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Dit document werd in 1953 overhandigd aan contactee George Adamski (de schrijver van “Binnen
in de ruimteschepen” en “Vliegende schotels zijn geland”) tijdens één van zijn ontmoetingen met
Venusianen. Volgens Omnec is de Venusiaan Orthon, net als Odin, haar oom.
In de jaren negentig bereikte het schrift Duitsland. Op verzoek van een vriend, Eberhard von Hagen,
schreef Omnec haar interpretatie van de Venusiaanse brief en maakte hem vanaf dat moment
beschikbaar voor deelnemers aan lezingen en workshops.
Toen ik de George Adamski Foundation vroeg, in februari 2010, of dit document authentiek was,
kreeg ik een bevestiging; het document is echt en de oorspronkelijke schrijver heeft ook gezorgd
voor een nauwkeurige vertaling. In mijn volgende email vroeg ik om meer informatie, en kreeg
geen antwoord. Ik liet het daarbij.
Vorm alsjeblieft je eigen mening en beoordeel zelf of het schrift en (of) Omnecs vertaling voor jou
van waarde is.
In één van de lagere alinea's vermeldt Omnec dat het haar niet toegestaan was informatie door te
geven, omdat het ging om de krachtbronnen die de Venusianen gebruiken. Tegenwoordig
omschrijft Omnec deze bron van energie als “resonerende magnetische energie”.
Anja CR Schäfer
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Van: Odin, die een lange geschiedenis van
Venusianen vertegenwoordigt.
Aan: Onze vriend van Berg Palomar

Ik, Odin vertegenwoordig alle 12 planeten
in dit uitgestrekte Zonnestelsel, waarvan
je slechts een klein deel kent

Geachte Vertegenwoordiger van onze Aarde Broeders
en ons belangrijkste Contact op Aarde voor de Broederschap van de Planeten,
ik spreek tegen je voor alle wezens in ons uitgestrekte universum. We kwamen omdat we geloofden
dat de Aarde in gevaar was, omdat jullie aan het experimenteren waren met Radar Stralen.
Om vervolgens te ontdekken dat de Aarde inderdaad in gevaar is, hetgeen wordt gecompliceerd
door zoveel verschillende volkeren, die geen van allen begrip hebben van zichzelf en zeker weinig
weten over andere werelden. Het zal inderdaad een grote taak zijn en het zal veel tijd vergen en een
heleboel liefde om deze misverstanden te overwinnen.
We zouden graag alles wat we weten met je delen, maar we kunnen slechts trachten de manier te
veranderen waarop de mensheid zichzelf en de aarde ziet, voordat de massa’s de kennis die we met
je willen delen ooit kunnen begrijpen of ermee kunnen worden vertrouwd.
Want het is inderdaad je erfgoed net als het onze, dus het is bestemd voor alle levende wezens. We
vertrouwen je deze boodschap toe vanwege ons diepe spirituele begrip en respect voor onze
werelden en de volkeren van alle Zonnestelsels die jullie van de Aarde nog mogen ontdekken.
We voelen ons genoodzaakt om jullie lief te hebben en te leiden uit verantwoordelijkheid voor de
eerste kolonieën die hier gesticht zijn, eonen geleden, voor ons een korte tijdsspanne.
Binnenkort zal er iemand onder jullie zijn om te helpen, het zal één van ons zijn. Om je te helpen
deze boodschap te begrijpen – die tot die tijd niet begrepen kan worden, omdat onze taal slechts
bestaat uit symbolen van onze gedachten en niet uit lettertekens zoals jullie die kennen of begrijpen.
Bewaar deze boodschap want de sleutel tot balans en de nieuwe manier van leven, die voor ons de
oude manier is, zal van jullie zijn.
[Dit hier kan ik niet vertalen omdat het gaat over de bron van onze Vermogens en ook al is het
eenvoudig, het is niet de juiste tijd om dit te onthullen – omdat het zou worden misbruikt. Dus ik zal
doorgaan met het einde van de boodschap (opmerking van Omnec Onec]
Daar we allen verbonden zijn in geest en door Goddelijk recht dezelfde werelden delen die onze
Allerhoogste verschafte, om niets te bezitten behalve onze Zielen. We zijn allen bezoekers in deze
werelden en Sterrenstelsels, om te leren en om deze scheppingen te helpen nooit op te houden te
bestaan, maar voor altijd te bestaan zoals het Ene Goddelijke Wezen bedoeld heeft. We zijn allen
deel van dit plan en vervullen een grote rol door deze waarheden van nu af aan allen te verstrekken.
Liefde is het enige vermogen waarmee we kunnen genezen en alles wat je geeft komt tienvoudig
terug. Loop altijd in het licht en deel dat licht met de wereld, zodat het duister niet kan overwinnen.
Eén is een begin, laat het jou zijn. Red je Thuis, de Aarde!
Zegeningen,
Odin van Venus
en de Broederschap van Planeten
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