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EN VERDENSOMSPENNENDE MAGISK OPERASJON 
21. DESEMBER 2020 - 21. JUNI 2021 

 
 

 
 
 

BLI MED PÅ Å STABILISERE JORDENS NYE FREKVENS 
 
Jorden skifter frekvens og slipper løs sin fulle kraft for å hjelpe oss å komme opp på et nytt nivå. 
Planetens feminine energi har vært gjenoppvekket lenge - nå er det tid for å aktivere og 
harmonisere den maskuline energien. 
 
Tenk på hvilken kraft som ligger i magmaen i planetens indre, livskraften i plantene som vokser på 
jordoverflaten... Tenk på Jordens maskuline kraft, som nå trer fram. 
 
Dette er den kreative energien i en ny begynnelse: Svar på kallesignalet, støtt oppvekkingen av det 
maskuline guddommelige, så planeten kan bli helet og gi ny energi til alt vi gjør. 
 
La oss samles rundt tusenvis av bål og søke oss inn mot de nye guddommelige frekvensene og den 
nye tiden som begynner nå. 
 
I dag har vi alle den store ære - og store ansvar - å feire en stor, kollektiv Rite. For å tenne denne 
riten må vi leve oppmerksomt i harmoni med Jorden og være et eksempel på den endringen vi 
ønsker å se i alle mennesker. La oss være kunstnere og skapere i alt vi gjør: fylt og opprettholdt av 
en utrettelig optimisme, så livet igjen kan bli hellig! 
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EN KRAFTFULL MAGISK OPERASJON 

 
 
1. TENN ET BÅL FOR JORDEN 
 
Mandag 21. desember, solvervsdagen, inviterer vi deg til å tenne et bål sammen med oss og 
sende et signal til Jorden.  
 
Gå inn på: https://www.oromadamanhur.com/theearthiscalling/ og bli inspirert! 
 
Kl. 19.22 (norsk tid) denne dagen, vil konjunksjonen Jupiter-Saturn tre inn i Vannmannens tegn, 
som er forbundet med fornyelse og store sosiale endringer. Med tusenvis av bål over hele planeten 
vil vi vise at vi er oppmerksomme og klare for de nye tidene. 
 
Det blir bål i Fredrikstad og på Bettum, eller du kan tenne ditt eget bål, helst med ved fra tomta 
eller nærområdet. Hvis dette ikke er mulig, kan du kjøpe ved eller tenne et stearinlys. Bruk et lys 
som er rødt som vulkansk magma, eller grønt som plantelivet på vår kjære planet. 
 
Inviter vennene dine, spill fløyte, slå på trommer og symbaler, og koble deg på live-sendingen på 
https://www.oromadamanhur.com/ 
 
Det blir også flere bål på nyåret: 21. januar, 21. februar og 21 juni. 
 
 
2. JORDEN KALLER! SVAR MED EN MELODI ... 
 
Lyd er frekvens, og frekvens skaper. Via lenken under kan du laste ned en melodi som Damanhurs 
grunnlegger og åndelige veileder, Falco Tarassaco, etterlot seg for å støtte hevingen av Jordens 
frekvens og Menneskehetens oppvåkning. 
 
Du kan spille, plystre, nynne eller synge denne melodien så mange ganger du vil. Du kan tolke den 
på din egen måte, og send oss gjerne et opptak på earthcalling@damanhur.org - så deler vi det på 
våre sosiale nettverk. 
 
Du kan laste ned melodien her: 
https://www.dropbox.com/s/o24xr5v1aqgrycl/ AwakeningWhistleDamanhur.m4a?dl=0  
 
 
3. ...OG ET KORT RITUAL 
 
  I tiden 21. desember til 21. juni kan du når som helst tenne et 
rødt eller et grønt stearinlys og observere dette skjemaet mens 
du lytter til, synger, plystrer eller nynner denne "Oppvåkningens 
melodi". 
  

https://www.oromadamanhur.com/theearthiscalling/
https://www.oromadamanhur.com/
https://www.dropbox.com/s/o24xr5v1aqgrycl/AwakeningWhistleDamanhur.m4a?dl=0
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Du kan også tegne opp figuren med fingertuppen mens du puster dypt og lytter til melodien. Gjør 
dette i noen minutter, så lenge du føler for. Følg med på følelsene dine og hvilke beskjeder som 
kommer til deg fra Jorden i løpet av dagen - eller i drømmer. Ha gjerne en notisbok i nærheten, så 
du kan skrive ned hva du tenker og føler. 
 
Du kan også bruke skjemaet i kunstnerisk sammenheng. Send oss gjerne et bilde av det ferdige  
kunstverket på earthcalling@damanhur.org. 
 
Du finner skjemaet i full størrelse på s. 4.  
 
Hvis du ønsker en dypere forbindelse med Jordkreftene, kan du 
1. observere eller følge mønsteret med en finger i tre minutter pr. dag, hver dag, eller 
2. følge mønsteret med en finger i 10 minutter pr. dag, hver dag. Pust inn gjennom nesen og ut 
gjennom munnen, dypt og langsomt. 
 
"Oppvåkningens melodi" åpner forbindelsen. 
 
 
Hvordan virker skjemaet? 
Denne typen skjemaer er basert på kombinasjoner av urgamle tegn og arketypiske symboler som 
korresponderer med potensielle nevrale forbindelser. Disse skjemaene er en del av Damanhurs 
åndelige teknologi. 
 
Skjemaet kan brukes ved at man ganske enkelt observerer det oppmerksomt mens man puster 
dypt, eller man kan følge strekene i skjemaet med en finger. Den fysiske bevegelsen forsterker  
signalet fra skjemaet til hjernen, og dette kan aktivere ulike helende/regenerative funksjoner og 
utvide persepsjon- og sanseevner og mediale egenskaper m.m. 
 
På samme måte som akupunktur harmoniserer organene i kroppen ved å stimulere reflekspunkter 
i kroppens elektromagnetiske system, er det med disse skjemaene mulig å stimulere hjernen til å 
danne nye nevrale baner. Varigheten av kontakten varierer for ulike typer skjema, og med hvor 
lenge mønsteret observeres eller følges med fingeren. Denne effekten baserer seg på hjernens 
nevroplastisitet, eller formbarhet, dvs. nevronenes evne til å fornyes/regenereres både anatomisk 
og funksjonelt, og evnen til å danne nye synaptiske forbindelser. 
 
Skjemaet for forbindelse med Jordens intelligens 
Dette skjemaet hjelper på forbindelsen til den intelligensen som vokter Jordens helingsprosess. 
Denne bevisstheten kan inspirere til nye ideer, nye oppfinnelser og nye måter å leve på, slik at vi 
kan gjenopprette harmonien med økosystemet. 
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Skjemaets funksjon er å skape en forbindelse med planetens vitale energier, og slik forsterke 
jordens transformasjon og vår egen gjenoppvåkning. Det hjelper deg til å få kontakt med den 
åndelige energien som våker over naturen, vegetasjonen og alle de finstofflige kreftene som er 
forbundet med disse. 
 
Jo flere som bruker dette skjemaet over hele verden, desto mer vil denne kontinuerlige strømmen 
av oppmerksomhet og intensjon kunne åpne en kanal for energi og samstemthet med Jorden. Ved 
å følge strekene i mønsteret oppmerksomt med fingeren, tilkaller du også synkrone muligheter i 
ditt eget liv, og du kan oppleve at du oppnår en tilstand av høyere bevissthet. 
 
 
4. FØLG DIREKTE-SENDINGEN FRA DAMANHUR PÅ NYTTÅRSAFTEN! 
 
"MIDNIGHT ACTION" SPESIAL! 
Vi sender direkte fra den vakre salen som kalles "Folkenes tid" i Menneskehetens templer, med 
Orango Riso Granato, Esperide Ananas Ametista og damanhurianske musikere og dansere: Vi stiller 
oss inn på det nye årets ånd og frekvens med en guidet visualisering, forsterket av Det hellige 
språket. 
 
Deretter åpner vi en portal til Jordens stemme og alle folk og tiders orakler for å se inn i det nye 
året. Alle deltakere vil da kunne få svar på personlige spørsmål. Sammen kobler vi oss på strømmen 
av synkronitet, for å orientere de kommende hendelsene i vårt personlige -- og kollektive -- nye år i 
retning av indre vekst, glede og fullendelse.  
 
Du kan melde deg på her: https://www.oromadamanhur.com/theearthiscalling/  
 
 
5. LAG EN LABYRINT OG GÅ DEN SAMMEN MED VENNENE DINE 

 
Labyrinten er et symbol på evnen til å finne og gjenkjenne den riktige, synkrone veien blant de 
mange mulige. Med din oppmerksomme bevegelse gjennom labyrinten, tegner du en del av 
kallesignalet til Jordkreftene.  
 

https://www.oromadamanhur.com/theearthiscalling/
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Denne labyrinten skal kun gåes én vei, og helst daglig. Følg med på tanker og følelser som dukker 
opp underveis. 
 
Målene er oppgitt i centimeter. Det er viktig at du ikke endrer på målene. Labyrinten kan bygges av 
steiner, med tau, den kan strekes opp med tape på golvet eller tegnes på en presenning som du 
ruller sammen når du ikke bruker den. 
 
Her er noen eksempler på labyrinter:  
 

    
 

 
 
      
 
 
6. GÅ I STEIN-SPIRALER 
Hvis du bor et sted der damanhurianere eller noen av våre venner har bygget stein-spiraler, kan du 
kontakte jordenergiene ved gå i dem og utvide din energetiske tilstedeværelse oppover mot 
himmelen.  
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7. SAMARBEID MED SJAMANER OM Å GJØRE RITUALER 
Urfolkene er voktere av den årtusenlange forbindelsen mellom menneskene og naturen, planeten, 
kosmos og de guddommelige kreftene. Deres sjamaner er idag Åndelige Fedre og Mødre for hele 
menneskeheten. 
 
Representanter for Damanhurs nye, åndelige folk har i mange år invitert sjamaner fra mange ulike 
stammer til å gjøre seremonier på Damanhurs hellige steder. Gjennom Menneskehetens templer, 
som utgjør en forbindelse med de universelle kreftene som vokter menneskeheten og Jordens  
tidslinjer, kan sjamaner og de vise eldste dele sine åndelige verdier og kunnskaper med alle 
mennesker som er rede til å ta imot. Dette kan framskynde verdens transformasjon i retning av en 
ny bevissthet. 
 
Nå som det er begrensede muligheter for å reise, oppfordrer vi alle til å ta kontakt med de Vise fra 
urfolkene i den enkeltes hjemland og feire riter for Jordens oppvåkning sammen med dem. 
8. ORIENTER TRÆR OG KONTAKT NATURENS BEVISSTHET - 
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- for å aktivere forbindelsen mellom trær og mennesker, og delta i en verdensomspennende 
feiring av forholdet mellom trær og mennesker.  
I kjernen av dette initiativet finner du en spesiell teknikk som er 
utviklet i Damanhur: med en selfisk, damanhuriansk pendel, går du 
rundt treet -- aller helst et modent, høyreist tre, men alle trær teller! 
Selfika er en urgammel åndelig teknologi som er blitt gjenopptatt i 
Damanhur. 
 
Samhandlingen mellom din intensjon og og den energetiske strukturen 
i pendelen og i trærne skaper en form for energetisk mycelium 
(sopptråder) som skaper forbindelser mellom trærne, selv om røttene 
ikke berører hverandre. Målet med denne prosessen er å gjøre "tre-
heten" -- trærnes bevissthet -- hel igjen, over hele planeten. Folk fra 
hele verden oppfordres til å delta, med sin egen kunstneriske, 
kulturelle og åndelige tilnærming. 
 
Menneskenes tilstedeværelse og intensjon er uunnværlig for å 
gjenopprette den åndelige forbindelsen med trærnes verden: Vi 
trenger å huske at vi alle er del av det samme levende, åndelige økosystemet. 
 
Hvorfor orientere trær? 
Når tilstrekkelig mange trær i et område er blitt orientert, stiger energien i området så mye at 
trærne selv blir i stand til å sende ut en høyere vibrasjon til all annen vegetasjon i området 
gjennom rotsystemet. Dette styrker hele området med en høyere helende vibrasjon for alle 
mennesker og naturen i de omkringliggende områdene. 
 
Orienteringen av et tilstrekkelig antall trær over hele verden vil skape et så komplekst nettverk av 
forbindelser at planteverdenen vil bli forent og dermed utgjøre en gigantisk, levende computer. 
Trærne vil da kunne behandle data på et nivå som gjør dem i stand til å samhandle med Jordens 
egen intelligens og gripe inn for å re-etablere økologisk og klimatisk balanse. 
 
Og vi mennesker vil kunne gjenerobre en viktig del av vår felles sjel og ta et viktig skritt på veien til 
å realiseringen vår guddommelige natur. Denne orienteringen er en del av det nye signalet vi 
sender til galaksen -- et signbal om at et nytt bevissthetsnivå er i ferd med å bli gjenoppvekket på 
planeten Jorden. 
 
For mer informasjon om hvordan du kan delta i orientering av trær, skriv til 
globaltreenet@damanhur.org. 
  

http://globaltreenet@damanhur.org/
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9. DIN BEVISSTHET ER NØKKELEN TIL DENNE OPERASJONENS "STARTMOTOR" 
 
Magiske handlinger virker bare i den grad de som utfører dem forstår hva de er i ferd med å 
gjøre, og befinner seg i den riktige bevissthetstilstanden. Det er derfor alkymister, de vise og store 
magikere i alle tider forbereder seg med renselse, åndelig tilbaketrekning og øvelser. 
 
I løpet av denne reisen til et høyere kollektivt bevissthetsnivå vil det som skjer utenfor deg speile 
det innvendige landskapet. Du har stor makt til å transformere ting, en makt som nærer seg på 
sammenheng, renhet og entusiasme. 
 
Derfor anbefaler vi noen daglige magiske handlinger: 
 
1. KONTAKT TRÆRNE: Engasjer deg i stell og bevaring av skog. Vis respekt for avlinger, alt du dyrker 
og alt som vokser. 
2. VÆR OPPMERKSOM PÅ FORBRUKET DITT: Unngå sløsing med vann, mat, ting og energi. Vær 
oppmerksom på sammensetningen og opprinnelsen til alt du bruker. 
3. VÆR BEVISST PÅ HVA DU SPISER: Økologisk, kortreist mat - og unngå sløsing med vann, mat, 
energi. 
4. RESIRKULER MED OPPMERKSOMHET: Vær bevisst på at dette er en magisk handling.  
5. SI FARVEL TIL PLAST: Delta i opprydningen av elver, vann og havet. 
 

 

Følg hele operasjonen her: www.oromadamanhur.com 

 

https://www.oromadamanhur.com/

