Księga Rodzaju 1,1-10 — verum-scribo
Od autora: I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi, bo przyczyną wszelkiego zła jest brak
wiedzy biblijnej, zbieżnej ze świecką. Wersety biblijne tłumaczone są z Biblii Warszawskiej.
"Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię" Czyli stworzył Bóg twórczą myślą wirową formę energii dla
nieba i ziemi(Teoria wiru Kelvina oraz eksperyment R.Jahn i B. Dunne z Princeton University udowadniający naukowo, że myśl wpływa na materię) "A ziemia była pustkowiem i chaosem, ciemność była nad
otchłanią,"Czyli w wirowej formie energii nie była zamieszczona informacja," a Duch Boży unosił się
nad powierzchnią wód" Synonim wirowej formy energii, nad którą unosił się Duch Boży, czyli myśli Boga - wiedza o całości ( duch- energia psych., umysł świadomość, Encyklopedia Popularna PWN)"I rzekł
Bóg:" Czyli słowo, dźwięk, wibracja - nośnik informacji. "Niech stanie się światłość" Czyli wiedza dla
całości i o całości -wszechinformacja - nośnik informacji dla całości i o całości zamieszczony w wirowej
formie energii. "I stała się światłość" Czyli wszechinformacja." I widział Bóg, że światłość była dobra"
Czyli nośnik informacji dla całości i o całości - wszechinformacja o stałej częstotliwości wibracji przekraczającej prędkość światła, nie odbierana zmysłami zamieszczona w jednej formie energii. "Oddzielił
tedy Bóg światłość" wszechinformacja "od ciemności" Czyli forma energii bez zamieszczonej informacji.
"I nazwał Bóg światłość " wszechinformacje "dniem, a ciemność nazwał nocą" Czyli wirowa forma energii bez zamieszczonej informacji, zamieszczone w czasoprzestrzeni." I nastał wieczór, i nastał poranek,
dzień-pierwszy" Czyli i nastał wieczór i nastała noc, i nastał poranek - dzień pierwszy. ( Rdz.1,1-5)
(Holografia - fotografia laserowa tworząca trójwymiarowy obraz przedmiotu,którego najmniejszy fragment zawiera wiedzę o całości, czyli holograficzna struktura całości odkryta przez D Gabora w 1971r.
Ogólna teoria względności A.Einsteina, w której przestrzeń jest materialna, przy czym materia jest jednocześnie ciałem stałym i wibracjami o różnej częstotliwości - nośnik informacji. Parapsychologia dziedzina badań faktów dotyczących sposobu odbioru i nadawania informacji bez korzystania ze zwykłych
narządów zmysłów oraz oddziaływania człowieka na przedmioty i zjawiska fizyczne bez pośrednictwa
wysiłku mięśniowego(fotografia myślowa, percepcja poza - zmysłowa, psychokineza, psychometria, retrokognicja, prekognicja, telekineza, teleportacja etc.) Myśli, słowa i uczynki nośnikiem informacji zamieszczone w czasoprzestrzeni. Fizyka teoretyczna i czołowi nobliści z fizyki teoretycznej (Einstein,
Heisenberg, Schrodinger, Bohr, Eddington,Jeans, de Broglie, Planck oraz Szypow ) wskazują na niematerialną przyczynę (duchową) istnienia świata materialnego, umownie zwanego. Czyli twórczy umysł Boga - źródło wirowej formy energii, w której zamieszczone zostało: słowo, dźwięk, wibracja - nośnik informacji, stając się rodzajem zamieszczonej informacji, umownie zwaną materią. Teoria morfogenezy
Ruperta Sheldrake'a. Współczesna teoria wszystkiego, czyli wszystko jest jedną formą energii o różnej
częstotliwości wibracji zamieszczonym rodzajem informacji i jedna wszechinformacja o stałej częstotliwości dla jednej formy energii z zamieszczoną informacją. Czyli wszystko jest jednym i jedno dla
wszystkiego. " Potem rzekł Bóg:" Czyli słowo, dźwięk wibracja - nośnik rodzaju informacji zamieszczony w formie energetycznej. "Niech powstanie sklepienie" Czyli powierzchnia kryjąca przestrzeń pośród wód - rodzaj informacji i niech oddzieli wody - rodzaj informacji zamieszczony w wirowej formie
energetycznej od wód! Uczynił więc Bóg powierzchnię kryjącą przestrzeń i oddzielił wody- rodzaj informacji od wód nad sklepieniem; i tak się stało jak powiedział Bóg. "I nazwał Bóg sklepienie niebem" czasoprzestrzeń. "I nastał wieczór, i nastał poranek, dzień - drugi" Czyli i nastał wieczór i nastała noc, i nastał poranek - dzień drugi."Potem rzekł Bóg:" Czyli słowo, dźwięk, wibracja-nośnik informacji dla rodzajów informacji zamieszczonych w wirowej formie energetycznej "Niech się zbiorą wody" Czyli rodzaje informacji spod nieba "na jedno miejsce i niech się ukaże suchy ląd!"Czyli rodzaj zamieszczonej informacji "I tak się stało jak powiedział Bóg. Wtedy nazwał Bóg suchy ląd ziemią" Czyli rodzaj informa1

cji," a zbiorowisko wód nazwał morzem" Czyli rodzaj informacji. "I widział Bóg, że to było dobre" Czyli
jedna forma energii ostałej częstotliwości wibracji - nośnik informacji dla całości i o całości - wszechinformacja dla jednej formy energii o wielu częstotliwościach wibracji - nośników rodzajów informacji. Zamieszczone w jednej formie energii o stałej częstotliwości wibracji - nośnika informacji dla całości i o całości - wszechinformacja, w której bez zakłóceń odbywają się wzajemne oddziaływania informacyjne nośników rodzajów informacji o wielu częstotliwościach wibracji, ze stałą częstotliwością wibracji nośnika informacji dla całości i o całości - wszechinformacja (Rdz.1, 6- 10 )
Kopiowanie tekstów, obrazów i wszelakiej twórczości użytkowników portalu bez ich zgody jest
stanowczo zabronione. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z
dnia 4 lutego 1994r.).
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