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OPPVÅKNING

Slik jeg ser det, er det behov for en oppvåkning slik at man kan få verden på rett spor.

Gjør Det Selv verkstedene jeg ønsker at man starter rundt i lokalsamfunnene, er et tiltak for å fjerne 
makten fra kyniske politikere slik at man kan få verdensfred.

Men det viktigste er at befolkningen starter å tenke over livet og hvorfor man er her i verden.
Jeg vil derfor fortelle litt fra min egen historie, i håp om at den norske befolkning våkner opp. 

I forbindelse med dette vil jeg også vise hvordan Norge kan sørge for at hele verden har ubegrenset 
med fornybar og miljøvennlig energi.

I forbindelse med overgrepene fra det offentlige og saken jeg har stått i som en helhet, har jeg hatt 
post traumatisk stress. For å rydde opp i alt det emosjonell av å stå oppe i en slik sak, har jeg 
studert, filosofert og meditert mye. 

Når man har PTSD setter alt seg i kroppen som betennelser og alt av muskulatur er i helspenn på 
grunn av alt det emosjonelle stresset man har.

Over flere år fikk jeg høye doser med kortison for å holde de verste betennelsene i sjakk. 
Jeg ble så satt over på morfin preparater da det er livsfarlig å ta så mye kortison som jeg har fått. 
I dag er jeg fri for medisiner og helsen har kommet tilbake. 

Det sies ofte at det ikke er mulig å bli kvitt PTSD og at det derfor er noe man må belage seg på å 
leve med resten av livet. Slik jeg ser det er dette helt feil, da alt er mentalt og man kan rydde opp i 
alle problemene dersom man benytter psykologi og naturlig helbredelse. 

Men det er mye mellom himmel å jord. 
Selv har jeg holdt min egen tro for meg selv i alle år. Det er kun få personer som jeg har snakket 
med om religion. Riktig nok har jeg holdt på med healing og har gitt andre healing fra tid til annet, 
men alt som gjelder tro ut over det, har jeg holdt for meg selv.

For at menneskeheten skal gå mot en bedre fremtid, velger jeg å gå ut med en del visjoner jeg har 
fått og forteller litt rundt min egen bakgrunn og tro. 

Det jeg også håper på, er at man starter å reflektere over livet. 
At alle begynner å filosofere over rett og galt, samt hva som er viktig for at man skal ha et bra liv. 
Hva man ønsker at verden skal være for sine barn, barnebarn, tippoldebarn osv.

RELIGION

I 2003 tok jeg et healing kurs og jeg har holdt på med healing siden. 
Selv tok jeg kurset fordi jeg var nysgjerrig og fordi jeg tidligere hadde sett visjoner som gjorde at 
jeg trengte det. For meg var det en aha opplevelse.

I førsten begynte jeg med healing symbolene som man benytter seg av i Reiki healing. 
Senere har jeg gått over til kun å be til gud om den beste hjelpen, og så lagt alt i hendene til gud.
Det er dette man gjør som gnostiker. 
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Man lytter til andre og forsøker å forstå, samtidig med at man tester ut hypotesene som er i alle 
religioner. I et demokrati har man religionsfrihet og ytringsfrihet nettopp fordi man ønsker at alle 
som tror på gud skal kunne få teste sin tro og få en større forståelse av livet ved å undersøke mange 
religioner. 

Selv tror jeg på den samme guden som man har i jødedommen, kristendommen, islam, med flere. 
Samtidig tar jeg i betraktning alt det som kommer frem i buddhisme, hinduismen, tibetanisme, 
oldtids religioner, historie etc. Kombinert holder jeg på med meditasjon, yoga, kundalini, osv. 

Alt fra forskning, arkeologi, astronomi, kjemi, matematikk, osv. er også ekstremt viktig for å kunne 
forstå helheten. Men muligens viktigst av alt er psykologi i kombinasjon med filosofi innen alt.

At alt er i balanse ser jeg på som kjempe viktig. 
For at ting skal være i balanse må man ha stor forståelse for mye, slik at man ser en større helhet. 
Som de fleste vet så får man hvitt lys når man blander alle fargene i regnbuen i riktige forhold. 
Kroppens energisentre består av regnbuens farger, men når man ikke er ren, får man ikke lagd hvitt 
lys. 

Det er egentlig det å lage hvitt lys man skal gjøre, men da må hele energisystemet i kroppen være i 
balanse. Dette er det lyset man blant annet snakker om i Kristendommen.
Men for å få det må hjertet vise vei, slik at Yin og Yang kommer i balanse.

VISJONER

Helt fra jeg var liten har jeg fått det man kan kalle visjoner. 
For å gi et konkret eksempel kan jeg nevne at i rundt 6 års alderen, kom min storebror og spurte om 
jeg ville ha barn når jeg ble stor, og om jeg viste hva man måtte gjøre for å få barn. 

Mitt svar til han var at jeg ikke ville ha barn fordi hun jeg giftet meg med ville dø og jeg ville bli 
alene med barna.

I 2005 døde min kone av kreft og jeg ble sittende igjen med en sønn på nesten 6 år og en datter på 1 
1/2 år.

Selv tok jeg et healing kurs i 2003. 
Når min kone fikk kreft i 2005 holdt jeg på med healing til alle døgnets tider for å kurere kreften. 
Når hun så døde i slutten av 2005, var energiene som jobbet i kroppen min enormt høye. 
Da jeg hadde kommet hjem fra sykehuset og lå i sengen, startet et og et energisenter i kroppen å 
summe, og jeg ble dyttet ut av kroppen slik at jeg så meg selv ligge der. 

Jeg ble så tatt med på flere reiser både fremover og bakover i tid.

Som følge av noe jeg så i en visjon, ble det flere turer til Mexico.
I 2010 var jeg med barna i 3 måneder i forbindelse med julen.
 Min bror er gift med en fra Mexico og bodde der. 
Det var under dette oppholdet at jeg møtte mor til mine to minste barn. 
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Likevel var det først under et opphold i Meixico i 2013 at jeg fant stedet, og opplevde det jeg så i 
visjonen fra 2005. Jeg velger å ikke fortelle hva visjonen var på nåværende tidspunkt, men det 
relaterer selvfølgelig til saken jeg står i med det offentlige i Norge.

Som følge av alt som har skjedd med det offentlige, har jeg bedt til gud for å få hjelp. 
Visjonene jeg har fått mens jeg har meditert er mange og de har gått på både godt og vondt.
 
Men jeg vil gi et lite innblikk i noe av det som er viktig og som jeg ønsker at andre reflekterer over.
Det viktigste er at man blir nysgjerrig, samtidig med at man forstår hvorfor man skal lage en bedre 
verden!

VISJONER – ENERGI KROPPEN TIL INVOLVERTE

I forbindelse med saken med barnevernet og rettsstaten i Norge, fikk jeg stadig visjoner hvor jeg så 
energikroppen til involverte. Dette har oftest vært av de på høyere nivåer i samfunnet, slik som 
psykiatere, fylkesmenn, sivilombudsmann og statsledere.

Også ledere for andre land har jeg sett energi kroppene til og hatt visjoner rundt. 

Det jeg syntes var rart i starten, var at det var så kraftig lys i de med mest makt. 
Det jeg så var at de hadde kun et tynt sort lag, for så å ha et ekstremt kraftig lys inni seg som var 
godt.
 
Dette gjaldt de som jeg anså for onde og dårlige personer, og jeg forsto ikke noe av dette i starten. 

De jeg anså som gode, hadde hvitt lys ytterst mens det var sort i en tyn kanal på midten som snirklet
seg oppover. Lyset fra de som jeg anså som gode, var ikke så kraftig; men så var heller ingen av 
disse personene på et høyt nivå i hverken politikk eller sosial sammenheng. 

Med andre ord helt vanlige mennesker som gjør dagligdagse ting og generelt er snille og greie.
Det jeg etter hvert forsto var at dette har en sammenheng med karma og sjelen.
Dette har også med oppvåkningen av menneskeheten å gjøre. 

Jeg vil nå forsøke å forklare en del av dette i håp om at det norske folk skal gå sammen om å lage 
en bedre verden. Norge har mulighet til å endre hele verden så alle får det bra. 

Jeg håper at det kan bli vårt felles mål, samtidig med at vi rydder opp i overgrepene som skjer i 
Norge og av den norske stat.

KARMA

Dersom man gjør gode ting for andre, produseres det god energi. 
Jeg benytter ordet god energi om energi som oppstår uten at den inneholder urenheter. 
Med andre ord at det ikke oppstår karmisk gjeld samtidig med at energien lages.

Vår sjel har som en av oppgavene å lære å produsere hvitt lys mens vi er på jorda. 
Det betyr at vi må rense alle energisentre og få de i balanse. 

Den enkleste måten er ved å oppføre seg bra mot andre og holde på med kunst, musikk, dans og 
drama, filosofi, meditasjon, yoga, sport, idrett, forskning og alt mulig som aktiverer og stimulerer 
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oss på gode måter. For hvert liv en sjel lever, vokser sjelen og blir mer avansert. 
Dette fører til at kreftene økes i sjelen slik at den kan lyse sterkere.

Når man gjør noe godt, brenner man opp det dårlige. Det lages med andre ord lys av de dårlige 
energiene som man bærer på. At man gjør mye forskjellig som stimulerer alle kroppens energisentre
er derfor kjempe viktig. Alle energisentrene skal være i balanse for å lage hvitt lys.

De «onde» energiene er de destruerende kreftene. De destruerende krefter påvirker kroppens 
energisentre og fører til negative konsekvenser enten det er fysiske eller psykiske plager. 
Den destruerende kraften har ingen ting med karma energi å gjøre. 
Karma energien er den samme positiv energien, men står i et energi regnskap. 
At man har god eller dårlig karma sier bare om man står i gjeld eller har energi til gode hos andre. 
En person kan derfor ha mye energi, men den kan være «stjålet».

Dersom man gjør noe slemt med andre fyller man seg med energi, men man blir stående i gjeld til 
de man handler dårlig mot. Når man dør må sjelen betale tilbake. 

Dette betyr at sjelen blir fratatt energi den har tatt til seg, samtidig med at sjelen blir satt tilbake i 
evolusjonen og må starte ferden mot befrielse fra et lavere nivå enn den hadde da den startet på livet
hvor karma gjeld oppsto. 

FUNKSJONELL MRI
KUNNSKAPEN OM GODT OG ONDT

Som man ser fra kravet jeg har stilt ovenfor Stortinget, har jeg krevd fMRI test for å sjekke 
aktiviteten for empati i hjernen for de som ansettes til viktige posisjoner i samfunnet. 

Senteret for empati er knyttet opp mot hjertets energisenter. 
Dersom man har lav empati, har man skader som fort påvirker karma gjelden. 
Dette skjer fordi man har problemer med å forstå rett og galt.

De destruerende kreftene gjør at man handler galt, fordi det er skader på området av hjernen som 
bedømmer rett og galt med tanke på omsorg for andre. Har man redusert empati, bryr man seg mest 
om seg selv.

Derom man er utsatt for skadelige hendelser som å se vold, drap og lidelse generelt, får man skader 
på senteret for empati. Dette påvirker igjen kroppen og hjernen. Virkningen er at man raskt begår 
dårlige handlinger selv, som følge av at hjernen beskytter seg ved å kutter energibanene for empati 
for å unngå de emosjonelle smertene. Man rasjonaliserer og forvrenger slik at dårlige ting blir møtt 
med smil, for å distansere seg fra problemene. Dette går så over til likegyldighet for andres 
problemer og man blir mer tilbørlig for å handle galt selv.

Egentlig finnes det ikke noe godt eller ondt slik det også står i bibelen og i en del andre andre 
religioner. Energien er den samme. Det er mennesket som må repareres slik at man ikke handler 
galt. Med andre ord få kunnskapen om rett og galt og derfor forstå at det er skader som fører til 
onde handlinger.

Det finnes negative og destruerende krefter, men det er ingen logikk i disse energiene!
Det betyr at det er mennesket som handler feil og slemt som følge av psykiske skader.
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For å få samfunnet godt, må man hjelpe de syke slik at de får det godt med seg selv og alle rundt!
Fengslene vi benytter idag er ikke egnet for å få innsatte helbredet for skader på hjernen og i 
kroppens nervesystem.

Videre har ikke psykologer og psykiatere på langt nær den forståelsen de burde hatt innen psykisk 
helse, til å behandle slike lidelser. Leger skader seg selv ved å kutte i døde kropper osv under sin 
utdannelse. For å bli psykiater må man være lege først. 

Helsevesenet er så stressende for en lege at det tvilsomt finnes psykiatere som ikke er sosiopater i 
Norge, da de ikke har tid til å studere seg selv. Det vil derfor ikke være naturlig at norsk helsevesen 
anbefaler fMRI som godkjenning for viktige posisjoner. Sosiopatene er jo de som er veldig flinke til
å fremstå rolige og empatiske. Derfor lurer de alle til å tro at de er så snille og gode, samtidig med 
at de støtter seg på hvordan systemet fungerer for å overleve. De bryr seg ikke om rett og galt.

At man derfor benytter forskningsrapportene rundt fMRI for å avklare landets beste er viktig, slik at
man kan hjelpe alle landets innbyggere. Hva legestanden sier, kan man ikke bry seg om på dette 
området!

ÅRSAKEN TIL KRIG OG ELENDIGHET

Det jeg har tatt opp her, er hovedproblemet og årsaken til all elendighet i verden. 
For ledelsen av land, har det enormt mye å si!
 
Som jeg nevnte over, får man fort psykiske problemer om man har mye energi.
Statsleder er et eksempel på personer som får mye energi på grunn av oppmerksomheten de får. 

Når en statsleder sier eller gjør ting som får folk forbanna, så får de energi.
Denne energien er hvitt lys og ligger bare latent uten at de normalt merkes, da de fleste ikke er 
energi arbeidere. 

Problemene kommer ikke til syne før disse personene mister kontrollen over energiene.
Hitler er et eksempel på en leder som fikk nervesystemet ødelagt mot slutten, og han er ikke den 
eneste leder som har gjort grusomme ting og fått slike lidelser. Men folk er individuelle og 
skadevirkningene kan være innen en lang rekke fysiske og psykiske lidelser.

Det mest vanlige er at hjernesenteret for empati dør og det er tomt for aktivitet. 
Hjertet har med sjelen å gjøre. Uten et rent hjerte, blir sjelen uren og energi flyten i kroppen blir 
feil. Samtidig fører det til at man ikke forstår rett og galt og heller får selvdestruktiv adferd.

Når en person ikke lenger har aktivitet i senteret som har med empati, er den normale diagnosen 
innenfor området som går som sosiopati på folkemunne. Dette er kategorien personer som er villige 
til å spille politiske spill uten å bry seg om at en befolkning blir undertrykket som følge av deres 
handlinger. Psykopater har fortsatt aktivitet i empati senteret, men aktiviteten er sterkt redusert.
Til gjengjeld overkompenserer de på andre områder som grådighet og maktbegjær. 
Normalt er aggresjon og lite gjennomtenkt løgn en vanlig del av sykdomsbildet. 
For å bare avklare dette så det ikke er noen misforståelse: Psykopati diagnose omfatter sosiopati, 
men en sosiopat kjennetegnes ved at empati for andre er helt borte. Med andre ord en psykopati 
diagnose med høyt nivå.
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Det de gjør er egentlig ikke ondt. Problemet er at hjerneskadene de har, sørger for at andre blir 
påført elendighet og også får psykiske problemer av dette. Befolkningen må slåss mot de 
destruerende kreftene både fra naturen og fra den dårlige energien som ledelsen gir. 

Dette påvirker og kan gjøre befolkningen fysisk og psykisk syke, slik at man selv står i fare for å 
handle galt. Befolkningen blir forledet og tror at det er iorden å være slem, fordi deres hjerne har 
benyttet forsvarsmekanismer som gjør at hjernen har blokkert ut empati. Når en statsleder har dårlig
moral, smitter det over på veldig mange andre som også faller for fristelsene og slutter å bry seg.

De som undertrykker andre, stjeler livsenergien fra de som blir undertrykket. 
Folk som blir undertrykte er jo ofte ganske så forbannet og dette gir en konstant energistrøm. 
Når vi ser statsledere som gjør slemme ting på TV, så får de energi når vi blir sinte og opprørte. 

Den energien får våre sjeler tilbake, fordi de har skadet oss med sine handlinger. 
Evolusjonen gjør at en sjel får mer og mer energi for hvert liv man er god.
Samtidig står man i fare for å sende seg langt bakover i evolusjonen om man handler galt.
Karma gjeld betales tilbake med renter og derfor gjør de ikke noe ondt. 
Målet er oppvåkning og det vil vi andre få.

EN OND SIRKEL

Skader man andre med sine destruktive handlinger for å få energi, putter man egentlig energien i et 
stort hull som aldri kan bli fylt, for den som utfører handlingene. 

Personen får ofte et sug i retning av det destruktive, som følge av skadene som er påført 
nervesystemet og hjernen i forbindelse med beskyttelsemekanismene. Dette gjør at en del 
statsledere gjør alt for å være ved makten, da suget etter makt i kombinasjon med narsissistisk 
tankegang gjør så de ikke klarer tanken på å slutte.
De føler seg bedre fordi de har makt og kommer i rampelyset. Følelsen av makt drar de videre og 
spillet hvor de truer og herjer fortsetter. Dette ser man blant flere av verdens mektige ledere og det 
kan virke som om enkelte av de, tror de kan bli guder. Men det de gjør er å skade seg selv. 

Det er ingen som kan bli gud slik en del personer ser det for seg. Gud er den sjelen som lagde denne
verden og dette univers. Å få store krefter er mulig, men som sjeler er vi lys vesen og da må man 
lage lys.

Makten som en del søker, vil gjøre at de heller bli til et fast stoff som uran og uten makt til å styre 
energiene selv. Alladin og lampen effekten. Mennesket er levende, men vi er likevel en del av 
evolusjonen som startet med lys. Det er ikke uten grunn at man har den periodiske tabell.

Ser man hva aboriginer i Australia sier om uran, gir det faktisk mening. 
Verdens største forekomst av uran ligger i et reservat som er hellig for urfolket i Australia. 
I følge de bor demonene i uran. Vi som menneske kan bruke uran til både godt og ondt og betyr at 
uranen er i lenker slik som ånden i lampen fra Alladin. 

VISJONER FORTID – OG FREMTID

I mine visjoner har jeg også sett personer som har levd tilbake i tid. 
En av disse var en synsk dame som valgte å gi en statsleder som var ute etter makt, forledende 
visjoner som viste trekk av det denne statslederen ønsket seg. 
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Denne statslederen har spilt ut fra det som denne gode spåkvinnen fortalte. 
Situasjonen man nå står oppe i nå idag, så denne synske kvinnen i sine visjoner. 

Noen vil mene at det å gi falske visjoner er en uærlig handling av en synsk person, men ved å gjøre 
det har det vært til stor hjelp for menneskeheten. 

Jeg legger til grunn at denne synske damen også forsto dybden av hvorfor mennesket er født med fri
vilje. Hun viste også at man må ha alle farger for å lage hvitt lys, og andre ting som gjorde 
handlingen til en god handling. Hun snakket sant, men lot personen spinne sitt som følge av fri 
vilje.

Problemet en del statsledere står ovenfor nå, er at de må vurdere om de skal forsøke å gjøre opp for 
seg. Gjør de det ikke, vil de garantert ha store problemer i sitt neste liv som ikke vil være i 
menneskelig form. Dette vil jeg forsøke å belyse.
Gjennom tidene har det vært mye rar tankegang blant maktsyke personer.
Et faktum er at det er mange på høyt nivå som er veldig opptatt av det okkulte. 
Dette inkluderer energiarbeide som kundalini, yoga og meditasjon, samt seremonier og liknende.

Alle som har gått etter makt på den måten har vært tyranner som helt klart har fulgt de selv 
destruerende krefter. Jeg henviser da til psykologien og dette som går på modne og primitive 
forsvarsmekanismer, samt selv destruerende adferd. 

Selv fra nyere tid har man de som tror de kan leve evig og har stått for autoritær tankegang hvor 
innbyggeres liv ikke har hatt verdi annet enn som stemmer for å vinne valget.

Selv destruerende adferd gjør slik at ledere ofte får vrangforestillinger som gjør at de handler galt 
og utsletter seg selv og andre. Heldigvis er det en leder som får størst problemer selv, som følge av 
hvordan karma fungerer i kombinasjon med tilgivelse.

Det som gir en del personer hodebry, er hva de skal gjøre som følge av fMRI testing.
Tror de på et liv etter døden, så har de alvorlige problemer når de tar en fMRI skann som viser at de 
har ødelagt sjelen ved å gjøre handlinger som ikke har vært så lure. Testene vil for veldig mange 
statsledere vise at de mangler empati og har stått for handlinger som er skadelig for karma.

For alle som følger en god religion er jo målet å bli god. 
Samtidig vet man at det er en del religioner som «selger» tilgivelse på en slik måte at de lar sine 
tilhengere få benytte forsvarsmekanismene som skader hjernen.

I mange religioner er balansen i Yin og Yang viktig. 
Har man klart å drepe et viktig område av hjernen, er også balansen i Yin og Yang veldig feil!

Hjernedød med tanke på etikk, moral, empati, kjærlighet, osv. 
At det gir problemer for en persons evne til å forstå rett og galt, sier seg selv.
Det bør derfor være enkelt for de å forstå at de ikke har egenskapene til å bli gud eller å få 
gudommelig forståelse. 

Realiteten er at det ikke finnes onde guder og makten mange søker vil man aldri få ved å gjøre 
dårlige handlinger. Alt er hvitt lys eller materie. I materie finner man de destruktive kreftene.
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KARMA BITER

For de som har trodd at man kan lukke øynene for elendighet og likevel være i balanse, forstår man 
kanskje også at det må være noe i karma og at det å følge de selv destruerende tankene om å være 
passiv og ikke bry seg, har straffet seg.

De som har mistet empati på grunn av skader uten å ha påført andre problemer, vil kunne ha en sjel 
som fortsatt kan fødes som menneske. De som har gjort dårlige ting og står i karma gjeld, vil ha 
langt større problemer da de må rette opp og sørge for tilgivelse.

De som handler galt får større kraft av å gjøre dårlige handlinger, samtidig med at de sender sjelen 
lenger ned i jord energiene og det som holder mennesket tilbake.

Sånn jeg ser det, er det ikke meningen å bli en sol eller materie for et sort hull. 
Selv ønsker jeg å bli en engel slik at jeg kan få komme inn i himmelriket og da må man ha balanse i
alle solene man har som energisentre. Det er dette sjelen hjelper oss med. 
Sjelen bor i vannenergi og passer på at energisentrene ikke kommer ut av balanse. 
 Man snakker om oppvåkning, og når noe brenner blir det lyst.
De snille og gode har det dårlige inni seg og brenner det for å gi lys til de rundt. 
De slemme putter alt lys de kan få tak i og fylle det store hullet som aldri får nok, fordi det er ren 
energi uten bunn. Når de dør brennes sjelen som er rundt energien de har tatt, og energien føres 
tilbake til de egentlige eiere. 

Dette betyr at sjelen til de som har blitt skadet, får energi som følge av energiene som blir frigitt når 
den slemme går gjennom skjærsilden.

Man kan si at de havner nederst på stigen for å komme opp til himmelen som følge av at energien 
som trengs for å lage lys blir tatt bort. De får ikke sjansen til å forsøke seg som menneske eller 
høytstående vesen før de har bygget seg opp igjen.

EVOLUSJON

Det er slik evolusjonen fungerer for sjeler. 
Handler man galt blir man satt tilbake, samtidig med at man blir løftet fremover når det handels bra.
En sjel er Yin og Yang. Likevel er det kunnskapen om godt og ondt som er målet og da må man 
forstå godt og ondt.

Meningen er å bli en engel så man ikke trenger gjenfødelse. Da får man komme inn i himmelen og 
er med og passer på livet og lyset. Man får evig liv fordi man skaper lys for seg selv og for de rundt 
seg. Vi lever i hverandres lys. Det er dette som er å få en oppvåkning i ekte forstand.

Det man kan si med sikkerhet er at en person som har skadet hjernen slik at senteret for empati ikke 
er i orden. Umulig kan ha innsikten og kunnskapen som en engel trenger.

Som en sol har man kun mulighet for å lyse. Man har enorme krefter, men ingen makt.
Tilsvarende gjelder jorda og jeg viser til Genesis koden som jeg tar opp lenger nede. 
I dette ligger det at sjelen må bestå av flere ting for å bli komplett. 
Komplett ved å ha kunnskap som gjør at man er i balanse fordi det er integrert i kroppen og sjelens 
energisystem.
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Dette blir som Alladin og lampen hvor de som har mye å lære blir satt til å lære i sitt eget fengsel. 
Riktignok kan man også være en sol eller en jordklode av godhet, men jeg går ikke i dybden på 
dette nå. Kort fortalt er hvert energisenter fargene man også har i forskjellige soler. 

Å bli renset i en sol for å brenne karma, er ikke en ønske situasjon. 
Man ønsker å ha kontrollen over hele spekteret. 
I det ligger det at hver av energisentrene har sin farge og at de i kombinasjon blir hvitt lys.

VIKTIGHETEN AV AT MENNESKEHETEN KOMMER VIDERE

For mennesket er det viktig at vi kommer videre ved å våkne opp.
Vi må få den oppvåkningen som religioner har snakket om gjennom tidene.

Det viktigste er at man forsøker å gjøre gode ting mot alle rundt seg.
Å jobbe med energier slik jeg har gjort, er ikke å anbefale. Smertene som man får kan være 
uutholdelige. Dersom man ikke er veldig god og ren, vil energiene fort gjøre slik at man får store 
psykiske problemer. 

Det viktigste er derfor å forsøke å lage en så god verden som mulig, slik at alle får den omsorgen de
trenger. Man må få slutt på all elendighet i verden så man har samhold og global trygghet.
Dette er målet for Gjør Det Selv verkstedene.

Det viktigste er å finne en man kan ha ren kjærlighet ovenfor. Det er mange som snakker om 
tvillingsjeler. Å finne den personen man kan ha helt ren kjærlighet ovenfor er viktig. Tantra går for å
være den raskeste veien til oppvåkning. Problemet er at folk benytter begjær og dyrisk trang i stedet
for å finne ren kjærlighet. Det er ren kjærlighet man skal lage, da dette er hvitt lys og inneholder 
kraften til alt. Eneste begrensning for hvor langt man når, er hvor rene energisentrene er.

GENESIS KODEN – RELIGIONENE HØRER SAMMEN

Mitt ønske er å ha et mest vanlig liv hvor jeg kan ta meg av mine barn og lage et godt lokalsamfunn.

For å slippe å ha alt for mange spørsmål senere, velger jeg å vise at religioner hører sammen. 
Samtidig viser jeg hvordan man kan finne veien til Edens hage ved hjelp av det som står i Genesis. 
Målet er å vekke nysgjerrigheten slik at alle begynner å filosofere for å finne meningen med livet og
verdien av livet. Gi dere en mulighet til å forstå godt og ondt, slik at dere kan bli komplette.
De som er nysgjerrige på filosofenes sten, vil ha nytte av dette.

Genesis er sentral for Jøder og Kristne da det er selve skapelseberetningen. 
Men like fult vil jeg vise at det er en veiviser for alle som holder på med energier og kjenner til 
chakrar, kundalini, medisin symbolet, Yin og Yang osv. 

Problemet er at man ikke har forstått koden, og hva som egentlig ligger bak det som er skrevet.

I Genesis kapittel   1-  3   beskrives menneskets energisystem og det er gitt kode for hvordan man kan 
finne tilbake til Eden. Alt er skapt i guds bilde. Derfor opptrer alt på lik måte lag på lag. 
Energiene går igjen i hverandre på samme måte i alle nivåer. Dette er vanskelig å se uten stor 
forståelse for mye forskjellig fra vitenskapen, religioner og historie.
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Jeg vil forsøke å vise at religioner hører sammen. Man har sittet med forskjellige brikker og 
kranglet, fremfor å legge brikkene sammen i det store puslespillet.

For å forstå alt fult ut, må dere studere og filosofere en god del. 
Jeg vil vise til en del ting som kan hjelpe. Det betyr at jeg gir de ledetrådene som jeg antar er best 
for at andre skal bli i stand til å forstå sammenhengene.

VIKTIGE EMNER:

De viktigste tingene man må studere ligger innen Genesis kapittel 1-3, Yin og Yang, chakrar og 
kroppens energisystem, samt Emerald Tablet. Jeg vil trekke frem et par viktige ting å starte med, 
men overlater det å studere betydningen av energisentrene i kroppen til hver enkelt.

Emerald Tablet er oversatt på en rekke måter. Likevel er ikke forskjellene med tanke på oversettelse
av stor betydning. Man kan godt lese de forskjellige etter som man ønsker. 
Selv gir jeg gir bare en ca referanse under.

«The meditation of One». Dette refererer til Gud. 
I dette ligger det celledeling og at det lages sjeler som følger samme oppbygning som gud. 
Våre sjeler er født i guds bilde og meningen er at man skal utvikle seg i den retningen.

«As above, so is below. As below, so is above.» refererer til at alt følger det samme mønsteret helt 
fra gud og over i alt som eksisterer. 

De samme prinsippene gjelder i energikroppene vi har, jorden, sola og mennesket, universet og 
forholdet til gud og himmelen, osv. Energisystemene har en lik oppbygning og tilhørighet i alle 
energisystemene til legemer hele veien. 

I Genesis kan Eva også forstås som hele universet – moder univers og er alt som har sjel med 
feminin energi. Alt av sjeler som har hovedvekt av maskulin energi er Adam. 
I dette ligge det at en sjel kan bli født som både mann og kvinne som menneske.

Mennesket har både maskuline og feminine energier, da vi er skapt i guds bilde.
Forskjellen mellom oss og mye annet, er at vi er i stand til å forstå forskjellen mellom godt og ondt, 
for så å integrere i sjelen at det ikke finnes godt og ondt for å kunne lage hvitt lys som er ubetinget 
kjærlighet. 

De fleste må nok beregne en del tid på å forstå dette, og det kan være lurt at man sitter å studerer 
dette sammen med andre så man kan diskutere og hjelpe hverandre.
Det beste for å forstå helheten er ved å åpne for synske evner. 

Jeg skal likevel forsøke å forklare så godt jeg kan:

KNEKK GENESIS KODEN

I Genesis 1-3 har man skapelsesberetningen og det snakkes her om kunnskapen om godt og ondt, 
elvene som går fra eden, osv. 
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Dette er egentlig en beskrivelse av Himmelriket, Eden, vårt univers og energi systemene. 
Men det er skrevet på en gammeldags måte hvor man benyttet symbolikk på en måte som man ikke 
forstår i dag. Det vises også et skritt i evolusjonen i hvert av kapitlene.

Det er mulig det ble skrevet som kode for at man ikke skulle forstå dette før man kom til 
oppvåkningen av menneskeheten.

Det man må se på er at Gud først skapte himmelriket og Eden i Genesis kapittel 1. 
I kapittel 2 skapes sjelene i Eden.
I kapittel 3 blir mennesket kastet ut av Eden for å lære kunnskapen om godt og ondt.

I Emerald Tablet står det «As above, so is below».  
Kombinasjonen som kapittel 1-3 i Genesis gir, viser egentlig dette ved at det zoomes inn og ut på 
forskjellige nivåer. Himmelriket – Eden – Jorden.

Himmelen er lik med denne verden, med andre ord ganske så mye luft. 
I overført betydning er det ubetinget kjærlighet, da luft er symbol for kjærlighet og det liv 
bringende. Våre kropper blir som en form for sjelenes avatar hvor sjelen kan utvikle sine 
energisentre i takt med evolusjonen. 
I sentrum er hjertet som er energisenteret for luft: Ubetinget kjærlighet til livet.

I Genesis kapittel 2 skapes Eden i himmelriket. 
I Genesis kapittel 3 skapes vårt univers og tas ut av Eden som en kopi. 

I Eden blir liv skapt og her ble den feminine og maskuline energien plassert som to motsetninger. 
Eden er en verden som er som vår, men er parallell. Det er her sjelene skapes i guds bilde og gis liv. 
På jorden blir sjelene unnfanget i forskjellige liv og får sin identitet uten at man har tilgang på de 
krefter som ligger tilgjengelig i Eden.

Gud er alt og har ikke et kjønn slik vi har. Likevel er begge deler en bestanddel av Gud på lik linje 
med at vi har feminine og maskuline sider. «From det meditation of the one» er slik dette beskrives 
i Emerald Tablet. Sakt på en kort måte ønsket ikke Gud å være alene og igangsatte celledeling hvor 
sjelenes oppgave er å utvikle seg på samme måte, men med egne identiteter.
Målet er å hele tiden lage nytt liv slik at det er en utvikling, samtidig med at himmelriket blir 
beskyttet mot primitive livsformer som kunne ødelagt alt med kreftene.

I Genesis kapittel 3 syndes det ved at og menneskets sjeler har kommet på et slikt nivå at vi 
begynner å lære godt og ondt. Vi må derfor tas ut av Eden frem til man har forstått og er verdig. 

Slangen skaper Cheruber i oss, og flammesverdet skal sørge for at mennesket må være verdig før vi 
slipper fri. 

Orouburo er et navn på slangen som sirkler rundt alt liv og alt i vårt univers, inkludert vår sjel.
Slangen som snirkler seg rundt alt, finner man også igjen i Norrøn mytologi som midgarsormen. 
Det gjør man også med livets tre, som fra Norrøn er Ask.

Adam og Eva bør egentlig anses som sjeler skapt i Eden for å skape sjeler. 
Sjelen skapes fra jord energi og bor i vann energi. 
Dette er de to laveste energisentre (chakra) i kroppen. Vann er en feminin energi.
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Jorda består av «jord og vann» - moder jord. Solen regnes som fader og har ild energi.
Ild energien er maskulin energi.

Det er først i Genesis 3-21 at sjelene fikk menneskekropp. Dette ble gitt for å utvikle våre sjeler 
som hadde kommet til et punkt hvor vi følte oss «naken» og i kombinasjon med at vi ikke var rent 
gode som følge av at vi ikke forsto godt og ondt / positivt og destruktivt.
Som det står hadde man spist av det forbudte tre som ga kunnskapen om godt og ondt.
Med andre ord må sjelen utvikle seg ved at motsetningene som opptrer i det maskuline og feminine 
energiene i kombinasjon med jord, gir oss kunnskapen om godt og ondt.

Det finnes enorme mengder med forskjellige energier selv om alt er lys med forskjellige frekvenser 
og tiltrekningskrefter. I Genesis omtales alle energiene som alle trærne som ble plantet i Eden. 
I vår verden har alt av atomer sin energi og lys frekvens. 

Med andre ord mineraler, gasser, faste stoffer, etc. 
Men i Genesis symboliseres alt som trær som plantes da det sikkert var enklere enn å forklare om 
atomer osv. 

Det var de destruktive energiene vi ikke skulle ta av, da det gjør slik at man må lære kunnskapen om
godt og ondt. Samtidig står det i Genesis at gud også har dette og er en del av gud. Onyx.

Kunnskapen om godt og ondt gjennomsyrer egentlig alt. 
Dette er energier som også er plantet i sentrum av Eden sammen med energien for livet – livets tre.
Yin og Yang er symbolikken for både godt og ondt, feminint og maskulint, kaldt og varmt, etc.

ELVEN FRA EDEN – ENERGI SYSTEMET

Elvene er energibanene som går mellom energi sentrene i kroppen og sjelen. 

Genesis kapittel 2 fra strofe 10 og utover:
Fra Eden går elven som forgrenes til fire hoder.
Det første er landet med gull som er godt. Det inneholder også onyx og bdellium.
Dette symboliserer hjertets energisenter. Gull er symbol for kjærlighet, onyx er kunnskapen om 
godt og ondt og regnes som filosofenes sten. Bdellium er sjelen og det åndelige.

Kildene blir også omtalt som hoder og er energisentre i kroppen. Disse energi-elvene er luft, ild, 
vann og jord, som representeres av de 4 nederste energisentre. (Chakrar) 
Det som er viktig å forstå er at hele elven går gjennom hjertet, men forgrenes slik at det totalt er 4 
kilder som kommer fra Eden. Vi mennesker skal blande disse for å lage og forstå godhet, i 
kombinasjon med at vi må vite at det ikke finnes ondskap.

Hjertet er luft-energi og er det første energisenteret som står i midten. (3 over og 3 under)
Som jeg her skriver, sier Genesis at hjerte er det første energisenteret etter Eden.
Dette er nytt med tanke på andre energi systemer. Normalt er oppfatningen at hvert energisenter er 
selvstendig og at de skaper sin egen energi eller henter de direkte fra kilden. 

I kundalini systemer er det vanlig at det jobbes med chakra nr 2 nedenfra (Vann) for så å gå via root 
chakra og deretter oppover. Det Genesis sier er at alt springer ut fra Eden og til hjertet, for så å 
fordeles videre til de 3 nederste energisentre. Resten av energi sentrene er vi ansvarlig for å tilføre 
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energi til ved å omdanne energiene i luft, ild, vann og jord på en måte slik at vi får vår egen gode 
identitet.

Onyx stenen er kunnskapen om det «onde», eller de destruktive energiene i slangene fra medisin 
symbolet. Det står så at mennesket ble kastet ut av Eden når mennesket syndet og det fremstår som 
onyx ikke er tilgjengelig. Men det er hva vi skal lære her da vi ikke forstår hvordan det skal brukes  
for å lage energi. Hvordan man lager lys av mørket.

Dere ser her hvorfor filosofene og alkymistene forsøker å finne/lage filosofenes sten og hvorfor en 
del av de har gjort veldig onde ting i forsøket. Det er forståelsen av godt og ondt, slik at man blir 
verdig som egentlig er målet.
 
I dette ligger det også gudommelig kraft. Men systemet gjør slik at personer som ville ha misbrukt 
kreftene ikke bli verdige. Man får jobbet med energiene, men kreftene utenfor Eden er svake for å 
beskytte himmelriket. Når energisentrene i kroppen er renset for alle negative krefter, har man ikke 
ønske om å handle galt. «Slangen har ikke makt til å lure en til å gjøre gale ting, da den ikke har 
tilgang til energisentrene.» 

De som har handlet galt for å lære slik en del «onde» personer gjør, skader seg selv da de 
destruktive energiene gis til kjenne når man dør og sjelen skal gjøre opp regnskapet.

Onyx stenen eller filosofenes sten om man vil kalle den det, er egentlig kunnskapen om alt og 
kraften til alt, da det er motsetningen som gjør at man kan forstå. Et rent hjerte trengs til dette, slik 
Genesis også indikerer ved at slangen skal bite til vi har renset oss med flammesverdet.

Men ting er mer avansert enn som så, fordi det er ekstremt mange nivåer. 
Og det er jo bra så ting ikke slutter selv om man forstår det som jeg skriver her. 
Er ikke så mye vits i å leve eller eksistere, dersom man vet alt og kan gjøre alt.

Veien går videre i det uendelige og gjør at livet alltid består. 
Derfor kan man også få evig liv om man ønsker det og jobber for det. 
Sjelen må bli så avansert og ren at den får lov til å være i Eden og ikke trenger å gjenfødes i levende
vesener for å lære. Men man må være rent god for å være verdig. Dette må være integrert i 
energisystemet og således også i sjelen slik at den ikke er syk.

Det er derfor man jobber for å bli så god man kan mens man lever.
Eden er slik som jorda, men uten lidelser og nød som følge av at man allerede har den kunnskapen 
man trenger for å være rent god. Da får man også krefter som gjør at man kan skape, og jobber for å
hjelpe livets tre med å vokse slik at livet alltid fortsetter.
 
Dette er englenes jobb.

FILOSOFISKE VERDIER

Filosofenes sten, Onyx, gull, bly etc er bare filosofiske verdier for å hjelpe tankeprosessene slik at 
man får forståelse av noe som egentlig er abstrakt / åndelig og energi relatert.

Gull er renhet slik som luft, men i solid form. Dette er grunnen til at man må ha en oppvåkning med
hjerte, da hjertet er det viktigste for å vise veien til guds rike. Uten et rent hjertet kommer man aldri 
til Eden som er på begge sider av energien og som er guds rike. Ubetinget kjærlighet kan derfor 
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omtales som luft, oksygen, gull, med mer. Begrepene benyttes ut fra situasjonen man benytter 
uttrykket i.

Men man må huske på at vi som sjeler aldri har vært i Eden og på et slikt nivå at vi har hatt 
kunnskapen om godt og ondt selv. Sjelen ble skapt av jord og bor i vann.
Ser man i Genesis så kommer alt fra Eden. I dette ligger det at både jord energi og vann energi 
kommer fra Eden. Energisystemet i dette universet gjorde slik at livet oppsto og sjelene kunne innta
liv og skape en evolusjon for sjelene og for alt i universet. 

Vann består av hydrogen og oksygen. Oksygen er også i luft og trengs for å lage ild.
Jorda er karbon og mineraler. Det som trengs for å utvikles har vi i disse elementene. 
(Luft, ild, vann og jord.)

Luften/kjærligheten sørger for ren forbrenning i energi sentrene.
Det er på jorda vi får vår personlighet, samtidig med at vi utvikler energisentrene til sjelen.
De som handler galt på jorda, vil ikke få innpass i Eden fordi man ikke er utviklet nok i 
energisystemet. Samtidig er det når systemet er rettet opp at man produserer energien som gjør at 
man kommer inn i Eden, samtidig med at man er her i verden. Eden går også parallelt.

Som menneske må man åpne de 3 øvre og 3 nedre energi kildene med hjerte, Slik at man får 
komme til Eden/himmelen. Sjelen får nye sjanser helt til man til slutt får evig liv, eventuelt at sjelen 
velger å avslutte som følge av for stor karma gjeld.  

Big Bang er en full reset av alle karmiske bånd. Det beste for en sjel er å forstå ting før man blir 
renset i en slik prosess. Med et rent hjerte kan man få balanse i alle de 6 andre energi 
sentrene/hodene. Dette er med andre ord balansepunktet mellom Yin og Yang, samt forståelsen av 
godhet med hjertet slik at man holder det dårlige borte ved å rense det ut av kropp og sinn.

Flere steder i Genesis står det øst for Eden. Eller mot Øst.
Dette symboliserer bare at det er noe som går rundt med samme retning som solen eller motsatt vei. 
Solen går opp i øst og ned i vest. Energiene er flettet rundt kroppen og det er en spiral.
Tenk dere DNA og double helix. 

Det man sa var f.eks at den maskuline energien går fra øst mot vest slik sola går rundt jorda.
Hvert energisenter kan ses på som soler som spinner rundt i sin retning og energi elver følger 
retningen. 

De 4 elvene springer ut fra hvert av de 4 nederste energi sentrene. Landet med gull (hjertet) må 
derfor være i balanse for at alt skal bli fruktbart og skal lede de 3 nederste energisentrene. 
Det er derfor ingen rotasjon i hjertet slik de andre energi sentrene har, da alle energier går via 
hjertet. 

Hjertet er som nevnt luft og må være i balanse for at det feminine og maskuline skal være i balanse. 
Genesis 2-8 viser at den maskuline energien roterer med solen, mens Genesis 2-14 viser at den 
feminine energien går mot solen. 

Dette er med andre ord Yin og Yang i følge Østens filosofi og i mange religioner. 
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FLAMMESVERDET

I sentrum av elven går livets tre og også kunnskapen om godt og ondt. 
Elven kommer fra Eden og gir energiene til våre energisentre.

Livets energi blir beskyttet med det flammende sverdet som det fremkommer i Genesis 3. 
I det ligger det at det gjør vondt å bruke av kraften om man ikke er fri for alle urenheter som ligger i
kunnskapen om godt og ondt. Dette gjør også slik at man har smerter som følge av nervesystemet.

Kundalini er det samme som det flammende sverdet, men er navnet fra en annen kultur.
Dette er både feminin og maskulin energi, men omtales ofte som kun feminin energi.
Dette er på sett og vis riktig, men som jeg vil vise, skal det ikke være slik og skyldes at man ikke 
har sett helheten. Kundalini kan også forstås som det negative som er i oss og skal ut av kroppen 
ved at det går opp og ut av hodet. Det negative her er feminin energi. Begrepet benyttes forskjellig i
energisystemene og folk har forskjellige oppfatning. Hvitt lys får man når den feminine energien er 
ute av senteret for søylen. Vi består likevel av Yin og Yang.

Sjelen binder energiene våre sammen så vi har vår egen identitet.
Vann er også symbolet for det eteriske og liv-bringende i hydrogen og knyttet mot sjelen. 
Ild er den maskuline energien. 

Drivkraften for begge er oksygen.
Vann består av hydrogen og oksygen og jord elementer brenner normalt ikke uten oksygen.
Brennes karbon forbindelser, blir det normalt CO2, hvor oksygenet inngår slik som det gjør i vann.
Hydrogen og oksygen brenner også, og sluttproduktet er vann H2O.

Det jeg her viser er at både den feminine og maskuline energien er med og brenner i kundalini 
energien, som også er flammesverdet. Kraften får de begge fra oksygen som har med ubetinget 
kjærlighet å gjøre. 

Sjelen utvikler seg ved at den maskuline energien benytter kjærlighet (oksygen/luft), for å forbrenne
traumene (karbon/mineraler).Vann oksiderer bort urenhetene og renser og ivaretar sjelen.
Dette er prinsippene for Yin og Yang – de feminine og maskuline energier som fører til utvikling, 
ved at man kan lære kunnskapen om godt og ondt.

At man har gull som symbol i forbindelse med hjertet, er fordi gull ikke kan oksidere eller brenne 
med oksygen. Gull tåler med andre ord ren kjærlighet. Målet er å ha en kunnskap i sentrum av 
sjelen, slik at sjelen blir som gull med tanke på karbon og forbrenning. Målet er å lære kunnskapen 
om godt og ondt, så sjelen kan gå videre i utviklingen og tas inn i Eden som en engel. 

«Vi kan spise av alle de andre trærne også.»
Det som sies er at vi må lære av forskjellige energier for å få vår egen identitet. 
Med filosofiske ord trenger sjelen å være en «legering mellom forskjellige metaller og mineraler» 
for å få sitt særpreg. Sjelen må bli som gull slik at vi tør å stå naken i Eden, samtidig som vi også 
må ha kunnskapen om det dårlige ved at vi har det, men vet bedre enn å bruke det dårlig.

Det er hjerte som skal vise vei og energien til hjertet er luft som bryter ned alt dårlig som kommer 
av det  negative i jord. Slangen som biter oss i leggen og holder oss her.
Men man må huske at ting normalt ikke brenner uten oksygen, og at rusting og forvitring oppstår 
ved at oksygen bryter ned i forbindelse med at hydrogen frigis fra vann.
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At hjertet må være rent for å få kontroll på sverdet gir derfor god mening.
Vår sjel er jo vår identitet som følge av det vi har opplevd og gått igjennom fra sjelen ble skapt.
Vår reise for å forstå kunnskapen om godt og ondt for å bli verdige, ved at vi forstår hvordan vi skal
endre det dårlige til godt. Mørke til lys.

En del hevder at kundalini er varme som kommer nedenfra og går opp.
Dette er bare en av sensasjonene man kan oppleve. Det som er viktig å forstå er at veien er 
forskjellig for oss alle og det går i forskjellige epoker og faser. Vi har forskjellige sjeler og gjør at 
noen vil kjenne kulde som jobber mens andre kjenner varme, vått og tørt, osv. 

Det smarte er å gå til noen som kan hjelpe deg å få igang energiene slik at du kan jobbe med de selv
ved bønn eller bruk av symboler. Å dra til personer som sier de kan gi synske evner eller andre 
evner forbundet med enkelte energisentre, er ikke å anbefale. Det er bedre å få opp energinivået og 
så be om å bli vist veien på egenhånd. 

CHERUBENE

Cherubene er de destruktive kreftene og sitter i alle traumer vi får. Men de er også de positive 
affirmasjoner og godhets følelser. Disse sitter festet både i energisystemet og rundt om kring i 
kroppen som organ, muskler, sener, huden, osv.

Fra vitenskapen ligger noe av dette under body memory, men man har ikke klart å bevise det med 
fysiske bevis. Likevel dreier hele psykologien seg om å rette det mentale, slik at man får rettet opp i
fysiske og psykiske problem/lidelser/adferdsmønster. 

Vitenskapen har statistikk som viser at det er faktiske sammenhenger. Problemet er at man ikke har 
fysiske ankepunkter for å stadfeste dette vitenskapelig. I utgangspunktet kommer allergi, fysiske og 
psykiske sykdommer, kreft, hormon forstyrrelser, osv fra traumer og urenheter i sjelen som må 
renses ut.

Man kan se på Cherubene som engler og demoner, da energiene forbindes til både positive og 
destruktive energier. Dette er med andre ord de fysiske knutepunktene for hvor en skade setter seg, 
men også godhets følelse, lykkerus, osv.
Dette er hva det flammende sverdet/kundalinien slåss mot eller styrker når det jobber seg gjennom 
kroppen og våre energisentre for å rydde opp. Cherubene gir eller tar energi fra våre energisentre og
kan ses på som klebeånd/parasitt/demon, eller en hjelpende engel. 

Synske personer kan ofte få opp kreftene med tilhørende visuelle bilder av energien. 
Dette er direkte knyttet opp imot kunnskapen mennesket skal lære. 
Sjelen må være fri fra det negative og bygd opp med kun positivt. 
Vi lever i hverandres lys.

Dragningene man kjenner mellom godt og ondt er fra sjeler i forskjellige stadier fra sjele-verdenen 
og Eden. Man skal lytte til de gode og ikke de destruktive. Med andre ord er det englene man skal 
lytte til for ikke å bli dratt ned og holdt tilbake av primitive sjeler som ikke har gått videre.

Yin og Yang, varmt og kalt, vått og tørt, sykt og friskt, liv og død, osv er kun motsetninger som får 
oss til å forstå godt og ondt ved at motsetningene gir oss arr i energisystemet dersom det er kraftige 
påvirkninger. Er det gode ting som skjer, er også det med oss resten av livet og som kraft i sjelen.
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Både gode og dårlig energier fester seg med andre ord til energisentrene, samt rundt i kroppen.
Dette er en del av læringen en sjel må mestre når det gjelder å rense og styrke seg.

Det som står i Genesis er at mennesket hadde klart å nå livets energi uten forståelse og det ga 
ondskap i himmelriket. Derfor ble sjelene til mennesket kastet ut frem til man har lært. 
Med andre ord stoppe gjenfødelse prosessen. Slutt på at vi slår slangen i hodet, mens den biter oss i 
leggen for å holde oss tilbake.

I bibelen står det også om den fallende engel. Man er en fallen engel og skal bli en engel ved å bli 
verdig. Dette er egentlig bare en annen måte å si det samme på. 

Det er urenhetene i sjelen som skal renses enten det er karma gjeld eller er skader fra inneværende 
liv og tilhørende kunnskap man skal lære. Flammesverdet passer på at vi ikke kommer til Eden før 
vi er fri fra all karma gjeld og har en sjel som vi tør å vise oss nakne i Eden med.
Med andre ord en identitet vi kan stå for, samtidig med at vi er fri for karmagjeld og ikke er psykisk
syk slik at man ville misbrukt kraften med forsett, eller uhell.

SJELENS EVOLUSJON

Sjelen har lagret hvordan energisystemet vårt er. Dette er forbundet til vannenergien/feminine.
Personlighet vil derfor være ganske så lik i forskjellige liv, så lenge man ikke er utsatt for store 
traumer. Men det å bli født er en traume i seg selv, slik mye annen læring er.

Det man må huske på er at det er forskjell i graden av oppvåkning og evolusjon. 
Mennesket har hele tiden utviklet seg og kommer fra havet på lik linje med andre pattedyr.

I Genesis kapitel 2 og 3 har man kodet inn energisystemet og det er det sentrale i fortellingen.
Meningen er å fjerne alle traumer vi har i kroppen, samtidig med at man styrker hjertet som står i 
midten av energisystemet. Man må også få forståelsen av godt og ondt, samt bryte forbannelsen ved
å ta kontrollen over sverdet. Sverdet må gå gjennom oss uten motstand, slik at vi kan passere.

Er man fri for karma gjeld og traumer, kan ikke flammesverdet skade oss eller holde oss tilbake 
fordi vi ikke lenger har noe å skjule.

I Genesis kapittel 1 står det om dagene og hva som skapes frem til dag 6. 
Studerer man dagene og hva som skapes, ser man at dette korresponderer med de forskjellige 
chakra, men med en vri. 

Det som står viser hvilken energisentre som trengs for de forskjellige aspekter av denne verden. 
Dette er formet som et uendelighetstegn i symbolikk.

Dag 1 settes yter rammene som energisenter 1 og 8 – jord og himmel.
Morgenen dag 4 var: jorden, vannet, ilden og luften, dag og natt, sesonger osv blitt til.
Samtlige av energiene for symbolikken ligger i de 4 første chakra. 
Dette er hva som trengs for at liv kan oppstå, og dag 4 begynner livet i Genesis.

Evolusjonen forsetter for hver dag som går gjennom Genesis kapittel 1 og 2.
Dag 7 går på at alle 7 chakrar er skapt i mennesket. 
Gud hviler da, fordi vi har fått fri vilje og skal selv lære kunnskapen om godt og ondt!
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Vi har enda ikke kommet til morgenen dag 8, hvor gjenforeningen skjer og Eden er tilgjengelig for 
mennesket. DNA helixet er ikke komplett som et åtte tall med tanke på evig liv da vi må forstå jord 
så det blir integrert i energisystemet for å lage hvitt lys.

Vi må gi slipp på jord ved at onyx blir til vår egen jord, så vi har kunnskapen om godt og ondt i oss 
selv. Vår jobb er å komme til dag 8 for egen maskin, slik at vi får evig liv.

PSYKOPATI / SOSIOPATI OG CHERUBER

Det er egentlig ikke noe ondt, men noe sykt som man må gi hjelp.
Dette ser man også ut fra fMRI som klart og tydelig viser at det er skade på hjernen hos de med 
empati problemer. De handler galt fordi de har skadet hjernen.

Det sosiopater og psykopater har gjort er å fjerne cherubene som sier fra om de har gjort noe galt, 
uten å forstå bakgrunnen. De har fjernet både Yin og Yang i forbindelse med kunnskapen og således
tatt vekk det som skal rense sjelen. Empati har med kjærlighet – oksygen/luft å gjøre.

Resultatet er at det heller ikke blir energiflyt til hjernens senter og energibaner for empati. 
Det er vanskelig å oppdage da det ikke gir sykdomstegn slik andre skader og sykdommer gjør, men 
avspeiles kun i adferd og oppførsel. Både positive og destruktive energier mangler og aktivitet 
uteblir i energibanene for empati. I stedet går energiene i andre baner som gir illusjoner.

Psykopater har aktivitet i empati områdene, men den er redusert og fører til overkompensering 
innen andre områder. Det viktigste er å utvikle hele hjernen, slik at alle sentre i hjernen jobber 
optimalt.

At det ikke blir tilknytninger til det destruktive, kan ses på som en pakt med djevelen. 
De slipper plager og kan ha lange liv, men utsletter sin sjel samtidig da det ikke er noe som forteller 
de når de handler galt. De har forvist «engelen» og «djevelen» bryr seg ikke.

Sosiopater har normalt heller ikke frykt, da også dette er fjernet. Dette gjør at aggresjonen er lav 
eller fraværende, da disse er nært knyttet sammen. Det er selvdestruksjon det som gjøres i henhold 
til psykologien. På tross av at intelligensen ofte er høy hos sosiopater, har de ikke læremekanismene
som skal gi de sperrer med tanke på selvutslettelse. Energien de stapper i seg er jo hvitt lys, 
problemet er at sjelen deres ikke har sjans til å håndtere slike krefter og de skader seg selv.

Dette fører til kalkulerte avgjørelser, men ofte med primitive drivkrefter. 
Med andre ord gråter de ikke over spilt melk, men gjør nye trekk i sitt spill.
Har de lært etikk og moral, vil de følge dette og de fremstår som etiske mens de manøvrerer seg 
frem. Adferden og nervesystemet gjør at de lykkes på skolen og ofte får høye posisjoner i 
samfunnet. Vanlige yrke og stillinger er i legestanden, leder i religiøse samfunn, militæret, 
E-tjeneste, dommerstanden, politikken, forskning eller andre viktige posisjoner.

De tenker klart på mange områder, men Eden vil de aldri finne. 
Hjernen har blitt kynisk og de ser kun falske veier enten det er rikdom, makt, status, berømmelse, 
gudestatus, osv. (Luftslott) I et system hvor etikk og moral ikke er tellende, vil de heller ikke ha 
grunnlag for å benytte etikk og moral. Kynismen trer frem. 

I Norge ser man dette godt fra elitens måte å håndtere verdispørsmål som går på omsorg og 
nestekjærlighet. De har ikke lenger noen som holder de på plass. Psykiatere er leger som har kuttet i
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døde kropper og gjort mye som raskt kan føre til empatibrist, før de får sin tittel. 

Når disse får et stort ansvar for å avklare hvem som er frisk og ikke, gir det store problemer når de 
velger å ikke gjøre noe, når psykisk syke ledere kommer til makten. Politikere bevilger penger og 
de ledende psykiatere jobber ved universiteter som trenger penger. Dette er en av mange grunner til 
at dagens system har forfalt og at psykisk sykdom ikke bli omtalt slik det burde ha blitt gjort. 

For dommer standen er dette også et faktum. Jurister som har falt for sitt eget spill og justis.

Psykopater har redusert empati. 
Problemet her er at det ofte oppstår over kompensasjon innen frykt i forbindelse med egen 
emosjonell smerte. Dette gir aggresjon og forskjellige former for markant adferd og fører til at det 
er enklere å oppdage denne gruppen fremfor sosiopater. De er opptatt av å lage fasader for å fremstå
som prektige eller mektige. Dersom personen ikke er i kriminelle og voldelige miljøer, gjør dette 
ofte det vanskelig å forstå at personen er psykopat for andre utenforstående som kun ser smil og en 
fin fasade.

Psykopater har ofte et maktforhold ovenfor nære personer som gjør at de må gjøre slik psykopaten 
krever. Videre vil psykopaten alltid legge skylden på sine ofre, eller legge til rette for at ofre ikke 
skal bli hørt om de forteller om problemene. Advokatyrket og psykopati er helt normal 
kombinasjon.

Overgripere i trossamfunn, sport og idrett, politikken og forskjellige makt posisjoner, har normalt 
redusert empati på tilsvarende måte som harde kriminelle i høyrisiko fengsler. 
Psykopatene er helt vanlige i politikken på ytterkantene, enten det er nasjonalister eller andre 
former for radikal opptreden som bunner i empati brist og manglende nestekjærlighet.
Sosiopatene følger disse blindt om de kommer til makten, da sosiopatene spiller alle spill, men 
normalt holder de seg i trygge posisjoner og lager et nettverk. Primært har de høyere intelligens enn 
psykopater, da nervesystemet fungerer på en slik måte at det ikke påvirker tankegangen i samme 
grad. En psykopat har normalt høye verdier av stresshormoner som påvirker læring og tankegang.

Oppvekstforhold og miljø er avgjørende for hvordan de fungere sosialt som voksene. 
De fleste lever tilsynelatende vanlige liv, men mange havner også i kriminelle miljøer med vold og 
rus. De som er aggressive i politikken og har primitiv adferd som rasistiske holdninger eller 
tankegang hvor makt skal benyttes for å slå ned på problemer, er normalt sett psykopater. 

Sosiopater er på den andre side flinke til å unngå problemer ved å ikke uttale seg før media har sakt 
sitt. Når de vet hva de er best tjent med, kommer de med gode og velformulerte uttalelser. 
Dessverre gjør empati brist det slik at politikken disse står for, ikke er til folkets beste. 
Maktspill eller tanken for hva som er best for seg selv og sitt nettverk, ødelegger for samfunnet ved 
at de velger å dekke over for ting som burde vært slått ned på.

Å behandle sosiopati og psykopati er vanskelig, men ikke umulig. 
Det viktigste er å være i en rolig situasjon hvor man har alle behov dekket. 
Helst i naturen med masse frisk luft og uten stress. Viljekraften til å endre seg er det viktigste. 
Likevel er det viktig at samfunnet legger til rette slik at de kan få et godt liv uten at de må ty til 
ekstreme virkemidler. Fengsler er ikke egnet for å rette opp redusert empati, og sørger heller for at 
sirkelen fortsetter. 

Velger de selv å jobbe aktivt for å vekke empatien, vil de kunne gjøre dette med energiene og 
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eventuelt stamcelle terapi. De må selvfølgelig rette opp eventuell karma gjeld dersom de ønsker å 
komme videre. De er fortsatt i gjenfødelse syklusen så lenge de forsøker å gjøre opp for seg. 

Det betyr at dersom de jobber for det, vil de kunne få rettet opp alle problemene de ha skapt i dette 
livet. Enten klarer de det i dette livet eller, så legger de grunnlag for å klare det i det neste livet ved 
å lage en bedre verden hvor de da kan vokse opp i fred og under gode forhold.

OUROBOROS

I Genesis 3 snakkes det også om slangen som får et bånd som ikke kan brytes til «kvinnen».
Dette er den såkalte Ouroboros slangen som biter seg selv i halen. 
Det er forbannelsen man må bryte og i denne forbannelsen ligger også karma gjeld.
Normal tankegang er at jord er maskulin energi, men etter det jeg ser skal dette energisenteret 
egentlig være med feminin og skjer når man bryter energien til jord og onyx blir den nye jord. 
Legeringen med bly og andre mineraler vi ikke skal bruke.

Uten å bryte forbannelsen kommer man seg ikke fri. For å klare det må man få fjernet all karma 
gjeld ved å gjøre opp for seg, eller ved å bli tilgitt av gud og alle andre sjeler.

Det er denne forbannelsen som snirkler seg rundt og påvirker avgjørelser så man handler galt. 
Dette gjelder det enkelte menneske og også menneskeheten som en helhet frem til man har lært. 
Lært så sjelen kan slippes fri fra gjenfødelse sirkelen slik at man kan utvikles videre i Eden og ha 
evig liv og gudommelig kraft.
Ouroboros går rundt alt i hele universet, da alt i denne verdenen er en del av en gjenfødelse sirkel.
Himmelriket/Eden er ikke i denne verden, selv om den kan dele dimensjonen. Åndelige personer 
hadde sett en del av hvordan alt henger sammen. Det har vært en evolusjon som følge av at 
destruktive krefter blokkerte fra å se den riktige helheten. Derfor har det oppstått religioner med de 
samme elementer men forskjellig vinkling.

Jord energien i Eden vil alltid skape nye sjeler, for at det alltid skal være en utvikling og fornying.
Dette er livets tre som vokser i alle retninger. Men alt levende må ha en slutt.
Derfor er det en Big Bang sirkel, som gjør at nye verdener oppstår hvor nytt liv kan utvikles.
Moder jord er en del av den store karma sirkelen og straffes i følge Genesis for å skape liv.
Sjeler som skapes går også under som følge av at kun det positive skal gå videre.
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Likevel finnes det ikke godt og ondt. Dette er naturen for at det alltid skal være liv. 
Mennesket nådde et punkt i evolusjonen hvor vi fikk sjeler som kunne forstå godt og ondt. 
Dette har ikke dyr muligheten for i samme grad og gjør at sjelen til dyr ikke belastes med karma på 
samme måte. De handler ikke ved forsett slik mennesker gjør, men handler ut fra dyriske behov.

For at menneskeheten skal få full oppvåkning, må vi tre ut av sirkelen og bli verdige.
I dette ligger det at man må ha verdensfred og få en forsoning. Ingen sult og ingen nød.
I stedet må man ha et godt samhold på tvers av alle land og folkeslag.
Da legger man til rette for at alle sjeler på jorda kan få ryddet opp i energiene, slik at hele 
menneskeheten kan komme til Eden. Alle må få den ro og fred som trengs for å rense sine 
energisentre. Det viktigste er å tilgi og ikke dømme andre. 
Om en sjel går tapt skal det ikke påvirke resten av menneskeheten og bite oss i ankelen.

Det viktigste er å sørge for at personer med redusert eller manglende empati får hjelp, samtidig med
at de fjernes fra alle maktposisjoner. Det må bli slutt på at de er i posisjon til å kunne skade andre, 
for at sirkelen skal slutte.

ENERGI ARBEID

Hjertet er viktigst å rense da dette viser veien og dette ser man i de aller fleste religioner.
Det enkleste for mennesket er å være snill og grei og være i en livssituasjon hvor man har ro, 
samtidig med at man kan utfolde seg i alt av kunst, musikk, osv.

Flammesverdet jobber når man ber. Det vil vise vei ved å «kutte slangen» på rette steder. 
Med bønn kutter og bryter man energibanene som er negative og får oss til å føle, forstå og handle 
feil. De fleste merker ingen ting når de ber til gud. Men det er fordi kraften man har er for svak. 
Troen er for svak. Gud er for lang unna til å høre fordi hjertet er for stengt. 
Jobber man med dette, så øker energiene og kreftene man kan jobbe med. 

Dette er grunnen til at man har bøn eller andre former for aktivitet i religionene. 
Det flammende sverdet slår hit og dit slik det også er skrevet. Det kan føles som to spiraler som går 
hver sin vei, litt ettersom hvilken energier man jobber med. (Feminin/Maskulin, varm, kald, etc)
Det påpekes at opplevelsen av dette er veldig individuelt da man har forskjellige historier og 
bakgrunn. 

«Spiralene» brenner opp traumene slik at kunnskapen integreres i energisystemet, mens avfallstoff 
må skilles ut av kroppen og går tilbake til jord. 

Men alt må gjøres med måte. 
Du ønsker ikke at et sverd av ild skal kappe i vei inni deg, uten at du har kontroll. Både psykisk og 
fysisk ubehag oppstår som følge av at man jobber med energier da det er en renselsesprosess.
Psykiske plager og ubehag oppstår ofte før man kjenner energiene.

For de som har lest og satt seg inn i mange religioner, ser man at religioner bygger på mye av det 
samme. Prosessene omtales på forskjellige måter da personer som har kommet videre har sett ting 
på forskjellige måter. Kulturelle forskjeller har satt føring for hvordan det man har sett har blitt 
tolket. Uærlighet har gjort slik at ting har blitt benyttet til makt.

Mange sekter har forsøkt å si at det kun er de som har svaret og lagd mystikk.
Det beste for hver enkelt er å finne svarene selv ved hele tiden å forsøke å bli rent god.
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SYMBOLER FRA FORSKJELLIGE RELIGIONER OG TROSRETNINGER

Religioner har blitt farget av forskjellige kulturelle opphav. Det man gjør er å forklare noe som ikke 
alle har mulighet til å se og forstå selv, da det meste stammer fra innsikt enkelte får ved å se inn i 
den åndelige verden. Likevel klarer man med symboler å formidle en del av sammenhengene.
Symbolikken består derfor av kulturell symbolikk. Likevel er det store likheter mellom kulturene.

Jeg viser nå en del forskjellige symboler som har med det som er skrevet å gjøre, samtidig med at 
jeg forsøker å forklare det samme på andre måter og tilfører flere aspekter.
Det vil derfor repiteres en del, samtidig med at nye elementer tilføyes for å legge ting i et nytt lys. 

MEDISIN SYMBOLET

I medisin symbolet, er livets tre selve søylen som går i midten. 
Denne leder til Eden som er evig liv uten sykdom og lidelse – cure all. 
Kula på toppen representerer filosofenes sten og i filosofenes sten ligger også Eden.  
I sverdet som går ned, ser man også Yin og Yang. 
Det hvite lyset er sterkest samtidig med at det er i sentrum.

I Genesis står det at energiene starter i Eden og går til hjertet. Medisin symbolet er derfor litt feil i 
følge Genesis og slik jeg også oppfatter energisystemet etter å ha opplevd at det åpnet seg.
Likevel er det også riktig slik fremstillingen er, da man kan se det fra forskjellige vinklinger.

Meningen er å bli en engel med egen identitet etter min erfaring. Det betyr at man er rent god, 
samtidig med at man har funnet seg selv og sin sjel. For å klare det må man aktivere og ha balanse i 
alle kroppens energisentre, samtidig med at man utfolder seg i livet.
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Her ser man medisinsymbolet men 
påført navnet til energisentrene.

Kulen som er på toppen er Onyx, filosofenes sten.

CHO KU REI – FRA REIKI HEALING 

Her ser man at hjertet må vise vei. 
Energien kommer fra Eden og blir til 7 energisentre. 3 ovenfor og 3 under. 
Energien starter i sentrum og fortsetter utover. 

Reiki kommer fra Japan men symbolet skal ha sitt opphav i eldgammel Sanskrit. 
Begge språk skrives fra høyere og mot venstre. Det er derfor en logikk i at starten for energiene er i 
sentrum av symbolet, og at symbolet avsluttes mot venstre med tanke på energiens retning. 
Streken som ender til venstre, er egentlig en uendelig strek. Samtidig er det en logikk i at en 
begynnelse må ha et opphav.
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I Genesis sies det i underforstått betydning at gud kun står for de 4 første energisentre ved at elven 
fra Eden kun leder til 4 av elvene. (Genesis 2-10) 

At Cho Ku Rei leder fra hjertet og så går i en spiral rundt, viser kun at hjertet viser vei gjennom alle
energisentre. De 4 første energisentre er etter betydningen for energiene i form av jord, vann, ild og 
luft. Ikke avstanden fra hjertet eller om spiralen går gjennom energisentrene vi har fått ansvaret for. 

Vi gis ansvaret for å få forståelsen av godt og ondt. 
Dette betyr at vi må rette opp energi flyten i alle energisentre slik at vi blir verdige. 
Sakt på en annen måte har evolusjonen gjort slik at menneske har 3 ekstra energi sentre.

Leser man Genesis på denne måten, forstår man også at det ikke er meningen å tolke det til at 
mennesket og jorden kun har eksistert i noen tusen år. På den annen side er det plantet frø fra tid til 
annen, slik at mennesket skulle komme til en oppvåkning. 

Sjelen utvikles fra å være primitiv, til å kunne bli en engel med evig liv. 
Mennesket utviklet seg. Noen ganger har en person hatt en oppvåkning som gjorde at vi som 
menneskehet skulle få et innblikk inn i himmelriket. Etter det er det andre som har sett og bekreftet 
det samme, men det har vært forskjellige tradisjoner. Vi får også lov til å komme dit om vi er gode 
nok. 

Som med alt er det en evolusjon, men kun det gode får gå videre for ikke å ødelegge skapelses 
verket med kreftene som ligger lenger fremme. Det er det som også ligger i det som sies i Genesis.
Engler er livets voktere og må forså kunnskapen om godt og ondt samtidig med at de må være rent 
gode. Slik er det for at det ikke skal bli sykdom i selve livets tre, som bærer alt liv i alle univers.

Cho Ku Rei symboliserer også at energien fortsetter i det uendelige når energisenter 8 åpnes og 
fører livet i en ny retning som ikke er bunnet av livets sirkel. 
Man har nådd toppen i dette utviklingstrinnet og gir slipp på jord.

I det destruktive finnes det ikke liv. Men det finnes destruktive krefter i sjeler. 
En sjel kan påvirke en annen sjel. Derfor er det også viktig at man kan tilgi andre, slik at man selv 
ikke har negative bindinger til andre. Bedre å la de som handler galt få nå bunnen alene, slik at ikke 
hele menneskeheten blir tatt av Ouroboros forbannelsen.
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Likevel er det viktig å forsøke å hjelpe de som handler galt.
Målet er at menneskeheten som en helhet får en oppvåkning. Det kan vi klare om vi legger 
forholdene til rette, slik at de som gjenfødes får en god oppvekst og et godt liv.

PSYKOLOGI

Som nevnt er hodene i Genesis energisentrene for; luft, ild, vann og jord. 

Det viktigste er at dere lærer psykologi så dere kan være deres egne psykiatere!
At energisentrene er omtalt som hoder er med god grunn.
Hver av de fører til positive og negative tanker og det gjelder også de vi har i oppgave å utvikle 
selv.  (Yin og Yang. / Positive og destruktive energier. / Engelen og demonen, etc!)

Hver av energi sentrene har sine personligheter og blir påvirket av cherubene.
Du må være smart nok til å forstå hva som er positivt og hva som er negativt av tankene de gir. 
Dømmekraften sitter i empati som skal vise deg vei og derfor er et rent hjerte det viktigste. 
Filosofenes sten finner man når man har gjort alle primitive og selv-destruerende 
forsvarsmekanismer om til positive og modne forsvarsmekanismer.

Du må forstå psyken til hver av energisentrene og rense de for alt av dårlige tanker.
Dette er vanskelig og krever veldig mye tankearbeide. Det er ikke mange som har laget filosofenes 
sten, men med en bedre verden vil ting komme enklere da man har tid og kunnskap tilgjengelig. 
Men med ren kjærlighet kan man oppnå det samme. Derfor er riktig utført tantra en snarvei.

YIN OG YANG

1 + 1 = 1

Tar du en vanndråpe og legger en annen vanndråpe forsiktig oppå 
så får du en vanndråpe

Yin og Yang som to dråper med vann
likevel som 1
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Yin og Yang er de to motsetningene som skaper en ting eller en kontrast.
Det finnes ingen ting uten at det er Adam og Eva i elementet, enten det er psykisk eller fysisk.
Atomer består av positive protoner og negative elektroner. 

I medisin symbolet ser man slangene som går opp. 
Dette er Yin og Yang som roterer med solen og kveiler seg rundt livet og kunnskapens tre.
Samtidig er det Yin og Yang i slangene og det er i sverdet.

Alt inneholder motsetninger. 
Uten motsetninger hadde man heller ikke sett medisinsymbolet, da alt visuelt krever en kontrast.
Derfor er også Yin og Yang integrert også i medisinsymbolet, slik det er i alt. 
Alt har to eller flere motsetninger. Yin og Yang symbolet er grunnstenen som fortsetter utover i det 
uendelige ettersom evolusjonen går, og som også går ned i det aller minste som eksisterer.

Som nevnt viser Genesis 2-8 at den maskuline energien roterer med solen. 
I Genesis 2-14 indikeres det at den feminine energi går mot øst. 
Vel og merke er dette med referanse ut fra kilden som er Eden og fører elven med kunnskapen om 
godt og ondt, samt det flammende sverdet som holder mennesket borte fra evig liv.
Dette er med andre ord Yin og Yang men fortalt ut fra en annen måte å si det samme på. 
Det som sies i Genesis er at Yin (vann) og Yang (ild) er på hver side av livets tre og også 
kunnskapens tre.

På lik linje med at Yin og Yang er på hver sin side av medisinsymbolet, er Yin og Yang i hver av 
slangene på hver av slangene i medisinsymbolet. Ting går inn i hverandre lag på lag.

Yin og Yang er det samme som Adam og Eva. Eneste forskjellen er det kulturelle opphavet og 
hvordan man har tolket ting. Jødene fikk dette som fortelling, mens i Kina og andre steder har man 
sett eller forstått dette på andre måter. Kultur er eneste forskjellen og gjør at det brukes andre navn.

LIKESTILLING

Jeg fremhever igjen at alt som står i Genesis 1-3 gjelder energikroppen og det mentale.
Dette er viktig å forstå, da det også fører til at man kan oppklare forhold som går på likestilling.

Genesis 3-16 gjelder for energikroppen og må også flettes sammen med Genesis 2-24 som har med 
celledeling å gjøre. Det skal med andre ord være likhet mellom menn og kvinner. 
Vi har alle de samme energiene og filosofien om Yin og Yang kan hjelpe oss å forstå hvordan dette 
flettes inn i hverandre. 
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Det er i den feminine energien at også de destruktive energiene er. 
Det er derfor det står at man skal høre på mannen: Mannen er den positive energien. 

Som mennesker og som mann og kvinne er vi likeverdige. 
Både mannen og kvinnen skal ha visdom slik at man kun lytter til det positive.
At menn skal undertrykke kvinner er helt feil. Det finnes ikke godhet i undertrykkelse og ligger i 
kunnskapen vi skal lære! Menn må heller lære å kontrollere seg, og kvinner må forsøke å ikke bruke
kvinnelist. 

Tolk det som står i Genesis 2 og 3 med tanke på energiene og alt av kunnskap du kan tilegne deg 
om energisentere. Filosofer så du forstår sammenhengene! 

Man trenger kunnskap slik at man kan sørge for å ikke har dårlige energier i seg slik at de påvirker 
negativt. Har man dårlige ting i seg, leder det fort til at man gjør dårlige ting mot andre. 

Forstå det du har blitt utsatt for, så du kan tilgi og bli satt fri fra slangen som holder deg tilbake.
Det betyr at sjelen også må være positiv. Ren karma så man ikker er forbannet (Cursed). 
Måten å få det til er ved å være god og snill mot andre, samtidig med at man forsøker å få all 
kunnskap man kan. 

Sort og hvitt, lys og mørke, dag og natt, ild og vann, mann og kvinne, positivt og negativt er alle 
egenskaper av Yin og Yang på lik linje med hvordan dette også forklares i Genesis.

Det er de to motsetninger som må til. Alt består av to motsetninger. Pluss og minus.
Jo mer komplisert en ting er, jo flere bindinger med Yin og Yang. 
Hvert energisenter har ekstreme mengder motsetninger, samtidig med at de har sine elementer.
I dette med elementer ligger frekvensen av energiene, på lik linje med at stjerner har forskjellige 
klasser ettersom frekvens, utstråling, temperatur, etc.

Dette går igjen i alt og derfor er det to mindre deler i hver av sidene på Yin og Yang symbolet.
En sjel trenger alt for å forstå. Visdom skal gjøre slik at kun det positive velges.
Dette er et godt eksempel med tanke på evolusjon og hvordan det gode velges fremfor det dårlige.

Som menneske må man lære å velge det positive ved å ha kunnskapen om det negative man må 
unngå. Som sjel må dette ligge støpt i energisystemet slik at energien flyter slik den skal.

UENDELIGHETSSYMBOLET

På lik linje med at uendelighetssymbolet sirkler, sirkler energien i energisystemet når 
energisystemet fungerer.
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I en elektrisk krets går elektronet som er negativt ladet fra minus til pluss.
Hver nervekrets i kroppen og sjelen, er som en pluss og minus krets for strøm.
Målet er å være positiv slik at det negative tiltrekkes og gir kraft. 

I Genesis 1-1 ser man at himmel og jord skapes og er de ytere rammene. 
Som nevnt tidligere går energien fra Eden og først til hjertet og så til de 3
andre energisentrene.

Jord er det siste i denne rekken, mens på dag 1 (Genesis 1-1) er jord nederst og
himmel på topp da det andre ikke eksisterer enda. 

Slangen i Genesis symboliserer jord energi og det negative. 
Om dere leser på root chakra, ser dere at energien er ført opp som maskulin og derav skal den være 
positiv. Det er dette som skal lære vår sjel å forstå forskjellen mellom godt og ondt.
Vi er bundet til jord og ikke himmel. Samtidig kan man lese om at rot chakra som er jord, er positiv.
Dette er interessant for forståelsen som jeg skal forsøke å avsløre.

I Emerald tablet står det også «It ascends from the earth to the heaven and again it desencds to the 
earth and recives the force of things superioer and inferior.» 
Dette relateres til det punktet hvor man skifter magnetisk pol og skjer samtidig med at kanalen til 
Eden åpnes. Koblingen til jord forsvinner og onyx blir jord.

Det er dette jeg har opplevd, men ble snudd tilbake igjen.
Det var som å bli fylt med en sol full av kjærlighet i hjertet, samtidig med at energien gikk nedenfra
og opp. Når energien var gått helt oppe, snudde det og opp ble ned. 
Kraften var så ekstrem at jeg likevel ble redd når logikken slo inn og sa det kunne være farlig. 
I etterkant har jeg forstått mer og vil håndtere det annerledes dersom det skulle skje igjen. 
Det fremstår mest som jeg ble gitt et innblikk, men at jeg ikke var verdig.

Ved å ha ren kjærlighet er man positivt ladet og da brytes også kretsen som slangen i Genesis gir til 
jord og det negative. Man er ikke lenger jordet til rot chakra og jord slik forbannelsen gjør det i 
Genesis. 

I en strømkrets går det positive til jord og skaper effekt. 
Om man forstår kunnskapen om godt og ondt, trenger man ikke å være jordet lenger, da lærdommen
er lært.

Ren kjærlighet har ingen bevissthet slik en sjel har, da ren kjærlighet er energi og hvitt lys. 
Målet for mennesket er at sjelen skal forstå alt det jordiske og forsone seg med alt slik at sjelen 
lyser. Vi er lysvesen og da må hjertet være positivt. Alle energisentre skifter kjønn når tilknytningen
til jorden forsvinner og onyx som vi har laget, blir vår jord.

I dette ligger det at vi sender positiv energi inn i vår negative side og får lysenergi tilbake.
Vi er vår egen elektriske krets og får evig liv, da vi sirkulerer alt inni vår egen sjel.

Dersom ikke energisentrene hadde skiftet ladning, ville man ikke kunne komme inn i Eden og ha 
evig liv. Grunnen ligger i egenskapene til hvert energisenter. Hjertet regnes som kvinnelig energi, 
målet er at hjertet skal være positivt ladet og det er mannlig energi. Alle energisentrene må bytte 
kjønn.
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Jeg lar den enkelte få studere og filosofere i dybden over dette, da det går veldig dypt og gjennom 
alt som finnes i den materiske verden.

BETYDNINGEN FOR DE MED EMPATI BRIST

Det er umulig å være rent god uten å forstå alt ondt. Uten forståelsen har man svakheter. 
Sosiopati og empati brist er ignoranse som gjør at man lager feilaktige illusjoner for seg selv.

Hjertet må være så rent at det negative får sirkle rundt i systemet og gi kraft i stedet for destruksjon.
For sjelen og energisystemet betyr dette at at alt jordisk og således negative vi har opplevd, ikke kan
bryte ned sjelen eller tappe oss for energi.

Man må ha forståelsen og således kunnskapen om godt og ondt slik at alt man opplever er positivt. 
Fra å være bunnet til jord og det dødelige, er man i kretsen som er rent positivt.
Da er man verdig fordi vi som sjeler blir født av jord som er negativ. 
Vi har så lært å bli positive selv og kan komme inn i Eden.

Jorden har en nordpol og en sørpol. Energien går gjennom sentrum og rundt i en krets fra nord til 
sør. Alt danner et uendelighetssymbol ved at det er en sirkulasjon og gjentakende prosess.
For mennesket er det også sånn, og kraften ligger i forståelse.

Tantra er en snarvei fordi kjærlighets energien man bygger opp om man gjør det riktig, er så sterk at
den også åpner opp for forståelsen man trenger. Man brenner gjennom de mentale sperrer som 
trengs å brennes gjennom med ren kjærlighet. Da blir man også verdig. 

Men pass på å ha en god identitet som er sterk nok til å tåle kjærligheten!
Dette gjør man best ved å holde på med kunst, musikk, dans, drama, osv. 
For meg skjedde oppvåkningen i meditasjon hvor jeg filosoferte dypt i kombinasjon med 
bønn/mantra. Likevel forstår jeg prinsippene som ligger bak. 

Smertene, psykologi og filosofi forståelsen man må ha for å gjøre det slik jeg gjorde det, gjør at jeg 
ikke anbefaler å gjøre det på den måten. Men filosofi og psykologi er viktig og alle bør jobbe med 
dette. Jeg velger å tilføye at jeg ikke jobbet for å få oppvåkning. 

Det jeg ba om var hjelp og innsikt for å få ryddet opp i barnevernsaken og overgrepene fra det 
offentlige på en slik måte at jeg ikke rammet uskyldige, samtidig med at jeg fikk hjulpet alle andre. 
Til dette benyttet jeg et mantra samtidig med at jeg høynet energiene med andre metoder.

I dyp transe er man på astral planet og kroppen er i et søvn stadie.
Prosessene man får når man mentalt går inn i de forskjellige energisentrene og møter det man må 
forstå for å rydde opp i energisentrene, gjør at det fort kan komme ut av kontroll dersom man ikke 
har filosofiske verktøy for å tilbakevise en hver destruktiv illusjon man får servert.
Jo kraftigere energier man jobber med, jo kraftigere brennes man av feilene frem til de kommer 
under mental kontroll.
 
Uavhengig av fremgangsmåte er oppvåkning helt umulig å oppnå når det mangles empati, da 
empati er viktig for forståelsen man må ha. Man skal være positivt ladet i sentrum av 
energisentrene. De negative elektronene må så sirkulere rundt i slangene, slik at man får evig liv 
som følge av at jordingen er brutt til moder jord. Det er den kretsen vi ikke skal ha, og som man 
slipper når sjelen har forstått og er komplett. Da blir filosofenes sten i medisinsymbolet jord, og opp
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blir ned og ned blir opp siden koblingen til moder jord tar slutt. 
I stedet åpnes Eden og en ny start i himmelen, fordi himmelen blir vår jord.

Sosiopatene fjerner det negative som skal sirkulere i slangene, og gjør at personen ikke får evig liv 
hverken som som sjel eller menneske da alt av rester brennes opp av all karma energien når de dør. 

Uten slangene forsvinner all energi når menneskekroppen dør fordi det ikke er noe til å holde 
energien. De har valgt å fjerne Yin og Yang og blir med det sendt tilbake til jord, mens energien de 
gikk med blir frigitt til himmelen og sjelene som de skylder karma til. 

Alt har sin mot side og i slangen holdes også rammen for evig liv på lik linje med evig gjenfødelse. 

Som nevnt finnes det ikke ondt og det er således ikke noe ondt i slangene, men det finnes 
destruktive krefter og de skal være der, da dette er minus i vår pluss krets. 

Med andre ord ikke lytt til slangen i Genesis å ta av livets tre, vår heller positiv så du er verdig og 
kan være en del av livets tre mens du er i himmelen. Slangen er feminin mens energisentrene er 
maskuline. Dette gjelder for kvinner og menn! Samtidig er det et energi samspill mellom 
energisentre som også gjør de feminine og maskuline ovenfor hverandre. 
Yin og Yang går i alle dybder og dette er en utvidelse av uendelighetssymbolet.

Men hjertet er luft og alt skal gå via hjertet for å være rent, så energi senteret blir positivt.
Hjertet er sentrum for uendelighetssymbolet som er i vårt utviklede energisystem som består av 
flere uendeligheter. Som lys vesen kommuniserer man med lys. Slangen er negativ mens 
energisentrene er positive og lager derfor lys. 

Med kjærlighets energi får man slangene ut av energisentrene, enten man bruker vann eller ild slik 
at ande lys vesen ikke skades av vår egen slange. Lyset vårt skal derfor skinne og slangen skal ikke 
være synlig for andre. Dere ser her hvorfor vi er tiltenkt å være individer og hvorfor man må være 
rent god for å gå videre. De som ikke er gode, blir det uansett, men de er uten vilje fordi sjelen 
forsvinner da den ikke er god.

Det negative hører til materie og destruksjon hvor det hverken er logikk eller følelser som en sjel er 
avhengig av å ha for å lære. 

Jeg minner om visjonene jeg hadde av energisystemet til høytstående personer med sort hinne rundt
all energien de bar på, mens vanlige borgere hadde en sort kanal som snirklet seg oppover i midten.

Denne kanalen så ut som double helix og som slangene som går oppover i medisin symbolet. 
Som lys vesen lever man av å brenne det negative og det er hva som holder dårlige personer 
sammen. 

Dere ser nå hvorfor det gode alltid vil overleve og at livets tre alltid vil bestå!
Kunnskapen som ligger i filosofenes sten kan man få av å studere elendigheten i verden og 
filosofere med empati. Mennesket trenger ikke mer vondt for å kunne lære. 

Vi har muligheten til å lage fred og heller studere all vår historie, samtidig med at vi lager energi på 
gode måter.
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Selv anbefaler jeg ikke veien jeg har gått, da min vei har vært motsatt vei av vann. 
Jeg har slåss med ild ved å øke kreftene og tankenes kraft for å få forståelsen til å helbrede meg og 
rydde opp i saken. 

Derfor anbefaler jeg heller vann og velger den retningen videre og ønsker å vise veien til den 
gyldne middelvei som Aristoteles snakket om. Den består av masse luft og riktig balanse av ild og 
vann, ved at man får utfolde seg i livet og gjøre gode ting for å lage en bedre verden.

At en person har hatt oppvåkning fra tid til annen, er ikke oppvåkning for menneskeheten.
Derfor er det også viktig at hele menneskeheten starter med å legge forholdene til rette for en 
oppvåkning. Vi har alt opplevd nok ondt og vondt til å kunne studere det så vi får forståelsen.
Derfor må man legge til rette for at alle sår blir leget, samtidig med at man forsøker å legge til rette 
for at mennesket slipper stress og mas.

MILJØVERN

Når tre brennes, blir asken med mineraler igjen på bakken og gir grobunn for nytt liv. 
Samtidig frigis CO2 i luften. CO2 trengs til plantelivet som binder dette på nytt inn i nye karbon 
forbindelser samtidig med at oksygen frigjøres. 

For å ha ren forbrenning trengs det rikelig med oksygen. 
Uren forbrenning gir giftige gasser som skader ozon laget og kan drepe mennesker, dyr, planter og 
trær. 

Mennesker og dyr puster ut CO2 som trær og planter trenger for å vokse.

Kundalini er både maskulin og feminin energi som inneholder oksygen. Ild og vann. 
Fra hjertet kommer kjærlighet som er synonymt med oksygen. 
Traumene som brennes er jord og mineralene. 
Mineralene gir oss identitet og det er et hjerte av gull som er målet. 

Trær trenger lys, vann, mineraler og CO2. 
Det gjør også livets tre for å kunne blomstre og bære frukter.

Målet er å sørge for at man ikke har dårlig forbrenning som danner dårlige gasser for atmosfæren 
eller blir gift for naturen. 

Man må ha mye kjærlighet så flammen brenner rent,
så himmelen blir klar og vannet hvor sjelen hører til, ikke blir forurenset.

Energi skapes ved at levende vesener også lager energi. 
All denne energien inngår i den hellige ånd som også kan omtales som livets tre. 
Jord/karbon/materie, er forbundet med de destruktive kreftene, men også skapelsen av sjelen. 
«Fra jord er du kommet til jord skal du bli» er forbannelsen som ble kastet i Genesis 3-19.
 
Alt er også en del av den hellige ånd som er alt. Gud er skaperen av dette univers.
Sjelen oppstår i jord og raffineres med vann og ild som gir oss vår identitet. 

Menneskeheten får også kraft av at personer handler galt. 
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Å rette opp i problemene krever styrke. Tilgivelse er en stor prosess. 
Å rydde opp alle forurensninger og problemer i verden vil være en stor prosess.

Opp gjennom tidene har mange sjeler falt for destruktive tanker hvor de har trodd de skal få makt.
Dette har skadet både mennesker og verdens natur og mangfold.

De kan forsøker så mange ganger de ønsker, men renselsesprosessen blir verre jo mer galt man gjør.
Dessverre har ikke vår klode så mange forsøk igjen for oss som mennesker.

Man må derfor starte å gjør det motsatte av sosiopatene. 
I stedet for å stenge det gode og onde ute, forbrenner vi det onde så det blir brukt til å lage lys. 

Det beste er om vi hjelper alle uansett hva de har gjort. 
Ved å tilgi, hviler ikke avgjørelsen på oss som medmennesker og menneskehet. 
Å si at en person er tilgitt uten at det er integrert i sjelen, er uten effekt.
Ved å tilgi får vi energi og styrker oss, mens de ansvarlige faller til bunnen med sine ugjerninger da 
vi slipper å bruke energi på å holde de tilbake for å ansvarliggjøre de.
I dette ligger også litt av forklaringen for hvorfor det er i orden at en del store ledere har handlet galt
og undertrykket. Jeg viser tilbake til visjonene jeg fortalte om, og til punktet nedenfor om bioenergi 
produsert med alger. 

Egentlig er det jo bra at man har forurenset med CO2, fordi nå må vi rydde opp og det gir velstand. 
Samtidig er det også en oppvåkning som vil skje innen det psykiske plan.

Skadene som mange ledere har påført sin sjel, gjør at det blir bra for oss andre uansett om de ønsker
å fortsette slik de gjør, eller om de endrer retning for å gjøre opp for seg ved å lage en bedre verden 
i kombinasjon med at de trekker seg tilbake. 

Dagens teknologi gjør slik at vi kan oppnå verdens fred og sørge for at det ikke er nød og lidelser.
Dette vil igjen gjøre slik at mennesket får sin oppvåkning og at man kommer ut av den onde 
sirkelen.

BIG BANG

Jo mer vi lar ting utvikle seg i feil retning enten det er miljøet på jorda eller måten vi behandler 
hverandre på, jo vanskligere blir det å rette opp for menneskeheten. 

På lik linje med at alt levende skaper kjærlighet, skapes det også mer destruktive krefter som gir 
materie. Derfor utvider verden seg og Big Bang blir større for hver gang. 
Det er hjertet som slår i den hellige ånd. Lyset og livets tre som vokser.
Sjelene med gudommelige krefter blir flere.

Big Bang oppstår når det er for mange sorte hull som forsøker å trekke til seg alt rundt. 
Big Bang er renselsesprosessen hvor alle bånd brytes, slik at livet igjen kan skapes på nytt uten at 
det er karma gjeld mellom materie og primitive sjeler. Det blir som når «onde» personer dør, og det 
sorte de har rundt all energien de har samlet blir drivstoffet som vi andre skaper lys av.

Er man i Eden som beskytter av livets tre, er sjelen bevart fordi man har evig liv og ute av 
gjenfødelse sirkelen som er uten for Eden. Man er da med å lager nye trær og gir nytt liv i universet 

33



som gjenoppstår. Man slipper å delta i renselsesprosessen ved å fødes på nytt og på nytt, men får 
likevel lært mer og utviklet seg videre.

Slik blir den store skogen utvidet og gjør at livet alltid har nytt å by på.
Det er hele tiden en større renselsesprosess som bygger på forståelse og tilgivelse. 

Selv tror jeg at det er mange som har klart å bli engler gjennom tidene. 
Det betyr at jeg tror at personer som Abraham, Jesus, Muhammed, Buddha, Hermes, Aristoteles og 
mange andre har klart det. Selv ønsker jeg å jobbe med det gode og forsøke å forbedre meg selv for 
hver dag som går, i håp om også å bli verdig.

Det man må gjøre er å hjelpe både verden og de som handler galt, slik at vi får rettet opp i 
problemene. 

For mennesket er det viktig å lege alle sår.
 

SLUTT PÅ DEN ONDE SIRKEL
EN LITEN OPPSUMERING

Jødene skal nedstamme fra den som skrev det som står i Genesis og er muligens den første som har 
forstått hvordan alt er. 

Man har mistet forståelsen av symbolikken som ble benyttet. Eller så var det meningen at 
menneskeheten skulle finne det ut selv. Med andre ord at Jødene fikk den første biten av historien 
og at resten ble skjult for å skape den verden vi står i nå, slik at mennesket kunne få en oppvåkning. 

Selv tenker jeg at det må bli slutt på at slangen biter seg selv i halen for menneskeheten.
Man må derfor skape fred og forsoning og hjelpe de som har skader med å helbrede seg, på lik linje 
med at man må jobbe med miljøvern for å redde planeten og livsmangfoldet. 

Ved å rette opp og gjøre verden til et paradis, fjerner man også karma båndet som gjør at mennesket 
dras mot det selvdestruktive. Man må forstå at det ikke er noe ondt, men at det er noe destruktivt i 
oss som må bort fra menneskeheten. 

Jeg minner om at det i Genesis 3-3 står at man vil dø om man spiser av treet for godt og ondt. 
Videre står det at man også vil bli som gud dersom man gjør det i Genesis 3-5.
Når man spiser så går maten i magen for å gi energi. Kroppens energisentre er mager som skal gi 
positiv energi. Slangen skal man ikke høre på. Når den har tilgang på energisentrene så sirkulerer 
det dårlig energi da slangen er kunnskapen om godt og ondt og i det onde er destruksjon. 
Vi har fått de samme energisentrene som Gud og kan tilegne oss den samme kunnskapen. 
Denne kunnskapen får man ved å leve på jorda hvor ting oppleves som godt og ondt.
Alt har sin utvikling og vi er bare på vei til engel stadiet hvor man får lov til å komme inn i Eden. 

I Genesis 3-22 kommer det tydelig frem at Gud snakker til andre guder og sier at vi som mennesker 
er på vei til å bli slik som dem, og er redd for at vi skal strekke ut hånden og spise av livets tre. 
I Genesis 3-23 står det at mennesket ble tatt ut av Eden og ned på jorden som hadde skapt oss. 
Genesis 3-24 sier at mannen som er ild energi ble tatt ut av Eden. Cherubene ble plassert ut og den 
feminine og maskuline ild energien i flammesverdet må slåss for å åpne veien til livets tre.

Et viktig ekstra punkt er at maskulin energi også er det mentale og intellektuelle. 
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Som menneske har man ikke forståelsen av godt og ondt som danner grunnlaget for at man selv kan
lage filosofenes sten og således selv settes i stand til å produsere ubetinget kjærlighet.
Jeg fremhever derfor at mennesket ble tatt ut av Eden i Genesis 3-23 og at mannen ble tatt ut av 
Eden i Genesis 3-24.

I Genesis 1-27 kommer det også frem at mennesket ble skapt i guds bilde. Fremstillingen av dette 
gjør det tydelig at gud er både mann og kvinne. Med andre ord maskulin og feminin slik som alle 
mennesker er enten man er kvinne eller mann. 

Det finnes ikke godt og ondt – forbannelsen som ble gitt i Genesis 3-17 er det at vi er koblet til 
moder jord og her føles det som ting er godt og ondt. Med dette som bakgrunn ønsker mennesket 
det gode og positive som hører til det maskuline og som også er i gud som godhet. 

Dette er egentlig essensen av Genesis, da kapittel 4 og utover i større grad er historiefortelling over 
hvordan mennesket egentlig har klart seg gjennom årene som har gått siden vi ble «siviliserte». Det 
kan også ses som en gjenfortelling av Genesis 1-3, men hvordan det utartet seg fra da mennesket 
startet å synde til punktet hvor Gud overlot alt til mennesket, slik at mennesket skulle finne veien til
dag 8 selv. Filosofi over alt innen dette er viktig, som med alt annet. 
Derfor bør man studere og lære ting hele livet, mens man utfolder seg med gode ting!

For å bli som gud må vi få jord i oss selv. 
Dette er jordingen for energikretsen vi benytter for å lage ubetinget kjærlighet. 
Med andre ord sette oss i stand til å bli selvstendige slik som gud ved å ha kunnskapen om godt og 
ondt så vi kan lage ubetinget kjærlighet. Guds barn som vokser opp til å bli selvstendige individer 
og lysvesen som lyser for de rundt! 

Jeg tar igjen utdrag fra starten hvor jeg skrev «Uten et rent hjertet kommer man aldri til Eden som 
er på begge sider av energien og som er guds rike.»  

Ved å ha laget filosofenes sten får man energien til evig liv ved at man alltid får positiv kraft av alt 
negativt. Dette er det gud forsøker å lære oss, da det gjør så sjelen produserer ubetinget kjærlighet i 
vårt energisystem. 

Man blir i stand til å lyse for andre uten å skade andre og man har sin identitet.
I dette ligger det at man er verdig til å komme inn i Eden og være med de som er verdige. 
Man lever så i fred og harmoni mens man utvikler seg mens man deler guds lys som er på begge 
sider av energiene, og sørger for at vi lever i hverandres lys. Uendelighetssymbolet som oppstår når 
alle 7 energisentre er i balanse og onyx blir vår jord.

Slik jeg ser det er koden i Genesis knekt og man ser at Jødedommen og Kristendommen egentlig 
bygger på et energi system med energisentre i kroppen, på lik linje med mange andre religioner.
Samtlige gode religioner bygger på kjærlighet, fred og frihet. Det ser ut til at Jødene fikk 
fortellingen uten en bruksanvisning og at dette har gitt problemer da man ikke har forstått hvordan 
Genesis skal tolkes. 

Religion, filosofi og psykologi går på det å bli bedre som person for å bli verdig. 
Kunnskapen vi har idag gjør at man kan ta tak i problemene fra rett vinkel, og teknologien gjør at vi
har unike muligheter for å føre menneskeheten videre.
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Funksjonell MRI gjør slik at man raskt og enklere kan avklare om en person har fått skadet området
av hjernen som har med empati å gjøre. Dette gjør slik at man kan støtte opp og gi god omsorg i 
kombinasjon med fritidsaktiviteter som stimulerer sentret for empati. Det åpner for at alle kan få 
mulighet til å forstår kunnskapen som trengs for å lage ubetinget kjærlighet.

Det er viktig å gi de gode liv, slik at de kan bli friske og kan bli med videre på ferden. Vi har alle 
godt av liv hvor vi kan fordype oss i kunst, kultur, reise, musikk, dans osv, fordi da får vi bygd 
samhold mens vi utvikler oss i riktig retning sammen.

Da blir det dag nummer 8, og mennesket er over forbannelsen med reinkarnasjon på moder jord. 
Mennesket blir selvstendig og kan være med å utvide universet som engler, eller skape nye 
universer slik som gud! 

RELIGION OG MAKTSPILL

Religion er blitt brukt til krig av maktsyke personer som ikke forstår seg på religion for annet enn et
maktmiddel, eller som følge av frykt eller annen psykisk lidelser. Politikere kaller seg religiøse for å
få stemmer, men forstår ikke budskapet i sin religion. Det er mange religioner som har blitt 
misbrukt gjennom tidene og mange religioner misbrukes idag!

Jeg vet at det er en spådom som går som så: «De første skal bli de siste.» 
Jødene var kanskje først. Det kan se ut som mange religioner har kommet til i etterkant og bygger 
på de samme oppdagelser og mye av den samme forståelsen. Det har vært en evolusjon hvor 
forskjellige religioner har sett sine biter og deler av skaperverket. Religioner har også blitt endret av
dårlige personer, slik at de ikke lenger er gode. 

Hvem som var først er ikke relevant. De som krangler over slikt eller har andre forvridde 
tankeganger, vil aldri finne frem. De som sørger for å ha et rent hjerte får se veien.
Men egentlig er det logisk at Jødene var de første og derfor fikk overbrakt Genesis, slik at 
filosoferingen over rett og galt kunne starte for mennesket.

Slangen som det står om i Genesis vil fortsette å bite oss i ankelen, og vi vil slå den i hodet til vi har
lært og ringen er sluttet. Fordelen er at alt er energi og energien kommer de med empati til gode.

Personer som er grådige, aggressive, maktsyke og hisser til krig og urolighet, er de som må få hjelp.
Vi må hjelpe disse personene slik at de kan få gode liv og ikke trenger å utnytte andre for å ivareta 
seg selv og sin familier. Narsissisme, maktbegjær, grådighet og falske verdier, gjør slik at de ikke 
har bakkekontakten som trengs for å utvikle seg slik et menneske egentlig skal gjøre.

Det beste er om alle land innfører fMRI test av sine ledere enten de er politiske ledere eller religiøse
ledere. Uten empati har de ikke forutsetningen for å ivareta sine innbyggere og følgere, da 
verdensfreden kun kan skapes ved samhold. Empati er grunnleggende for å ha forståelsen som 
trengs for å gi omsorg. 

Målet bak samfunnene er å stå sammen og sørge for omsorg. Da må man også sørge for at de som 
skal ha ansvaret for omsorgen til landet og samfunnet også har kvalitetene som gjør det mulig.
Det logiske er å jobbe med å lage en bedre verden, slik at det ikke er nød og elendighet.

Dette vil gjøre slik at alle har mulighet til å bygge gode egenskaper og positiv energi.
Om alle land går inn for å ha et krav til empati hos sine ledere, vil også hele verdens dynamikken 
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endres.

I stedet får man ro og kan ha et samarbeid på tvers av alle landegrenser.
Man vil få ro og fred over seg til å utfolde seg i livet og finne verdiene i det gode.
Jeg håper derfor alle tar seg god tid til å filosofere over det som er skrevet ovenfor.
Alle har mulighet for å få nye sjanser og det beste er om alle forsøker så godt de kan å gjøre ting for
det beste heretter.

VEIEN VIDERE

For å få endringer både i Norge og verden, håper jeg at det norske folk stiller opp på en dugnad for 
å endre hvordan ting fungerer. Vi har mulighet til å hjelpe verden så det ikke er undertrykkelse, nød 
eller lidelse ved å utvikle teknologi som gjør at vi selv også får det bedre. 

Ved at man investerer i lokale Gjør Det Selv verksteder, kan man lage et helautomatisk samfunn 
hvor maskinene jobber for oss. Automatisering gjør det mulig å produsere alt ved hjelp av datafiler 
som styrer roboter og maskiner. Ved at disse eies av lokalsamfunnet og alt som produseres er for 
innbyggeres beste, får man alt av produkter til selvkost. 

Dette betyr at man jobber for at alle skal ha høy teknologi i sine hjem, samtidig med at man fjerner 
behovet for å jobbe. Ved at alle produserer sin egen energi og benytter dette til å drive hjemmet og 
produksjonsutstyr man eier sammen i lokalområdet, fjernes både behovet for å tjene masse penger 
og behovet for mange type arbeidsplasser. Dette gjør at man kan endre samfunnet slik at alle får mer
fritid, samtidig med at alle viktige behov blir dekket. Samhandel er viktig for å få et yrende kulturelt
liv. Derfor satser man på handel innen de områder som gjør at folket kan utvikle seg med kunst, 
hobby, musikk, helse, velvære, reise, etc.

De fleste produkter kan idag produseres automatisk med en kombinasjon av 3D-printere, roboter og
automatisert verktøy.  Mat kan produseres automatisk i drivhus, og landbaserte oppdrettanlegg kan 
også automatiseres. Dette gjør at man kan legge til rette for å gjøre slik at hele verden får dekket alt 
man trenger av mat og utstyr.

Det eneste vi trenger å gjøre er å utvikle Gjør Det Selv verksted som utrustes med dagens teknologi 
for å lage verktøy og maskiner, samt sørge for at alle i hele verden har ubegrenset med miljøvennlig
fornybar energi.

Jeg vil derfor vise hvordan man kan produsere all energi som trengs for å ha høy levestandard over 
hele kloden, samtidig med at man reverserer drivhuseffekten og fjerner klasseforskjellene.

VELDEDIGE VERKSTEDER SLIPPER PATENTREGLENE

Et viktig punkt med veldedige gjør det selv verksteder, er at man kan benytte alle patenter uten å 
tenke på lisens. 

Reglene er de samme for veldedige foretak og i forbindelse med forskning, som det er for private 
personer når det gjelder patenter og kopi-beskyttelse. Det betyr at man til veldedig bruk ikke er 
pliktig til å betale lisenser for å benytte patenter eller design. 

Teknologifremskrittet man har fått med 3D printing, setter egentlig verdensbildet på hodet.

Alle deler kan produseres ved hjelp av en datafil og en 3D printer i kombinasjon med annet utstyr. 

37



Laser printere kan smelte mikroskopiske metall partikler lag på lag for å konstruere gjenstander. 
Det er dette blant annet Space-X benytter seg av i forbindelse med produksjonen av sine romskip, 
da kvaliteten overgår alt av støpe teknologi. 

På tilsvarende måte kan man benytte 3D printere for å lage gjenstander i plast, glass, leire, osv. 
Alt som trengs er en produksjons fil over produktet som kan maskinleses.

Man kan derfor kopiere avansert utstyr og legge ut datafiler for dette, så alle GDS verksteder kan 
lage utstyret til selvkost. Det er således datafilene som trengs til hvert produkt man ønsker, som må 
lages og distribuere til alle i verden. Da vi alle kunne lage gjenstandene selv med eget utstyr.

Ved å investere i moderne utstyr for å produsere verktøy og maskiner, kan man lage alt til høy-
avanserte verksteder som man eier lokalt i veldedige foretak som jobber for lokalsamfunnets beste. 

Man gir så av det samme verkstedutstyre som man må ha for å starte til andre, slik at de kan lage alt
i sitt lokalområde. Slik sprer man velstand over hele jorden.

Tanken bak Gjør Det Selv verkstedene er at de hjelper alle i lokalsamfunnet med alle tjenester man 
trenger, samtidig med at det blir en lokal møteplass hvor man lager alt som trengs til hobby, kunst, 
sport, velvære, hus, hjem, tivoli og opplevelser, osv. 

REPRODUKSJON

Som nevnt gjør dagens produksjonsteknolog det slik at man kan produsere alt kun ved bruk av 
datafiler. Et verksted utstyrt med roboter, 3D-printere og annen automatiseringsteknikk, vil derfor 
kunne lage kompliserte maskiner og utstyr uten at man trenger faglig kompetanse på stedet.

Dette betyr at selv barn i utgangspunktet kan igangsette produksjon av en bil bare ved å kjøre en 
datafil. Man må bare tilrettelegge for det først.

Med IT-verktøy som FreeCAD designes deler i alt av materialer som metall, plast, glassfiber, 
karbonfiber, glass, med mer. Maskinene man vil ha ha ved et GDS verksted, vil kunne produsere 
delene og sette de sammen. Alt av produkter vi har i dag kan også 3D skannes ved hjelp av video 
teknikk, slik at man raskt har mulighet til å produsere identiske produkter.

Fordelene er mange ved å benytte 3D skriving av deler i metall, plast, osv! 
En 3D printer kan lage alt man har laget grafiske tegninger av og man trenger ikke å lage 
støpeformer. Videre benyttes det mindre energi for å lage deler i metall og kvaliteten er høyere.

Skal man produsere en skrue i f.eks titan, kan denne enkelt produseres ved å laste en datafil og 
kjøres i en 3D skriver som er klargjort for å benytte titan. Man trenger ikke masseproduksjon for å 
ha prisen lav. 

Det er ikke lenger bruk for mange kompliserte maskiner og mye forskjellig utstyr for å lage 
produkter. 3D-printing av metall, plast, glass, keramikk, osv, åpner for at et bredt spekter av 
produkter kan lages med få maskiner og minimalt av plassbruk. Robotene setter alt sammen til 
ferdige produkter, da opplysninger om hva som skal hvor er i datafilene.
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Verkstedene vil kunne ha spektrometer for å teste hva slags materiale som er i en gjenstand som 
skal resirkuleres. Metall vil kunne slipes ned til fint metallstøv som så kan brukes i en 3D printer for
å lage nye produkter. Plast vil kunne gjenvinnes lokalt, da man vet hva den består av.

Ved å sørge for at befolkningen selv kan råde over slikt utstyr i lokale veldedige verksteder, kan vi 
sørge for fred i hele verden. Med andre ord gir vi tilgang på maskiner som lager maskiner og utstyr. 
Samtidig deler vi filene slik at alle har de samme mulighetene.

Ved at alle har verktøy og utstyr for å produsere energi, mat, klær, osv, sørger man for at det ikke 
lenger er nød i verden og at det er likhet for alle.

BEDRE LOKALSAMFUNN

Norge har egentlig penger nok til å starte flere Gjør Det Selv verksteder. 

Om alle starter i det små i sine områder og får engasjerte personer med i driften, vil man få en rask 
utvikling av både utstyr og produkter som befolkningen kan ha til selvkost. Det beste er selvfølgelig
om man får landets politiske partier med på dugnaden slik at det tilrettelegges med offentlige 
midler.

Ved å starte med utstyr til matproduksjon og gjenstander til sport og hobby, får man raskt på plass 
produkter som kan øke velferden og samholdet. Samtidig åpner teknologi for automatisk 
matproduksjon i lukkede veksthus, for at det kan bli velstand over hele kloden.

Skoler og universiteter bør legge til rette for opplæring, utvikling og produktdesign i FreeCAD. 
Med andre ord får man skolemiljøene til å videreutvikle programvare, samt sørge for at flere lærer å
benytte slike programmer. Vanskelighetsgraden er ikke høy og ungdom ned i 12-13 års alderen er 
fint i stand til å designe sine egne produkter med litt øvelse.

Har man laget datafil på en sykkel et sted i verden, kan alle med et GDS verksted i nærområdet gå å
lage lik sykkel ved verkstedet kun ved å kjøre datafilen. Tilsvarende gjelder for medisinsk utstyr og 
utstyr til matproduksjon. Man stimulerer til at hele samfunnet lager produkter og deler filene så de 
er tilgjengelige for alle i verden.

Ved at alle blir engasjerte, får man raskt datafiler som trengs til alt man har behov for til det daglige.
Teknologien åpner for at man kan starte å lage selv TV-skjermer og data prosessorer hvor som helst,
så fremt datafilene for produksjonsanlegg lages og deles. 

Men for at dette skal fungere bra, må man ha ubegrenset med miljøvennlig fornybar energi.

Jeg viser derfor hvilken teknologi man kan utvikle for å at alle i Norge og ellers i verden, har all 
energi man trenger for å ha høy velferd.

LØSE VERDENS ENERGI BEHOV

I Norge har man et forholdsvis høyt energiforbruk som følge av vintersesongen, høy levestandard 
og en strømkrevende industri. Det ble regnet i underkant av 6000 liter olje ekvivalent per person i 
2015. Dette inkluderer forbruket til all næring som også består av kraftkrevende industri.
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Photobioreactor heretter omtalt som bioreaktor, er en tank hvor biologisk plante materiale kan 
formere seg med fotosyntese. En slik bioreaktor kan få lys fra solen eller fra lyskilder plassert i eller
over tanken.

Dersom man skulle hatt drivhus med bioreaktorer for å produsere denne energien, trenger man ca 
500 kvm med drivhus per person. Dette tallet er riktignok beregnet ut fra tall for åpne dammer, og 
ikke ved bruk av bioreaktorer som har langt høyre effektivitet. 
Tall for produksjon med bioreaktorer finnes ikke for kvadratmeter.

Tallet som er for bioreaktorer, er 2-3 gram alger pr liter vann i døgnet.
Dette betyr at man kan oppnå 1 kg algemasse i året, pr liter vann i bioreaktoren.
Et akvarium på tusen liter, vil derfor kunne gi 1000 kg biomasse og bli til 500 liter olje.
Man vil derfor kunne klare seg med 12000 liter med biorekatorer pr person.

 

       Basseng for algeproduksjon
    

    Bioreaktor

En bioreaktor er bare et avansert ord for en glasstank med vann og gjødsel for algeoppblomstring.
Alger kan benyttes for å rense kloakk, og gjør at man tar vare på næringsstoffer som ellers skylles 
ut i havet. 

Bioenergi fra alger tar til seg skadelig CO2 fra atmosfæren og kan derfor brukes for å reversere 
drivhuseffekten. Alger vokser gjerne 150 ganger raskere enn trær og kan dyrkes i akvarier i drivhus 
som er helautomatiske! En familie ville kunne dekke alle behov ved å dekke taket på boligen og 
garasjen med bioreaktorer, eller ha et drivhus med bioreaktorer til algeproduksjon i hagen.
 
Ved at man lager egne systemer for boliger, slik at de blir selvforsynte med energi og gjenvinner all 
avfall og kloakk, legger man grunnlag for at befolkningsveksten i verden ikke utgjør et problem i 
fremtiden. 

Algene sørger da for gjenvinning av næringstoffer som ellers kan gå tapt, samtidig med at det ikke 
gjøres store inngrep i naturen i forbindelse med kraftutbygging, petroleums produkter, eller 
avskoging som følge av palmeplantasjer til bio drivstoff.

For Norge betyr det at man måtte bygge i overkant av 2 600 kvadratkilometer med drivhus, dersom 
man regner arealet for alge basseng.
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Til sammenlikning har vi i dag:

  5 518 kvadratkilometer med bebyggelse      1,7% av landets areal
 11 205 kvadratkilometer jordbruksareal        3,5% av landets areal
121 043 kvadratkilometer skog                     37,4% av landets areal

Dekker man takene på eksisterende bebyggelse med bioreaktorer, samt gjør andre grep i bebygde 
strøk, kan man dekke energibehov med miljøvennlig og fornybar energi slik at den produseres i 
nærområdet av forbrukerne selv. 

Industrien benytter ca 80% av den totale energien. 
Aluminiumproduksjonen er den industrien som benytter mest energi.

Det betyr at hver person i Norge i utgangspunktet kun trenger 100 kvm med drivhus for å dekke alt 
av strøm til boligen og drivstoff til bilkjøring osv.

Drivhusene trenger ikke være høye. 1 liter vann kan gi 1 kg biomasse pr år når man benytter 
bioreaktor. Forsøk trengs for å kartlegge norske forhold.

I sommermånedene er solen oppe lenge og betyr at algene har flere timer å vokse på pr døgn.
Dette betyr at man med drivhus som opprettholder varmen om våren og høsten, muligens kan 
kompensere for lav produksjon om vinteren. 

Veier tar opp et stort volum av det bebygde areal. Ønsker man lyd skjerming eller avsperring for at 
dyr ikke kan gå ut i veibanen, kan dette være bioreaktorer i stedet for gjerdene som benyttes idag. 
Det er slike løsninger man må se på og integrere i eksisterende bebyggelse! 

Dersom man benytter nye områder som ikke er utbygd til drivhus, er det snakk om under 1% av 
Norges areal. Dette kan sammenliknes med de områdene av Norge som er dekket av varig snø, is og
bre (0,8%). 

7,4% av Norge er dekket med bart fjell, grus- og blokkmark. Å gjemme vekk slike anlegg i 
terrenget på steder som det ikke gjør skade, vil derfor ikke være et problem.

Jeg påpeker at regnestykke er medberegnet all kraft produsert med vedfyring, samt vannkraft. 
Dette betyr at man med en slik løsning kan elver føres tilbake i sine naturlige løp og laks kan få 
tilbake elvene. Skogene kan i større grad tilbakeføres som urskog samtidig med at man redusere 
drivhuseffekten ved at også alger bidrar til å redusere CO2 nivået i atmosfæren. 

Ved at man lager energien i sine hjem eller i tilknytning til et GDS verksted som drives veldedig i 
lokalområdet, har man ikke lenger lenger varierende strøm og drivstoffutgifter, da man gjør det 
selv! 

Det betyr at energien blir gratis, da det produserer automatisk i verkstedet ved enkel kjemi. 
Tanken er at verkstedet kan utvides med helautomatisk matproduksjon, slik at man har produksjon 
av mat i lukkede anlegg i nærområdet. Dyrket mark kan helle benyttes som beiteområder, slik at 
man får høyere dyre velferd.
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Bioreaktorer og drivhus laget i glass har i utgangspunktet ingen utløpsdato. 
Det tekniske må skiftes ut fra tid til annen, men ved verkstedet gjenvinnes alt og benyttes til nye og 
bedre komponenter ettersom utviklingen går fremover.

KONTROLL OVER DRIVHUSEFFEKTEN

Siden 1700-tallet har industrialderen ført til at det er 45% mer CO2 i atmosfære.
Dette fører til økt temperatur over hele kloden, da CO2 er en drivhusgass.

For at alger skal gro, trenger de vann, CO2, nitrogen, mineraler, lys og varme.
CO2 består av et karbon atom og 2 oksygen atom. 
Det frigis med andre ord 2 oksygen atomer når alger tar til seg et CO2 molekyl og benytter karbon 
atomet som byggemateriale.

Det betyr at luften renses og at man reverserer CO2 forurensningen fra olje, kull og gass alderen 
ved å produsere alger.

Algene kan benyttes til produksjon av olje, etanol, med mer.
Oljen fra petroleum industrien har kommet fra alger og andre organiske materialer som ble fanget 
opp i bakken for millioner av år siden. Ved å produsere alger hvor man tilfører CO2 fra atmosfæren,
reverseres drivhuseffekt.

For å ta vare på alle mineralene som trengs for å opprettholde liv, må algene demineraliseres før 
bruk. Mineralene som er i algene må med andre ord tas ut, slik at det kan benyttes til ny produksjon 
av alger eller til annen mat produksjon. 

Det mest hensiktsmessig er å omgjøre algene til demineralisert olje eller etanol. Med andre ord 
biodiesel og bioetanol/E85/E100. Dette kan igjen benyttes til plast eller andre petroleumsprodukter 
hvor man normalt har benyttet olje fra petroleum industrien.

Ved å opparbeide store lagre med olje/etanol, vil man kunne regulerer jordens atmosfære.
Vi kan benytte tanker til lagring og eventuelt benytte karbonet til andre produkter som kapsler 
karbonet inne. Med kjemi kan man lage bygg elementer og andre produkter som også kan stenge 
karbonet inne, slik at det ikke lenger skaper luftforurensning eller er i flytende form. 

Det betyr også at man egentlig har ubegrenset med energi, men forutsetter at man har mulighet til å 
høste mer CO2 i forbindelse med alge produksjon, enn hva som slippes ut i forbindelse med bruk.
Når energien benyttes til produksjon, kan CO2 føres direkte inn i alge- eller mat produksjon.
At man får en alge produksjon som er så stor at man kan reversere drivhuseffekten er viktig.

Dere ser her et eksempel på hvordan noe negativt for menneskeheten, egentlig kan hjelpe 
mennesket videre. At vi har beriket oss på bekostning av planeten, fører til at man kan ha 
ubegrenset med energi over hele kloden. 

Alt som trengs er bioreaktorer i tilknytting til alle hjem og spredt over hele kloden. Byer bør ha 
bioreaktorer på alle tak for å redusere lokal forurensning så det blir bedre miljø i byene. 
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SOL TÅRN
FASE 1

Norge sitter på høy kompetanse fra blant annet oljeindustrien. 
Denne kompetansen kan man benytte til utvikling av miljøvennlig og fornybar energi.

Rundt i verden har man startet å lage sol tårn som benytter sollys for å produsere energi på 
forskjellige måter. En teknikk er å smelte salt så det blir flytende, og så benytte dette til 
strømproduksjon ved hjelp av vann og dampturbiner. Slik kan solen også gi strøm om natten, da 
solvarmen lagres i det flytende saltet frem til strømmen trengs.

På bildet ser man Sierra Sun Tower 
fra Lancaster i California.

Dette er har en årlig produksjon på 
540 Mwh.

Ved ekvator og områdene Sahara ligger i, 
regner man med at solen yter 2-3 mega watt energi pr kvadratmeter i året. Sol tårn får reflektert 
denne energien til seg fra områdene rundt ved hjelp av speiler. Dette gjør så man får enorme 
mengder sol varme pr tårn.

Norge bør gå i dialog med land i Sahara området i forbindelse med utbygging av soltårn.
Sanden i Sahara består av 98% quarts som er hovedbestanden til glass.
Dette er hovedproduktet til speiler, drivhus og bioreaktorer.

Ved å tilby at vi bygger opp landene slik at landets innbyggere har GDS verksteder, mot å kunne 
opprette soltårn i ubebodde ørkenområder, blir det en vinn vinn situasjon for både de og oss.
Deres innbygger kan da få GDS verksteder hvor de kan produsere det samme som vi kan gjøre i 
lokalsamfunnene i Norge, samtidig med at de får ubegrenset med energi.

Glassproduksjon ved hjelp av sol tårn finnes ikke fra før, og vil kreve både penger og kompetanse.

Oppføres det et slikt sol tårn som kan produsere glass, vil dette kunne lage speilene til flere slike sol
tårn i området. Mengden med sand som man finner i Sahara er så enorm at man vil kunne utruste 
hele verden med bioreakorer i glass, samt vinduer til drivhus. 

Å raffinere glasset slik at 98% av sanden blir til glass er lite hensiktsmessig. 
Slagget kan benyttes for å lage nye tårn eller andre bygningskonstruksjoner som trengs i området.
I stedet for betong benytter man derfor elementer produsert av glass slagg.
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Ved å sørge for helautomatisk prosesser blir kostnaden til drift minimal i det lange løp. 
Store glass produsenter har normalt få ansatte som sitter i et kontrollrom, da alt går automatisk på et
samlebånd av flytende tinn og så over i kappe og pakkemaskiner.

Kompetansen man har fra blant annet oljeindustrien kunne benyttes for å hel automatisere slike 
anlegg, slik at det normale vedlikeholdet gjøres av seg selv, samtidig med at speiler, vinduer, 
bioreaktorer og annet glass til f.eks lab bruk, produseres på egenhånd.

FASE 2

Når man så har dekket verdens behov for glass til bioreaktorer og drivhus, kan produksjonen legges 
til fase 2, hvor man man smelter aluminium dioksid om til aluminium ved de samme sol tårnene. 

1 kg aluminium gir ca ca 14 KWh med energi. 
Med elektrolyse får man ut ca 7 KWh med strøm, resten forsvinner i varme som eventuelt kan 
brukes til produksjon eller varme hus og bygninger. 

Ved elektrolyse av aluminium er avfallstoffene aluminium dioksid og varmt vann når man tar ut 
energien fra hydrogenet i vannet. 1 liter vann inneholder 111,11 gram hydrogen som er ca 4,3 Kwh.

Til sammenlikning veier et Tesla batteri på 85 Kwh hele 540 kg.
Med andre ord har et Tesla batteri under 0,2 Kwh pr kg. 
Potensialet i aluminium er med andre ord langt høyere. 

En rull med aluminium på 10 kg, vil gi 70 Kwh med strøm. Vann kan man fylle over alt, og det er 
ikke behov for å fylle 530 liter. Dette betyr at man får en lettere bil og man trenger ikke bygge ut 
strømnettet. Med små soltårn kan man også smelte om aluminium dioksid til aluminium i Norge.
Varmen fra elektrolysen gjør at norske vintre ikke er et problem og bilen kan gi strøm og varme til 
huset om vinteren. 
Dersom man benytter sol tårn og smelter aluminium dioksid ved 2050 grader celsius, produseres 
aluminium uten karbon. Det er med andre ord ingen forurensning i form av CO2, og gjør at man 
ikke forurenser slik aluminium industrien normalt sett gjør det idag.

Benyttes dette som en ekstra energi kilde, vil man kunne få dekket hele verdens energibehov uten å 
forurense eller beslaglegge for store områder som er egnet for mennesker og dyr. 
Det finnes i dag sol tårn anlegg som yter 650 GWh pr år. Forsiktig beregnet kan man regne 30 000 
tonn aluminium pr år med et slikt anlegg. 

For å dekke hele Norges strømforbruk pr dags dato, ville man trengt ca 200 slike anlegg.

Store byer kan sende aluminium dioksid til ørkenområdene og få aluminium tilbake.
Man har her et helt klimanøytralt kretsløp som kan sørge for full stans av forurensning i hele verden
og man slipper farene som er ved atomkraft.

For båter og skip har man den fordelen at havet har ubegrenset med vann. Man trenger derfor ikke 
bringe vannet med seg slik man vil måtte gjøre i en bil eller et fly.

Det trengs en del forskning på området, men det er mange lovende alternativer som man kan la 
norsk kompetanse jobbe med. 
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Biler, fly og droner kan drives med aluminium støv og vann for å frigjøre hydrogenet i stede for 
elektrolyse. Dette vil trenge litt forskning med bakgrunn i eksplosjonsfaren, men teknisk er det ikke 
vanskelig med dagens teknologi. Fordelen er at man da får over 7 kwh energi pr kg aluminium.
Vi ønsker jo et høy avansert samfunn uten forurensninger. Teknologi slik som dette kan gi oss begge
deler!

VAKUUM SOL TÅRN

Varme beveger seg ikke i vakuum, da fravær av gasser gjør at varmen ikke kan forplante seg i stor 
grad.

Elementet hvor aluminium blir smeltet i et sol tårn, kan kapsles inn med glass slik at man kan danne
et vakuum rundt elementet. All sol energien som treffer tårnet vil derfor kunne bli nyttegjort til 
energi produksjon, da tårnet ikke har varmeutstråling i stor grad. Tungstenkarbid kan være egnet 
som element, da denne legeringen er sort og kan håndtere temperaturer på over 2900 grader celsius. 
Karbon er også en mulighet når man opererer i vakuum, da karbon uten oksygen tåler over 5000 
grader og kan lede varmen til forskjellige ordninger for strøm produksjon.

Vakuumet sørger for at varmen forblir i sol tårnet. Dette gjør slik at området rundt sol tårnet blir 
kjøligere. I Sahara kan man på denne måten gjøre områder dyrkbar og beboelig for mennesker og 
dyr. I tillegg vil man produsere all energi som kloden trenger.

Global oppvarming sørger for at luftstrømmene som kommer fra Sahara regionen blir varmere og 
fører til at orkanene som treffer Amerika er kraftigere enn tidligere. Ved å sørge for at store områder
av Sahara blir dekket av soltårn som benytter varmen til energiproduksjon i lukkede prosesser, kan 
man bidra til å redusere kraften i Orkaner som bygges opp i Atlanterhavet.

Samtidig vil teknologi slik som dette kunne sørge for å dekke hele verdens behovet for energi.
Norge har i årevis pumpet opp olje og beriket seg på bekostning av planetens ozonlag.
Om vi kunne gitt en slik teknologi tilbake til verden og sørget for at alt av energi ble fordelt slik at 
det ikke er nød, matmangel eller fattigdom, ville vi ha gjort opp for skadene vi har gjort.
Alt av kriger oppstår normalt som følge av nød og elendighet, da det skaper problemer for 
samfunnene og gjør det mulig å oppildne befolkningen til å gå til krig.

Dersom all energien ble fordelt til GDS verksteder som støtter lokalbefolkning rundt om, vil verden 
komme i harmoni da alle kan utfolde seg i sine interesser.

Fra mitt ståsted er det slik teknologi man bør benytte det norske oljefondet på å utvikle og sette i 
drift. Det finnes ikke noe bedre langsiktige formål enn dette. Energien som tas ut kan også drifte 
store data anlegg som benyttes for forskning på medisin og alt annet som er viktig for et 
høyteknologisk samfunn. Man kan ha en overflod som gjør at ingen er i nød.

ANSVARLIGHET

Å la et land eller bedriftseiere få tjene penger på sånt som dette, lager bare maktproblemer.
Norge må derfor være ansvarlig nok til å sørge for at verdens befolkning får makten som ligger i 
energien, ved at det fordeles på en ansvarlig måte til selvstendige GDS verksteder over hele kloden.
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En stiftelse som kun har som formål å besørge at alle i verden har energien de trenger fra teknologi 
som sol tårn og bioreaktorer, vil kunne ha denne oppgaven. GDS verkstedene vil kunne få 
aluminium, glass til bioreaktorer og drivhus ut fra antall personer som hører til verkstedet.

Man kan heller ha et lovverk som pålegger bedrifter å kjøpe energi av befolkningen.
Ved at energien gis til hver innbygger og ikke bedrifter, er det folket som sitter med makten.
Dette sørger for at man ikke trenger skattesystemer, da folket heller selger energi hver måned og har
gjentakende inndekt hele livet. På den måten sikrer man velferden til alle over hele kloden, samtidig
med at man slipper regnskap, toll og avgifter, da lokale GDS verkstedene sørger for alle 
velferdsbehov i stede for statsapparatene. Trenger man høyere velferd, skrus energiprisen opp 
lokalt. Lokaldemokratiet sørger slik for at alle får de tjenester man trenger der man bor.

Aluminium syklusen kan også benyttes til forskning. 
Datasentre produserer mye varme og kan varme boliger og produksjonsanlegg i kaldere strøk. 
Ved at man plaserer datasentre strategisk for å benytte overskuddsvarme til oppvarming, samtidig 
med at man kjøler ned ekvator, vil være en god måte å forvalte energien på. 

Dette fordrer at energien benyttes til forskning og ikke misbrukes slik som til krypto valuta 
produksjon. Verden bør finne bedre betalingsformer som godt kan benytte elementer fra krypto 
valuta, men generering av pengeenheten bør ikke være et sløs av resurser i kombinasjon med 
spekulasjons objekt. 

Norge kan gå i bresjen for en utvikling hvor soltårn og bioreaktorer sørger for all energien som 
verden trenger. Vi har både kapitalen og kompetansen til å sette et slikt prosjekt i gang. 
Går vi inn for dette, vil man raskt kunne endre verden til en oase hvor alle har dekket sine behov og 
man kan utfolde seg innen sine interesser.

RÅVARER

8,1 % av jordskorpa består av aluminium og danner fundamentet for å kunne ha et verdens samfunn
som benytter aluminium som energibærer.

Leire inneholder høye verdier av aluminium, men mengden varierer ut fra hvilken bergart som har 
blitt nedbryt av sur nedbør og blitt til sand og leire. Over hele verden finner man leire i tilknytning 
til kvarts sand. 
I stedet for å kjøpe aluminiumen på verdensmarkedet og skape priskaos og kynisk gruvedrift, legger
man heller til rette for at alle lokalsamfunn fremskaffer aluminiumen fra leire i sitt område.

Grønn kjemi egner seg for utvinning av råvarer fra lokale kilder som leire i småskala.
Man benytter også elektrolyse til dette. Fra kvikkleiren man har i Norge vil man få 15-30% 
aluminium. I tillegg får man også kvarts, silisium, jern, magnesium, kalium, med mer. 

Dette betyr at man kan lage data prosessorer og andre komponenter av leiren som man også henter 
aluminium ut av.  Men leiren kan også benyttes til porselen og leireprodukter i forbindelse med 
hobby osv. Med andre ord kan man i Norge nyttegjøre seg av et problem dersom man legger til rette
for det. 

Med elektrolyse kan man også hente ut alt av gasser og kjemikalier man trenger fra kilder i 
nærområdet. Noe må ofte hentes på litt andre steder, slik som salt fra saltvann dersom man ikke bor 
ved havet. Men primært finner man alle mineraler og gasser man trenger i nærområdet.
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Uavhengig vil man alltid ha handel. Målet er å sperre for kynisk drift, samt for at enkeltpersoner 
skal få for mye makt. Man fjerner også disse behovene, da alle har like muligheter i kombinasjon 
med at det ikke er nød og fattigdom som kan utnyttes. 

Ved at energien gis til hver innbygger i verden sammen med all produksjonsteknologi, sørger man 
for sunne markeder ved at det blir frihandel slik det skal være i et demokrati! 

De fleste kjemiske prosessene krever ikke stort produksjonsutstyr og kan gjøres automatisk ved 
GDS verksteder i småskala av lokalbefolkningen selv. Dette betyr at man med lokale resurser kan 
fremskaffe alle råvarer man trenger i et avansert samfunn hvor det er behov for mange forskjellige 
mineraler, kjemikalier, gasser osv.

Sentralt er det at man går over til å  benytte elektrolyse til utvinningen av mineralene som er i stein 
og leire, i stedet for store smelteverk. At Norge utvikler små automatiske enheter som kan lages av 
GDS verkstedene selv, vil være et ekstremt bra tiltak for å fjerne nød og elendighet i verden.

Ved å legge til rette for at alle kan benytte lokale råvarer over hele verden, sørger man for at 
storindustrien ikke kan gjøre de store og skadelige inngrep. Samtidig sørger man for at alle har 
verktøyene til matproduksjon og alt annet man trenger uten å være avhengig av andre.

At litt av oljefondet benyttes til teknologi for å utvinne aluminium av kvikkleire og andre vanlige 
natur resurser med småskala anlegg, er en god investering. 

Landets innbyggere får tilgang på aluminium samtidig med at man trygger omgivelsene med tanke 
på kvikkleire og skred. Man kan bygge underjordiske produksjonsanlegg for mat eller annen 
produksjon, hvor leire og annen masse blir benyttet for å hente ut aluminium til aluminium 
syklusen. Primært bør all produksjon foregå under bakken slik at naturen ivaretas. 
Automatisering gjør slik at produksjonen går av seg selv og ikke trenger dagslys.
Da kan industribygg og industriområder tas i bruk til andre gode formål.

Alger har blitt nevnt i forbindelse med bioenergi, men det åpner også for at alt av plast som kommer
fra petroleumsindustrien kan lages biologisk samtidig med at man reverserer drivhuseffekten.
Dette omfatter alt av tekstiler som nylon, akryl, polyester, spandex, med mer.

Alger er et alternativ til skogindustri og kan gjøre slik at skoger kan føres tilbake til urskog. 
Karbonfiber og andre materialer kan enkelt lages av alger og benyttes til biler, fly, osv. 
Trenger man mer aluminium til energi og er tom for leire, bruker man granitt, feltspat eller andre 
bergarter i lokalområdet som har høyt aluminium nivå. Det er samme kjemiske prosess og samme 
utstyr kan benyttes for utvinning av aluminium fra stein, men leire er enklere å håndtere.

Dagens teknologi kan således sørge for at man har det meste av råvarer man trenger ved hjelp av 
grønn kjemi og elektrokjemi i nærområdet. Dette gjelder også for energi da dette kan lages kun med
bioreaktorer. Likevel er det best for hele verden om man sørger for at energi kan hentes fra 
områdene i Sahara og rundt ekvator, for å dempe tropiske stormer og orkaner.

MATPRODUKSJON

Mat gror langt raskere i lukkede vekst anlegg hvor man benytter forhøyet CO2 atmosfære.
En annen fordel er at næringsinnholdet blir høyere og man slipper sprøytemidler. 
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Ved å lage småskala anlegg for produksjon av alle type grønnsaker, frukter, bær og korn, vil man 
kunne redusere behovet for arealer til mat dyrking. Maten blir ferskere, man slipper fordyrende 
transport. Man vet også at det ikke er skadelige stoffer eller liknende i maten man selv produserer.

Det vil være mulig å få langt større avlinger i Norge dersom man benytter strøm fra alger produsert 
på åkre, og så benytte dette ti matproduksjon under bakken med kunstig lys. En annen fordel med 
algeproduksjon og matproduksjon med lukket drift, er at det ikke er behov for matjord. 
Drivhus kan settes opp på usjenerte steder hvor det ikke er dyrkbart. 
Dette gjør slik at husdyr kan få større beiteområder å bevege seg på utendørs.

Også helautomatiske anlegg for dyrehold og oppdrett av fisk, bør utvikles for småskala produksjon. 
Dette kan drives i lokalområdet mens man ivaretar dyre velferden på en bedre måte enn hva som 
ofte gjøres i storindustrien som kniver om marginer. 

Fiskeoppdrett bør være landbasert for å beskytte dyrelivet og økosystemene i havet, samtidig med at
avfallet benyttes til algeproduksjon. Man oppretter lukkede kretssystemer som gjør at man ikke 
påvirker naturen med stordriften mennesket trenger for å ha et høyteknologisk velferdssamfunn.

Ved at Norge bidrar til å lage slikt utstyr og gjør det tilgjengelig for GDS verksteder, sørger man for 
at fattige land kan få i gang både mat og energi produksjon ved å gi de basis utstyret de trenger for å
komme i gang. 

Dette betyr at problemet med matmangel og hungersnød forsvinner som følge av at mat og energi 
kan dyrkes uten behov for matjord. Vannet sirkuleres i lukkede anlegg og gjør at vannet ikke 
forsvinner slik det gjør ved vanlig dyrking hvor vannet fordamper. Dette gjør at mat og energi 
produksjon kan gjøres over alt på kloden, da solen skinner alle steder i løpet av et år.

Man sørger også for at menneskeheten kan vokse ubegrenset da man bruker lukkede økosystemer 
som ikke påvirker naturen, samtidig med at man sørger for at det ikke blir ut armering av de 
essensielle mineralene som trengs for at alt skal vokse å gro. Disse ivaretas i systemene.
Det blir full stopp i forurensning fra landbruket og matproduksjonen. 
I stedet kan den bidra til å redusere drivhuseffekten.

LOKALE KIRURGISKE AVDELINGER

I dag kan en kirurg utføre en operasjon via Internett og med bruk av robot armer.
Norge bør gjøre en satsning innen utstyret som trengs til dette, slik at GDS verksteder kan 
produsere utstyret lokalt med sin maskinpark.
Ved at man utstyrer legesentre, aldershjem, sports anlegg, skoler, osv med dette, vil man kunne få 
en helt annen akutt hjelp. For landets innbyggere betyr det at man vil slippe å måtte dra langt av 
gårde for å få gjort kirurgiske inngrep, og pårørende er rett i nærheten. Pleien får man i sitt 
lokalområdet som gir trygghet. Akutthjelpen man vil få av et slikt helsesystem vil sørge for at 
komplikasjonene blir langt lavere enn med dagens akutt tilbud.

Maskinlæring vil også kunne avlaste slik at vaksinering og andre enkle inngrep kan gjøres 
automatisk. Samtidig utruster man seg for fremtiden og er klar for at kunstig intelligens kan høyne 
den medisinske kompetansen og hjelpen man kan få.
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Ved at teknologien gjøres tilgjengelig for GDS verksteder, legges det til rette for høy levestandard 
over hele kloden. Denne levestandarden vil også føre til at kompetansen over hele kloden økes.

Utvikler man også lab utstyr til medisinsk forskning og produksjon, står man også langt bedre rustet
ved eventuelle fremtidige pandemier. Man har da testutstyr over hele verden som kan sørge for at en
pandemi stoppes i et veldig tidlig stadie. Samtidig blir det enkelt å stenge ned områder som har 
smitte, da alle egentlig er selvforsynte og kan klare seg uten reiser og varetransport.

Stamcelle terapi er også et område det bør satses stort på. 
Forskningsresultater viser at man med stamcelle terapi også er i stand til å vekke opp døde områder 
av hjernen. Man har klart å få satt igang signalene i området som har med empati å gjøre.

Dette kan potensielt hjelpe menneskeheten enormt og bør være tilgjengelig for alle.
At man derfor forsker og gjør det mulig for alle å få slik behandling for alt av lidelser, er viktig for 
menneskeheten. Ved at forskningsprosjekter gjøres i regi av GDS verksteder slik at utstyre for 
produksjon er åpen kilde, sørger man for at slik behandling kan hjelpe alle når den er klar og ferdig 
testet og utprøvd.

FORBRUK OG HANDEL

På lik linje med at barnefødsler går ned i et moderne samfunn, vil også forbruket gå ned i et slikt 
samfunn som man får med denne typen teknologi. 

At all energi er gratis vil ikke være et problem. 
Markedsmakten forsvinner som følge av at alle kan kopiere et hvert produkt ved sitt eget GDS 
verksted. Dette gjør at produktene som blir laget er av kvalitet og det heller er andre ting 
befolkningen søker etter. 

Man må heller lage begrensninger for personer som ikke klarer å styre seg. 
Likevel vil luksus være en måte å fjerne forurensning på. I stedet for at det er masse reklame og 
kjøpepress, sørger man heller for at omsorg, helse, kunst, kultur, kulinariske opplevelser, reise, 
overnatting, musikk, sosiale sammenkomster, osv, er hovedmarkedet for handel og arbeide. 

Verden bør bestå av festivaler og arrangementer som man kan delta på for å oppleve andre kulturer.
Dette betyr at håndverk favoriseres fremfor maskinlagde varer. 
Alle vil jo kunne printe ut like produkter og gjør at håndlagde gjenstander vil bety langt mer.

Råvarer til mat får man gratis av automatiske anlegg, men det er noe helt annet å få servert av en 
mesterkokk eller som gatemat på en kulinariske reise rundt i verden. 
Dette er slikt man dreier dagens kjøpepress og kontortilværelse i byråkratiet, over til å dreie seg om 
det nære i lokalsamfunnet og opplevelsene ute i verden.

TRIVSEL

Den viktigste funksjonen til GDS verkstedene er å sørge for at det er høy trivsel i samfunnet.
Ønsker man å forsøke seg på nye ting, skal man ha tilgang til enten å bruke utstyr som er 
tilgjengelig, eller lage det som trengs. 
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Har man først laget datafiler for alle deler til en go-cart, kan denne go-carten lages ved alle 
verksteder. På den måten sørger man for at alt som er artig eller nyttig blir tilgjengelig over alt.
Man trenger selvfølgelig ikke alt alle steder, da det ikke svarer seg.

Det er derfor man heller lager fantastiske anlegg rundt om kring, og sørger for opplevelser og 
turisme. Samtidig sørger man for å bevare naturen, slik at man kan ha total fred for de som ønsker 
det.

Behovet for å måtte jobbe vil forsvinne ved at man har alle basisfunksjoner dekket som følge av 
automatisering. Ved at man hele tiden får energi fra bioreaktorer og eventuelt aluminium fra soltårn,
har ikke samfunnet behovet for veldig mye av dagens byråkrati som følger med et statlig drevet 
sosialt støtteapparat og dertil skattevesen med regnskapsplikt og rapportering. 
Støtteapparatet tar man heller ansvar for i lokalområdet, slik at man får makten til å bestemme selv 
og velge hvordan man vil leve ved å søke det lokalsamfunnet man ønsker seg.

Yrkes okkupasjon vil i stor grad går over til yrker som gir trivsel og velvære. GDS verkstedene er 
tiltenkt å være en nøkkel for å få alle over i yrker hvor de trives og kan holde på med det de ønsker.

Staten må ha inntekt, men det vil holde med skatt på grensepasserende transaksjoner og eventuell 
eksport dersom man fjerner veldig mye av dagens byråkrati. Et slikt system åpner opp for at alt er 
skattefritt i Norge. Eksporteres det varer eller går penger over landegrensen, tar man heller skatt på 
dette. Dette må man for å beskytte mot at Norge tappes for verdier. 
Med et slikt system kan man omlegge Norge uavhengig av hva andre land gjør.

Systemet som er i verden idag gjør slik at det er uroligheter og problemer.
Med et godt samarbeid mellom GDS verksteder verden over, trenger man ikke politikere til å lede, 
da det ikke skal være skatter, avgifter og toll barrierer på samme måte. 

Får man vekk ledere med redusert empati over hele kloden og makten går ned til folket, vil også 
faren for kriger forsvinne. Men man må selvfølgelig sørge for høy levestandard over hele kloden for
å få det til. Får man dette igjennom, vil det være mulig å legge ned militæret og heller benytte 
resursene på gode ting.

Ved å starte i det små for å øke velferden i forbindelse med hobby, kunst, velvære, osv, legger man 
fundamentet for å få verdensfred og harmoni. At dette må gå over en del tiår for å få på plass, må 
man regne med. Men fra et logisk ståsted, finnes det ikke bedre alternativer å gå i gang med for å få 
verdensfred eller for å skape et bedre og mer solidarisk samfunn.

Det er trivsel og godhet de aller fleste ønsker. 
Det legger man til rette for ved å utjevne alle forskjeller, samtidig med at man gjør så alle får mer 
fritid og ro til å utfolde seg med det de ønsker.

KRIMINALITET OG OPPVEKST

Ved å gå sammen å forsøke å aktivisere oss med våre hobbyer og fritidsaktiviteter, innledes det 
muligheter for samarbeide og at man bygger opp et solid vennskapsforhold i lokalområdet.

Dette vil gi trygge oppvekstvilkår for barn og unge og gjør at kriminalitet vil gå ned for så å 
forsvinne helt, dersom man også setter inn viktige tiltak for å hjelpe familier og personer med 
belastning.
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Klarer man å automatisere lokalsamfunnet slik at alt av basis funksjoner er dekket, har man ikke 
lenger behov for å ha en skole hvor det blir satt for store krav til barn og unge. 
Skole bør man ha krav på hele livet og til den tid man selv er moden og klar for læring!

Undervisning må tilrettelegges slik at man kan lære i takt med lærelyst og behov i størst mulig grad.
Dagens system er undertrykkende, da det ikke tas nok hensyn til det enkelte individ.
Ved å dempe presset og kravet som har oppstått i den industrien skolevesenet har blitt, vil man 
kunne få sunn læring drevet av nysgjerrighet, indre motivasjon og glede. 

Dette gjør så barn kan møte skoleutfordringene når de er klare for det.
I stede for å bli presset til å gjøre ting, sørger man heller for at samfunnet stimulerer til læring fra 
lav alder, men sørger for at alle lærer mest mulig gjennom hele livet. 
Indre motivasjon skal være bakgrunnen til at man gjør ting.

Prosessen med læring må sees på som livsoppgaven og det å berike livene til alle på best mulig 
måte er viktig for samfunnet. Vitenskap er viktig på lik linje med alt annet. De som ønsker å forsøke
noe eller har gode ideer, må få alle resurser de trenger. Det må stimuleres til vitenskap som kan 
hjelpe mennesket til nye høyder.

At mange havner på skråplan skyldes ofte problemer med skolen. 
Faller man utenfor i skolen slik mange gjør, er det fort at det går over i kriminelle løpebaner.
Har man et sammensveiset lokalsamfunn hvor det er mye aktivitet som binder alle sammen på gode 
måter, sørger man for at alle stimuleres til læring, samtidig med at man står ekstremt godt rustet mot
rekruttering til kriminelle løpebaner. Satser man på GDS verksteder i lokalområdene, legger man til 
rette for at oppveksten til alle blir blir bedre som følge av at hele den psykososiale atmosfæren og 
dynamikken blir endret både i lokalbefolkningen og i kjernefamiliene.

DET GODE SAMFUNNET

Det beste vi som mennesker kan gjøre er å leve i harmoni og ha mange artige og interessante ting å 
utfolde oss i mens vi er snille og greie mot andre. Det er hele tiden å forbedre seg selv som 
menneske, som er målet med livet.

Man kan få innsikt av å se inn i seg selv, men det er å være utadvendt og utfolde seg i livet som gjør
at man virkelig kan utvikle seg som person. Energier kan hjelpe i dette arbeidet, men det må ikke 
benyttes i stedet for alt det andre. Det er livet vi skal leve, og da må man jo også gjøre det på en god
måte mens man utfolder seg og opplever mye!
 
Ved at man jobber i lokalsamfunnet for at alle skal få det bedre, hjelper man seg selv til å få et godt 
samfunn. Ved å hjelpe vanskeligstilte slik at de får det bedre, får samfunnet det bedre. Det er viktig 
at man enten deltar eller arrangerer aktiviteter i nærområdet. For at verden skal bli bedre, er det 
også viktig å vise andre hva man gjør, slik at de også kan gjøre det samme. På den måten kan man 
utvikle samfunnet slik at det også blir et paradis her på jorda.

Med dette håper jeg at vi sammen kan jobbe for en bedre fremtid for alle!

Med vennlig hilsen

Ingar Andresen

51


