I första hand hänvisar jag läsaren till följande länkar: Svarta hålets hemlighet och Vad händer i ett svart hål?
Nedan finns några nya, färska bilder som berör det svarta hålet i galaxens inre. (2011-2012)

Bilderna visar ett antal solar som i spiralform rundar det svarta hålet och börjar sina färder in i det.

Enligt min uppfattning visar denna bild hur en levande
stjärna böjar accelerera inuti hålet och omvandlingen av
materia är igång i form av ett vitt ljussken.

Andromedagalaxen. Här kan vi se det svarta hålet i galaxens
centrum. Som vi ser det är inte svart utan vitt. Här kan vi se att
en levande stjärnas omvandling till ett vitt ljussken redan är i
gång.

I början av februari 2010 besökte jag i min dröm det svarta hålet i vår galax. (Svarta hålets hemlighet, sidan 3). Jag befann
mig i en materia av ett vitt ljussken som liknar bilden här ovan. Tänk dig om att du skulle vara där ensam i ett ändlöst stort
vitt ljussken och samtidig höra en röst som talar om för dig att du är i ett svart hål som egentligen inte är svart utan vitt.
Hur skulle du reagera då? – själv fick jag panik…..

Bilderna illustrerar vägen till galaxens inre. Som vi ser passerar de levande stjärnorna en i taget genom det svarta
hålet och in till galaxens inre. När de kommer fram sker åter igen en materiaomvandling till ett bestämt
frekvensläge i form av ett klot. Detta betyder att dess materia byggs upp av en atomkärna utan neutroner och
elektroner. Med andra ord: den nya materian byggs upp av oräkneliga kärnor som verkar vara negativt laddade.
Den här materian är grund till den nya mänskliga världens uppbyggnad. – I denna värld finns varken mörk materia
eller mörk energi.

Varje levande stjärna som
passerar igenom det svarta
hålet bär med sig miljarder
människor
från
hela
galaxen. Dessa människor
märker inte mycket eftersom hela omvandlingsprocessen sker mycket långsamt, man har uppfattningen att allt står stilla, och
allt håller på för evigt. I den
nya mänskliga världen som
håller på att skapas, behåller
man sin egen stjärna, dvs.
man lever på den ursprungliga stjärnan.

Lustgård, Paradis.

Det här är den nya atommodellen som saknar
neutroner och elektroner, dvs. inga dubbelstjärnesystem. Observera att detta är min egen
teori.

Lever man på en sådan
stjärna som saknar planeter
och månar, verkar livet vara
oändligt långt, evigt. Där
finns inte dag och natt, allt
flyter samman. Där finns
växter, men inga djur. Man
lever i ett paradisiskt
tillstånd som är okänt här
hos oss. Människor lever i
natur och kunskap. Religion
och Guds fenomen är
okända där, inte ens i drömmen förekommer Gud och
religion.

Alla himlakroppar befinner sig på samma frekvensläge som människor. Man ser varken solar eller himlen, allt
flyter samman till ett speciellt ljussken i harmoni och balans, man lever i det. Man lever alltså i naturen, i en
mänsklig natur. Himlakropparna eller stjärnorna förnyar sig själva så att materien lever och växer. Begreppet
”döden” och sjukdomar existerar inte i denna värld, i alla fall inte i begynnelsen. Det är mycket svårt att beskriva
en alldeles ny mänsklig värld som hålla på att skapas. Den typ av värld är totalt okänd på denna sjuka, döende
planet, denna cancersjukliknande, omänskliga värld vi lever i.

”Dödsriket” existerar inte i den där världen. Men det finns ett ställe, eller ett läge, jag kan jämföra det med ett
väntrum. Där kommer att finnas ett antal djur i människoskepnad, från hela vår galax, som alltid tjänade
Människan (summan som jag hörde bör vara 144 000). Dessa väktare har en speciell uppgift i vår galax. Bara de
som vet vilken kommer att hamna där.

Mystiskt ljus från det svarta
hålet i en galax.
Det svarta hålet I galax M87 accelerar
partiklar med väldigt höga hastigheter
och lösgör fotoner med biljoner
gånger mer enegi än synligt ljus.

Människans värld
skapas av
naturens
kunskap

