-1”Det finns två typer av människor,
de som sluter ögonen och ser ett universum av
möjligheter, samt de som sluter sina ögon
och bara ser baksidan av sina ögonlock.”
Marshall Masters

Jag har läst

”Crossing the Cusp
– Surviving the Edgar Caysce Pole Shift”
Av Marshall Masters
Pia Hellertz – 9 juni 2011
Det är inte lätt att sammanfatta denna faktaspäckade och omskakande bok, men jag gör ett
försök. Den mening som framträder starkast är: “Varför var det ingen som varnade oss?”
Författaren, Marshall Masters, menar att vi har fått varningar i många år på olika sätt, genom
filmer1, genom böcker, genom profetior, genom forskare, genom kontakter med ”andra
sidan”, genom sädesformationer med mera. Men vi har valt att inte lyssna. Men”hur väcker
man upp så många som kämpar så hårt för att fortsätta sova?” frågar Masters. Nu är det hög
tid att lyssna menar han. Mycket hög tid.
Men borde inte myndigheterna varna oss om det finns en faktisk fara? Borde inte media
skrika högt? I nästa andetag frågar han: Varför skulle myndigheterna riskera kaos och panik?
Skulle vi tro på media? Dessutom blir många varningar utsatta för desinformation och
”avslöjanden” om att det är förfalskningar. Ett typexempel enligt författaren är Freddy Silva,
sädesformationsforskaren som skrivit intressanta analyser av sädesformationerna. Han har
”konstaterat” att mindre än 10% av alla formationer är äkta, men om han använder samma
metod vid bedömningen som han gjorde när det gällde den aktuella formationen vid Avebury,
så menar jag att hans bedömning inte är trovärdig. Han ska, enligt Marshall Masters, inte ha
besökt formationen eller publicerat några argument för sin bedömning att den är
människogjord. (En sädesformationsguru har fallit från sin piedestal.)
Avebury år 2008
Marshal Masters tar sin utgångspunkt för de analyser han gör och de slutsatser han drar i
boken, i en sädesformation som dök upp vid Avebury år 2008 i två delar, den första den 15
och den andra den 22 juli.

1

Författaren nämner The Day After Tomorrow (2004), Children of Men (2006), Knowing (2008), The Road
(2008), 2012 (2009) och The Book of Eli (2010).
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Den del som skapades den 15 juli (den övre på bilden) visar planetkonstellationerna den 21
december 2012, d.v.s. det datum när Mayakalendern tar slut2. Den andra, som tillkom den 22
december, kompletterar delvis den första, genom att den inre cirkeln nu utvidgats till att täcka
de två inre planeterna Merkurius och Venus. Dessutom tillkom den stora tomma cirkeln och
de många små symboler som ligger utanför cirkeln, de som författaren kallar ”minestrone
glyphs”. Jag vet inte hur jag ska översätta ”minestrone glyphs”. Glyps är tecken, symboler.
Minestrone är en soppa som innehåller en massa olika ingredienser. Författaren menar att det
tog mindre än 20 sekunder att skapa formationen.
Masters menar att formationen förutsäger att en komet eller en planet är på väg in i vårt
solsystem. Den visar exakt vart vi kommer att se kometen den 21 december 2012. Hen menar
att den kommer att skapa en enorm turbulens på planeten jorden, en avsevärt värre turbulens
än vi kan ana. Bland annat verkar det som om vi kommer att förlora Pluto. Dessutom berättar
han att solen har en årscykel på 22 år, med 11 lugna år och 11 mer turbulenta och vi är nu
inne i en oerhört turbulent period när solen kastar ut ovanligt starka och aggressiva eruptioner
och kommer så att göra en tid framöver. Detta kommer att påverkar elektricitet och
magnetism på jorden. Allt det vi är vana vid, datorer, TV, radio m.m. blir utsatt för mycket
allvarliga störningar och kanske till och med upphör att fungera. Med hjälp av
dragningskraften från både kometen/planeten och solens reaktioner så är sannolikheten
mycket stor att vi får ohyggliga naturkatastrofer, i form av tsunamis, vulkanutbrott och
jordbävningar. Om Masters har rätt så bekräftar han Martinus förutsägelser om ”domedagen”
(se nedan).
Masters menar att maktens män, ”the Elite and their Minions”, eliten och dess
”underhuggare” redan planerat för sin egen framtid. De gräver ner sig i underjorden. Vissa
planerar till och med, enligt författaren, att låta sig sövas ner eller drogas så de slipper uppleva
”vedermödan” (sid. 96). Däremot kommer politiker och ledare på lägre nivåer att offras. De
får inte heller veta hela sanningen.
Eliten planerar att ta över efter ”den stora reningen” och Masters menar att om de lyckas
kommer mänskligheten att förslavas för århundraden framöver innan de orkar resa sig igen.
Han drar jämförelser till tiden före Moses uttåg ur Egypten. Masters menar också att eliten
kommer att se till att mänskligheten minskar, vilket kommer att ske genom svält och
katastroer, till en nivå där vi blir lättare att kontrollera.3 Han menar också att när vi faktiskt ser
kometen/planeten så är det för sent.
Edgar Cayce
Författaren refererar bland annat till Edgar Cayce’, ”den sovande profetens”, profetior om ett
polskifte under vår livstid. Om jag förstått Marshall rätt så handlar det om en förändrad
lutning av jordaxeln. Det som sannolikt åstadkommer detta är den komet/planet som är på
väg. Marshall nämner Nibiru, Planet X, och refererar bland annat till Zecharia Sitchins teorier.
Enligt Sitchin har Nibiru en omloppsbana på 3,600 år och menar att det nu är dags för den att
återvända. (I dagarna har jag läst om Elenin, en komet/planet som är på väg in i solsystemet.
Vissa menar att Elenin kan vara Nibiru eller den väntade Planet X.4)
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Experten på Mayakalaendern Carl-Johan Calleman har dock ändrat datum till den 28 oktober 2011,
http://www.youtube.com/watch?v=bK21TCNZ5fI .
3
Naturligtvis går mina tankar till pastor Lindsey Williams och hans berättelser om The Elite och deras planer,
http://www.youtube.com/watch?v=NbakN7SLdbk
4
Om Elenin, se http://www.youtube.com/watch?v=Qi7wpEIGU0I&feature=email

-3Katastrofism
Marshall nämner tre utvecklingsläror, kreationismen, darwinismen och katastofismen, där han
menar sig vara anhängare av den sistnämnda. Planeten jorden och mänskligheten har
utvecklats genom återkommande katastrofer, som tvingat fram förändrat beteende och sätt att
vara. Han nämner ”själar på andra sidan”. Han skriver att ”själen har existerat före oss och
att den kommer att fortsätta existera långt efter det att det kol som skapar våra kroppar har
fått andra uppgifter i kosmos” (min mycket preliminära översättning, sid. 120).
Ett exempel på en katastrof som fick en stark samhällsförändring till följd är pesten, ”the
Black Death”, åren 1348-1350. Trots, eller tack vare, de fruktansvärt brutala konsekvenserna
blev den en vändpunkt för mänskligt tänkande. Författaren menar att den lade grunden för
renässansen (franska för ”återfödelse”) som i sin tur ledde till ett mer självständigt tänkande,
en modern vetenskap, naturvetenskapen och den moderna medicinen samt mycket mera.
Författaren menar att de ohyggliga händelser vi har framför oss kommer att vara under
åren 2012 till 2014. Under tiden kommer världen att styras av en ”underjordisk regering” och
en ”mindre mäktig ovanjordisk regering” (sid. 122).
Förberedelser pågår
Här och var på jorden pågår utvecklings- och förändringsprojekt med syfte att förbereda för
framtiden. Marshall Masters nämner exempelvis ett projekt som pågår när det gäller att rädda
och spara frön och säd vid Svalbard5 vid Nordpolen. Författaren betonar om och om igen att
”räddningen” är att visa kärlek och att samarbeta. Den största fienden är rädsla och skräck.
Det finns ingen anledning menar han att göra sig till offer för skräcken utan det handlar om att
stärka vår förmåga till kärlek, gemenskap och samarbete. Det säger han om och om igen i
boken.
Många grupper bygger upp förråd av mat och andra förnödenheter samt förbereder hus och
hem för kriser. Det kommer inte att räcka med våra vanliga vecko- eller månadsförråd menar
författaren, så vi gör klokt i att börja planera redan nu.
Masters skriver en hel del om ödmjukhet, ”de ödmjuka ska besitta jorden”. Men hur kan
de ödmjuka få företräde? De ödmjuka är bland annat hjälparbetare. Han delar upp
hjälparbetarna i två grupper, ljusarbetare (”lightworkers”) och livsarbetare (”lifeworkers”).
De förstnämnda är andliga lärare, vårdgivare, mediala vägledare och liknande. De delar med
sig av ljus, kärlek och omsorg. De ska inte blandas ihop med spåmän och siare. Livsarbetarna
riskerar sina liv för att rädda andra, militär, brandmän, brottsbekämpare, akut vårdpersonal
med flera. Han betonar att livsarbetarna måste vara väldigt fokuserade på dem som kan
överleva.
Noa-dilemmat
En mycket intressant tanke som Marshall Masters väcker är det jag kallar Noa-dilemmat (han
kallar det Noa-paradigmet). Han berättar om hur omgivningen hånade och skrattade ut Noa
när han började bygga arken och när han samlade in djur till arken. Men när vattnet kom och
Noa hade tillslutit arken så bankade de på och ville bli insläppta. Men Noa visste att om han
hade öppnat och släppt in fler så hade alla gått under, varför han förhärdade sig. (Samma tema
gick igen i filmen 2012, men där lyckades de humana övertyga kaptenen om vikten av att
öppna arkens portar. I den filmen hade makthavarna byggt ett antal arker som skulle klara
katastroferna när vattnet kom. De hade beslutat om vilka som fick komma med och inte. Jag
rekommenderar filmen. Makthavarnas agerande i filmen, när de försöker tysta den kommande
katastrofen och förmedla desinformation, är ett sannolikt scenarium, menar Masters.)
5

http://sv.wikipedia.org/wiki/Svalbard_Global_Seed_Vault

-4Mediers förutsägelser
Marshall Masters ägnade cirka ett och ett halvt år åt att söka upp, tala med och lyssna på
medier som kanaliserade olika ”entiteter”, bl.a. Elohim6 och som han fick samtala med om
framtiden. Han delar in dessa ”entiteter” i tre typer:
1) ”Oinkarnerade” entiteter som har en mycket god förmåga till stor överblick och som
också är bra på att förmedla vitala idéer. De är strategiska tänkare, skriver han.
2) ”Inkarnerade” entiteter som är mer taktila i sitt förhållningssätt. Masters upptäckte att
de var väldigt empatiska när det gällde vissa saker kopplade till tidigare inkarnationer,
vilket visade sig vara mycket praktiskt, enligt författaren.
3) Extraterrestials som mer påminner om långväga kusiner som förmedlar stödjande
budskap tillsammans med gripande varningar.
Bland annat testade han ”entiteternas” förmåga till förutsägelser genom att fråga om vädret
och han menar att alla förutsägelser om vädret stämde fullkomligt. Tyfoner och orkaner dök
upp exakt då ”entiteterna” sa att de skulle komma.
Masters frågade ”entiteterna” varför de valde att hjälpa honom med information: ”What’s
in it for you?” Svaret var i princip: ”Your love makes us feel closer to the Creator.”
Ger råd
Marshall Masters ger massor med råd inför framtiden. Många av dem är mycket konkreta,
exempelvis om att samla förråd av livsmedel och andra förnödenheter som räcker längre än
vad vi vanligen gör. Han menar också att vi bör se oss omkring och undersöka vilka
möjligheter till skydd som finns, exempelvis skydd från radioaktivitet från solens radioaktiva
strålning, från giftig aska och rök samt även för skräp som kan komma att falla ner från skyn.
Jag kan i många delar känna att han skriver för det amerikanska folket för han talar också om
vikten av att skaffa vapen. Bland annat gör han en analys av hammaren, som det fulländade
instrumentet att ha till hands, men inte vilken hammare som helst. Det räcker inte med en
hushållshammare utan bör vara en ”construction hammer”, en bygghammare. På fem sidor
diskuterar han hammarens olika användningsområden när det drar ihop sig, bland annat som
vapen vid behov. Han avslutar med att säga att vi som läser detta aldrig mer kommer att se på
en hammare på det sätt vi gjorde tidigare, och han har rätt.
De fem kontrollzonerna
Masters definierar och beskriver de zoner vi behöver reflektera över när vi förbereder oss,
1) Det personliga området, som sträcker sig så långt som vi som individer har möjlighet
att överblicka och försvara. Han menar att under ”vedermödan”, ett begrepp han
använder i hela boken, så kommer många att bli galna av skräck och kommer att bli ett
allvarligt hot och att vi behöver fundera över hur vi ska skydda oss.
2) ”Lägerplats”, den plats vi kan vistas och bo på. Här betonar han att vi måste planera
för att stärka de svagaste, genom att ge dem det mest relevanta instrumentet för skydd
och överlevnad.
3) Den yttre gränsen som kan vara ett bostadsområde, en gata eller liknande. Det är det
område där alla hjälps åt att ha omsorg om varandra och att försvara och skydda. Han
påminner bland annat om visselpipans möjligheter att vid behov skaffa hjälp.
4) Här handlar det om vart det finns möjligheter att skaffa föda samt att hitta skydd för
radioaktiv strålning. Strålningen från solens extrema aktiviteter är faktiskt det största
hotet, menar författaren. Vi behöver undersöka hur och var vi kan skydda oss för
denna.
6

Elohim är enligt Zecharia Sitchin de ”gudar” som kom från himlen med Nibiru och med hjälp av
genmanipulation ”skapade människan till sin avbild” (”Den tolfte planeten”). Marshall Masters har i boken 12
teachings med olika Elohim som förutsäger framtiden och ger goda råd.

-55) Den femte zonen handlar bland annat om kommunikation. Masters menar att vi
egentligen inte behöver Avebury 2008-formationen för att få veta vilka hot som
föreligger. Forskare varnar oss redan sen länge för solstormarna som kommer under
2012. Därför menar han att vi behöver förbereda oss genom att undersöka hur vi ska
kommunicera med varandra när all elektricitet slagits ut och därmed datorer, TV,
radio, mobiltelefoner m.m. Han menar att vi kanske behöver leta fram gammal
teknologi från våra vindar, exempelvis ”vacuum-tube radios”, vad det nu är. Vi måste
också förbereda oss för att ha ljus som inte är elberoende. Det kan komma att bli
mycket mörkt. Det kommer inte ens att vara något ljus från månen menar han, på
grund av aska, rök och damm i atmosfären. Här nämner han att det är en fördel att ha
en person som är blind från födseln med i den grupp av människor vi har omkring oss.
De är vana att röra sig i mörker och deras hörsel är extraordinär, vilket kan hjälpa till
att förvarna om man blir attackerad från omgivningen.
Vi har vänner men också fiender
Författaren betonar om och om igen att vi har vänner och då menar han inte bara våra fysiska
vänner utan även vänner från andra planeter och dimensioner. Bland annat sänder de budskap
via sädesformationer och supernormala upplevelser.
Masters konstaterar att vi alla är på väg någonstans och att vi kommit olika långt på en
kosmisk skala. Vi är alla på olika stadier i existensen.
Marshall Masters berättar att sen han började publicera artiklar och videosnuttar på
Youtube startade en kraftfull desinformationskampanj mot honom och hans idéer. En
favoritmetod var att skapa ärekränkande videosnuttar på Youtube mot honom. När det hände
agerade han genom att sända skrivelser och regler (Digital Millennium Copyright Act7,
DMCA) till Youtube vilket ledde till att Youtube tog bort attackerna och även avslutade vissa
konton.
Vi behöver alla fundera över hur vi vill bemöta de utmaningar, ”vedermödan”, som väntar
oss inom en snar framtid. Martinus råd är att vi bör ”hålla oss på rätt köl”, vad det nu konkret
innebär.
Min reflektion
Boken blev en mycket stark läsning eftersom författaren är så konkret och detaljerad. Kanske
hade jag inte läst den så noggrant om inte jag läst andra källor med liknande budskap. Den
första boken som skakade om min värld när det gäller rörelser i solsystemet var Zecharias
Sitchins böcker ”Den tolfte planeten” och ”Skapelsen i ett nytt ljus”. Tankarna låg delvis i
linje med Martinus tankar ibland annat ”Påsk” där han berättar om att det ”existerat ett
samfund av väsen med en viss grad av invigning” långt före vår tideräkning, vilket Sitchin
beskriver i sina böcker.
Många andra författare beskriver den kommande planeten, exempelvis experten på
Mayakalendern, Carl-Johan Calleman8 som varnar för Elenins ankomst, medan den teoretiske
fysikern Michio Kaku9 menar att inget kommer att hända annat än det som vanligtvis händer
varje december, d.v.s. att solen och jorden har en speciell relation till varandra. Internet är full
av information omkring de olika synsätten.
Martinus beskriver de mörka framtidshändelserna i artikeln ”Domedagen” om det som
kommer att hända:

7

http://sv.wikipedia.org/wiki/Digital_Millennium_Copyright_Act
Om Mayakalendern och Elenin, http://www.youtube.com/watch?v=bK21TCNZ5fI
http://www.youtube.com/watch?v=Afhmhfzjiho , http://www.youtube.com/watch?v=CVs7glXfXzM
9
http://www.youtube.com/watch?v=4eL6-OeBfb4
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-6”… ett drama som världen ännu aldrig har sett maken till, en kulmination i utlösning av
geniala mordprinciper, som genom medvetet utnyttjande i form av pestbaciller, dödsstrålar,
giftgas förutom den vanliga krigsmaterialen kommer att avfolka kommuner, städer och
länder. … Den kommer nämligen endast att lämna efter sig en söndertrasad mänsklighet, …
men däremot en tredjedel av mänskligheten som lik förutom den sedvanliga skaran av
invalider, änkor, faderlösa, ruinerade och hemlösa, som följder i ett krigs kölvatten, men här
i detta fall alltså i en långt större måttstock. … - … hand i hand med naturens egna
katastrofala manifestationer kommer att omskapa de jordiska människoras mentalitet…”.

Bibeln beskriver ju i Uppenbarelseboken om fruktansvärda framtidshändelser. Martinus
betonar att man inte ska uppfatta dessa bokstavligt men, menar han, man kan inte komma
ifrån ”att de är uttryck för händelser av sådana dimensioner att de kommer att sakna varje
motstycke i hela mänsklighetens historia.”10
Så med Michael Wiehes ord:
När far och mor är döda
och våra släktingar har ta'tt gift
och alla våra vänner har valt sej själva
och våra lärare och fröknar
har gått och dränkt sej med varann
och nu när sömntabletterna har slutat hjälpa
och när vår präst från konfirmationen
står och pekar i det blå
och ingen fattar om han visar vägen
eller känner vilket håll vinden blåser åt,
då kommer Halta Lotta hem till mej
med rösten fylld av gråt
och snyftar, vem i hela världen kan man lita på?

Vem i hela världen kan man lita på? Enligt min uppfattning är det inte helt otänkbart att vi bör
lyssna på de varningar som sädesfälten och många andra budbärare förmedlar och kanske
förhålla oss en aning skeptiska till myndigheternas lugnande ord, för som en av
huvudpersonerna i filmen 2012 säger: ”När myndigheterna säger att det inte är någon fara,
då är det hög tid att fly.”.
Förutsägelser om mörkret
Jag vill också i det här sammanhanget erinra om Inge Stoltenbergs bok ”Det Nya Riket –
profetior om Norden” (1995) där författaren berättar om fyra kända siares profetior, Anton
Johansson, Matthias Lang, Jungfru Fanny och Alois Irlmajer och vad de uttalat sig om det
tredje världskriget, ”mörkret” och den nya tiden. De talar alla om ”de tre dagarnas mörker”,
om problemen med mat som förstörs av de giftiga ångorna och askan från vulkanutbrott, och
om kometen som kommer att komma nära jorden. Boken lär enligt en källa ha ”delat Klint11 i
två läger”. Ett som trodde att förutsägelserna var möjliga och ett annat som menade att
planeten jorden och mänskligheten inte hade den karman framför sig.
Stoltenberg skriver:
”På det fysiska planet däremot är den närmast liggande förklaringen väl den, att en komet
passerar nära jorden och får den att skaka. Kometens stoftmassor kommer då att dölja solen

10
11

Domedagen, i KOSMOS nr 2, 1999.
Klint är ett studiecenter för Martinus kosmologi i Danmark, http://www.martinus.dk/sv/martinus-center-klint/

-7och lämna allt i mörker. Såväl strömavbrott som giftiga svavelångor och gaser kommer att
vara en naturlig följd.”

Stoltenberg nämner också Edgar Cayce som förutsäger ”en vridning av jordaxeln, vilket
medför vissa geologiska och klimatologiska förändringar.” (sid. 54) Författaren nämner en
annan siare, mrs Jeane Dixon, ”känd för sina ofta överraskande, men precisa förutsägelser”
(bl.a. såg hon Gandhi och president Kennedy bli mördade, samt att hon 1946 förutsåg att Kina
skulle bli kommunistiskt, vilket alla ansåg otänkbart, men tre år senare var det ett faktum).
Författaren berättade att hon ”sett en främmande himlakropp komma mycket nära jorden och
åstadkomma jordbävningar och översvämningar.” Hon säger:
”Denna enorma naturkatastrof kommer att få en sådan omfattning, att den både omintetgör
ryssarnas planer på världsherradöme, och dessutom ändrar människornas livsmöjligheter.
Den skall skaka hela mänskligheten på djupet och åstadkomma en andlig förnyelse.” (sid.
54)

Min ståndpunkt i nuläget är att det kan vara klokt att förbereda sig för det värsta, för om det
inte inträffar så har man åtminstone ett förråd av mat och andra förnödenheter att tillgå. Man
kan ju ordna fest.
Framtiden
Det är dock viktigt att komma ihåg att de allra flesta, inklusive Martinus, Marshall Masters,
Carl-Johan Calleman och Inge Stoltenberg menar att denna ”vedermöda” är ett
övergångsstadium till skapandet av en ny värld och ett nytt, högre medvetande hos
mänskligheten. Planeten Jorden kommer absolut inte att gå under. Det handlar om en
ordentlig influensa hos Moder Jord. När den är över är det dags att bygga en ny värld, i
harmoni och kärlek.
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Andra böcker av Marshall Masters

