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Ordlista ur Jordpuls

Band:
Växlande skikt av positiv, negativ eller neutral laddning i 
gravhögar eller kullar.
Fördelarsten: Se prisma.
Hyper-negativ:
Blandad puls, där den negativa energin dominerar.
Hyper-positiv:
en blandad puls, där den positiva energin dominerar.
Korspunkt:
Ställe, där två eller flera pulser korsar varandra. Har perma-
nent laddning oavsett puls¬växling.
Kult:
Religiösa handlingar av skilda slag.
Laddning:
egenskaper hos ett föremål, som får slagruta, pekare eller 
pendel att reagera. Kan vara positiv, negativ eller neutral.
Ley-linje:
Förbindelseriktning mellan platser, stenar eller byggnader, 
som i forntiden var särskilt markerade.
Negativt:
Pendelrörelse motsols. Pekare slår ihop.
Neutral:
Pendel utan rörelse. Pekare står stilla.
Pekare:
Metalltrådar med i 90 ° böjt handtag.
Pelare:
Vertikal virvelpuls med positiv eller negativ energi.
Pendel:
I ett snöre fritt hängande föremål av olika material: glas, 
trä, plast eller metall.
Positivt:
Pendelrörelse medsols. Pekare slår isär.
Prisma:
Föremål med förmåga att dela upp en puls i olika bestånds-
delar.
Puls:
Senare benämning på energin.
Slagruta:
Klyka av trä, helst från vide, sälg, björk, hassel, rönn eller 
plast.
Stjärna:
Mönstret av strålar, som bildas i ett prisma.
Stråle:
Riktad puls från ett prisma. I regel manipulerad.
Ström:
Ursprunglig beteckning på energin. Kallas ibland jordström 
eller tellurisk ström.
Utombordare:
Fördelarsten utanför en skeppssättning, för att rikta en puls 
eller stråle åt önskat håll.
 

UFO vad är det?

Är det ufo så vet ingen vad det 
är. När någon vet vad det är så 
är det inte ufo längre.
Wikipedia säger: Oidentifierat 
flygande föremål (OFF, även UFO 
från engelska Unidentified flying 
object eller OFO) är ett begrepp 
som infördes av det amerikanska 
flygvapnet i början av 1950-talet.

Försvarsmakten insamlade, un-
dersökte och följde upp ufo-ob-
servationer centralt från mitten av 
1940-talet. I mitten av 1960-talet 
överfördes denna funktion till 
dåvarande FOA numera FOI (To-
talförsvarets Forskningsinstitut). 
FOI har en “ufo-handläggare” som 
mottar och bearbetar inkomna 
observationsrapporter i nära sa-
marbete med UFO-Sverige. Under 
kodnamnet Project Blue Book 
utförde USA:s flygvapen studier 
av UFO-observationer 1947 till 
1969. Det vetenskapliga studiet av 
ufofenomen kallas ufologi.
Vad är ufon?
Formellt är ett ufo vilket flygande 
föremål som helst som inte har 
kunnat identifieras. Många fly-
gande föremål är därför ufon en 
period, innan de kan identifieras. 
enligt en rapport som amerikanska 
flygvapnet har publicerat har de 
ufon man har undersökt visat sig 
vara:
astronomiska fenomen: 27,6 %
luftfarkoster: 23,7 %
satelliter: 17,1 %
påhitt, fantasier: 14,2 %
otillräckliga data: 9,6 %
väderballonger: 4,1 %
under analys: 1,9 %
ännu oidentifierade fenomen: 1,8 
%[3]
Dessa 1,8 procent kommer tro-
ligen att fördelas enligt samma 
skala (cirka 28 procent astrono-
miska fenomen, etc).


