Livet. Detta ord berör hela jorden oavsett religion. I första hand hänvisar jag läsaren till följande länkar: Svarta hålets
hemlighet, Vad händer i ett svart hål?, Resan genom det svarta hålet, Livet och det svarta hålet, samt Kampen om
dödsriket. Observera att jag i detta sammanhang använder material som är tillgängligt och tolkar det enligt min
kunskap.
Vi vet ju att på denna planet kan de rika köpa nästan allt, med ett undantag: Livet, det kan ingen köpa. Livet på en
högre nivå är bevakat av naturen. Obehöriga kommer inte åt Livets förlängning. Oavsett hur rik du är, hur mäktig du
är, är du inte en god Människa kommer du ingenstans.
Det så kallade ”Svarta hålet” i mitten av vår galax är en försäkring av naturen, så att obehöriga inte kommer in genom
det. Annars skulle aldrig något liv och någon värld skapas på grund av att gudarna och onda vilddjur med krig
tillintetgör allt, till och med sig själva. Därför har de ingen behörighet till liv på en högre nivå.
Inom vetenskapen är det viktigaste studieobjektet fortfarande det svarta hålet. Det blir mer och mer populärt för
astronomer och andra vetenskapsmän från år till år.

Vår galax
Vintergatan sedd
från sidan

Vår galax
Vintergatan sedd
uppifrån

Astronomer kallar detta läge kring det svarta hålet för ”händelsehorisont”. Där samlas först himlakropparna som fångats in
kring det svarta hålet. Det senaste rönet är från början av 2014, då astronomer lyckades visa hur en himlakropp, en stjärna,
fångas in i den s.k. händelsehorisonten och fortsätter med snabbare acceleration in i galaxens kärna via svarta hålet.

Bilderna visar hur en så kallad levande himlakropp kommer in i händelsehorisonten och börjar accelerera på
allvar.

Accelerationen fortsätter i händelsehorisonten.

Den levande himlakroppen fortsätter sin färd med allt snabbare hastighet…

…allt närmare det svarta hålet med hög fart.

Under färden börjar materien omvandlas till ett annat frekvensläge, färgen på himlakroppen börjar också förändras.

Färgen ändrar sig och himlakroppen ser ut som en brinnande gas när den går in runt det svarta hålet, som
fortfarande är aktivt.

Inne i det svarta hålet omvandlas materien helt och syns som ett vitt ljussken. Ingen astronom har hittills observerat att stjärnor
skulle ha exploderat i eller nära händelsehorisonten, alltså att en Big Bang skulle ha inträffat.

Om det i en levande stjärna finns materia som inte går igenom kontrollen, som befinner sig strax utanför det godkända
frekvensläget, skickar det svarta hålet tillbaka den i form av en vitaktig stråle, som bilderna illustrerar.

Vad är det mer som bilderna avslöjar om återsändandet av obehörig materia i form av en vit stråle? Jo, vägen till galaxens kärna
fortsätter i form av en liknande vit stråle.
OBS! Detta naturfenomen observeras hos
andra galaxer, men
ännu inte i vår galax.

När exempelvis en supermassiv levande stjärna, vars
massa är 100 gånger solens, kommer in i
händelsehorisontläge och börjar accelerera, samtidigt
som bränslet i kärnan tar slut, forsätter stjärnan sin
bana kring det svarta hålet. Det verkar vara så att
himlakroppen passerar den första kontrollen utan
svårighet.
När bränslet är slut blir stjärnan döende och kan inte
fortsätta vägen in i galaxens inre, till kärnan. Det
händer någonting inne i det svarta hålet. Där måste
finnas en naturlig vägavgrening, som släpper den
levande materian vidare i form av en vit stråle, och
vänder på och skickar tillbaka den döende materian,
också i form av en vit stråle. I praktiken betyder
detta att där inne finns en slutgiltig, naturlig kontroll.
Är man inte behörig, vare sig det gäller person eller
materia, kommer man inte igenom. Galaxens kärna
består av en ny typ av materia som är okänd här hos
oss. Se länken Resan genom det svarta hålet. Det
kan finnas ett maskhål i form av en ljusstråle till
galaxens inre på ett speciellt frekvensläge, men i så
fall är det för mänskliga själar.
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En vit stråle i form av en enkelriktad tunnel eller en enkelriktad tunnel i form av en vit stråle är vägen till galaxens, Vintergatans
kärna. En levande stjärna med liten massa skapar en smalare och snabbare stråle, vägen till galaxens kärna. En levande stjärna
med större massa skapar en tjockare stråle och det tar längre tid att nå kärnan. Enligt vår uppfattning här på jorden är en sådan
resa evig, om man själv reser med. Detta kallas för ”Livets Väg”, precis som det står i evangelierna, och i dem kallar sig Herren
Jesus Kristus från Nasaret för ”Livet” och vägen till det. – Det blir inte lätt för Herren att gå genom Livets Väg. För människan
är det inget större problem, men för en Tjur blir det desto värre problem, även om Tjuren kallas för den ”Nya Människan”.
Finalen är där inne och inte i kyrkan och tron.

Ett flygande rymdskepp, eller tefat, är en kopiering av en galax.

Runt rymdfarkostens kant ser vi ett vitt sken. Med
detta vita sken börjar materia omvandlas till energi,
eller övergå till ett annat vibrationsläge. Accelerationen börjar.

Rymdfarkosten i flygande tillstånd håller på att
övergå till ett annat vibrationsläge. Den accelererar
riktig ordentligt….

Det som är kvar är ett vitt sken eller moln som behåller
sin struktur av rymdfarkosten. Med andra ord ser vi hur
materian omvandlas till ett annat frekvensläge….

Här ser vi samma sak, fast i flygande tillstånd. Vi kan se
strukturen av ett flygande tefat i form av ett vitt sken.
Materians omvandling till ett annat vibrationsläge eller till
energi, sker ögonblickligen.

Ett flygande rymdskepp, eller tefat, är en kopiering av en galax. Detta rymdskepp är i princip byggt som en galax fungerar.
Dessa rymdskepp kan resa vart som helst i vår galax utan större problem. Se länken Kampen om dödsriket, sidan 7, och Vad
händer i ett svart hål?, sidan 3.
Forskare, vetenskapsmän, astronomer vet vad som är möjligt eller omöjligt. De ser lättare in i Livets mysterium inom
astronomin än fårflocken inom religionen, som tror på saker och ting som de själva inte förstår och inte har en aning om. Det är
skillnad mellan kunskap och tro. Alla som samlar kunskap förstärker sitt personliga frekvensläge, medan de troende sänker det.

Jag har följt vetenskapens utveckling sedan 1967/68, men jag har aldrig läst eller hört talas om vad som finns i galaxens,
Vintergatans kärna. Hur kommer man dit? Om det finns en kärna måste det finnas liv i den och det måste finnas en väg dit, men
vetenskapen har hittills inte diskuterat detta. Nu, när det svarta hålet börjar bli ett populärt tema inom vetenskapen, börjar det
också bli intressant att titta lite närmare på Vintergatans kärna. Se länken Svarta hålets hemlighet.
Det finns många fakta om vår galax Vintergatan inom vetenskapen, men om dess kärna, dess inre värld, är det tyst. Medvetet
eller omedvetet vet jag inte, men snart kommer det att bli ett populärt tema det också.
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Varje materia har sin egen speciella atomvärld som är typisk just för den världen. I galaxens kärna råder en ny typ av värld som
är okänd här hos oss på jorden. Se länken Resan genom det svarta hålet. Alltså en alldeles ny värld som är otänkbar för
vetenskapen i detta sammanhang.
I religionen är Gud alltings skapare, då bör Gud känna till denna värld. En Gud som har kunskap om denna värld låter sig inte
luras av en hönshjärna, som varken har kunskap eller befogenhet till monarkin. Det visar sig i detta sammanhang att Tjurguden
inte har mer kunskap än hönshjärnan. Att kalla sig för Människa är en sak, att vara Människa är en annan. Om man biologiskt
sett tillhör det människliga blodet ”0”, då är man människa. Idag måste man ha bevis på att man är människa, det går inte att
låtsas att Gud är en Människa och bakom det begå massor av brott. Det är för naturen man ska bevisa att man är ”Människa” och
inte för fårflocken, som lever totalt i mörkret.
Tjurguden Gilgamesh/Osiris/Ramses II var dödens och dödsrikets Gud i samband med rikedom. I den nya mänskliga världen
finns enbart liv utan rikedom och förmögenhet. Det går inte överföra döden dit, döden stannar kvar på denna planet än så länge.
Se länkarna Kampen om dödsriket och Livet och det svarta hålet.
Alltså, varje materia inom naturen har sitt eget ändamål med sin bestämda atomvärld och den materian byggs upp efter ändamål
och slutmål med tillhörande atomvärld, eller stjärnvärld, oavsett vad vi tror och vet på denna planet. Livet fortsätter ändå på sin
egen väg. (Vad jag kan förstå kan man förflytta sig på ett speciellt frekvensläge via ett s.k. maskhål vid det svarta hålet till en
lämplig himlakropp, samt också direkt till galaxens inre via ett maskhål som bildats på ett speciellt frekvensläge i form av en vit
stråle. Även detta kallas för ”Livets väg”).

Människan är skapelsens krona
Upp. 6:2. ”Då fick jag se en vit häst; och mannen som
satt på den, hade en båge, och en segerkrans blev
honom given, han drog ut såsom segrare, och för att
segra.”
(Vit häst symbol för människor av blodgrupp O.)
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