
 

 Hej kommende bruger.                                                                               Århus den 07.07.2021 

 Punkt 1: Afstem forventningerne.  

Denne hjemmeside/bøgerne er frugterne af mine 21 års intense energi- og sjælsforskning både dag og nat, 

efter jeg blev kontaktet på de indre planer af galaktiske bevidstheder. Imens det stod/står på har danskere i 

al almindelighed haft liv, hvor I har haft det rart med hinanden, andre ting, oplevelser, musik, sport og hektisk 

forbrugsfest i teknologiens tjeneste osv.. 

Derfor kan du ikke forvente, at du bare kan springe lige ind i det åndelige og sjælelige univers og forstå noget, 

du måske ikke engang har tænkt over endnu. 

Men jeg har været i tjeneste for, at du skal have noget at vågne op til, når du begynder at spørge: Er der mon 

en mening med Corona-epidemien og med Livet i det hele taget?????????????????????? 

Punkt 2: Du har fundet et Columbusæg, men du aner det ikke før om 3 år eller mere, for så lang tid vil det 

tage dig at læse det her, hvis du skal opstigningen igennem autentisk – altså som DIN sjæl evt. vil have dig til. 

Punkt 3: Mennesket gennemgår en indre uddannelse på Jorden og denne uddannelse er under ombygning. 

Derfor er mit arbejde en færdiggørelse og hjælp ind gennem det, der var og det, der skal komme. 

I det gamle uddannelsessystem, der er bygget over Herkules 12 arbejder, er der 5 indvielser. Det tager cirka 

1000 liv på Jorden at komme dem igennem, da du forsøger dig og afprøves på alle mulige måder og lærer 

hvad Livet handler om for dig som personlighed, sjæl og sluttelig ånd. 

Uddannelsen foregår inde i dig og ser forskellig ud for ALLE, men der er grundliggende en overordnet Plan og 

det er det menneskeheden skal begynde at forstå. Du er her på Jorden af en årsag. 

Punkt 4: Der kører flere bevidsthedslag side om side i ALLE tekster på denne hjemmeside. Det er derfor, man 

ikke bare lige læser, hvad der står! Man skal ligesom akklimatiseres fra den ydre verden for at gå ind i den 

indre verden, hvor livseventyret og symbolik giver mere og mere mening. Farverne og tekstopbygningen har 

bestemte healende og udvidende hensigter. De har at gøre med bl.a. træning i at holde sig straight og 

koncentreret igennem en tekst selvom flere hjerneområder aktiveres samtidig til kommunikation med 

sjælen, så man kan finde ud af hvem man selv dybere set er. Andre almindelige samfunds-tekster kører kun 

i fx en "forbrugsrille", eller måske promovering af almindelig videnskab. Det her er åndsvidenskab lagt på et 

psykisk oplevelses-leje. – Det første du oplever er, at det er svært at forstå og finde rundt i.  

Så enkelt er det       

Punkt 5: Hele mit livs virke, som så afspejles i denne hjemmesides bøger og tekster er summa summarum 5. 

indvielse, som i bund og grund består i at gå alle indvielserne igennem og se bag dem også. Dvs. forberede 

sig på at lave nye galaktiske opgaver, måske et andet sted i Universet. Det, jeg har lavet her, er dog allerede 

for mig en galaktisk opgave. Men selvom det er det, så er det ALLIGEVEL så ekstremt krævende, at jeg må 

bide i græsset indimellem. Så tro ikke du kan komme sovende til dette her, selvom dine drømme også er 

delagtiggjort i det!  



 

Punkt 6: Projektet med at give danskerne en sådan galaktisk gave i Verdens krisetid er 

guld værd, og bedst hvis man bevidst tager imod den, som meningen er! 

Hold dig fra denne hjemmeside, hvis du ikke er stor nok til at rumme dig selv og andre på vej i Livet. 

 Nej øhm…: Læs denne hjemmeside, hvis du ønsker at blive stor nok til det eller bedre til det. 

Kærlig Hilsen  

Magna Mater og  Seniorforsker i Soulmanagement.  

  Marianne Berg.  

 Vi ses.   Har vi en rammeaftale?  


