Himlakroppar rör sig närmare och närmare intill det svarta hålet i Vintergatans centrum
Det första jag gör är att hänvisa läsaren till länken Svarta hålets hemlighet. Om man förstår vad svarta hålets hemlighet
handlar om, kan man gå vidare i ämnet. För ca två år sedan befann jag mig i min dröm i ett svart hål i vår galax, Vintergatans
centrum. Jag försökte skriva om det så vetenskapligt och enkelt som möjligt för att de flesta som läser min hemsida världen
över skall förstå vad jag upplevt, exempelvis i det svarta hålet.

Vi kan se här att alla levande himlakroppar i vår galax kommer att hamna i det så kallade
svarta hålet, vilket i verkligheten inte är svart, det är en symbolisk beskrivning av jordens
vetenskap. Det svarta hålet befinner sig i Vintertergatans centrum.
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Varje levande stjärna är en positivt laddad himlakropp, en redan känd s.k. proton-proton-kedja/huvudseriestjärna, (stjärna med
liten massa) i vilken omvandling sker från väte till helium. Denna stjärna eller sol är levande, och kallas för en ”levande”
stjärna eller sol och är positivt laddad. (Hit hör också bl.a. stjärnor med stor massa som producerar energi genom CNOcykeln.) Alltså är huvudseriestjärnor med stor och liten massa och himlakroppar levande stjärnor, positivt laddade.
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Det verkar vara så att Vintergatans inre består av en
stark negativ laddning som drar till sig alla levande
himlakroppar med en fruktansvärd dragningskraft.

Varje levande stjärna eller himlakropp kommer att hamna i Vintergatans centrum via det svarta hålet. Egentligen är det svarta hålet en
ingång till galaxens inre. När jag befann mig på en himlakropp på
ett visst frekvensläge, hade himlakroppen ett gråaktigt ljussken i
början. När himlakroppen kom upp till den hastighet omkring det
svarta hålet, där omvandling av materien sker, omvandlades allt till
en speciellt vitt ljussken. Jag befann mig i ett oändligt stort vitt
ljussken och jag kände en svag dragning nedåt. Med nedåt menar
jag under fötterna, och plötsligt vaknade jag. Detta vita ljussken
uppstår varje gång en himlakropps materia omvandlas kring det
svarta hålet och fortsätter ända fram till galaxens inre. Är
himlakroppens massa liten, är hastigheten snabbare än vid en större
massa. I detta sammanhang är ljusets hastighet långsam. Resan på
hela sträckan, oavsett storlek på himlakroppen, verkar vara oändligt
lång, man tycker att tiden står stilla. När den sista himlakroppen
passerar igenom ingången, stängs den för alltid.

Tänk dig att du befinner dig ensam i ett oändligt stort vitt ljussken, i en materia som du ser men inte kan röra vid, och du känner
hur allt långsamt rör sig under dig. Jag drabbades av panik och nästan samtidigt vaknade jag. Men under tiden såg jag hur den
materia vi kallar för ”mörk materia” höll på att omvandlas och hörde ordet: ”slut, slut”. Själva vistelsen på himlakroppen tog
mycket lång tid, jag tyckte också att tiden började stå stilla, men uppvaknandet tog bara några sekunder.
Jag hade en annan märklig dröm den 12 september 2002, då jag befann mig i en av de sju världarna. Jag såg världen framför mig,
och tycket att jag höll ett fruktansvärt långt och stort svärd i form av ett vitt ljussken i min högerhand. Svärdet bestod, som jag
nämnde, just nu av en vitt ljussken, alltså av en vit materia, denna materia rörde sig. Med andra ord: det var levande materia som
inte vägde någonting. Det vita ljusskenet liknade det ljussken, i vilket jag befann mig på himlakroppen i det svarta hålet.

Jag hade bara en enda tanke: ”Jag vill till min fader och hamna hos honom”, och jag bad mannen som stod bredvid mig att han
genast skulle hämta min syster. Sedan vaknade jag. Det gigantiska levande vita svärdet symboliserade ”Liv, kunskap och makt”.
I galaxens inre pågår nu en mänsklig världs
skapelse, i vilken människan själv är herre
över sin blivande värld.
Galaxens inre ser ut som en klotformig
negativ laddad kärna, i den pågår nu en
mänsklig världs skapelse, alltså en begynnelse. Denna värld är okänd för oss, de
människor som redan har hamnat där kommer aldrig mera tillbaka. Det gäller enbart
människor och inga djur.
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När den sista himlakroppens materia smälter samman med galaxens inre materia stängs ingången för
evigt. Det svarta hålet är inte svart, utan på sitt naturliga frekvensläge mer gråaktigt. Men när
materieomvandling sker blir den vit, för oss verkar det vara svart och mycket tätt. Så småningom
kommer det blivande klotet eller kärnan att få ett slutgiltigt frekvensläge, som kommer att bli personligt för vår galax. Alla galaxer kommer att få sitt eget frekvensläge som kommer att kunna skilja
dem åt. Alla galaxer har samma mål, men bara en kommer att lyckas nå dit.

En mörk galax som ligger före oss. Förresten ligger alla mörka galaxer före oss i tiden. Vi ligger efter dem.

Rymdskepp

Vi lever i en mänsklig värld i vilken naturen styr, alltså bör vi känna till naturens lagar. Att
det finns ondska och onda krafter även i vår värld är ett faktum. Naturen ser till att dessa
onda krafters makt är mycket begränsad. Jag nämnde redan i länken Svarta hålets hemlighet,
sidan 5, att människor tillhörande blodgrupp 0/Orh+ har chansen att hamna i galaxens inre
via det svarta hålet, förutsättningen är att man är helt fri från djurprodukter och droger, alltså
att man är till 100% vegetarian och drogfri. Dessa människor har frekvensläget som behövs
för att kunna passera spärren till galaxens inre. I slutändan kommer dessa människor automatiskt att hamna på en lämplig himlakropp.
Vad händer med andra människor tillhörande blodgrupp A, B och AB och andra varelser av
olika djurarter? Det finns olika rymdskepp som kan trafikera olika vibrationsvärldar på olika
frekvenslägen, och alla dessa varelser kan färdas i dem. Frågan är följande: Kan inte dessa
rymdskepp anpassa sig till det aktuella frekvensläget så att alla kan färdas igenom spärren?
Visst kan de göra det. Men problemet är att dessa rymdskepp byggs av vanlig materia och
frågan är hur det svarta hålet reagerar på den döda materien. Slungas den ut liksom de
döende stjärnorna? Eller sker en omvandlingsprocess även i detta fall? Vad händer med
besättningen som inte befinner sig på samma frekvensläge som rymdskeppet, men ändå kan
åka med? Hamnar de i en bana runt det svarta hålet, och påbörjas en omvandlingsprocess av
materia där? Antingen går då hela processen igenom eller också blir det en rejäl urladdning
och besättningen dör eller tillintetgörs. Ingen vet med säkerhet, eftersom kontakten brutits för
alltid. Jag är säker på att man har testat detta sätt att komma in i galaxens inre, men man
pratar inte om det, framför allt inte här på jorden där det råder ett primitivt och sjukt döende
liv i form av cancer. Vår planet är isolerad från andra världar, såvitt jag förstår används
jorden som ett laboratorium för icke-mänskliga rymdvarelser.
Den enda rekommendation som jag kan ge, bl.a. till folk som tillhör blodgrupp Rh+, är att
vara fri från djurprodukter och droger, lev så mänskligt som möjligt, då har du säkrat ett
flertal reinkarnationer framåt i människokropp och kan avancera till ännu högre nivåer såväl
i kunskap som i liv.

Människor tillhörande
blodgrupp 0/ORh+ samt
levande stjärnor/solar

Alla typer av varelser i mänsklig
kropp
tillhörande
blodgrupp
ARh+, BRh+ och ABRh+
Alla dessa tre blivande
gigantiska världar i en
och samma enhet grundar sig på natur, människa och kunskap, alltså
utan pengar, rikedom,
gud och religion. De
sistnämnda
återfinns
bara i sjuka och onda
världar, till exempel vår
planet.

Alla varelser i människokropp och människor som tillhör blodgrupp
0/ORh-, ARh-, BRh- och ABRh- samt alla döende stjärnor/solar

