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Monday, October 20. 2008

Tro på liv och död
av Leif Erlingsson
2008-10-20
Hej. Jag tänkte lite enkelt förklara vad jag har förstått om 'hur det funkar'. Alltså hur vi själva kan styra vårt öde, och hur
våra öden styrs av andra. Jag skippar teknikaliteterna och går istället direkt på grundprinciperna, som jag fattat dessa.
Folk mest brukar resonera att de som begriper bättre tar hand om världen. Och många som begriper bättre resonerar
att världen är helt perfekt genom att den ger oss vad vi behöver för att vakna till. Vilket de för övrigt har rätt i, om man
ska vara krass. Det jobbiga för oss vanliga som kanske fortfarande tror att någon ska ta hand om oss är att vi i så fall
också har alldeles rätt, bara inte som vi hade tänkt. Någon kommer att ta hand om oss. Nämligen så som professor
Jens Jerndal beskriver i "EN FRÅGA OM LIV OCH DÖD - för hela mänskligheten" 1 . Och det var nog inte riktigt så vi
vanliga hade föreställt oss att vi skulle bli omhändertagna, för att uttrycka sig med århundradets 'understatement'.
(Viktigt: Läs professor Jens Jerndals text när du är klar här. Länk finns i notapparaten.) Dock måste det inte gå så illa.
Om vi vanliga väljer att bli mer medvetna kan vi välja en annan framtid. Det handlar om både kunskap och tro.
Kunskap om såväl möjligheter som om andras planer. Och tro på vår egen förmåga.
Att vi börjar tro på oss själva är ett skrämmande scenario för den kategori som har tagit på sig att ta hand om oss. Allra
mest skrämmer det dem om vi skulle upptäcka vilka vi själva är. För vad finns det då vi inte skulle kunna göra?
Professor Jens Jerndal ovan vill lösa världens problem bl.a. med fri energi. Det vill jag också. Se t.ex. "Fantasikrisen" 2
. Men det är verkligen att öppna Pandoras ask till medvetande om vilka vi själva är. "Guds fria gåvor", "gudskraften" 3 ,
som är fri energi, kullkastar ju världsbilden för alla fundamentalister, såväl av den sekulärt materialistiska som den
religiöst materialistiska varianten. Kraften kallas "gudskraften" 3 då den är mäktigare än något annat och finns överallt,
etc. Kraften kvantifieras och definieras strikt fysikaliskt och matematiskt i artikeln "Gforce in the Aether Physics Model",
av Quantum AetherDynamics Institute. 3
Det är inget nytt att de som lär oss att bli hjälplösa och beroende av andras tänkande skräms av att vi tror på oss själva.
4 Det är så gammalt att det finns beskrivet alldeles i början av gamla testamentet. Från att vi var en enig mänsklighet
splittrades vi nämligen enligt gamla testamentets myter just för att vi inte skulle upptäcka vår egen förmåga. Och denna
mycket livsfientliga agenda är uppenbarligen fortfarande i allra högsta grad verksam. För att vi inte ska upptäcka vilka vi
själva i själva verket är! 5
______
Fotnoter:"EN FRÅGA OM LIV OCH DÖD - för hela mänskligheten", av Prof. Jens Jerndal, 2008-08-25.
Bilagor:"Action Plan For Shifting Paradigm" av Prof. Jens Jerndal.
"Connecting The Dots: to see the picture emerge of the artful "New World Order" agenda" av Thomas Beckford, 2005.
"Fantasikrisen", av Leif Erlingsson, 2007-12-05.
"gudskraften", "Gforce in the Aether Physics Model", Quantum AetherDynamics Institute. När David Thomson
undersökte Nikola Teslas arbete och därvid labbade med en Tesla-spole upptäckte han att det fanns två helt olika
sorters laddning som uppträdde. Han kunde inte hitta något om detta i den vetenskapliga litteraturen. Då gick han
tillbaka till fysikens grunder. Inom tre veckor hade han upptäckt en matematisk korrekt förenad fält teori. (
http://16pi2.com/ ) En teori som bl.a. exakt definierar "gudskraften" både kvantitativt och i relation till olika konstanter. (
http://16pi2.com/gforce.htm ) Det intressanta med David Thomsons arbete är att det nu finns en teoretisk grund för
varifrån "guds" fria energi kommer!
Den som tror på sin egen tankeförmåga angående klimatdebattens för närvarande enda godkända 'sanning' utmålas
numera som mycket suspekt i media De alltfler vetenskapsmän som ifrågasätter hur FNs klimatpanel tycks ha pressat
in resultat i förutbestämda mallar får inte höras i debatten. Min slutsats är att en agenda har beslutat använda denna
klimatskräckhistoria för sina egna syften, och då duger det inte att verkligheten kommer och stör! Bl.a. Elisabet
Höglund, f.d. politisk reporter för Sveriges Television, har haft civilkurage nog att 'ryta till'. Vännen Leif Bengtsson
mejlade i natt denna kommentar: "Sitter just nu med lite fika och tittar på tv. TV24 i Sveriges Radio har en klimatdebatt
med företrädare för politiken och miljövårdsverket bland annat. Åhörarna är främst ungdomar i gymnasie och
universitetsåldern. Inte ett enda ord om den massiva kritik mot IPCC och annat kring "koldioxidproblemet" som finns.
Idag ansluter sig allt fler forskare till kritiken och funderar över hur det kunde bli så här. Vi har vad jag kan förstå en
politisk "miljömaffia" som effektivt stoppar all kritik att komma fram. Frågan är, vem tjänar på detta? När mat används

Page 1 / 6

Blog Export: Intelligentsians blockering, http://blog.lege.net/
som bränsle finns egentligen bara förlorare."
Våra Herrar har alltid skrämts av om vi skulle upptäcka vilka vi egentligen är. Vi kan se detta redan i berättelsen om hur
en enad mänsklighet med ett gemensamt språk enligt gamla testamentets "HERREN"/"LORD" därför måste splittras.
(Divide & Conquer, någon?) Notera att King James versionen av bibeln i detta stycke använder ordet "imagined". Detta
är i sig mycket intressant. Modern insikt i skapande ger vid handen att skapande börjar genom att aktivt föreställa sig
det som skapas, "to imagine". Föreställningsförmågans kraft är nyckeln till skapande.
"And the LORD said, Behold, the people [is] one, and they have all one language; and this they begin to do: and now
nothing will be restrained from them, which they have imagined to do." (KJV Bible, Genesis 11:6.)
"Babels torn och språkförbistringen
1 Hela jorden hade ett enda språk och samma ord.
2 Men när människorna bröt upp och drog österut, fann de en lågslätt i Sinars land och bosatte sig där.
3 De sade till varandra: "Kom, så slår vi tegel och bränner det!" Teglet använde de som sten, och som murbruk använde
de jordbeck.
4 Och de sade: "Kom, så bygger vi oss en stad och ett torn som har spetsen uppe i himlen. Låt oss göra oss ett namn,
så att vi inte sprids ut över hela jorden."
5 Då steg HERREN ner för att se på staden och tornet som människorna byggde.
6 HERREN sade: "Se, de är ett enda folk och de har ett enda språk. Detta är deras första tilltag, och härefter skall
ingenting vara omöjligt för dem vad de än beslutar sig för.
7 Låt oss stiga ner och förbistra deras språk, så att den ene inte förstår vad den andre säger."
8 Så spred HERREN ut dem därifrån över hela jorden, och de måste upphöra att bygga på staden.
9 Den fick namnet Babel, eftersom HERREN där förbistrade* hela jordens språk, och därifrån spred han ut dem över
hela jorden." (Folkbibeln, 1 Moseboken 11:1-9.)
De människor vars obegränsade föreställningsförmåga gamla testamentets "HERREN"/"LORD" kände sig tvungen att
förstöra tycks ha kommit från Mesopotamien. Det som nu är Irak. De hade kanske sin kreativitet och obändliga
skaparförmåga från den för-bibliska Inanna myten med sin skapelseberättelse och moral om öppenhet och
informationstransparens, där gudinnan Inanna efter att ha bekräftat sin sexualitet besöker och lockar hennes farfar
guden Enki att ge henne civilisationens essens, kallade "me" (uttalas "may"). Dessa me, varav gudaskap är en, ger hon
till det vanliga folket att förvalta och utforska. Konsekvensen av att ge människan dessa me var att människan kunde bli
gud, om hon så önskade, men att hon måste ta det goda med det dåliga. Såväl me för livsglädje som me för krig. Härur
hjulet, skriftkonsten, matematiken, lag, etc. När gudinnans kraft avtog så avtog även det fria informationsutbytet, och
avmystifieringen av kunskap förvändes till motsatsen. Se även Diane Wolkstein & Samuel Noah Kramer: Inanna:
himlens och jordens drottning; Hennes sånger och myter från Sumer, I tolkning av Gunilla Hultgren, Trevi förlag
Stockholm 1995, ISBN 91 7161 142 8.)
Efter att Irak för några år sedan invaderades så skövlades dess uråldriga bibliotek och arkeologiska skatter. Erövrarna
ansåg sig inte ha något ansvar för dessas beskydd. Uppenbarligen arbetar de för samma gamla testamentets
"HERREN"/"LORD". Den för-bibliska Inanna myten med sin skapelseberättelse och moral om öppenhet och
informationstransparens anknyter bättre till ett öppet samhälle än gamla testamentets moralbegrepp om att
konspirera/hålla information hemlig mot icke-troende/icke-medlemmar/icke-invigda. Det finns mycket djupa insikter i
Inanna myten. Bara som ett exempel, så finns där att intelligens bryter symmetrin. Kvantmekaniker vet att bruten
symmetri är en förutsättning för fri energi. Intelligens ger tillgång till fri energi?
Den agenda som splittrade mänskligheten efter gamla mesopotamien och som nu låtit dess kulturskatter förstöras
kommer om den tillåts även att förstöra Internet. Därför att Internet är det verktyg varmed gamla testamentets
"HERREN"/"LORD":s språkförbistring och splittrande av mänskligheten kan göras ogjord. Med Internet, om vi försvarar
det, kan vi som en skribent föreslog i mail i dag gå från 'Mental Ego' till 'World Ego', där vi arbetar tillsammans för
mänsklighetens bästa.Bredvidläsning:"En värld av fri energi", av Peter Lindemann, D.Sc.
"Den mörka sidan", fotnoterna.
"Svaret ligger i frågan", citatet i kursiv stil i slutet av artikeln från nationalekonomen och statsvetaren Jens Jerndal ur
"Vakna Sverige! Framtiden är här - En bok om Sveriges kris och det pågående paradigmskiftet" som publicerades 1997,
s. 272.
"The Overrated "Masters" of the Universe", av Dr. Jeremy Dunning-Davies, 2008-03-27._______
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Leif Erlingsson
2008-10-20
Läs kommentarer här.
Andra bloggar om: Aether Physics Model, bruten symmetri, civilisationens essens, David Thomson, enig mänsklighet,
Fantasikrisen, framtid, fri energi, fundamentalister, gamla testamentet, Gforce, gudaskap, gudinnan Inanna, Guds fria
gåvor, gudskraften, hur våra öden styrs, Inannaprincipen, informationstransparens, intelligens, Internet, Jens Jerndal,
klimatdebatten, koldioxidproblemet, kunskap, lag, liv och död, matematiken, materialister, me, medvetande, Mental Ego,
mänsklighetens bästa, Nikola Tesla, omhändertagna, Quantum AetherDynamics Institute, skaparförmåga,
skapelseberättelse, skriftkonsten, splittrad mänsklighet, språkförbistringen, styra vårt öde, Sumer, tro, upptäcka vilka vi
själva är, Vakna Sverige, världsbilden, World Ego

Inlagd av Leif Erlingsson i Media, Verkligheten, Propaganda, Gemensam berättelse / myt, Sociala
fantasisystem, Manipulation, Andligt uppvaknande, Irak, Mänskliga rättigheter, Personlig
integritet, Övervakningssamhället, Indoktrinering & hjärntvätt, Fri Energi, Civilisationskritik,
Gudaskap kl 13:56
Hittade en goding i sammanhanget - speciellt om man även läser kommentarena:
"Här handlar det inte om åsikter utan insikter"
Besök sedan även
"Stoppa förstörelsen av världen"
Jag var då jag skrev kommentarerna efter "Här handlar det inte om åsikter utan insikter" ganska nyligen introducerad till Bearden,
därav min skepsis gentemot hans arbete. Jag har blivit mycket närmare bekant med hans arbete sedan dess och medan jag inte ger
mycket för hans omvärldsanalys så är han 'right-on' vad gäller det vetenskapliga. Från "Stoppa förstörelsen av världen" hittar jag
numera till och med en fri energi-länk,
http://keppemotor.com/se/
ORSAKEN att jag i dag letade upp "Stoppa förstörelsen av världen" igen var att jag själv tänkt till ytterligare. Och ville kontakta dem
om det. Jag postar mina tankar nedan, i en lång egen kommentar.
Anonymt på Oct 29 2008, 19:36
Jag söker vägar att realisera mig själv, det jag har tränat ett liv för att göra.
Leif Erlingsson, vad jag vill, revision 2008-10-29 16:00.
Jag vill skapa kreativa samtal i vilka vi kommer att förstå motståndet mot verkliga lösningar och i vilka vi kommer att kunna resonera
kring detta. Det jag söker är något som kan hjälpa inte bara min personliga överlevnad utan mänsklighetens. Och då krävs
kreativitet! Våra svårigheter har orsakats av att vi fackindelar kunskap. Min största kompetens är att jag står helt utanför det
systemet! Helt 'Out of the Box' - det är jag!
Jag vill alltså skapa samtal kring de ämnen jag känner är avgörande för vår överlevnad, som är hur vi ska bli trygga och kunna ha tillit
till varandra. Osäkerhet om den privata överlevnaden månad från månad och mängden stora lögner i samhället gör att vi människor
slutar tro på någonting alls. Vi alieneras. Och slutar vi tro på livet, blir vi besegrade. Därför känner jag själv att min självpåtagna
mission är att söka ÖVERBRYGGA alienationen, genom att omvandla lögn till sanning.... Jag tänker t.ex. att alla lögner bygger på
sanningar i botten, som sedan vänds till lögn. Alla religioner bygger på sanningar, men sedan leder man människorna i motsatt
riktning mot de ideal man förespeglar. Ideologier likaså.
Så vad jag vill är att gå ett par nivåer ovanför dynggropen i massmedia, och se det som är sant hos Scientologer, Jehovas Vittnen,
Mormoner, Moderater, Socialdemokrater, Miljöpartister och allt vad de heter, men samtidigt se var de alla går vilse, det är det jag
skulle önska åt oss alla. Att lära sig omvandla lögn till sanning! Att inte ständigt kasta ut den stackars blåslagna babyn med detta
eviga badvatten! Att bygga broar mellan ideologier, religioner, vetenskapsgrenar o.s.v. så att vi kan använda våra respektive
spjutspetsinsikter utan att samtidigt förakta varandras livserfarenheter och insikter!
Jag tycker att det är hög tid att ge vanliga människor lite hopp om en underbar och fantastisk framtid, som komplement till
massmediebilden av banker och klimat i spin mot kraschen. Om vi människor känner trygghet för vår materiella framtid så bör vi
rimligen sluta titta snett på varandras resursutnyttjande. Om det finns en grundläggande trygghet, då bör även kontrollbehovet som
ligger bakom obalanserna i vår värld kunna börja balanseras. Jag känner att denna materiella grundtrygghet måste återerövras. Inte
byggd på spekulationsekonomi utan på reell ekonomi. "Social Credit", som det kallades av de få som kände till det trots den totala
mediemörkläggningen om ämnet i början av förra seklet. Se American Monetary Institute, AMI, monetary.org.
Vår nuvarande ekonomi bygger på att vi får lön för att producera långt mer än vi får betalt för att kunna konsumera. Mellanskillnaden
förstörs i krig eller betalas på kredit. Plus banker som samlar på sig reella tillgångar från dem som inte kan betala krediterna. Alltså
några få som blir "herre på dyghögen". Det är ett system helt ovärdigt civiliserade människor. Förutom "Social Credit" så finns det
ingen anledning att inte ta emot det oändliga kapital som fritt har stått oss till buds iallafall sedan en serie upptäcker i slutet av 1800och början av 1900-talet på energiområdet, där man upptäckt hur energi fritt kan hämtas ur etern eller det underliggande fältet eller
vakuumet eller vad man väljer att kalla det. Växelströmmens uppfinnare Nicola Tesla mer eller mindre suddades ut ur
historieböckerna för att dölja dessa upptäckter. (Se ex. http://blog.lege.net/Free_Energy/Patrick_Kelly_Free_Energy_Guide.pdf 1776 sidor.)
Min slutsats är att tänkande personer för mer än 100 år sedan mycket väl insåg vad som är möjligt, men att man till att börja med
gjorde saken till nationella säkerhetshemligheter och senare ändå gömde undan det. Den sortens människor jag talar är den kategori
som drar i trådar för att vetenskaps'buffs' sedan ska pilla med och i sina olika fack. D.v.s. den kategori som befinner sig ovanför de
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vetenskapliga teknikaliteterna men som vägleder 'vetenskapsteknikerna' till att göra lämpliga upptäckter. (Att det går till så är en
triangulering från min sida från ett par olika kontakter plus eget tänkande.)
Tisdagen den 21 oktober 2008 deltog jag i ett samtal, inspirerat av mig själv, om vilka konsekvenser för samhälle och mänsklighet det
skulle få om energi var fri och decentraliserad. I en samtalsgrupp kallad "tisdagsgruppen" som samlas i Gamla Stan, vid Storkyrkan.
I början var det några som inte kunde förstå att det kunde finnas ett motstånd mot att använda fri energi, om det fungerar. Under
mötet visade det sig att motståndet fanns mitt ibland oss. Mycket klargörande för alla!
Det finns, tro det eller ej, starka skäl både för och emot även en sådan sak som att göra oändlig miljövänlig fri energi = gratis kapital
fritt tillgängligt för alla. Ändå är det min personliga uppfattning att fri energi / fritt kapital / alla de resurser vi behöver är själva nyckeln
för att låsa upp oss ur skräcken för att det som finns inte ska räcka till för oss, att vi ska bli utan, vilken skräck ligger bakom vårt stora
kontrollbehov, det kontrollbehov som leder till eliters manipulationer av resten av oss, vilket totalt sett fördummar mänskligheten.
(Eftersom endast några få är informerade om de verkliga frågorna, varför mänsklighetens tillgängliga intelligens därför ej tillvaratas då
de övriga sysselsätts med pseudofrågor och 'skuggbrottning'.)
Med 'gudskraftens' (16pi2.com, etermodellen) oändliga fria gåvor i form av fri energi slipper vi gå till "herrarna på dynghögen" för
krediter utan kan fritt öka vår energianvändning vid behov. Mer produktion av varor och transporter utan härför förknippade
kostnader. Om samhällen organiseras kring resursdelande så kan några producera produkter, andra odla o.s.v.. Om vi börjar hjälpa
varandra. Försvinner löneslaveriet så finns tiden och tryggheten. Idén om MÖJLIGHETEN måste sås i människornas hjärtan. Utan
att möjligheten ses, ser man bara mörker...
Jag kan hur människors motstånd mot nytänkande fungerar. Detta genom min ovanliga bakgrund:
1. Hösten 1988 från ett svenskt vetenskapsparadigm, helt och fullt in i ett religiöst.
2. Våren 2004 från ett religiöst paradigm, in i ett nytt vetenskapsparadigm, ett paradigm som dock inte längre förnekar delar av
verkligheten.
Du kan se, höra och läsa mig här:
http://video.google.com/videosearch?q=%22Leif%20Erlingsson%22#
http://video.google.com/videoplay?docid=5055158381618145034
http://blog.lege.net/
Jag är mycket påläst om mycket, men inte fackidiot någonstans.
Bästa Hälsningar,
// Leif Erlingsson, Intelligentsians blockering, blog.lege.net.
--- Skapar ny verklighet, utan att blunda för den gamla --Anonymt på Oct 29 2008, 19:52
Citat från "Här handlar det inte om åsikter utan insikter":
"Det är oerhört viktigt att alla blir medvetna om just det som nästan ingen av oss vill se -- att det största onda i världen inte ligger i alla
yttre problem och missöden, utan finns inom oss själva. Om vi föredrar att fortsätta vara omedvetna om detta kommer vi oundvikligen
gå mot självutplåning. Om det inte snarast sker en omfattande medvetandegörelse bland oss människor, så finns det inget som kan
stoppa förstörelsen av världen.
"Samhället är organiserat på ett sådant sätt att det förslavar människorna. Det lämnar nämligen ingen frihet åt känslor, tankar och
handlingar. De som har makten att organisera de sociala lagarna ser till att dessa motarbetar människor i största allmänhet, medan
de gynnar deras egna grupper. De vackraste känslorna brukar människan dölja, samtidigt som hon ger fritt utlopp åt ilskan,
avundsjukan, svartsjukan, girigheten osv. Vi är inte fria att hata, känna avund, lura eller angripa andra. Om vi gör det riskerar vi att
skada vårt innersta väsen och därmed förgöra vårt eget liv, som är det enda vi har och som dessutom är mycket kort. Psykiska och
fysiska sjukdomar är liksom ekonomiska och sociala brister resultatet av denna vår inversion;att ge frihet åt det onda samt spärra in
det goda och oss själva"
Säger psykoanalytikern/författaren Claudia Bernhardt Pacheco, från Brasilien
Själv försöker jag visa de vackra känslorna även utåt. Det är alldeles nödvändigt, om vi ska överleva. Av 'världsvisa' betraktas sånt
förstås som bevis på dårskap.
''Krishnamurti: "It is no measure of health to be well adjusted to a profoundly sick society." Could there be a psychotherapy that weans
its patients away from the sick society as part of their therapy and can give them an alternative stable ground from which they could
flourish?'' (http://www.moawarren.com/moafesto/psychology.php)
Jag är lite inne på samma tema själv, i "Andligt övergrepp". ("Jag vill helst lämna samhället, liksom jag lämnade mormonkyrkan, för
att ansluta mig till friska människor." etc. Det som någon tyckte synd om mig för. :))
Anonymt på Oct 29 2008, 20:38
Kolla även den här motorn:
Wang Shum Ho generator
Anonymt på Oct 29 2008, 22:29
Lästips, från Dr. Siegfried E. Tischler, "Ethics of Science":
Manifesto for Democratic Revolt
Quo Vadis Mammon?
Dr. Tischler skriver ibland på denna velezuanska site:
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http://franzlee.org/venezuela00010.html
Anonymt på Nov 2 2008, 00:42
I en värld av illusion är sanningen det största hotet mot världens nuvarande typ av existens. Fast allt som händer när vi spräcker
illusionerna är att vi flyttas upp i "nästa klass". :)
Anonymt på Nov 2 2008, 00:54
ÅH VAD JAG ÖNSKAR MIKAEL WÄLIVAARA VAR HÄR! DENNA STUND VILLE JAG DELA MED HONOM! Han skrev mycket på
sin blogg, även innan han råkade radera den, om elektriskt universum, plasma universum o.s.v.. NU ÄR DET OFFICIELLT. Den
gamla astronomin fokuserade på gravitation.
Den nya astronomin fokuserar från och med nu kring elektromagnetism och plasma! 99.999% av volymen av all observerbar massa
existerar ju i plasmatillstånd. Jag kommer givetvis att blogga särskilt om detta när jag hinner, men här är länken till Los Alamos
laboratoriet: http://plasmascience.net/tpu/TheUniverse.html
GRATTIS MIKAEL WÄLIVAARA! DU HADE RÄTT! Och grattis mig själv, som helt har hävdat denna linje här på bloggen i flera år.
Läs åter "The Overrated "Masters" of the Universe", av Dr. Jeremy Dunning-Davies, 2008-03-27. Kanske dags att ta Nicola Tesla
också mer på allvar... Och energi från kvantum vakuumet.
Och intressant, att man nu går ut officiellt med detta. Jag har förstått att man haft det i planerna ganska länge. Skulle vara
spännande att ha tagit del av de diskussioner som föregått detta. Läs för allt i världen Dr. Jeremy Dunning-Davies ovan!!!
Anonymt på Nov 12 2008, 20:25
Jag tror mitt eget första offentliga omnämnande om ett elektriskt universum kan ha skett i en kommentar här på bloggen från
2006-08-27. En kommentar som dessutom bl.a. behandlade kärlek som universums drivande kraft, där denna kraft kvantifierades
som en energipotential av (10 ^115) * c^2 per kubikcentimeter, eller en massa av 10 ^115 gram per kubikcentimeter.
Jag har ännu inte kollat hur denna siffra stämmer med den "Gforce in the Aether Physics Model" (http://16pi2.com/gforce.htm) som
Quantum AetherDynamics Institute (http://16pi2.com/) har fått fram i deras teori som exakt definierar "gudskraften" både kvantitativt
och i relation till olika konstanter.
Se vidare fotnot 3 i http://blog.lege.net/?/222-Tro-pa-liv-och-doed.html samt http://16pi2.com/.
Anonymt på Nov 12 2008, 22:36
Jag slog upp när 16PI2.COM domänen registrerades. Det var den 17 mars 2004. Av "Volantis", 518 Illinois St., Alma, IL 62807, US.
Institutet heter Quantum AetherDynamics Institute. Dess domännamn är QUANTUMAETHERDYNAMICS.COM, dit man kommer
då man trycker "About..." från http://16PI2.COM/. Institutets domännamn registrerades den 4 september 2001, av "Domain Discreet".
Lite diskret, så där. :) Det har sagts mig att "the Aether Physics Model" offentliggjordes för tre år sedan. På dess egna introduktion
via http://QUANTUMAETHERDYNAMICS.COM/ läser jag att institutet skapades 2003. Och via "Contact Us" därifrån läser jag bl.a.:
"The Quantum AetherDynamics Institute (QADI) is a research organization created to promote a testable, common-sense Theory of
Everything and develop practical applications. Our Aether Physics Model (APM) is mathematically viable and bases on the same
empirical data as established physics. Among other accomplishments, from first principles the Aether Physics Model accurately
predicts the fundamental constants, the relative strengths of the forces, and the 1s "orbital" electron binding energy for all the
elements."
Och längst ned ett citat som väl anknyter till min bloggning ovan:
"When the Lord moves through you to introduce "Zero-Point Energy" to the world at large, we will be looking at the Face of God, that
is to say, Zero-Point Energy will be the divine, emotional and intellectual expression of our Creator to all people.
Stephen Davis, November 6, 2006"
Jag tror det är detta med Skaparen/Gud som är ett hinder för många svenska materialister att ta till sig denna fysik. ;)
Här från http://QUANTUMAETHERDYNAMICS.COM/:
"The Quantum AetherDynamics Institute was established in 2003 as a non-profit research organization to promote a testable,
common-sense Theory of Everything. Already, from first principles, the Aether Physics Model provides a new foundation for physics,
accurately predicts the relative strengths of the forces, and the 1s orbital electron binding energy for all the elements. For more, see:
AZoM (advanced materials resource) coverage of electron binding energies discovery, United Press International, Inc., the American
Association for the Advancement of Science, Forbes, the Northwest Herald, and Guidestar.
Our theory identifies subatomic particles as angular momentum encapsulated in a quantum, rotating magnetic field that we identify as
the Aether. We show that the fundamental constants in physics have an exact value based upon this quantum-scale, dynamic Aether
(the Aether unit has a precise value equal to Coulomb's constant times 16pi²). The Aether Physics Model is stunning in that it
mathematically predicts and explains the measured values of physics with striking precision.
"Recapitulating: we may say that according to the general theory of relativity space is endowed with physical qualities; in this sense,
therefore, there exists ether." Albert Einstein, Ether and the Theory of Relativity, 1920."
QUANTUMAETHERDYNAMICS.COM med 16PI2.COM är alltså intressant då det är en mycket viktig delsträcka till att man nu
genom det statliga laboratoriet i Los Alamos - LOS ALAMOS NATIONAL LABORATORY - nu offentliggör den nya astronomin som
istället för som i tidigare århundrade såg gravitationen som primär, nu ser att vi har ett elektriskt universum! Elektromagnetism och
plasma är det primära! http://plasmascience.net/tpu/TheUniverse.html !
Anonymt på Nov 13 2008, 11:13
Ett till exempel på "Out of the Box" tänkande: Precursor Engineering:
Den pensionerade Col. Thomas Bearden menar att inget mindre än applikation av ingenjörskonst direkt på den fysiska verkligheten är
fullt möjlig med hjälp av Paul Diracs koncept "local vacuum tickling" (ungefär "kittlande av det lokala vakkumet"):
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Blog Export: Intelligentsians blockering, http://blog.lege.net/
"Precursor Engineering and the Falsification of Modern Physics"
Jag refererar även läsaren till fotnötterna under min bloggartikel "Den mörka sidan", som refererar relaterad information.
Se också den i någon mån relaterade texten "Menar jag att tiden inte skulle vara linjär?"
Händelsevis har jag i min ägo ett antal kopior av Beardens viktiga teoribok "Energy from the Vacuum: Concepts & Principles",
Thomas E. Bearden. Denna torde vara nödvändig kurslitteratur, för den som önskar studera Precursor Engineering. Kontakta mig,
om du vill köpa den billigare än du kan göra på annat håll! (Dessutom kan efterfrågan snart överstiga tillgången.)
Anonymt på Jan 21 2009, 12:20
"Out of the Box" tänkande kan inte stanna vid fysik/medvetande/verklighet, utan måste innefatta myt/idévärld, etc.
På baksidan att USA:s nuvarande dollarsedel finns ett måtto "E pluribus unum", som betyder att ur många kommer en - enandet av
mångfald. Och det passar ju in på den amerikanska drömmen att ena många nationaliteter till en stark nation. Från mångfald,
enighet, etc.
Det finns från civilisationens barndom en ännu starkare idé, som vi kanske har glömt bort, och måste återupptäcka. Nämligen att ur
många enade, mångfald; ingen begränsning av kreativitet och tänkande.
Den senare principen kallar den nutida Mesopotamiern Abdel-Masih Wazir, son till brigadgeneralen och den konservativa
protestanten Annis Wazir, för The "Inanna principle" (IP). Läs mer ur hans anteckningar och förklaringar på:
"From Inanna To the Internet and beyond"
"From Mesopotamia to tomorrow, and the day after"
"Inanna keramik och smycken"
Efter Inanna-myten - där vassknippet som symboliserar hennes kropp öppnas upp vid "håret från huvudet" i utvecklandet av alla
civilisationens attribut.
"This idea of releasing secrets and knowledge was probably the fundament for the development of Mesopotamian society and its
creation of the tools of civilization; the wheel, writing, mathematics, Law etc. When the goddess' power declined, so did the idea of
the free sharing of knowledge; the de-mystification of knowledge was reversed." ("From Mesopotamia to tomorrow, and the day after",
Abdel-Masih Wazir, 1996.)
Efter Inanna kom så småningom gamla testamentets kunskapsfientliga gud Jahve. Och där är vi i dag. I myten om edens lustgård
och kunskapens träd på gott och ont, förbjöds människorna att ta del av kunskap. De lurades i att de i så fall skulle dö - medan
sanningen är att vi utan kunskap dör en andlig död, d.v.s. Jahve ljög. Och på den vägen är vi, som sagt. Den manliga principen i
denna senare myt, Adam, var lojal till auktoriteten, Jahve, och ville inte ta del av kunskap. Den kvinnliga principen i denna senare
myt, Eva, valde dock istället kunskap (= liv). Av den kunskaps- och livsfientlige guden Jahve blev hon därför förbannad för sin
illojalitet. Och på den vägen är vi.
Anonymt på Jan 21 2009, 12:59
Jag har postat en ny artikel på detta tema. Läs därför "Krigslegitimerare".
Anonymt på Feb 4 2009, 14:36
I en text om hur underrättelsetjänsterna avsiktligt förstör konsten, inkl. litteraturen funderar Miles Williams Mathis om hur långt tillbaka
vår historia har korrumperats. Man får nog gå tillbaka till "Babels torn", som kan vara en desinfo-version av att mänskligheten höll på
att bryta sig ur inlåsningen. Läs mer, "Till stjärnorna".
Anonymt på May 11 2015, 19:07
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