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Vänd den falska freds-symbolen
upp och ner!
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Vänd den (FALSKA) ☮Freds-Symbolen
upp och ner!
På 60-talet fanns det många möjligheter att delta i fredsdemonstrationer där många viftade
med banderoller med fredsymbolen. Medan man marscherade och sjöng, "Allt vi säger är
att ge fred en chans", insåg ingen att den mycket populära fredssymbolen är faktiskt
symbolen för död och krig.
Historien har visat att trots demonstrationer för fred har världen inte förändrats på ett
positivt sätt som skulle främja vår utveckling. Vår planet har inte funnit fred genom dessa
åtgärder och ungefär 45-50 år senare blomstrar många krig liksom mord och terrorism i
proportioner som är svåra att bedöma.
Har du någonsin undrat var denna "fred" -symbol kom ifrån? Fredssymbolen var designad
av konstnären Gerald Holtom 1958 för den brittiska kärnvapennedrustnings rörelsen och är
nu uppenbarligen allmänt använd. Nära medarbetare till designern sa att han i förtvivlan
kom att ångra den nedåtvända symbolen, eftersom han ansåg att fred var något att fira och
ville att symbolen skulle inverteras.
År 2004 publicerade Billy Meier, den schweiziska UFO-kontaktpersonen, en bok med
symboler som heter <Symbole der Geisteslehre> eller "Andelärans symboler", som
innehåller 601 forntida symboler från en profet som heter Nokodemion.
Enligt Billy Meier går ursprunget till "fred" -symbolen tillbaka många miljoner år och den bär
betydelsen “död“.
Nedan följer fyra symboler från “Andelärans symboler“, som ni kanske finner väldigt
intressanta. Några av dem, som ni kommer att se, har redan haft en stor påverkan på våra
personliga liv och i världen.

Var medveten om att bara genom att betrakta dessa olika symboler så kan man känna vissa
intryck. Du kommer att kunna säga vilka som känns upplyftande och vilka som känns på
något sätt drar nedåt/känns tunga.

Denna symbol betyder krig

Dagens människor och fredsrörelsen identifierar sig felaktigt med en inbillad, falsk
fredssymbol och som dock kräver och orsakar ofrid och död, disharmoni och kärlekslöshet
samt krig, förintelse, förstörelse och allt tänkbart dåligt och hemskt. Varför: Den av
människan använda falska FREDS-symbolen uttrycker i sin form i sanning exakt motsatsen
till fred, harmoni och liv, istället således meningslös död och förintelse.
Billy Meier

Denna symbol betyder död och förstörelse

Det upp och ner vända trädet låter inte livskraften att verka, utan flödar ner i marken. Därför
blir det livgivande till livsförstörande. Den, (den falska fred-symbolen) symboliserar
förstörelse, förintelse och undergång. Den hänvisar inte till död i evolutiv form som strävar
efter dödens existens för att därmed uppfylla en viktig del av människan liv. Snarare
hänvisar den till i sin felaktiga användning till meningslös död, till förstörelse i devolutiv
form. Den hänvisar därmed till devolutiov meningslöshet och framtvingad ändlighet.
Billy Meier

Denna symbol betyder existens och liv

Riktad uppåt och i ett dubbel V symboliserar den livets träd som med med sina grenar
sträcker sig uppåt skyn i hög höjd. Det representerar den skapelsemässiga strävan efter kraft
mot relativ fullkommning och konstant förbättring och framåtrörelse. Livet kan utvecka sig
själv i livets träd.
Billy Meier

Sedan många miljoner år existerar en gammal symbol för fred som också den kan spåras till
Nokodemion. Den sanna och gamla symbolen för fred förkroppsligar också en blomma och
framställs på följande sätt:
Billy Meier

Denna symbol betyder fred

Enligt Nokodemion är detta den ursprungliga fredssymbolen, kallad Salome, som är ett ord
som härstammar från ett gammalt jordiskt språk med betydelsen fred. Följande är en
klargörande beskrivning av fredssymbolens innebörd:
–

Rektangeln symboliserar fredens och livets grundblock, där freds- och livsträdet står
och som håller allt fast.

–

De två gröna och fem röda fjädrarna representerar de sju nivåerna respektive
nedvetandeformerna.

–

De två 2x3 fjädrarna under representerar de anliga formerna respektive
svängningarna.

–

De två hjulen representerar universum och skapelsen som är förbundna med varann.

Känn dig fri att dela denna information med alla som är mottagliga. Låt oss bygga den värld
vi vill leva i och medvetet använda lämpliga symboler för att skapa goda, harmoniska och
fridfulla liv.
Så vad kan vi göra åt detta? Vi kan bli medvetna om denna fråga och sprida den. Symboler
är kraftfulla. Det finns många enkla saker för oss att göra, bara som att helt enkelt vända
den falska och felaktiga fredssymbolen om.
Tack för allt, vad ni gör, för att göra världen till en bättre plats.
Känn dig fri att dela denna information med alla som är mottagliga. Låt oss bygga den värld
vi vill leva i och medvetet använda lämpliga symboler för att skapa goda, harmoniska och
fridfulla liv.
Salome, (Frid på jorden och mellan alla varelser).
Nell Arnaud/USA
Symboler är hjälpmedel för människan för att väcka glömda tankar, lagar, insikter och
principer via assossiationerna i hans/hennes minne, utan att behöva långa förklaringar.
Billy Meier
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