Kosmologi

En fördjupning av tidigare inslag
av Josef Kemény, 2009-04-18
Vetenskapen har aldrig varit så splittrad som nu. Det finns gott om teorier hur Universum är
uppbyggt. Kvantmekanik, standardmodellen, M-teori, extra-dimensioner, strängteori i fem
olika förslag/modeller, supersymmetri och det senaste inslaget är: kosmologiska
standardmodellen.
Professor Mike Disney, astronom, universitetet i Cardiff, har en klar uppfattning om dagens
vetenskap: ”de har ingen fysisk grund att stå på. Det största hindret inom vetenskapen är
illusionen av kunskap – illusionen att vi vet vad som pågår. För det gör vi inte. Det liknar
frågan om Guds existens. Vi vill gärna veta svaret – men bevisen, de vetenskapliga bevisen
för att Gud existerar finns inte. Man kan inte avgöra det. Kosmologi ligger nära religionen,
och det gör mig misstänksam”, säger han. – Det är riktig, att religionen går hand i hand med
vetenskap.
En annan professors uppfattning om dagens vetenskap är denna: ”Tidigare när vi har sagt att
vi haft alla svar, har vi haft några svar, men vi har även saknat delar. Min gissning är att så är
det nu också”. – Så här resonerar en tänkande vetenskapsman. Och det finns ett flertal
vetenskapsmän som har samma uppfattning om dagens vetenskap. De har rätt, eftersom om
man saknar en total kunskap om själva universum, så blir man bara en filosof på en högre
kunskapsnivå.
Den senaste teorin i ordningen är den kosmologiska
standardmodellen och enligt vissa vetenskapsmän har allting
fallit på plats. Man påstår att Universum består till 4 % av
atomer, 21 % av mörk materia, som ingen kunnat hitta än, och
slutligen till 75 % av mörk energi. Inte heller vet man vad den
kraft är som finns bakom benämningen mörk energi. Det enda
man har konstaterat i samband med mörk energi är att galaxerna
har fördubblat hastigheten. Detta beror på mörk energi, så långt
är det korrekt, men vart galaxerna är på väg finns däremot ingen
kunskap om.
Det finns även vetenskapsmän som ifrågasätter den mörka
materiens existens, med andra ord: den finns inte. Ett ämne som
kallas för vetenskap bör vara så stabilt som möjligt, bör komma
så nära verkligheten som möjligt, och minst 95 % av
vetenskapsmännen bör erkänna/godkänna det, men så är icke
fallet idag. Dagens vetenskap saknar tyvärr sammanhang.

4%
atomer

Universum
Består av

21 % mörk
materia

75 % mörk energi

Kosmologiska standardmodellen

Regnbågen/ljusbågen och dess sju olika ljussken
Dessa 7 regnbågsfärger återfinns även i vår galax, som
bilderna nedan bekräftar. De
markerar 7 vibrationsvärldar eller 7 dimensioner. Alla sju befinner sig på olika vibrationsplan/frekvensområden.
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+ = koinomateria
- = antimateria

Koinomateria = vanlig
materia

-

+

Ljus av olika färg består av
vågor eller partiklar/fotoner.
Dessa befinner sig på olika
våglängder eller olika frekvensområden. Det kan vara
synligt eller osynligt beroende
på vilken våglängd eller vilket
frekvensområde det befinner
sig.
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Samma sak gäller med stjärnor i
tomrummet, ca 65-70 % utgörs
av dubbelstjärnesystem. Detta
är ett gigantiskt atomsystem för
mörk materia/makrokosmos.

Observera att solsystem är lika med atomsystem.
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Förminskar man solsystemet till mikrokosmos, då kallas det för atomsystem och vice versa
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Förstorar man atomsystemet från mikrokosmos till makrokosmos kallas det för stjärnsystem/solsystem

Samma process sker mycket, mycket snabbare i mikrovärlden/mikrokosmos. Eftersom vi befinner oss på ett
vibrationsplan, i vilket ett gigantiskt stjärnsystem syns, är vi samtidigt mikroskopiska små varelser gentemot
stjärnsystemet/atomsystemet och upplever att alla dessa processer, som sker ständigt, går mycket långsamt. I den kosmiska
tiden sker dessa processer mycket snabbare. Alla dubbelstjärnesystem är naturens egna acceleratorer utan stjärnkollisioner.
Se beskrivning nedan.
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Transformation till högre vibration/frekvens.
Om vi tittar på himlen ser vi miljarder stjärnor som befinner sig i det så kallat tomrummet i
vår galax. Dessa stjärnor är ett gigantiskt atomsystem för mörk materia. Nyckeln till att
förklara hur mörk materia fungerar eller existerar finns i form av alla dubbelstjärnesystem
som befinner sig i tomrummet dvs. i vår galax och är naturens egna acceleratorer.
Varje dubbelstjärnesystem har sitt eget solsystem med egna kretsande planeter. Dessa två
solar med var sina respektive planeter kretsar runt varandra på en viss bana. När den ena solen
kretsar eller går förbi den andra solen, påverkar dess magnetkraft den andras planeter, så att
de accelererar och ändrar banriktning och vice versa. Se bild. 1. Vi ser rödaktiga gasmoln
som täcker ett visst område och som skapas av aktiva dubbelsolsystem, vilket leder till att
himlakropparna genom acceleration transformeras till ett högre vibrationsplan.
Samma sak ser vi i bild. 2. Bakgrunden verkar vara orangeliknande gasmoln i vilka
dubbelstjärnorna är mycket aktiva. Processen är likadan som i bild. 1. Samma process sker
även kontinuerligt i samtliga bilder. Varje ljusfärgområde transformeras i sin tur upp till ett
högre vibrationsplan, och på det viset har vi sju olika vibrationsvärldar, sju olika dimensioner
som är oberoende av varandra Observera att stjärnsystem = atomsystem.
Man vet ju att varje ljusfärg har sin egen våglängd eller frekvensläge.

Detta vibrationsplan
kallas för dödens
värld, på grund av att
vi befinner oss eller
lever i stjärnornas,
atomernas värld, i
vilken ständigt sker
förändringar som
resulterar i
naturkatastrofer
enligt naturens lag
och regler.

I denna regnbåge finns förutom gul färg en vit eller en vit, gråaktig färg.

I denna regnbåge ingår även en lila färg

Även i denna regnbåge ingår en lila färg

I denna regnbåge finns förutom gul färg en vit eller en vit, gråaktig färg
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Denna enkla galaxmodell kan jämföras med en solfjäder. Med denna enkla modell försöker jag illustrera hur mörk
materia är uppbyggd, fungerar och existerar. I bild 8 ser vi en galax uppifrån. I bild 9 ser vi samma galax och jag
försöker illustrera sju vibrationsvärldar (sju dimensioner) som befinner sig i samma materia och på samma plats
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Om vi tittar närmare på det blåa färgområdet, ser vi att
blått dominerar. I dess högre vibrationsplan är det blått
som dominerar, eller det blåa skenet är ett grundsken.
Självklart är att de andra färgerna i regnbågen/ljusbågen
finns med.
Om vi tittar närmare på det gröna färgområdet, ser vi att
grönt ljussken dominerar. I dess högre vibrationsplan är
det gröna ljusskenet dess grundsken, men även där
förekommer de andra ljusskenen i regnbågens färger.
I det röda området ser vi att det röda skenet dominerar. I
dess högre vibrationsplan är det detta ljussken som är
dess grundsken. Även där förekommer av andra slags
ljussken. Och så vidare.
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Det totala eller alla de sju vibrationsplanen/sju
dimensionerna tillsammans kallas ”mörk materia”,
eftersom den inte syns.
Alla sju vibrationsplanen/dimensionerna befinner sig i
samma materia, i samma plats/läge fast med olika
vibration, och oberoende av varandra.
I bild 12, 13 och 14 försöker jag illustrera vad mörk
materia är.
Bild 15 illustrerar samma sak, hur olika vibrationsplan,
dimensioner ligger i varandra, på samma plats och läge.
Denna enkla galaxmodell liknar, som jag redan nämnde,
en solfjäder.
Om man förstår principen för vibration i samband med
materia så förstår man hur mörk materia är uppbyggd och
fungerar.
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Bilderna 16 och 17 illustrerar sju vibrationsvärldar eller tillhörande sju dimensioner. Av dessa sju
vibrationsvärldar består fyra av koinomateria (vanlig materia) och tre av antimateria. . Det mest sannolika är att de
röda, gula, blåa och gröna ljusskenen symboliserar fyra vibrationsplan av koino materia, medan bl a svart, vitt och
grått eller orange symboliserar tre vibrationsplan av antimateria.
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I mitten av galaxen (Vintergatan) ser vi ett vitt ljussken. Detta ljussken illustrerar galaxens inre värld. I galaxens,
Vintergatans inre pågår nu skapandet av en gigantisk mänsklig värld. Vägen dit är ett så kallat svart hål som även
befinner sig i mitten av Vintergatans centrum. Detta svarta hål är en enkel väg dit. Samtidigt är det svarta hålet en
port som befinner sig på ett visst frekvensområde/vibrationsplan som motsvarar galaxens blivande inre värld.
Denna port släpper endast igenom materia i form av himlakroppar som befinner sig på det rätta
vibrationsplanet/frekvensläget. Utan dubbelstjärnesystemet skulle inte någon himlakropp kunnat passera
porten/spärren. Himlakropparna behövs för vidare materiabyggnad i galaxens inre, eller tillförsel av himlakroppar
för vidare skapelse. När alla himlakroppar kommer att försvinna, försvinner även ovannämnda sju
vibrationsvärldar, alltså kommer mörk materia då att omvandlas till en annan form av materia. Samtidigt kommer
Vintergatan att bli en så kallad ”mörk galax”.

Mörk materia-2 fins
mellan galaxerna i
form av energi, så
kallad mörk energi.

Mörk materia-1
finns i galaxerna
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Vetenskapens senaste skapelse är Kosmologiska standardmodellen. Hur förhåller sig denna modell, bild 22 till
mikrokosmos? Om vi jämför bild 22 med bild 21 och 20 så får vi fram följande fakta. Man fastställer att universum består
till 4 % av atomer, 21 % av mörk materia och 75 % av mörk energi utan att veta vad universum är. Denna modell är en
utopi och fungerar inte i verkligheten. Vår galax/vintergatan är uppbyggd av 100 % atomer. Mörk materia-1, återfinns endast
i galaxerna, se bilder 1-21 medan mörk materia-2 består till 100 % av mörk energi. Denna energi finns endast mellan
galaxerna. Det universum som vi befinner oss i expanderar inte; den mörka energin har ingenting med massan att göra.
Det enda som några vetenskapsmän har gissat rätt om är att galaxerna rör sig mycket snabbare på grund av den mörka energin.
Det är korrekt. Detta är det enda fakta som är korrekt i samband med deras forskning och framförallt genom iakttagelser i
universum. Men vart galaxerna är på väg har forskarna inte den blekaste aning om. Vi pratar fortfarande om universum.
Vetenskap är det mest seriösa ämne som finns, i vilket liv och död går parallellt med varandra. Detta ämne är
inget för filosofer. När man talar om Världsalltet, då passar ingenting av ovanstående in i det. - Den kosmologiska modellen
kanske passar bättre i sagornas värld än i verkligheten.

Trafik mellan de sju dimensionerna/vibrationsvärldarna

Dessa UFO/Rymdskepp
har inget problem att
trafikera de sju
vibrationsvärldarna/dim
ensionerna.
De kan även lätt hitta
varandra ute i rymden.

Alla sju vibrationsplan,
eller vibrationsvärldar är
bebodda av olika varelser
och människor. Alltså
finns liv på alla nivåer i
vår Vintergatan/galax. Det
finns positiva budskap
från rymden, men tyvärr
negativa också.

Rh-

Människor, folkslag, blodgrupper:

Rh- , Rh+

Rh+

Vilka kan vara vegetarianer???
Lättast är Grupp Rh+

Nostradamus
Och allra lättast är
ORh+, och ARh+

Människor som tillhör blodgrupp Rhhärstammar från de tre negativa
världarna, alltså världar som är av
antimateria, medan människor tillhörande
blodgrupp Rh+ är från de fyra positiva
världarna, alltså världar som är av
koinomateria
Kunskap som förflyttningsmedel. Varje människa har en själ. Själen är en kraft i form av energi. Själen befinner sig
alltid på ett visst vibrationsplan. På vanligt språk kallas detta för olika kunskapsnivåer. Med kunskap kan man öka
eller sänka sitt vibrationsläge. Har man riktigt bra kunskap om den värld man lever i, då kan man rejält höja sitt eget
vibrationsläge till ett mycket högre. Efter jordelivet hittar själen automatiskt det vibrationsläge som motsvarar någon
av de sju vibrationsvärldarna. Där kan man återfödas/reinkarneras. Med andra ord: Kunskap är livet och livet är
kunskap”. Man kan jämföra själen med ett rymdskepp. Saknar man däremot kunskap, då kan problem uppstå, man
blir osäker och kritisk. Förmögenhet, falsk kunskap, illusioner och lögner räknas inte.

Vetenskap och religion

Välkommen Adam,
till jorden

Adam, den kosmiske – Adam, den jordiske
Den kosmiske Adam härstammar från en högre värld som ligger långt utanför vårt Universum.
Adam betyder ”Människa”, av hebreiskt ursprung, i ett annat sammanhang betyder det
”Fader”. Människan är skapelsens ”Krona”, och det finns igen högre varelse än människan.
Allt som finns runt omkring den kosmiske Adam, universum, världsalltet kallas för vetenskap.
Han var den ursprunglige ”Ljusbringaren”, med andra ord: ”Liv och kunskap” spreds i form av
ett värdefullt budskap. – Även han var en riktig ”Mästarnas mästare”
Hans kännetecken var Vädurens stjärnbild, och han hade alltid en son och en dotter i sitt
äktenskap, enligt ”förstfödslorätten”, från manlig gren.
= förstfödslorätten
Det enda roll han medverkat i, i egenskap av faderskap,
från manlig gren
som var den allra viktigaste händelsen på denna planet. Han tillhörde blodgrupp ORh+
I de ursprungliga Moseböckerna fanns även inslag om denne Adam. Han skall tillbaka till den
högre världen. Även fikonträdet var hans dolda symbol.

Hans kännetecken

AN, Anu var gudarnas fader, herre och konung i det högutvecklade Sumerriket. Ingen kunde ifrågasätta honom.
Han är en mäktig väktare i vår galax. Man skulle kunna kalla honom för ”Mästare”. Noa gjorde upp ett förbund
med honom, ett förbund som symboliserades av en regnbåge/ljusbåge.
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I hans tecken/symbol finner vi att han härskar/övervakar fyra av sju världarna, eller fyra världar av koinomateria.
Samma symbolik finner vi i hans tiara som består just av de positiva världarna eller fyra världar av koinomateria.
Men de tre världarna av antimateria, eller de negativa världarna, har han ingen befattning med, alltså där härskar
han inte. Det här tecknet är mer än sjutusen år gammalt. När neutronstjärnan AN kom och gjorde slut med
tillvaron på jorden, flyttade han med sin närmaste över till planeten Nibiru som kretsade kring AN. Även
Michelangelo visste att han är borta från jorden och lever på en annan planet. Det framgår ganska tydligt av hans
målning. Även en planet kan kallas för himlen.

Neutronstjärnan AN/Nemesis

Planeten Nibiru

Ett cigarrformat rymdskepp som
kretsade och parkerade mellan
jorden
och
månen.
Bilden
symboliserar det gamla Sumer i
AN/Anus tid före floden. Under
flodens lopp lämnade ett antal
gudar och gudinnor jorden och reste
över till planeten Nibiru.

Uppenbarelseboken berättar om en namnlös Gud/Herre som är i
himmelen och sitter på tronen, och runt omkring tronen går en regnbåge.
Det finns ingen skärskild definition på vad himlen är, men varje
himlakropp kan vara ett himmelrike, så att i detta sammanhang är himlen
planeten Nibiru. Förresten är hela Uppenbarelseboken baserad på
neutronstjärnan AN/Nemesis återkomst. Uppenbarelseboken styrker att
An/Anu befinner sig på planeten Nibiru, regnbågssymbolen avslöjar
honom. Denne väktare/mästare sysslar inte bara med vetenskap och
religion, utan även med politik. Jag misstänker att han sitter i det
galaktiska rådet som aktiv medlem. Rådet bevakar även jordens
utveckling och dess väg mot sitt öde. Att kalla denne väktare/mästare för
Världsalltets och universums skapare är direkt stötande och förolämpade.
Att sprida falska och påhittade saker om en person/Gud är det värsta som
finns. En civiliserad människa bör veta att en mikroskopisk Gud som är
känd även på denna planet, jämfört med universums och världsalltets
storlek, inte kan skapa något universum.

Den som har lite mer insikt och insyn i rymdens värld, exempelvis astronomer, vetenskapsmän, forskare, kommer
snart fram till slutsatsen att ingen Gud har skapat universum, alltså är skapandet av Guds verk en påhittad saga.
Vetenskapen påstår att universum är oändligt stort, skulle då en mikroskopiskt liten Gud skapa det oändligt stora
universum? Det ligger i sakens natur, att ingen av oss kan skapa en värld som vi själva befinner oss i. Inte heller
vetenskapen har hittills kunnat förklara vad universum är. Så striden mellan vetenskap och religion är oavgjord.
Det finns ingen som vikarierar och tjänstgör i stället för Gud. Gud är en benämning på en varelse som inte är av
mänsklig art. Denne övervakare/mästare har en omfattande kunskap och ingen kan ersätta eller vikariera för honom,
bara misskötsel och missbruk skulle bli följden. Han har ingen kyrka eller religion här på jorden som behöver
vikarie. Jag gissar att han tillhörde blodgrupp AB Rh+ - Att sätta någon Gud i centrum är religion.
Han är snart tillbaka, och kommer att kunna konstatera vart den ursprungliga religionen tog vägen under alla dessa
år.

Blodgrupp

Blodgrupp

Adam, den jordiske.
Enligt Bibeln skulle denne jordiske Adam vara stamfader för mänskligheten före den
globala floden. Den som studerar biologi och medicin vet säkerligen att detta påstående är
en biologisk utopi. Det finns ingen i hela världen som kan avla ett barn tillhörande fyra
blodgrupper. Denne Adam tillhörde förmodligen blodgrupp ABRh+, samma som sin
biologiske far. Denne Adam var släkt med den kosmiske Adam.
= planlagd födelse från kvinnlig gren.

Ca 50% av jordens befolkning tillhör blodgrupp O (Rh+ och Rh-). Det är solklart att dessa människor inte kan
härstamma från den jordiske Adam.
Apropå skapelsen i samband med apor: Apan är en misslyckad DNA-skapelse, som inte blev människa, men inte
djur heller. Apan befinner sig mitt emellan människa och djur och är fortfarande en apa. Man skall inte syssla med
saker och ting som man inte behärskar till 100%.
A kan ge blod till: A och AB
0 kan ge blod till: Alla blodgrupper
B kan ge blod till: B och AB
AB kan ge blod till: AB
De här kombinationerna är möjliga inom
Rh-systemet:
Rh+ kan ge blod till: Rh+
Rh- kan ge blod till: Rh+ och Rh-

Nu i ändens tid har
vi tre faktorer som vi
får räkna med:
Blodgrupp
Kunskap
Nationalitet
(ursprung)

Grupp Hela världen Sverige
0+

38.25 %

32 %

A+

34 %

37.25 %

B+

9%

10 %

0-

7%

6%

A-

6%

7%

AB+

3%

5%

B-

2%

2%

AB-

0.75 %

0.75 %

Adam, J

Eva

Kännetecken
är att hon
alltid födde
endast en son.

Adam, K

Huvudaxel i samband med
Adam Ks faderskap som var
personligt och egentligen
inte hade något att göra
med religion och kyrkor.
OBS att kontinenterna MU
och Atlantis saknas i denna
huvudaxel.

Kännetecken är
att hon alltid
födde söner och
döttrar

Lilith

Enfödde
sonen

Kain

Abel

Lemek
Husbyggare
Fosterfar

Lemek Jr,
Lemek den yngre

Faderskapsärende

Utnapishtim
Ziusudra

Noa
Förbund med Gud

Den globala floden

Tutankhamon

Fruktansvärda naturkatastrofer

Akhenaton
Israels
uttåg ur Egypten

Fosterfar

Faderskapsärende

Daniel
Beltesassar

Messias i Babylon,
Lejonet av Juda

Lammet/Guds Lamm
Israels förlossare

Timmermannen Josef
Yehosef bar Parechja
Fosterfar

Josef jr, Josef den yngre
från Nasaret.
Konungariket Juda och dess Messias;
den världslige och davidske Messias,
"Lejonet av Juda stam".
Alltså en reinkarnation av kung David.
Han var gift med Maria från Magdala, i
äktenskap hade han en son och en
dotter, och hade fem lärjungar, enligt
Talmud: Mathaj, Nakaj, Nezer, Buni
och Toda.
Studerade i Indien bl a medicin.
Planet: Mars
Budskap: se förändringar i stjärnorna.

Attila, Guds gissel

Faderskapsärende

Tomas
Toma barYehosef

Tomas son

Konungariket Israel/Efraim och
dess Messias; den levitiske
prästerlige
Messias,
enligt
Arons och Melki-Sedeks kyrkoordning, . "Guds Lamm".
Han var ogift och hade tolv
lärjungar.
Studerade i Egypten, bl a trollerikonst.
Planet: Venus
Budskap: se förändringar i
stjärnorna.

S:t Stefan och
Kristendomen

Vajk,
Lejonet av Esztergom
Fosterfar

Faderskapsärende

TE

Lejonet och ändens tid

Ändens tid

Guds Lamm och
Domedagen

Lejonet – Lammet – och Bokrullen

Människan och hennes värld

Mörk materia och i galaxens inre håller en ny mänsklig värld
på att skapas i en total harmoni och tystnad

Livet är kunskap och kunskap är livet

Läs historien om de ursprungliga
Moseböckerna.

Livet är kunskap och kunskap är livet
Genom boken kan man se bakåt och framåt i tiden

