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Hillary  Clinton

Hillar y Clinton kommer  att  gå til l historien som en stor "presiden t" i en ny alternativ organistation.

Komm entar efter valet : Donald Trump vann  president vale t med  hjälp  av fle r elektorsröster, men 
Hill ary Cli nton  fick  flest  antal röster  bland v äljarna. -  Möjli gen betr aktar många f ortf arande henne 
som ”sin  president”. - Hon blir  under några år framöver aktiv  båda internati onell t och nati onellt.

Hon back ar historiskt  tillbaka  i s ydstatsfrågan och  kreerar försoning i  folkdjupen.

EU  och England – Brexit



EU  kommer  att  ge England  en ”dolkstöt” som försvagar land et  på må nga  omr åden de 
närmaste två åren.

Fred i världen – en ut opi elle r verklighet?

Det blir  F R E D  i  alla jordens länd er ino m 4 år !!!!

Till och från start ar s må konflik ter  –  me n det slut ar i fre d!

EU  so m f red sa ktör

EU  me dverkar  till fred i  vissa  sammanhang, men förs t  2019  före slår  de stor a m akthav arna 
ett skifte i  världspolit iken som ger fred över hela v ärl den !

Fly ktingfrågan

Fl yktingfråg an blir  bärande ele ment i  all internationel l politik  och utvecklar 
samhällsb yggand et ”in i j ord”.

Som en m otor av gi gantiska  m ått  opti meras polit ikens kärnfråga att  överbr ygga sakfrågor 
so m legat i stå.

Solidaritet spolitik en bli r vägledande.

Sakanal ys en  bland de politiska  väljarna förskj uts till  ett me r holist iskt välj artr yck.

Moderaternas  svängning i politi ken

Kinberg Batra  -  Rei n feldt

Avgörande för den poli tiska situationen i Sverige  blir  moderatern as väljarkår so m står  och 
väger i fl ykt ingfrågan.  -  Å tskilliga sensationer väntar  här!

Anna Kinbergs  politik  får mindre bet yd else.

Ungmode rate rna svänge r i  många f rågo r som rör vä rldens framt id.

Reinf eldts tankar  kommer  tillbaka  i mo dera ternas idépo litik.

Åsa Ro mson

Åsa Ro mson ger  kreativa i mpulser i internat ionel la miljöfrågor  och blir  vägvinnare  om 
ca 2.5 år  (2018 – 2019).

Gustav Fri dolin
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Skolfrågan ges optimalt tr yck. - Segerfanfarer  2017 – 2018.

Norden

Språngbräda för kreativ  kraft

Norden  blir språngbräda för jordens befolkn ing.

På alla  nivåer  frigörs spärrar  i men talv ärlden so m aktiver ar kreativ kraft  att tänka  fritt och 
logiskt – och  övergripande.

Ut an em otionella bi ndningar  tas  n ya  spad tag i milj öfrågor, social utve ckling  etc.

Nato

NEJ  -  J A  -  N EJ !

Nato tappar  kraft pga.  vapennedrustning.  M assorna vill anna t!

Syda meri ka

Kl asskampen

Ett lando mråd e på östra  sidan av S ydamer ika bl ir avgörande för ”klasska mpen ” mellan  olika 
soc iala  skikt och kar tellb ildning ar.

Tredje akte n i det koll ektiva börj ar i okt  2016  och bölj ar fra m och til lbaka i 
en utdragen proce ss,  tom v åren 2018.

Därefter  väntar sensation er för föregångar e som sett  framtid en an med tål a mod och tillförsikt.

Protesta ktione r och kaos  över världen

2017  -  Nu opt imerar  de n ya Skape lsetonerna  en frigörelseprocess  i mentalvär lden.

En läng tan tillbaka ti ll naturen späder på  alla olika  ytt ring ar av fria  tankes ys te m.  Nu väntar en 
värld full av möjlighete r, men ocks å av  omöj l igheter  efterso m all t ska prövas.

Protestaktioner med mo ttot:  ”Allas lika värde”  sprider  s ig som en löpe ld.

Kaos tar  makten i en  snabbt uppbloss ande protestvåg  som rullar  ut över vär lden lik t åskan – 
kommer  snabbt,  försvinner snabbt.

Den första vågen ma nifester as  i april – m aj 2017  med en  andra efterfö ljande mindr e våg i 
aug 2017  (ca två veckor) so m lämnar  best ående  me n i ga mla tankestruktur er.

Förändringens vind skapar  kaos.  L agar rivs upp.  Ekono misk a ra ma r sprängs.
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V älfärdssy ste men

2017  -  I s yd -Europ a raseras välfärdss ys te men i en  takt so m saknar mo tst ycke  i modern  tid.

Börshandeln

Okt 2017 växlar  börshandeln in på  ett n ytt  spår.

Mindre spekulation, men me r sa marbete  mell an stat er ger intr ess e för att hjälpa  vid plötsligt 
uppblossande s vältkatastrofer  till följd av missväxt,  både torka  oh regn.

Hela dy nastie r faller

2018  -  Från rik till extre m fattigdo m är steget inte lång t när ga ml a  sät t att placera t illgång ar 
visar sig vara en fälla s om kan rasera  en hel d ynast i på noll tid.

Maffian

2019 – 2022 -  Gamla tr ygga s läktträd och  tillg ångar får  ökad rörlighet.

Det ger irritation och ka mp mellan  generation erna och  orsakar  kaos när maffi aförgreningar 
över världen  visar sig vara  splittrad e och utan kontroll. D en ena ”familjen”  efter  den andra 
faller  och tapp ar makt!

Afri ka  och världse konomin

”Androgyna” afrikaner, både polit iska ledar e och koncern ledare,  vilka gått  före i 
tankevär lden räddar hela den  krisande  världsekonom in  geno m ett helt  n ytt förhållningssätt 
till Afrikas egna  naturt illg ångar. Dessa ransoneras och exp loater ingen av  naturtillgångar 
stoppas.

En alternativ ekono mi växer  fram med  explosiv hastigh et  – ger arbete och mångfa ld.

Androgyna = mentalt bal anserad e (manligt /kvinnligt)

Mor monerna  som föregångare

Mor monerna ko mmer under  2017 – 2018  at t vara vägledand e i mång a frågor so m rör 
världens framtid.

Ett avgörande  skifte sker i  m aj 2018.

Öve r hel a jorden växer fr am t use ntal s små alt ernativ a sam h ällen  s om behandlar j orden på 
n yga mmal  grund. En  del med  – andra utan mo r monern a grundfilosofi, men s ättet a tt lev a 
liknar  återgången  till det gamla  bondesamhä llet.

Som en protest  mot växand e klasskl yf tor  sker  många udda  experi ment.
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Ett högteknologiskt samhälle sida  vid sida med arbetshästen  blev de t överraskande  intr yc ke t 
när jag gick in  och ”tittade på  2022”.

Rudolf Steiner

Steiners banbr ytande arbe te  får förn yat in tresse i Europa.

Hans fi losofi studeras mer  all mänt.

Arabstat ernas hjälparbete

2019 mö ts ga mla och  n ya makthav are i  ett gemensa mt s yfte.

Världen börjar rensa upp i krigshärjade  länder. En sluss av  hjälparb ete s tartar.

Arab länderna hj älps å t att b ygg a upp sina sargade domäne r.

Försvar s- och krig sindustrin

2022  -  Försvars- och krigsindustr in frigör på s ikt alla resurs er som krävs för att mätt a de 
svä ltande.  Gamla vapens yst em skrotas eller  läggs i malpås e (blir  aldrig  använda).

Klassfrågor  och utbildn ing sätts högst på  agendan.

Alternativ e kono mi

2023 – 2026  tappar hela den  organiserade  bankvärlden s in struktur.

Småspararna kräver sina penga r, men  bankvalven är ”låsta ”.

En alternativ ekono mi har under  tiden  b yggts  upp so m tar till vara människans vi llkor här  och 
nu.

Wi Fi  och  Chakra-syste men

Ny  kunskap !

Vid min första längre k ontakt  med Wi Fi, fick  jag en våldsamt  ”negat iv” reakt ion.

Jag blev en smula orolig  eft ersom vi  under en kurs skul le bo i  samma m iljö unde r 6 dygn. 
Jag fick då om edelbart följande Vision /info:

Eff ekter och reaktioner vid länge påverkan av Wi – Fi.

Hela det mäns kliga ps yke t har  nått ett plan där ps yke , kropp och de  inre chakras ys te men 
samverkar  på n ya  nivåer.
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Wi – Fi  ligger på en krets som tar  tillvara  kroppens egen energi och förstärker den. D etta blir 
bestående. D e inre s yst e men påverkas i  positiv riktn ing. Avgiftn ingen blir snabbare.Nj urarna 
blir marginellt påverk ade.

Ät honung och citron  – samt  drick te på åkerfräken!  - Man kan bli frusen  på tredj e d yg net

För sta inladdninge n tar ca åtta timm ar . Den belastar  inte hjärta  eller hj ärna utan  ger större 
spännv idd/vidv inkel åt chakras ys temen.

De tre första ti mma rna känns påverk an starkast  – sedan  planar  reaktionen  ut! Spänningsfältet 
förstärks  på ett något burdust sätt.

Utplaningen  pågår i ca 2 ti m. Sedan  släpps strö mmen på  och in i s tarkare krets. 
Sign alsy st emet förstärks. Jäm för att säkra upp fr ån 10 till  16 ampere.

OBS!  Kroppens ledningss ys te m får ett större sk ydd  mo t yt tr e påverk an.

Hela sa mhället blir  mer vit aliser at av  Wi – Fi !  D en inre spänning en av Oh m sa mverkar mer 
me d spänningen  på den yt tr e huden.  En snabbare frekvens vibr erar och  kraftgör de s ys te m so m
”stått i stå”.

Fri  energi – att utvec kla  på alla sa mh äll splan

Androgyn t ankegång – kvi nnligt /manligt

Nu utstr äcks frekvensen t ill att omf atta hela  det  fraktala  tons yste m so m i ytt re  bemärke lse 
skapar  oordning och kaos – me n som ino m 10 år har ordnat in sa mhället i en me r aktiv 
påverkan av grundläggande  s ystem för männ iskans livsvillko r.

Detta ger Vishet en i det mänskliga ps yket opt imal utveckling in  i det n ya ”fredsperspektiv ” so m 
verkställ er Högre skapelseaspek ter och  ger aktiv  påverkan av  den  Androgy na sf är som nu börjar 
pene trera den mänsklig a rotrasen.

Avslutni ng:

Eft er  dagarna  i Wi F i-miljö verka r det som om kroppen hade  anpassat sig oc h ac cept erat den 
nya f rekvensen  – och jag har num era  aldrig  problem med Wi Fi .
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