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Januari  

 

9 Spridda strålar av Fri energi letar sig in i det kollektiva 

 

 

Februari 

 

2 Kraften av  VI  expanderar 

 

 V I  = ett sinnestillstånd av innerlighet, salighet, bless! 

 

 = men också gemenskap, att agera som Ett 

 

5 VI  ger det allmänna medvetandet en pusselbit av fri energi 

 

9 VEDA – ”porten” öppnas på halvfart 

 Nu sker den stora aktiveringen av SRI (helighet) 

- Ger fri energi i det kollektiva  

- ger mer jämt flöde i Afrika 

- Ljus på ljus tänds över afrikanska kontinenten 

 

9 Långsamt går den stora, enorma skaran av kreativa män  

 och ger en sen, men välkommen puff in i Unity och  VI 

 - en SOMA – parad av  SRI (världstjänare) 

 

10 Världshistorien avgörs 

 Jordens rena ton kan börja flöda västerut 

 

 Fredsdimensionen penetrerar den ”psykiska” verkligheten  

- En ny frekvens av  VI  för freden 

 

17 Paris aktiverar FN i Europa – på sparlåga 

 Fredslågan får en mycket starkare intensitet 

 

19 Androgyn jordton går in och påverkar i stort som i smått 



Mars 

 

2 Fredsinitiativ - - - 

 

7, 8, 9 Nya frekvenser tar plats i världspolitiken 

- Omflyttning på ledande poster – visst kaos! 

 

11 De stora  SRI-mästarnas tid! 

 Allt mänskligt liv påverkas  -  socialt, i kultur, ekonomi 

 

 OBS!   Burdus uppdatering i det kollektiva 

 

19 Ljuset från Norr är självgående! 

 - Örnen möter Kondoren – 

 Unitypassagen är i fullt flöde 

 

22, 23 Gamla tankeformer avslutas i det fysiska  

 i två stater i Sydamerika (droger mm) 

 

 Fredens ton börjar nu verka här med stor genomslagskraft. 

 Dammluckor öppnas. 

 

 Vi börjar äntligen se resultat av decenniers fredsansträngningar. 

 

 

April 

 

2 Kromana verkar med blixtsnabba impulser  

 - Skapelseplanen i jordning  

 

8 Integrering sker på vissa förberedda platser 

 

10 Jorden är redo att kreativisera nya Skapelseaspekter 

 

 OBS!   Jämför med Leonardo da Vinci! 

 

11 Extra starka impulser i Europa 

 

 KRISTUS  som symbol för mänsklig samlevnad  

 diskuteras mer allmänt 

 

23 Vedas vridning in i jord säkerställs 

 



25-26 1000-tals Jordchakraöppningar av fri energi 

 

26 Toner av VI vibrerar in i torrlagd fåra 

 

 Med allt mer accelererande hastighet skapas fri energi  

 i utvalda delar av världen – i både jordchakrasystem, människor, 

 djur, natur - -  

- Och som sedan sprider överskottsenergi ut i omgivande landskap 

 

 Spiralenergi roterar med frekvensen av SRI  -  

 öppnande allt i sin väg, 

 
 

Maj 

 

9 Startskottet för nya fredstankar – religionsdialog 

 

13-14 Timglaset vänds 

 

16 De stora FREDSTONERNA bryter in i det kollektiva 

 

23 Androgyna system accelererar i Sydamerika  

 Jag såg: Sydstatskriget och vit flagga – slutet på slaveriet 

 

 Nya tankeformer av VI förstärks! 

 
 

Juni 

 

3 Gamla tankeformer plockas upp till ytan 

 Vissa domkyrkor sätts under lupp (Sverige) 

 

8 Koden JAG  ÄR  påverkar internationella ligor 

 - försiktigt skifte hjärna/hjärta 

 

12 Fredsviljan växer 

 

25 ”KALKEN”  öppnas 

 

26 INRI – KRISTUS  - elden accelererar 

 - nåd, försoning, osjälvisk / kravlös kärlek 

 

29 Avmagnetisering av ”okända” Kromana-impulser  

 ger vidgad kreativ kraft 



 

Juli 

 

2 Övergång - - - ovanliga energikonstellationer skapas 

 

- Diskussionsforum – man kommer och går utan att vara bunden till 

förening, organisation etc 

 

3 Mer samarbete mellan de stora politiska partierna 

 

22 Holografiska fält förstärks 

 Enhetstanken skjuter fart 

 

26 Fler Unity-spiraler aktiveras 

 - påverkar jordsystemen i Västsverige 

 

 

Augusti 

 

4-5 SRI-samling i Alingsås (Inspirativ målning) 

 

 

September  

 

3 Kappadokien i Turkiet var det första området  

 som aktiverade sin enande ton av fri energi genom dervischernas dans 

 

 OBS!   Nu övertar  PARIS  stafettpinnen 

 

 Fredslågan accelererar västerut 

- Från Paris till New York 

 

14 Liberty: Frihet, jämlikhet, systerskap/broderskap 

 

19 Gamla impulser från Dag Hammarskiölds tid  

 knoppar av sig i Europa 

 

 

Oktober 

 

9 Essens - - - mer jordning av SRI 

 

21 Primana- idéplanet övergår alltmer i Kromana-manifestation! 



 Gränssprängande och kreativt öppnas många tidigare låsta dörrar  

 för dem som längtat efter Unity 

 

23 Nystart! 

 

29 SRI är självgående! 

 

 

 

 

 

 
 

      
 

 

PRIMANA  blir  KROMANA 

 

*  Primana – att överblicka skapelsen, att skapa kreativt på tankeplanet, utan ego. 

 

*  Kromana – att översätta kreativa, mänskliga tankemodeller till fysisk verklighet genom 

intuition/inspiration enligt en Gudomlig plan). 

 
 

INRI 
 

- olika perspektiv     - 
 
 

INRI  -  Jesus av Nazaret – judarnas konung. 

 

INRI  -  Den föryngrande kraften i naturen är av eld (arameiska). 

 
INRI  som Skapelseton har stått på sparlåga  

– endast sedd av några få i historien, bla Fransiscus. 

 

INRI  är nålsögat i människans utveckling 

 

Jesus som INRI – föregångare gav oss koden JAG  ÄR . 

 

Nya uttryck i modern tid är UNITY  och  VI – två sidor av samma mynt. 

 

INRI  i en vidgad betydelse är ett uttryck för de inre själskvalitéer som genomströmmar 

människan när hon nått sin optimala ton av Frid och Fred. 

 

Rosens ton, INRI  -  hjärtats essens, fredens och idealitetens ton  

– ger nåd och VI – känsla. 

Det är dags för mångfaldens mirakel i det kollektiva! 

 

Rid på vågen! 


