århundrede, fandt de kun ruinerne af 

mayaernes civilisation. Mayaerne ved, hvordan man overlever I dag er der omkring 14 millioner mennesker, som 

lever i Guatemala, hvoraf halvdelen af dem er Maya indianere.  

 

Mayaernes naturlige tidskalender, også kaldet T’zolkin Kalenderen er baseret på 

det oprindelige matematiske system, der er grundlaget i naturen. En 260 dages 

evighedskalender skabt af 20 symboler og 13 tals forvandling. Denne cyklus er ikke 

baseret på bevægelse af solen, jorden, eller nogen andre planeter i solsystemet, 

men er synkroniseret med bevægelse af energi og bevidsthed i vores galakser, og 

kan refereres til som galaktisk spinding. Alle de andre planeters cyklusser er 

bygget ind i og følger denne kalender. Mayaernes kalender relaterer til de 64 

heksagrammer i det kinesiske system, I Ching, hvilket er et af de mest nøjagtige 

astrologiske horoskoper. Gennem denne mest forbløffende, men simple kodede 

visdom, kan universets komplette arbejde forstås.  Denne nuværende kalender 

stopper i året 2012, som er blevet benævnt som tidens ende og dommedag i andre 

traditioner. Det er dog blot begyndelsen af INGEN tid, og derfor stopper 

mayaernes kalender der. Så hvad de nu forudser kan være spændende at følge med i på internettet.   

 

260-enhedsnettet af mayakalenderen er resultatet af kombinationen af tallene 13 

og 20 og skaber en matrix af 260 kombinationer. Den holder 13:20:33 vibrationen. 

En kvindes graviditet er nøjagtig 260 dage. Og mayaernes børn får navnet efter 

den dag, de er født, så de lige fra begyndelsen vil have deres spirituelle navne i 

balance med universet og deres guddommelige mission. 

 

Dette raffinerede system kan kortlægge tiden i mere end 10 millioner år. Der er 

52 år i én cyklus og et skudår for hvert 5200 (5.125,3661) år. Denne 5200 års 

cyklus bliver kaldt en ajaw af mayaerne. Hver enkelt af disse ajaw’s er domineret 

af én af naturens elementer, såsom ild, jord, luft eller den seneste af vand 

(Fiskenes tidsalder) og feminin eller maskulin energi. Alle de tre tidligere ajaw’s 

endte som sådan dramatisk med enden på mennesket som civilisation. Den 5. ajaw 

begyndte den 21. december 2012 og er domineret af elementet æter – flydende 

lys, og tilsynekomsten i INGEN tid. Denne periode kan bringe harmoni og tilbagevenden til bevidsthed og de 

feminine og muskuline energier vil sammensmelte. I 2064 forventer mayaerne at en ny og mere velafbalanceret 

menneskehed vil være manifesteret. Men inden for de sidste få år har de ændret denne dato flere gange, til at 

ske meget hurtigere. Tiden ræser også uforudsigeligt hurtigt for selv en maya indianer.  

 

I vesten tænker vi, at tiden går som på en lige linje. At vi går fra fortid til nutid, og at verdenshistorien går mod 

fortsat højere viden og oplysthed. Men for mayaerne er tid og rum, kaldet ”njat”, det samme. Tidligere 

begivenheder og temaer kommer igen, men hver gang på et højere niveau/frekvens – som i en spiral. Jo mere viden 

du har om fortiden og kalendernes cyklus, jo mere præcist kan du lave forudsigelser om fremtiden. Derfor er det 

så vigtigt at ære og lytte til vores ældre, som mayaerne gør, fordi de har den største viden og indsigt, og en 

speciel evne til at rejse i tid/rum og forudsige fremtiden. Alting eksisterer i dette øjeblik af NU, både nuet, 

fortiden og fremtiden. Og tilsvarende fungerer oprindelig astrologi. 

 

De ældre mayaer har opdaget den matematiske natur af Gud i 

frekvenserne af tallene 13 og 20. 13 er symbolsk illustreret som 

en cirkel og 20 som en firkant. Firkanten indeni cirklen er 

symbolet repræsenterende Hunab K’u ”giveren af bevægelse 

og mål”,  ”bryderen af tyngdekraft og tid”. Hunab betyder 

”Gud” eller ”Kilde” og K’u betyder ”pyramide”. Det kunne se ud, som om Gud er i 

pyramiden, og at vores fysiske kroppe også er en pyramide, som holder Gud 

indeni, indbegrebet Guds bevidsthed indeni (den 33. grad = 

æter/kvintessensen). Ved at forstå kraften af 13 og 20, som mayaerne gør, 

hjælper det os med at vække Gud inden i os alle. 
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I traditionel kinesisk medicin er kroppen illustreret som 2 pyramider, yin/yang, feminin/maskulin. Og så er vi 

tilbage ved Davidsstjernen, stjerne tetrahedron teknologien og tallenes magiske værdier som frekvenser.      

 

Hunab K’u er hjertet af al væren, og hver af os er forbundet gennem vores eget hjerte. Det er gennem dette 

resonerende kredsløb, at centret af galaksen transmitterer alle evolutionære programmer og erindringsmønstre 

til hvert respektivt stjernesystem. 

 

13:20 frekvensen er afbalanceret med måne tid, sol tid, planetarisk tid og galaktisk tid, og vores kroppe er 

naturligt justeret til disse cyklusser. Vi holder den naturlige tids koder i vores 13 hovedled og vores 20 fingre og 

tæer. Siden Hunab K’u er giveren af bevægelse og mål – udtrykket for ånd og sjæl, bruger ånden de 13. led til at 

udtrykke bevægelsen gennem vores krop og sjæl, og de 20 fingre og tæer bruges til at definere og måle med ved 

at tælle og skabe form. 

 

Et tommelfingermål er f.eks. velkendt af håndværkere og i den traditionelle kinesiske medicin, hvor 1 ”cun” er 

bredden på din tommeltot, til præcis at måle din krop. F. eks. er der nøjagtig 3 bredder af din tommeltot fra 

rygsøjlen til kanten af dine skulderblade. Så med din tommelbredde kan du måle hele din krop. 

 

Det komplette mønster er uendeligt og indbyrdes forbundet med sig selv. Resultatet af denne beherskelse med 

hensyn til resonansens indbyrdes forbundenhed er, at alle i deres inderste væsen indeholder hele mønstret. Det 

er en fundamental besiddelse af alle hologrammer, hovedsagelig ved at det hele er indeholdt inden i hver del. 

Fordi T’zolkin kalenderen integrerer de 13 galaktiske pulseringer og de 20 frekvensmuligheder inden i hver 

pulsering, definerer hele matrixen endvidere det mindste område af muligheder og forandringer, som kodes og 

tilpasser alle manifestationer af væren i vores galakse. T’zolkien er ganske enkelt en multidimensional holografisk 

refleksion af Hunab K’u. Faktisk indeholder de 260 enheder af T’zolkin koderne af harmonisk kredsløb for mange 

niveauer og skalaer af virkeligheden samtidigt.  

   

Mayaerne siger, at sammensmeltningen med centret af universet hjælper os til at forstå virkeligheden fra mange 

perspektiver uden at miste vores center. De kalder dette aumni-perspektiv - evnen til at se tingene fra alle sider, 

uden fordomme og uden fordømmelse. Når vi bevidner fra mange perspektiver/synsvinkler, kan vi ikke længere 

fordømme hinanden, og vil begynde at tillade hvert medlem af menneskeheden at udtrykke deres unikhed af 

skaberen Gud. Vi vil blive galaktisk afbalancerede og selvbemyndigede. Dette er et yderst vigtigt skridt imod at 

skabe enhed og en fredfyldt ikke fordømmende verden, med en naturlig hensyntagen inden i menneskeslægten for 

alt liv, ved at virkeliggøre og blive en smuk del af en meget større helhed. Ultimativt vil dette lede hver af os til 

energiuafhængighed og genforbindelse med skabelsens kilde, som vi går ind i den vedvarende energi af Hunab Ku. 

Når vi forener vores eget perspektiv med aumni-perspektiv, skaber vi en fuldstændig harmonisk verden. Vi bliver 

aumni-centreret og begynder at opfatte alting gennem aumni-perspektiv, hvilket sætter os i stand til at leve i 

ikke-fordømmelse og i accept af alle menneskers oplevelser, som revolutionerende trin hen imod kilden i den 

Store Centrale Sol i den galaktiske kerne.  

   

Den mest positive effekt af disse frekvenser er, at det korresponderer med jordens naturlige cyklus og hele 

galaksen, så ved konsekvent at afbalancere os selv til cyklusserne af 13 og 20, synkroniserer vi med organisk 

struktur i universets multidimensionale strøm af ikke-lineær energi. Denne afbalancering er nødvendig for os til 

at opnå spirituel harmoni i livet og med naturen og for generhvervelsen af galaktisk information. 

 

Ifølge mayaerne er du nødt til at udvikle din intuition og kommunikations færdigheder, før du kan udvikle dine 

visionære evner, dine evner til at rejse i tid/rum.  Men først og fremmest skal du finde ud af, hvem du selv er. 

Når du kender dig selv, kan du starte med at forske i virkeligheden. Og så vil du finde ud af hvor mange 

dimensioner, der virkelig eksisterer. Det ses hurtigt gennem f.eks. astrologiens tydning af dit fødselshoroskop.  

                                                    

Nu er det et faktum, at tiden spiralroterer så hurtigt, at vi oplever vores tanker manifesterer øjeblikkeligt og 

sommetider endog før det bevidst er opfanget af vores sind, da vores højere aspekter som Højere Selv og JEG 

ER Væren er smeltet sammen med vores fysiske krop, så vores tanker synes at manifestere før os, eller mere 

præcist før vores analytiske abehjerne når at træde ind. Vi må indse, at den nye tidsalder i den grad allerede 

manifesterer sig, og at vi i særdeleshed er gået ind i NU-alderen. 

 

Sådan er det harmoniske forhold (harmonic ratio) af de tre tal 13:20:33 forstået af mayaerne, i deres dybere 

forståelse af kosmisk tid, og de vidste, at denne frekvens var indkodet i alle levende former for skabelse. Denne 

indre visdom var hemmeligheden bag hele skabelsen selv. Dette forhold eksisterer som frøet af ubetinget 

kærlighed i enhver celle, ethvert molekyle og ethvert atom og repræsenterer den spiralroterende energi, som 

http://www.omahara.com/


www.omahara.com – Omahara - Himlen på Jorden – Level 1                                                                                                                Side 31 
 

forklarende skrider fremad af sig selv, fastholdende Golden Mean’s forhold inden i dets mønstre af 

energimæssigt potentiale. Det repræsenterer tid, som bevæger sig i formen af en sfære og energien af 

ubetinget kærlighed, som er den fundamentale styrke, der styrer alt eksisterende. 

Golden Mean Hjerte Diagram er to sammenførte golden mean spiraler. 

 

Rotation er vores definition af tid.  Når vi tankeintensiverer at accelerere vores Golden Mean Spiral i Aumkabah 

aktiveringen, skabes den fortsatte spiraleffekt som uendelig fraktalitet roterende hurtigere end jorden i 

relation til solen, og rejser ind i fremtiden og ind i højere dimensionale verdener. Sammenlign den fraktale 

gentagelse af de to Golden Mean spiraler, uendelig selv-gentagelse og selv-udvikling, til Mandelbrot Set’s 

gentagelser vist på billedet nedenfor. Fraktalitet eksisterer i simple mønstre såvel som i komplekse, og 

repræsenterer derfor et aspekt af universet, som overskrider kaos og orden. Fraktalitet kan beskrives som 

brøkdelsbestemt. 

 

Trianglerne i Sri Yantras mønster (repræsenterer den universelle lyd AUM) er brugt til at 

konstruere Golden Mean spiralen og ligeså fremvise fraktalitet. De fire ”døre” på ydersiden 

repræsenterer de fire retninger og elementer med det 5. element - essensen inden i centrum. 

 

Mandelbrot Set er det evigt ekspanderende fraktale bølgeformsmønster i universet. Disse på hinanden følgende 

sammenhængende serier af zoomede billeder viser den uendelige gentagelse af brøkdele (fraktaler), og deres 

tendenser hen imod selv-lighed. 

 

Du behøver ikke kigge langt for at finde den selvudviklende og velkendte form af Mandelbrot Set, som dukker op 

igen ud af det ordnede kaos, der omgiver det i uendelighed.                                              

 

GOLDEN MEAN – Golden Mean Spiral er en speciel type af spiral, som er skabt i naturen i henhold til, hvad der 

kaldes Golden Mean, Guddommelig Proportion, Fraktalitet/Brøkdele, som ganske enkelt i forholdet (pi) af 

1 : 1,6180339….kommende fra Fibonacci’s serier, en nummereret liste, hvoraf hvert nyt tal er summen af de 

foregående to tal: 0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144…ad infinitum  = tallet for uendelighed. Ligegyldigt hvor stor 

spiralen bliver, forbliver forholdet af dens dimension konstant. 

Forholdet (pi) forenes og svarer til de følgende fænomener: 

- fundamentale biologiske fænomener, som cellulære og fysiologiske rytmer. 

- periodiske begivenheder i botanik, som vegetative cyklusser osv. 

- cyklus i zoologi, som optælling af kreaturer, tal af fiskekvoter osv.  

- meteorologisk, som vejrets cyklusser 

- den fysiske bevægelse af solen og jorden 

- ebbe og flod af menneskelige følelser, som set i finansielle markedsaktiviteter 

- historiske begivenheder såsom krige og befolkningsmængder 

- cyklusser af kriminel adfærd 

- jordskælv og andre naturkatastrofer 
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5. Jævndøgns og Solhvervs Cyklusser 

 

Der er et astrologisk system, som jorden passerer igennem, og mange mennesker fra gammel tid, som sumerierne, 

tibetanerne, egypterne, cherokee, hopi og mayaerne henviser til denne samme 26.000 års cyklus i deres mystiske 

trossystemer, og hver har de udviklet kalendere baseret på denne store cyklus. 

Vi er nu i de sidste få år af en 26.000 års stor cyklus, som fuldendes i 2012-2020. Det betyder et kæmpe skift. 

Derfor er der nu serier af bemærkelsesværdige himmelske fænomener, som mangfoldige sol- og 

måneformørkelser, store planeters forbifart tæt på os, konstellationer med adskillige planeter på linje formende 

hellige geometriske kompositioner osv. Aldrig før har vi oplevet noget lignende. Men de kan dog alle tydes i 

mayakalenderens galaktiske tidsberegnede frekvens og afslutningen på det nuværende ”vandelement” 5.200 års 

cyklus af Fiskenes tidsalder og indvielsen af vores planet til en galaktisk civilisation. Disse mange astrologiske 

fænomener tjener som aktiveringsportaler for bevidsthedsprogrammering af vores planet og har derfor i den 

grad indflydelse på hver af os individuelt, da de 7 store ”synlige” planeter Solen, Månen, Mars, Saturn, Venus, 

Jupiter og Merkur alle animerer sig igennem os, hvilket kan tydes i ens fødselshoroskop.  

 

Jævndøgns præcission er en endnu større cyklus. Vores solsystem roterer omkring et andet solsystem, hvor dets 

Centrale Sol f.eks. er Alcyone i det større stjernesystem af Plejaderne. Alcyone systemet roterer omkring endnu 

et andet system osv., indtil vi ankommer i midten af vores galakse. Galaksen roterer så omkring endnu et andet 

system osv. Der er i særdeleshed forskellige planer af uendelighed. Og at alting kommer fra den ene, og igen 

returnerer til den ene, er velkendt i visdommen tilbage til urgammel tidsregning. 

 

Jævndøgn indtræffer 2 gange årligt, ca. den 21. marts og 21. september – alt afhængig af hvor på planeten, man 

befinder sig. På disse tidspunkter tilter jorden sin position ganske lidt væk fra hendes elektromagnetiske poler i 

hendes elliptiske bevægelse omkring den galaktiske kerne, der markerer årstidernes skift. Siden jordens 

roterende akser ”slingrer”, som en snurretop, vil timingen af jævndøgnene også skifte lidt. Og dette skift i 

timingen af jævndøgnene er kendt som præcission. 

 

Jævndøgn er, hvor dag og nat er lige lange, og markerer en naturlige måde, hvorpå de elektromagnetiske poler 

holdes i balance og her tiltes tilbage til deres oprindelige position. Det er et ganske let tilt, for derefter at vende 

tilbage i balance, for at opretholde ligevægten i naturen og alle dens kræfter. Det er jordens alkymistiske proces 

(tilte, forløse, genfinde balance). At Jorden gør dette, hjælper os på den mest storslåede måde til selv at holde 

balancen og udviklingen i en yndefuld kosmisk dans, for hvad Moder Jord føler, føler vi! Så om vi mærker dette 

tidspunkt med tilt/skift, ja, det gør de fleste sensitive helt ind i deres grundvold. Og der er altid ekstreme 

naturfænomener rundt om på kloden på disse tidspunkter op til jævndøgn. Det er på disse bestemte tidspunkter i 

disse større cyklusser, at perioder med stor transition (overgang) forekommer, hvorved hele stjernesystemer er 

interdimensionalt flyttet ind i nye placeringer i deres mere overordnede større systemer. Jordens bevægelse er 

en opstigning på vej tilbage til at blive en stjerne i Sirius stjernesystem og faktisk repræsenterer en bevægelse 

af mange systemer på én gang. Vores univers er opstigende. 

 

Det er et faktum, at når energierne på planeten bliver tætte (negative) og ikke bliver forløst, vil den 

elektromagnetiske forbindelse af polerne blive svagere, og da vil polerne kunne skifte fuldstændigt og destruere 

alt liv på jorden i et snuptag, hvilket blev forudsagt at ske i 2012. Dette er faktisk sket allerede, og vi er her 

endnu, hvilket er helt fantastisk, fordi lysarbejdere sammen med guddommelig indgriben har arbejdet intenst på 

at transformere det tætte og negative til det lette og positive lys. Til gengæld har de elektromagnetiske poler 

adskilt sig fra de fysiske, hvor de nu efter sigende skulle befinde sig i Sibirien og Sydamerika. Derved er vores 

verden ligesom delt i to – lys og mørke, Jorden og Terra – så nu er dualiteten umiddelbart blevet endnu nemmere 

at skelne, og det konfronteres vi bestemt med, begyndende inde fra os selv.   

Vi har styrket det elektromagnetiske net, også kaldet det Intelligente Net, Kristus Bevidsthedsnettet, og 

Superbevidsthedsnettet, som har holdt balancen nok til på trods for polskiftet, at de fleste af Jordens levende 

væsener har klaret sig igennem. Dette net er faktisk et holomatrix, ligesom en tæt Flower of Life (Livets Blomst) 

af lys og ubetinget kærlighed gennemtrængt af vores kollektive bevidsthed af positive tanke-intentioner. 

Oprindeligt var dette netværk ganske tyndt og kun rundt om vores klode over toppen på vores krone så at sige. 

Grundet vores lysarbejde er det med tankens kraft blevet trukket ned til først at nå vores krone, derefter vores 

3.øje og vores hjerte, og er nu trukket ned gennem vores lyslegemes struktur og manifesteret indeni og omkring 

os. Ved at fokusere på Gaia-Adonai lysforbindelsen er dette Kristus Super Bevidsthedsnet trukket ned igennem 

din krop og ind i centrum af Moder Jords hjerte, som hjælper til med at holde balancen og dermed forebygge 

gigantiske katastrofer. 
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Så ved jævndøgn bliver der i dag såvel som i fortiden festet for at ære Moder Jord og glædes i hinandens 

samvær. Det er vigtigt at samles med ligesindede til disse jævndøgnsfester, da disse er de allervigtigste 

tidspunkter for store omvæltninger. Og med os som værende en del af denne strålende tidsalder, må vi gøres 

opmærksom på de energimæssige bevidsthedsspring, som vil løfte Jorden og den menneskelige race ind i en ny 

virkelighed, og deltage i den store fejring af alle de guddommelige sjæle, som igen helliger sig den Guddommelige 

Plan. 

Det er en yderst vigtig tid med at praktisere meditation, kærlig omsorg, medfølelse og skabe balance indeni, 

ved at være opmærksom på vores individuelle ansvarlighed for at styrke og støtte vores Moder Jord i denne 

sårbare tid, hvor vores lysarbejde har den største indflydelse på hele opstigningsprocessen foran os, ikke kun for 

vores kære Jord, men for evolutionen af alle livsformer i hele universet. 

 

Sommer/vinter solhverv: Den længste og den korteste dag med lys, ca. den 21. juni og 21. december. Den 

videnskabelige/metafysiske forklaring for vigtigheden af solhverv er, at det er tiden for genprogrammering og 

indvielse. Ved solhverv strømmer der store mængder solenergi ind i enten de nordlige eller sydlige magnetiske 

poler af vores planet. Denne store indstrømning af energi indeholder et energi/bevidsthedsprogram fra solens 

sind (Solar mind), som programmerer det magnetiske net af vores planet for de næstfølgende seks måneder. 

Programmet bærer også galaktisk energi fra stjernekonstellationerne med sig, som Solen og Jorden kommer i 

balance med på denne tid. Og således er energierne afstemt med galaktisk synkronisering, som udstråles fra det 

Galaktiske Center. 

 

Når vores planetariske skift afbalancerer planeten med det galaktiske plan, signalerer det klart enden på en æra 

og begyndelsen af en anden. Og sådan vil der være serier af astronomiske begivenheder i hurtig rækkefølge hen 

imod slutningen af tid, 2020, såvel som herefter. Menneskehedens behov for jordforbindelse og at afbalancere 

sig selv vil i den grad være påkrævet.   
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6. Qabbalahen 
 

Som vi gør fremskridt gennem forskellige niveauer af 

opmærksomhed, lærer vi at Qabbalahen, det gamle livets 

træ, også holder denne frekvens af 13:20:33. Basistræet 

indeholder ti centre kaldet Sephiroth’er (hver for sig 

Sephira), som er forbundet af 22 stier. YHWH er højest 

oppe. Sammenligningen mellem Qabbalahen og Mayaernes 

visdom vil bringe os til en forståelse af ligheden mellem de 

oprindelige veje af visdom. I hele Qabbalahen er der mange 

niveauer af visdom, som leder én til den 33. grad af 

vibration, hvor kulminationen af menneskelig oplevelse er at 

forenes med YHWH, det uudtrykkelig navn af 

guddommeligheden, det hellige navn for Gud. Det tetra 

grammatiske af navnet YHWH (YOD-HE-WAV-HE) på 

Hebraisk gennem gematriaen reduceres til 26 (Y=10, H=5, 

W=6, H=5). Eksistens-Liv-Parring-Liv, udtrykker i 

eksistensen de to liv (det af vores kropscontainer eller 

fysiske støtte, og det af containerens indeholdte indre liv), 

som befrugter hinanden.  

Denne dobbelte befrugtning kan kun forekomme i 

mennesket, og så længe det ikke forekommer, er YHWH 

iboende, men ufødt. Denne hemmelige kode ’26’ er indeholdt 

i visdommen af Qabbalahen, Mayaernes kalender (260 

enhedsnettet = 26) og også i holomatrixens konfiguration, 

som former dit lyslegemes struktur. Harmonilæren af 

YHWH er også 26. 

 

Vores sol drejer omkring sin egen akse i en 26 dages cyklus. 

Vi vil miste skyggen, når vi bliver ligesom Solen (sun/son = 

Guds søn), udstrålende lyset indefra. Og derfor vil vores 

planet blive en stjerne. Gennem os. 

 

Ordet Qabbalah finder sine rødder i det Hebraiske ord 

Qibel, som betyder ”at modtage ved mundtlig tradition”. 

Qabbalah referer til en mundtlig tradition af esoterisk eller 

hemmelig viden, den skjulte lære angående det mest vigtige 

- naturens mysterier. Qabbalahen er et gammelt Hebraisk 

mystisk tankesystem, der symbolsk repræsenterer den vej, 

som de guddommelige fulgte i skabelsen af universet, og er 

per definition menneskehedens proces af tilbagevenden til 

guddommelighed af den samme vej. 

 

Qabbalahen er naturvidenskaben af de mange universer af 

højere intelligenser, som tjener det Gudskabte. Qabbalahen 

kan ikke forståes udelukkende ved menneskets sprog. 

Eleven, den indviede eller tjeneren af de hellige skrifter er 

trans-teleporteret ind i de højere dimensioner, hvor han/hun 

er direkte undervist den viden og Qabbalahens visdom, og 

også skarpsindigheden i ”hvad der skal afsløres” og ”hvad 

der ikke skal afsløres”. Qabbalahen kan kun modtages af de 

indviede, som har afsluttet deres mesterskab i 

grundskrifterne. Her refereres til indlæring af en vis 

frekvens.   

De forskellige veje, som en sjæl tager i sin spirituelle vækst, 

er beslægtet med den indre opstigen omtalt i Qabbalahen, 

og også det samme som vækkelsen af Kundalini, beherskelse 

af megen videnskab, som astronomi, astrologi, numerologi, 

Vedisk viden og fuldendelsen af ens uddannelse gennem 
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mange indre skoler, kendt igennem tiden som mysterieskoler. 

 

Den kristne Kabbala og litteraturen i okkultisme går kun op til indgangen af det mystiske navn YHWH, og er ikke 

den ”højere” Qabbalah, hvilket kun vil blive åbenbaret til de oprigtige praktiserende ved det levende budskab af 

udsendte fra YHWH. Så hvor meget, der vil åbenbares for dig af den dyrebare Qabbalah, afhænger af dit løfte 

til YHWH, Gud. 

 

Den mystiske tavle fra Den Kristne Kirke i Cairo, hvor Jomfru Maria efter 

sigende gemte sig med Jesus i kælderen på flugten fra drabene af alle små 

drenge dengang, for at finde Guds søn. 

Blod kommer fortsat ud af en af søjlerne i denne kirke. 

Historien siger også, at Moses blev fundet her i en kurv, der kom ned af 

åen, som strømmer gennem kælderen i denne kirke. 

 

Tavlen viser den hellige gral, indeholdende visdommen og forbindelsen til 

Gud, og den 7-armede lysestage med YHWH skrevet oven over. 

Når du vender billedet på hovedet, er visdommen af Gud hældt ud, hvilket 

er brud på forbindelsen og lysene drukner. Navnet Allah er nu skrevet 

neden under. 

Bemærk at YHWH på Hebraisk er ALLAH på muslimsk, når vendt på 

hovedet! Drag din egen konklusion! 

 

 

 

 

 

Forberedelse til Aumkabah Lyslegeme Aktivering & Basis for meditationsteknik 
 

Opbygning af dit Aumkabah Lyslegemefelt 
Opbygning og sammensætning af din Aumkabah, som er dit interdimensionale fartøj, din opstigningsportal, din 

beskyttelse, og dit healingsrum. Den er ALT, som du ER. 

Denne visualiserer du omkring dig hver dag og før den daglige meditation/DNA aktivering og healing. Ved træning 

bliver dette Aumbahah-felt omkring dig lynhurtigt aktiveret. Det kræver blot en tanke. 

Her gennemgås rækkefølgen af din Aumkabahs komponenter 

1. Gaia-Adonai Holomatrix af kærlighed med tid/rum kontinuum 

2. Gaia-Adonai Helligdoms Opstigningsportal som et tempel, ens over og under dig 

3. Elohim Guds øje 

4. Gaia-Adonai Lysforbindelse  

5. Gaia-Adonai Ét-Hjerte Octahedron 

6. Uendelige Levende Mester Kreative Symbol 

 

1. Gaia-Adonai Holomatrix af kærlighed med tid/rum kontinuum 
 

Gaia-Adonia Holomatrixen af kærlighed holder med sit navn automatisk essensen af 

både Gaia og Adonai, og er dermed for altid på den højeste potentielle frekvens af 

lys og kærlighed (farve, lyd og vibration).  Holomatrixen af kærlighed er 

hovedbestanddelen af din Aumkabah – et multidimensionalt, oftest med uret 

roterende fartøj af lys (Aum), ånd (Ka) og legeme (Bah). Det foranlediger en 

automatisk transmission til at rejse overalt i dette univers og i det hinsides med 

adgang til det samlede felt af bevidsthed og tid. Det reagerer kun på tanke-

intentioner af lys og kærlighed. Når du visualiserer Aumkabahen omkring dig og 

giver kommandoen til aktivering, vil Holomatrix sfæren låse alle de hellige 

geometriske former inden i sin struktur, og automatisk ekspandere til uendelighed. 

Der er INGEN anden kraft end kraften i din tanke, som kan stoppe denne proces. Imidlertid vil dine højere 

aspekter ikke tillade dig at stoppe din egen evolution. Din holomatrix er i sandhed alt, du behøver, for at opnå fuld 

oplysthed. Derfor er denne struktur den vigtigste gennem hele indlæringsforløbet.  

Dens rotation afbalancerer dig med den galaktiske kerne, hjertet af Gud Adonai, og hjertekernen af Moder Jord, 

Gaia. Disse to kerner går med uret, hvorimod overfladen af jorden går mod uret. Da vi er i sand tjeneste for Gaia-
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Adonai, må vi holde os afbalancerede for at sikre vores opstigningsproces og skabe paradis på Jorden ved 

synkronisering gennem morfisk resonans og aktivere en forenet opstigningsproces. Rotationen med uret af dit 

Gaia-Adonai Holomatrix vil trække energier direkte fra Gudskilden ind i dit lyslegemefelt og forøge lyskvotienten 

i alle dine legemer. Rotationen mod uret vil accelerere renselsen af dine lavere legemer ved hurtigt at lette, 

forløse og forvandle dine ikke-tjenende tankeformer. 

Din Aumkabah vil i begyndelsen typisk rotere i begge retninger og tilføre og forløse energier ved Aumni-lys 

hastighed. Når alt er blevet forløst, vil rotationen kun være med uret. Men hvis et nyt problem opstår, vil din 

holomatrix igen rotere mod uret. Du vil blive trænet i med tankens kraft selv at styre denne proces med tilførsel 

eller forløsning helt afhængig af dit eget behov. Men du skal vide, at der kun kræves et ganske kort fokus på det 

fra dig af, hvorefter dine højere aspekter tager sig af denne proces automatisk. Jo mere bevidst du bliver om 

dette, jo hurtigere virker det dog. 

 

SUFI’er bringer dem selv ind i disse tilstande gennem ekstatisk dans, hvor de roterer deres kroppe med uret i 

højt tempo meget længe. Tibetanere udøver også behersket kropspinding rundt om deres akse i en bestemt 

længde af tid. Rotation af vores Aumkabah felt er ikke en ny teknik overhovedet. 

 

Ved bevidst at visualisere 3 Gaia-Adonai Holomatrixer af Kærlighed roterende med uret rundt om dig forbundet 

til dit 13., 20. og 33. chakra, stiller du dig selv i konstant i balance med dine højere aspekter af dit Højere Selv 

(13), din JEG ER Væren (20) og din JEG ER (GUD) (33). Det vil give dig ren forbindelse og perfekt kommunikation 

med dit inderste selv - din sande indre stemme. 

Husk! Gaia-Adonai Holomatrixen af Kærlighed er ALT, DER ER DIG. Det er alle dine aspekter, lyslegemer, aumni-

dimensionale væren, tanker, udstråling, muligheder, evner, strenge af DNA osv. Og det er alt sammen uendeligt. 

Din holomatrix indeholder mængder af mindre sfærer, som begynder at rotere i harmoni ved aktivering. 

Alt det, du nu modtager fra makro-kosmos af frekvenser, indkodninger og indvielse mv. Og alt det, som er for dit 

højeste gode, vil automatisk blive indfanget i denne holomatrix af Gaia-Adonai, strømme ind i dit væsen og 

aktivere dit DNA til aumni-perspektiv, aumni-potentiale, aumni-væren og aumni-viden og derudover til uendelighed 

og ekstatisk glæde. Gaia-Adonai Holomatrixen af Kærlighed vil holde dig i betingelsesløs kærlighed, og er et 

redskab for dig til at udvide din bevidsthed til at opnå oplysthed så hurtigt som muligt.  

 

Når du fokuserer på den, så føl dens krystallinske energier og træk vejret med denne brilliante kærligheds lys 

energi. Og husk at, som du aktiverer denne forbløffende sfære af lys rundt om dig, bliver alle de grundplatoniske 

geometriske former etapevis lukket ind i dit lyslegemes struktur. Når du aktiverer din Gaia-Adonai Holomatrix af 

Kærlighed vil du automatisk aktivere dit lyslegeme og udløse en morfisk resonans puls som et tankeforms-

bølgemønster med indflydelse på resten af menneskeheden, og bringe alt af skabelse ind på de samme frekvenser. 

Du vil ekspandere gennem den sfæriske realitet af Ingen Tid ind i Kosmisk og Galaktisk Tid, og ind i Nu-Tids 

Bevidsthed. 

Morfisk resonans er som en lille sten, der kastes ud i en sø. Dette skaber ringe i vandet. Det er så at sige en 

”bølgeeffekt”. Morfisk resonans er, hvordan det mindste har den største indflydelse. Så lille dig kan nemt skabe 

det store paradis! 

 

Men husk, at din holomatrix kun reagerer på tanker af lys og kærlighed, hvilket betyder, at den kun kan gøre 

godt. Du vil begynde at skabe udelukkende gode oplevelser og dermed godt karma. Når du begynder bevidst at 

projektere en holomatrix af sted med en kommando af tanke og pust, da vid, at kun hvis det er for det højeste 

bedste, vil det manifesteres. Du vil blive forbavset over, hvor hurtigt det virker og hvordan! Du kan også blive 

forbavset over det, du troede var for det højeste bedste her og nu, synes at forsinkes, da en afbalancering først 

skal finde sted. Holomatrixen går aldrig tabt, men iværksættes med din intention med guddommelig timing. Det 

er højeste intelligens i aktion. Og det ligger altså ud over vores almindelig sanser at forstå. Forundring er i 

sandhed en gave fra Gud/Gudinde.  

 

Tid/rum kontinuum har været en bro mellem de to dimensioner; 3D foran dig og 5D + derover bag dig. Et 

såkaldt kontinuum eller passage gennem hvilket højere intelligens kan flytte fra et energiunivers til et andet. Dit 

Tid/rum kontinuum tillader dig at overskride dimensionale barrierer og giver adgang til andre dimensioner og 

tidsrealiteter. Rygsøjlen og chakraerne har været kroppens støttesystem forbindende de to verdener; det foran 

og det bagved.  

 

Vi blev skabt med sanserne til at se, lugte, høre, smage og selv kramme primært med forsiden af vores krop, så vi 

fuldt ud kunne opleve 3D verdenen. Indgangspunktet til 5D og derover er gennem hjertet. Dette indgangspunkt er 

også kaldet det guddommelige blueprint, den hvide gnist, uendelige opstigningsportals punkt, forbindelsespunktet 

til Gudskilden og det evige nu, nulpunktet. 
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Dine engle, guider, og åndelige vejledere forbinder sig faktisk til dig gennem dette indgangspunkt. De kommer ind 

fra 5D og derover. Så når du føler dig beskyttet af engle, kommer de gennem dette punkt inde fra dig gennem dit 

hjerte. Det er også gennem dette punkt, at du rejser i tid/rum på alle dine spirituelle rejser, såvel som i 

drømmene. 

 

Ikke-oplyste væsener (de sovende) oplever fysisk død. Oplyste væsener oplever ikke fysisk død på samme måde. 

De oplever opstigning, hvilket er et skift til højere frekvenser ved øget absorbering af lys. De stiger op MED 

deres fysiske krop, som bliver mindre tæt og mere gennemsigtig.  

Oplevelsen af fysisk død er, at tid/rum kontinuum simpelthen omslutter kroppen. Det pakker kroppen ind og 

trækker sjælen eller lyslegemet tilbage gennem hjertet ind i kilden af evige gyldne lys, ind i nuet. Den fysiske 

krop kollapser, når lyslegemet forlader den og giver dermed illusionen af stoflig/materiens død. 

Næsten alle fortalte dødsoplevelser beskriver tunnelen med lys for enden. De er trukket ind i deres 

lysforbindelse, deres praniske søjle af deres tid/rum kontinuum. Ved dødsproces er det vigtigt, at gå ind i det 

gyldne lys – ikke hvide, som er soul trap.  

 

Nu oplever et oplyst væsen, at tid/rum kontinuum faktisk omslutter kroppen og aktiverer et 360 graders sfærisk 

perspektiv, hvilket sætter kroppen i stand til at forløse al stoflighed, at blive opløst i lys, og at opfatte al 

stoflighed SOM lys. Sjælen begynder at vibrere ved en meget højere frekvens og begynder at pulsere ved ren 

Gudsbevidsthedsvibration, da det ganske enkelt går igennem hjertet ind i det samme evige lys. Her opløses den 

fysiske krop også i det samme lys, da det er af samme frekvens og ikke kan ’dø’, fordi der ikke er nogen 

adskillelse/separation mellem den fysiske krop og lyslegemet. De er en og samme.  

 

Pga. de nuværende højere frekvenser er slørene mellem dimensionerne blevet opløst, og du har nu tid/rum 

kontinuum til helt at omslutte din krop, så det altså er omkring dig hele tiden. Dette bevirker, at du har de højere 

dimensioner omkring dig, der konstant opløser de sidste rester af 3D verdenen. Og du er ved aktivering 

lynhurtigt i stand til at sanse alt omkring dig, som var dine sanser nu også placeret på bagsiden af dig (360 

graders synsvinkel). Ligeledes begynder du at få en helt anderledes tydelig kontakt med dine engle, guider og 

åndelige vejledere. Og du begynder at sanse disse omkring dig meget tydeligere end før. 

 

Tid/rum kontinuum er nu som et holomatrix af lys omkring dig med alle tidsbevidstheder indkodet. Du behøver 

blot at vide dette, og det bliver ved en enkelt tanke automatisk aktiveret sammen med din Gaia-Adonai 

Holomatrix af kærlighed.      

    

2. Gaia-Adonai Helligdoms Opstigningsportal 

 
Det er et ikke-religiøst tempel, men en Gaia-Adonai Hellig 

Opstigningsportal af kærlighed, kraft, visdom, fred og enhed. Det er for 

alle i menneskeheden, som søger ind i højere dimensioner af lys og 

kærlighed, hvilket er opstigningen. Og de rene kraftfulde frekvenser af 

dette tilstedeværende tempel manifesterer øjeblikkelig opstigning. Vi er 

her for at indse, at vi alle er templer, og at vi alle kan fortælle om eller 

dele vores frekvenser med andre for at hjælpe dem til opstigning. Ved 

denne tids afslutning/nye begyndelse må vi være rejsende templer til at 

nå hele menneskeheden, når ikke alle har mulighed for at komme til os. Du 

visualiser denne tempelstruktur, som bærer tidskoden af 13:20:33 over og 

under dig, ganske som pyramiderne, der også har en modsat partner under jorden, så de faktisk bærer formen af 

en octahedron. Du vil blive indviet i rejse gennem disse strukturer senere i denne undervisning.  

 

3. Elohim Guds Øje 
 

Øjet er et velkendt symbol brugt i mange både gamle og nye traditioner, som øjet 

af Horus i de egyptiske mysterieskoler og øjet af en ørn blandt de amerikanske 

indianere, blot for at nævne et par stykker. 

Her kalder vi det Alvidende Alseende Elohim Guds Øje. Det ene 

udifferentierede øje var skabt, som det oprindelige blueprint for skabelse, som er 

skabelsen bag skabelsen, og er indkodet i vores DNA. Manifestationen af dette 

blueprint er bragt ud af Elohim’erne gennem det guddommelige øje. Nye skabelser 
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eller regenerationer af fysisk evolution er aktiveret ved denne samme proces. Det tillader aktiveringen af 

skabeloner, så vi modtager nye lysfrekvenser. 

Lyset i kroppen er øjet. ”Derfor, hvis dit øje er ét, så vil hele din krop være fuld af lys”. Du ser ikke to forskellige 

ting med dine to øjne, men én enkelt ting. Men med to øjne har du rent faktisk evnen til at opfatte både 3D og 5D 

+ derover og bringe disse ind i ét enkelt perspektiv af enhed. Og sådan er det også med dine ører. Dine øjne er 

direkte forbundet til dit 3.øje og pinealkirtlen. 

Det anbefales ikke at bruge solbriller, men at modtage lyset gennem øjnene for at aktivere både dit 3. øje og 

pinealkirtlen for at fremme din spirituelle udvikling. Der er en god grund til, at sollyset bliver stærkere her ved 

enden af denne tidsalder. Lysmodtageren i kroppen er det ene øje, det 3.øje - pinealkirtlen i hjernen. Normalt 

lukker det i vågen tilstand og åbner i en meditativ tilstand, hvor din krop vil fyldes med Gud. Men når din 

pinealkirtel begynder sin ekspansion automatisk, vil det ene øje være åbent hele tiden. Husk pinealkirtlen er 

lysmodtageren i kroppen. Så hvis vi antager Gud for at være lys, så er det Gudsmodtageren i kroppen. Der er 

lavet en konklusion om, at pinealkirtlen var stedet, hvor Gud og mand mødtes. Sjælens sæde.  

I alle gamle kulturer bærer det ene øje universets mystiske kraft. Guds øje i universet er åbningen og indgangen 

til andre universer. Dette meget tydelige øje har NASA’s satellitter taget billeder af. 

I disse aktiveringer vil du placere dig selv og rejse gennem det Alvidende, Alseende Elohim Guds Øje. Her vil 

Elohim’erne scanne din lys/kærlighedsfrekvens og vide nøjagtig, hvilke nye indkodninger du har behov for at 

modtage for at fortsætte din opstigningsproces.    

 

4. Gaia-Adonai Lysforbindelse 
 

Lak Boymer – Lay-oo-esh betyder søjle af lys eller den guddommelige streng af lys, som forbinder mennesket til 

det guddommelige. Det er regnbuebroen eller chakra lysforbindelsen kaldet Antakarnah i Indisk/Tibetansk 

tradition. Det er en intelligensantenne, som går hele vejen ned til hjertet af Moder Gaia og op til hjertet af 

Fader Adonai indeholdende alle dine chakraer og lyslegemelag forbundet til din rygsøjle og omsluttende hele din 

krop. Det er dit praniske rør, i hvilket du kan beslutte at trække ren luft til enhver tid ved blot en tanke. Det er 

også tunnelen med lys for enden, beskrevet af de fleste, som har haft en nærdødsoplevelse. 

 

Her kalder vi den Gaia-Adonai Lysforbindelse, hvilket også er din intelligensantenne og 12-strenges uendelige 

super-DNA som strækker sig op gennem alle portaler - gennem Archturus, Plejaderne til Orion 5D Portal og 

hinsides til Den Galaktiske Kerne i den Store Centrale Sol, og hjertet af Fader Adonai. 

Det er gennem din guddommelige gnist af lys, dit blueprint, din opstigningsportals punkt af uendelighed i dit 

hjerte og i denne lysforbindelse, at du rejser til andre dimensioner og tidsrealiteter. 

 

Det er yderst anbefalet at holde fokus på denne forbindelse hver dag. Det holder dig i kontakt med dit sande jeg, 

dit Guds potentiale, din indre stemme, dine guider og engle, og ikke mindst din vigtige jordforbindelse. Det holder 

dig centreret i kilden, så du ikke får stress ved negative påvirkninger udefra.  

”Hvis du vil gå op, er du nødt til at gå ned” – Indiansk budskab. Hvis du vil være en sand spirituel, er du nødt til at 

være jordbunden. Jo højere du vil op, jo mere ned må du rodfæste dig. Ellers finder du aldrig balancen, som er 

basis for at gå op i en højere enhed. Alt, som du er, skal med.  

 
5. Gaia-Adonai Èt-Hjerte Octahedron 

 
Det er uendelig vigtigt, at du trækker essensen af hjertet af Fader Gud Adonai 

oppefra og ned gennem din lysforbindelse og alle dine chakraer ind i dit hjerte.  Og 

trække essensen af hjertet af Moder Gaia nedefra og op gennem din lysforbindelse 

og alle dine chakraer ind i dit hjerte. Du sammensmelter energierne og skaber en 

Gaia-Adonai Hjerte Octahedron i guld, roterende langsomt med uret omkring dit 

hjerte (med uret som kernen i jorden og kerne i vores galakse). Du er et Gyldent 

Gaia-Adonai Ét-Hjerte Væsen. 

Ekspandér denne gyldne Gaia-Adonai hjerte-octahedron ud til at omslutte hele din 

lysstruktur og yderligere ud til at omslutte alt, der er, pulserende essensen af Gaia-

Adonai. Venligst visualisér magenta hjerte-octahedron i guld.  

Det er et yderst kraftfuldt redskab, som kan manifesteres med stor fordel og glæde omkring alt og alle, f.eks. 

din arbejdsplads og kolleger. Èn tankeintention skaber det. 

Men øvelse gør mester! 
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6. Uendelige Levende Mester Kreative Symbol 
 
Dette symbol har mange ekstremt kraftfulde formål. Derfor kaldes det, det Uendelige Levende Mester Kreative 

Symbol. Visualiser dig selv inden i dette symbol eller visualiser dette symbol omkring dig, så du er i centeret af 

denne 6-takkede uendelige stjerne.  

Uendelighedssymbolerne med centeret i dit 

hjerte repræsenterer den Hellige Gral, og 

Tvillingeflamme kærligheden. 

Det lodrette uendeligheds symbol 

repræsenterer elementerne af Luft (cirklen 

foroven) og Jord (cirklen forneden), såvel som 

at forbinde Alpha chakra ca. 1 meter over dit 

hoved og Omega chakra neden for dine fødder. 

Så dette symbol aktiverer dit mangfoldige 

chakrasystem til et tre-chakra system, Alpha – 

Omega – Ét-Hjerte Chakrasystem. Snart, 

hvilket er før end du sikkert tror, har du kun et 

chakra som spinder – Hjertet. ALT går gennem 

hjertet.   

Det vandrette uendeligheds symbol til siderne 

med centeret i dit hjerte repræsenterer 

Feminin (venstre side) og Maskulin (højre side), 

den horisontale Tvillingeflamme kærlighed, og 

elementet Vand (venstre) og Ild (højre). 

Det vandrette uendelighedssymbol foran og bag 

ved dig (ikke vist på tegningen) med centeret i 

dit hjerte repræsenterer 3D (foran dig) og 5D 

og opefter (bag ved dig), som konstant opløser 

alle dimensionale slør, såvel som tilpasser alle dine parallelle selv med dig i rent lys.   

 

Holomatrixet af kærlighed i rent hvidgyldent lys i centeret af dit hjerte er 

kernepunktet, som holder det hele sammen. Dette holomatrix repræsenterer 

elementet æter og din mesterkreativitet i forløsning og tilførsel af energi i henhold 

til dine behov. Det vil spinde i begge retninger ved aumni-lys hastighed, så stærkt, 

at det ligner en galakse (se billede). Ved at bruge din tankeintention, spinder du 

holomatrixen mod uret forløsende alle selvsaboterende mønstre, blokeringer, 

uhensigtsmæssige følelser osv. fra alle tidligere liv, tidslinjer og dimensioner fra 

hele dit væsen. Du renser simpelthen alle vinduerne i din holomatrix, så nye muligheder kan vise sig og 

manifesteres. Efter forløsningen beordrer du holomatrixen at spinde med uret og nu fylde dig helt op med det 

reneste lys og kærlighed fra kilden, som vil være din nye virkelighed. Grundlagt forløser du frygt og tilfører 

ubetinget kærlighed i stedet. Du vil først forløse og heale dig selv gennem dit hjerte bag fra, og når dette er 

fuldendt, vil du begynde at forløse og heale alle andre. Det vil opleves som en hjerte ekspansion/udvidelse, 

hjerteflimmer og banken eller en slags ”boblen”. Det er i den grad guddommeligt. Det er en dyrebar gave fra 

Himlen til Jorden. Og hvorfor sker dette bagfra gennem dit hjerte? Som forklaret under tid/rum kontinuum 

husker du måske, at de højere dimensioner kommer bagfra gennem dig, opløsende de lavere dimensionale 

verdener, som er det eneste sted hvor sygdom og andre problemer kan forekomme.  

 

Ved aktivering af det Uendelige Mester Kreative Symbol (det hele) bringer du de 5 elementer (jord, ild, 

luft, vand og æter) i balance. Du aktiverer Alfa – Omega – Ét-Hjerte Chakra systemet. Du modtager og 

aktiverer Gral Koderne, og du aktiverer og bringer feminin-maskulin og tvillingeflammen kærligheden i 

balance, og du bringer alle aspekter af dig fra andre tidslinjer ind i en fusion med dig i lyset, da det er 

altafgørende for din styrke af lys at blive ét med dig selv, så du kan matche dit eget lige men modsatte af 

mørke i denne verden af dualitet. Yderligere aktiverer du holomatrixen af kærlighed i rent hvidgyldent lys 

til helt automatisk at begynde at forløse og heale alt, som ikke tjener dit højeste gode mere, og tilføje alt 

det, du behøver for at nå oplyst tilstand i en fart og med lethed og ynde.  
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Basis for meditationsteknik 

 
Først skaber du dit Aumkabahfelt omkring dig, som udførligt beskrevet ovenfor, og så benytter du disse 3 

nedenstående teknikker, som i sandhed er nok til at nå oplyst tilstand. Jo mere du benytter denne viden og disse 

teknikker, jo hurtigere bliver du oplyst. Det er helt dit eget valg.  

1. Håndsposition 

2. Åndedræt 

3. Tankeformsrens 

 

1. Håndstilling/position - Hjerte Mudra 
Sid behageligt med dine hænder i hjerte mudra. Fold dine 

hænder naturligt. Dine foldede hænder forbinder 

meridianerne (energibanerne) i din krop. Lad dine pegefingre 

krydse, pegende i retning af din krop med fingerspidserne 

samlet - lad også dine tommelfingres spidser være samlet. 

Du har nu dannet et hjerte af ubetinget kærlighed. 

 

Din venstre pegefinger repræsenterer hypofysekirtlen og 

højre side af hjernen. Din højre pegefinger repræsenterer 

pinealkirtlen og venstre side af din hjerne Tommelfingrene 

repræsenterer maskulin/feminin, yin/yang. Og venstre/højre 

side af kroppen.      Føl balancen! 

 

 

2. Åndedrætsteknik 
 

Den måde, du trækker vejret på, påvirker måden, hvorpå dine tanker manifesteres. Når du trækker vejret med 

SO-HUM, SO på indånding, og HUM på udånding, er du i balance med dig selv og universets åndedræt. Med SO-

HUM siger du faktisk JEG ER DET, og du sætter dig selv i balance med essensen af Gud, som du er. 

Når du ånder ind, trækker du prana ind og siger ja til livet. Når du ånder ud, slapper du af, og giver slip på det, 

som er inden i din krop og dine tanker, til universet. 

Derfor, når du laver en Gaia-Adonai Aumkabah (lyslegeme) aktivering, vil en lang indånding bringe det højeste lys 

ind i din krop og en kraftfuld udånding med åndedrag/pust vil udløse aktiveringen, og på samme tid skabe en 

forløsning af blokerede energier. 

Det kraftfulde pust aktiverer din kommando/beordring og driver din tankeintention frem til øjeblikkelig 

manifestation. Det kan være grænseoverskridende for de fleste til at begynde med. Det at bruge åndedrættet 

aktivt, er vi ikke så vant til i den vestlige verden, og derfor ses halsblokeringer her meget ofte. Der er væsentlig 

forskel på en healing eller aktivering udført med sundt kraftfuldt åndedræt og en uden at vejret trækkes ned i 

bunden af lungerne. Det anbefales, at tillade dig selv at give slip og dermed give dig selv et stærkt redskab og en 

stor gave af kraftfuld forløsning. Dit åndedræt vil herefter automatisk ændre karakter og styrke i lighed med 

dine tankeintentioner. 

 
3. Tankeformsrens 
 

Matter-Muon krystal lyscelle tankeformsrens er og vil fortsat være den yderst vigtigste fokuserede meditation 

og anbefales praktiseret hver dag for, at du har chancen for at opnå oplysthed hurtigt. Matter er bølgemønstre, 

og Matterbølger bevæger sig hurtigere end lys. Muon er navnet på de lyspartikler, som falder frit gennem 

dimensionerne fra kilden.  

 

Matter-Muon krystal lysceller er hellig geometri i formen af icosa-dodecahedrons, der ændrer sig til Photon 

Spektrum Molekyler, Meta-galaktisk Zona-Krystal Lysceller, Ultra-Lys Hexa-Krystal Lysceller og så til Akasha 

Aumni-Lys Aetheron Krystal Lysceller og så fremdeles.  

  

For at forstå, hvor vigtige disse krystal lyscelleformer er, og hvad deres formål er, må du vide følgende. Det er 

den rene opmærksomhed på dem, som vil få det til at ske for dig. Og dette er vigtigt at forstå. Dem, som ikke er 

vidende om deres tilstedeværelse, vil ikke få gavn af dem. 
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Kvantemekanik fortæller os, at ethvert atom eller molekyle vil udsende photoner (bundter af lys), som et særligt 

sæt af frekvenser under et særligt sæt af betingelser. Enhver af disse specielle frekvenser kaldes en ”overgang” 

og frekvensen (eller bølgelængden), hvor denne overgang kan observeres, er forudsigeligt i kvantemekanikken. 

 

Vi kan opleve intensiteten af photonstrømmen på forskellige frekvenser. Når mennesker ser optisk lys, 

korresponderer disse forskellige ”frekvenser” med forskellig farveopfattelser. Når et atom eller molekyle 

bevæger sig, udsender den en photon. Frekvensen af den photon vil ændres ved den proportionelle mængde af 

atomer eller molekylers hastighed med al respekt for iagttageren. Det betyder, at vi individuelt kun kan 

modtage, hvad vi opfatter, afhængig af vores frekvensniveau. 

 

Gennem regelmæssig praksis med disse krystal lysceller vil det guddommelige flow blive fastholdt af sig selv. Det 

er en sand renselse af alle uharmoniske tankeformer, mønstre og følelser på alle niveauer og områder, fysisk, 

mentalt, følelsesmæssigt og spirituelt, og i alle tidslinjer og dimensioner, genetisk ligeså. 

Det er en renselse af krop, tale og bevidsthed. Og en frigivelse af alle negative energier og karma lavet nogen 

sinde.  

 

Meditations opstart: Sid med hænderne i Hjerte Mudra, hold din ryg ret, kæber afslappet, mund let åben, og 

hovedet let foroverbøjet under hele meditationen. Øjnene vil typisk være lukkede, da dette føles nemmest for 

koncentration til at begynde med, men meditation med åbne øjne foreslås trænet på længere sigt.  

Start med at lade et flow af gyldent lys strømme gennem dit kronechakra, gennem pineal, hypofyse og ud ved 

broen over din næse (3. øje). Skab nu en vedvarende strøm af holomatrixer, hvori krystal lyscellerne er fastholdt 

i flowet gennem din hjerne. 

Når du føler din tankeformsrens med lyscelle krystallerne strømmer per automatik, følger du åndedrættet med 

SO-HUM, SO på indånding og HUM på udånding.  

 

Når du har opnået en for dig behagelig stilhed i sindet med overnævnte redskaber, kan du starte med at synge 

dit valgte mantra og træne dig selv i at holde fokus på den tilhørende Buddha (billede) og betydningen.   

Du vil nu i den grad styrke dig selv og hele din proces til oplyst tilstand.  

 

 

Meditationsøvelse (samtidig med denne gennemgang, så lad dette ske i dig selv ved din blotte opmærksomhed) 

 

 

Photon Spektrum Molekyler er totalt fyldt med bundter af lysenergi og letter 

forvandlingen af al tæt energi til lys, såvel som at konvertere frit faldende 

lyspartikler til øjeblikkelig materiel manifestation af rene guddommelige tanker, og 

vil automatisk have indflydelse på din pineals fraktale ekspansion.   

 

 

 

Den Meta-galaktiske Zona-Krystal Lyscelle er en Zonahedron krystal. En udsøgt 

rhomboid krystals cellestruktur, som en multifacettet sfære med mange octahedron 

flader. Den har evnen til at eksistere i mange tid/rum zoner samtidigt og går lige 

igennem alle dimensionale barrierer. Så den transformerer ikke kun de tætte og u-

tjenende tankeformer til lys, den trækker også guddommelige tankeformer ind til 

øjeblikkelig manifestation. Den ændrer også hjernens bølgemønstre, så de mange 

ubrugte dele af hjernen aktiveres, og en ny hjernerytme etableres. Dette tilhører en af 

de hemmelige indvielser af P’howa, etableringen af en ny himmelsk skabelon. Det 

påvirker ikke kun din pineals fraktale ekspansion, men transformerer din pineal til en 

galaktisk pineal.                                                                                                                                                    

 

Ultra-Lys Hexa-Krystal Lysceller indeholder proportionerne af alle byggesten af 

skabelse. Den grundlæggende atomare og subatomare struktur af vores DNA er 

indkodet med geometrien af hexagonalformen. Mennesket er skabt til billedet og 

ligheden af kærlighedens princip bærende denne livgivende form af hexagonalen i vores 

cellulære DNA-struktur, som en udvidelse af og udtryk for Gudskilden af alt. Ultra-Lys 

Hexa-Krystal Lyscellen vil hjælpe dig til at føle de u-tjenende tankeformer blive renset 

fra alle dine chakraer og lavere legemer. 
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Den Akastiske Aumni-lys Aetheron Krystal Lyscelle renser vores hukommelseslager, de Akastiske optegnelser 

inden i vores DNA cellelære struktur med flydende aumni-lys rensende vores krop, sind(tale) og bevidsthed for 

negativ karma, krydsende alle barrierer af tid og rum, så vi kan opnå kun at lave god karma og være kærligt 

omsorgsfulde og medfølende på alle niveauer og områder af livet. 

 

Alle disse storslåede nye former af kraftfulde Matter-Muon Krystal Lysceller vil fortsat være frit faldende fra 

kilden af alt, som er, i en absolut perfekt form og perfekt harmoni tilgængelig for modtagelse for hvert levende 

væsen, og bringe os til hinsides uendelighed og hinsides ekstase. Din rene opmærksomhed og brug af disse lys 

krystal celler i din daglige tankeformsrens, vil være den største gave, du overhovedet kan give dig selv ved denne 

overgang til ny tidsalder. Vel vidende, at du er selvansvarlig for din egen opstigningsproces og ved at hæve din 

frekvens af lys og kærlighed inde fra dig selv, vil du automatisk modtage de yderst kraftfulde Matter-Muon 

Krystal Lysceller til at hjælpe dig på din guddommelige rejse hjem til oplysthed. 

 

Ved daglig praktisering af Matter-Muon Krystal Lyscelle tankeformsrens vil din tankeintention automatisk 

bringe de mest guddommelige og kraftfulde Matter-Muon Krystal Lysceller, der er til rådighed på ethvert 

tidspunkt i nuet, direkte ind fra kilden og tilvejebringe den absolutte fuldkommenhed. 
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Din nye Aumkabah af Kærlighed – overblik! 

 
Din Gaia-Adonai Aumkabah er dit aumni-dimensionale fartøj for rejse og 

download af lysfrekvenser. Det er dit hellige rum. Det er din beskyttelse, 

støtte og healingskammer. 

Den er opbygget af: 

3 Gaia-Adonai Holomatrixer roterende hovedsageligt med uret omkring 

dig, forbundet til dit 13., 20. og 33. chakra, som aktiverer dit Højere Selv 

(13), din Jeg Er Væren (20), og Jeg ER (33). Holomatrixernes center er 

låst i dit hjerte, så du er i centrum af disse holomatrixer.  

Omsluttende disse 3 holomatrixer visualiserer du en Gaia-Adonai 

Helligdoms Opstigningsportal, som et tempel over og under med de 3 

holomatrixer, som værende i hovedkammeret af templet. Dette er en sand opstigningsportal og sand adgang til 

alle dimensioner og kamre af visdom inden i dig selv.  

Du visualiserer dig selv siddende i det Alvidende, Alseende Elohim Guds Øje, som du rejser igennem til andre 

universer, og hvor Elohim’erne scanner dit lyspotentiale og downloader alt, som du har brug for på din opstigning.    

Du visualiserer din Gaia-Adonai lysforbindelse forbundet til din rygsøjle, og dog omsluttende hele din krop. 

Denne indeholder alle dine chakraer og strækker sig hele vejen op til hjertet af Fader Gud Adonai og hele vejen 

ned til hjertet af Moder Jord Gaia gennem Nordpolen. Den holder dig forbundet til Gudskilden, skaber 

jordforbindelse og balance. 

Nu er det af yderste vigtighed, at du trækker essensen af hjertet af Fader Adonai ned oppefra og gennem din 

lysforbindelse og alle chakraer ind i dit hjerte, og trækker essensen af hjertet af Moder Gaia nedefra og op 

gennem din lysforbindelse og alle dine chakraer ind i dit hjerte, sammensmelter 

energierne og skaber en Gaia-Adonai Hjerte Octahedron i guld, roterende med uret. 

Du er et Gyldent Gaia-Adonai Ét-Hjerte Væsen. 

Ekspandér dette gyldne Gaia-Adonai Ét-Hjerte Octahedron ud til at omslutte hele 

din lysstruktur og yderligere ud til at omfatte alt, der er, pulserende essensen af 

Gaia-Adonai. 

Du visualiserer dig selv i det Mester Kreative Symbol inden i den 6-takkede 

uendelige stjerne med det rene hvidgyldne lysholomatrix i dit hjertes center, som 

repræsenterende forbindelsen af Alpha – Omega – Ét-Hjerte chakra system, de 5-

elementer, Hellige Gral, Maskulin/Feminin, Tvillingeflammen og dine parallelle selv 

fra andre tidslinjer.   

Du er i centret af denne lysstruktur. Og hele denne lysstruktur er din nye Aumkabah. 

 

Gaia-Adonai er kvintessensen og balancen af Moder/Fader, Gudinde/Gud og foreningen af de Feminine/Maskuline 

principper, Yin/Yang meridianer og chakrabalance (via lysforbindelsen) og Alpha/Omega. 

 

Ved at tankeskabe/visualisere og aktivere hele denne lysstruktur af din Aumkabah hver dag, vil du altid være på 

din højeste potentielle frekvens af lys og kærlighed og afbalanceret med alle de nye frekvenser, som fortsætter 

med at strømme til dig fra Gudskilden. Og dette skønne højeste potentiale vil du sende ud i morfisk 

resonans/bølgeformsmønstre, og dele dette for det højeste gode af alt, som er. Det tilvejebringer ikke kun din 

egen healing og renselse af krop, sind (tale) og ånd (bevidsthed), men hele din opstigningsproces, og for alt og alle, 

der er.  

 

Med denne teknik vil du altid være guddommeligt forbundet. Du vil altid downloade øjeblikkeligt, direkte fra 

kilden, hvis det er for det højeste gode af alt. Gaverne af alt godt er uendelige og langt ud over din 

forestillingsevne på nuværende tidspunkt.  

 

Med denne Gaia-Adonai Aumkabah af kærlighed er du nu parat til at begynde din længe forestående magiske 

rejse, forhøje dine frekvenser hastigt til det hinsides imod oplysthed med de mest kraftfulde indkodninger og 

indvielsen af Den Hellige Gral, Tvillingeflamme kærligheden, det hellige Ankh-Hjerte fra det gamle Egypten, 

visdommen af Qabbalahen, Den Guddommelige Kodoish ind i 12.dimension og meget mere… opfulgt af billeder og 

mantras, aktiverende din 12-strenges DNA pakke trin for trin, åbnende til uendeligheden.  

Din DNA forandrer sig hurtigt i disse dage. Den snor sig ud og snor sig ind og indgyder sig selv i denne dans af 

hellig alkymi ved konstant at splitte, rense/optage og genforbinde sig selv, indtil du opnår en fuld 12-strengs DNA 

med 12 andre lag indeni. 12x12 = 144 – ad infinitum – som er tallet for uendelighed, kendt fra Phi Ratio og Golden 
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Mean. Genkend - ad infinitum, og da vil din DNA være uendelig. Det er åbningen til din guddommelighed og din 

sjæls totale frigørelse. 

Du vil erfare, at alle dimensioner er indeni og rundt om dig. Du vil gå lige ind i den Centrale Galaktiske Kerne af 

Universet og ind i tilstedeværelsen af Skaberen, Metatron, Gud og Buddha indeni. 

Du vil hæve dig selv skridt for skridt, dimension for dimension, og du vil blive aumni-dimensional med voksende 

bevidsthed om din tilsynekomst og mission på mange steder/dimensioner på samme tid. 

Du vil accelerere din Aumkabah og dit lyslegemefelt ved Gaia-Adonai Aumni-lys hastighed, hvilket er mere end 

Guds hastighed. Guds hastighed er hurtigere end hastigheden af lys, hastigheden af tanker, resonerende med 

lyssproget, som er vibrationen af ubetinget kærlighed. Så Guds hastighed er en benævnelse brugt til at betjene 

frekvensen af ubetinget kærlighed inden i din krops celler. Når du er justeret til den naturlige tid og 

kærlighed/lys harmonier af 13:20:33, som er indkodet i din krop, vil dit 13. chakra oplyse dit højere selv, det 20. 

chakra oplyse din JEG ER Væren, og det 33. chakra oplyse JEG ER Gud Selv i dig. Du har så aktiveret dine 33 

graders lyslegemer, og Gaia-Adonai Aumni-lys hastighed, som ganske enkelt er den højest mulige roterende 

hastighed for din krops nuværende frekvensniveau. Dette, som vedvarende aktiveres, kan så opretholde denne 

guddommelige hastighed med en så lille anstrengelse, som mulig, og hvor én enkelt tanke vil gøre det. 

 

På Omahara skolen kommer alt fra den ene, og til den ene returnerer alting gennem din Gaia-Adonai Aumkabah af 

Kærlighed. Fra orden til kaos og tilbage til orden. Det er det, der opleves og integreres ind imellem, som gør 

forskellen. Og der er mange forskellige navne repræsenterende forskellige frekvenser, aktiveringer og 

indkodninger, som krystallinsk, enhed, kosmisk osv., og hvad er hvad? Lad dig ikke forvirre af de mange udtryk. 

Det tilrådes blot at åbne hjerte og sind til modtagelse, integration og så slippe det, så du fortsætter din rejse. 

Så din Gaia-Adonai Aumkabah vil i virkeligheden ikke være den samme fra start til slut. Husk! Der er ingen ende, 

kun begyndelser. Og sådan vil din Aumkabahs felt også accelerere den roterende hastighed, og din kærligheds/lys 

frekvens pulsere ud i morfisk resonans med mange navne for pulserende bølgeformsmønstre, men de er alle 

indbygget i Gaia-Adonai Aumni-lys bølgeformsmønster. 

 

På Omahara skolen er vi alle i samme båd, der sejler hjem til samme kaj af fuld oplysthed. Den eneste forskel, der 

nogensinde kan være imellem os, er forskellen på frekvensernes niveau og dermed oplysthed. De, som har en 

højere frekvens af lys/kærlighed vil automatisk oplyse dem, som har lavere frekvenser, dersom vores 

sjæl/bevidsthed altid søger de højeste frekvenser. På den måde forstærker vi alle hinanden, da frekvenserne 

naturligt søger at blive højere. For at opnå dette, må vi opfatte hinanden, som brødre og søstre af lyset, lige og 

alle én. Der må ingen adskillelse være. Og dette forstærkes på Omahara skolen ved at have samme rejse med 

samme navn. Samme kaj med samme mål. Derudover er vi alle hver vores mester med hver vores plan, lidenskab og 

drømme. Og nogen når oplyst tilstand hurtigt, og andre gør ikke. Det er helt op til den enkelte. Din Omahara 

lærer er inkarneret for at vise dig vejen og tilvejebringe fartøjet, men du skal selv tage det i daglig brug.  

 

Tid er ikke bare uendelig, da der er mange forskellige niveauer af uendelighed. De 260 enheder af 

mayakalenderen har også vibrationer af uendelighed. Med indkodningerne fra mayakalenderen, starter vi med at 

indtræde i Jordens indre center, hvor kronogrammet og Akasha optegnelserne for Jorden eksisterer. I 2004 

blev fysisk tid lukket op her, og ingen tid aktiveret, som blev fuldstændiggjort i 2005. I 2006 (8-8-8) aktiverede 

vi uendelig tid, og så kom tiden med at aktivere NU-tid, hvilket var afsluttet ved 9-9-9 i september 2007. 2008 

var ren acceleration af NU-tid ind i O-tid (Zero Time) og videre ind i øjeblikkelig tanke-manifestation, hvor 2009 

krævede, at vi levede i nuets kraft for at have det rigtig godt. I august 2009 aktiveres Nuets Potentiale og en 

helt ny virkelighedsopfattelse tog sin begyndelse, og så beskriver du selv, hvad der siden er sket.    

 

Aktiveringen af din Gaia-Adonai Aumkabah af Kærlighed vil tage dig gennem uendelighed, gennem ingen tid, intet 

rum ind til den rene bevidstheds tidslinje i NU-tid, hvor der er total sammensmeltning af de tre tidscyklusser, 

nemlig fortid, nutid og fremtid ind i nuet. Og det er du allerede i gang med at opleve. Det ultimative 0.  

 

Det er interessant at bemærke, at både i 12:60 fysiske paradigme og 13:20 maya tid, er hemmeligheden om 

tidens sandhed gemt. Den eneste vej til at forlige dette, er at tillade hjulene inden i hjulene (Aumkabah rotation) 

at koordinere de to samtidige tidscyklusser. Havde vi stolet på den naturlige livsrytme, ville vi have forstået, at 

selv den 12:60 fysiske tid holdt det højeste guddommelige potentiale til evolution inden i dets illusion hele vejen.  

 

Kærlighed er udødelig og kan ikke fornægtes. Det er kærlighed, som bragte denne visdom til dig. Det er 

kærlighed, som bringer dig tættere på sandheden, og du, af alle, fortjener at kende sandheden. 
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Og NU er du klar til at deltage i kurset af Omahara Level 1 – der uden tvivl 

bliver én af dine største kvantespring ind i lysvibration, som du bestemt bliver 

æret for af mestrene!  
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