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MAXWELL’S EQUATIONS (4 st) & GENESIS!
I en Engelsk manual om EMC & elektromagnetismen (/ljusets) grundvalar,
upptäcktes denna slående text!
1:3

And God said – “Let there be light”;

and there was light.1:4 God saw that the light was good,
and (Elohim) separated the light from the darkness.
– Genesis 1:3 - 4
And God said – Let:
∂D
; Gauss ' Law for electric fields:
∂t
∂B
3. ∇ ×E=−
; Faradays Law of Magnetic Induction.
∂t
1. ∇ ×H= j+

2. ∇×E=ρ/ε0
4. ∇ ×B=0

and there was light.
– Anonymous
Fotnot; Hur kan alla välutbildade ignorerar Maxwells ekvationer – Insikt först år 2015-2017, och först därefter kunde jag
börja att ”ta in” även drevet mot mig själv (+ hjälp av andra kloka citat) – Thorleif Desdemond Sand
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Einstein & metoo-uppropen.
»Världen är alldeles för farlig att leva i – inte på grund av
de människor som gör det onda, men på grund av
de människor som står bredvid och låter dem göra det!«
Albert Einstein (1879-1955)
Fysiker och humanitetsförkämpe.
Citat ur ”En bok om förintelsen i Europa 1933-1945” <www.levandehistoria.se>

Initiativtagarna bakom de bransch -specifika Metoo-uppropen,
summerar i Kulturnytt det hela med:

”Jag är nöjd med den här revolutionen för –

Nu finns det ju ingen som kan säga –
»Jag hade ingen aaaning om det här!«"
+ ” Något mer utrymme, förståelse och marginal kring dem
som vill trotsa tystnadskulturen.”
+ ” Tystnadskulturen är fortfarande stark,
men fler får press på sig att arbeta jämställt och
med nolltolerans mot sexuella trakasserier och våld.”
Kulturnyheterna i P2 , den 3 maj 2019

<Länk>

Vykort; 2019_3 (10)

Hövlighet
– är egentligen
inte något annat än en försiktig
strävan att inte visa andra
förakt och ringaktning.
John Locke

Fotnot; Den mest ”hövliga”, ”gemytliga” o ”trevliga” ”människa” i mitt liva har varit, den perfide Nazi-sonen (min halvbror
”Jago”), och hans gelikar – Dvs. mitt X (barnens mor) samt familj o ”vänner” & et.al. (insikt 2015-2019)
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Martin Luther (reformatorn), lär ha uttalat dessa ord:

Bättre att vara
ärligt otrevlig,
än att vara,
trevligt oärlig!
Sagt i Söndagsmorgon, i P2, hösten 2017,
i samband med att musik av Martin Luther spelades.

Fotnot; Till besökare räknas numera även: telefonörer, brevskrivare och mejlande.
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Jan Guillou, om boken som drogs in (140107)

Kommer man så långt efter,
när ett sånt där drev går,
då spelar det till slut
ingen roll vad som är sant!
Sagt till Lotta Bromé, i P4 Extra, den 8 januari 2014
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It may be true that the law
cannot make a man love me,
but it can keep him
from lynching me,
and I think that's pretty
important.
Martin Luther King, Jr.
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På Guantánamo (och för Thorleif) gäller machiavellismens & machinationens lagar.
Kan beskrivas med ett citat ur SR EKOT, fredag 9 juli 2004 kl 14.32 (Länk)

Den stridbare advokaten Michael Ratner gör
drastiska historiska jämförelser.
”Vi har gått tillbaka till ett medeltida system före Magna Charta,
inte ett system med lagar utan ett där kungen,
eller i det här fallet presidenten (”Il principe”/Fursten),
helt enkelt bestämmer, att han när som helst
kan kasta dig i fängelse (liksom Gulag-fånglägret) .
Du ska inte få tillgång till någon advokat eller någon annan,
du får inte ens veta om det finns några anklagelser mot dig,
eller om du någonsin skall bli frisläppt.
Guantánamo har blivit vår Djävulsö, vår variant på
slottet If i Greven av Monte Christo.”

Michael Ratner
Ad vo ka t en so m arb et a r f ö r g ru nd la gssk yd da de rä t t igh et e r.
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Tack vare en text som Felix Mendelssohn,
skrev musik till, upptäcktes en bibeltext, 3100 år gammal.

Mina fiender säger elakt om mig:
”När skall han dö och hans namn plånas ut?”
De som besöker1 mig talar tomma ord,
de lägger allt ont på minnet,
går sedan ut och sprider det.
Alla mina ovänner viskar om mig
och smider onda planer mot mig.
”Något fruktansvärt har drabbat honom,
där ligger han och reser sig aldrig.”
Också min vän som jag litade på
och som delade mitt bröd, hen trampade på mig.
6
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Textcitat ur nyöversatta Bibel 2000-texten.

r
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”.

. . om detta må ni berätta . . .” – En bok om Förintelsen, från.

FORUM FÖR LEVANDE HISTORIA – www.levandehistoria.se & ”T4” – citat s.46:
DR ALBERT WIDMANN (Chef för kemiavdelningen vid kriminaltekniska insti
tutet), samtalar med en tjänsteman vid ADOLF HITLERS KANSLI, juli 1938.

»– Widmann, kan kriminaltekniska institutet
framställa stora mängder gift?
– Vad då till? Till att döda människor?
– Nej → – Till att döda djur?
– Nej → – Vad då till?
– Till att döda djur som ser ut som människor,
d.v.s. de mentalsjuka, som inte längre kan sägas
vara människor och som aldrig kan tänkas bli
friska.»
Fotnot 2-kommentar är – att nu verkar man ta till samma lösning för funktionshindrade människor,
t.ex. elöverkänsliga (detta efter ”kristallnatten”, i jan. 2015). Läs även böcker av Dr Peter C. Gøtzsche.
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”Jag ska – Bara få va mig själv”
Laleh sjunger (och sätter andra ord på det Karin Holmberg,
doktor i Sociologi, skriver om psykisk misshandel och förtal);

– i ljuset –
– ”då faller alla bitarna på plats”
och fortsätter med:

”– I dag ska dom höra
sanningen.
– Jag ska aldrig ta skit igen!”
Laleh Pourkarim

