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Kära Vänner och Kollegor,  

Vi vill önska Er alla en god fortsättning på 2016 med mycket glädje och inspiration!  

 

Medvetande oberoende av den fysiska hjärnan   

– och –  

Formskapande parafysiska krafter och strukturer … 

 

Victor Zammit presenterade den 25 dec. 2015 i sitt nyhetsbrev en intervju med Rupert 

Sheldrake, en verklig frontfigur inom biologin. (Länk till intervjun följer nedan.) I intervjun 

förklarar Sheldrake utifrån sin omfattande forskning att man överskattat den fysiska 

hjärnans betydelse: "brains are over-rated and the mind and memories can exist outside the 

brain.” Likaså belyser han genernas överskattade roll och betydelse gällande hur 

formgivning, växt och utveckling sker i naturen, vilket  sker via oerhört komplexa och 

specifika formskapande processer. Sheldrake fastslår att den vanliga och traditionella teorin 

om att hela detta formskapande enbart styrs via genetiska program inte håller: “What the 

genes do is code the proteins and enable the organism to make the right proteins”. Han 

betonar att dessa formskapande och utvecklande processer med all dess bakomliggande 

information måste lagras och aktiveras på en annan nivå oberoende av den fysiska kroppen 

och hjärnan, och beskriver sin teori ”morphic resonance” och belyser kort morphogenetic 

fields in multidimensional space o.s.v...  

Ovanstående aktualiserar i hög grad vårt/ NCP X-AIONS pågående arbete att sammanställa 

”The Ontology of The Cosmic Worldview” tillsammans med Per Bruus-Jensen. Just nu 

behandlar vi bl.a. minneslagring utanför hjärnan samt de formskapande krafter, strukturer 

och processer som gör att organismer tar specifik form och utvecklas på visst sätt. I 

kommande presentation (del II av Ontologin) belyser vi X-strukturens (strukturen för allt Liv) 

anatomi och funktioner med fokus på den parafysiska kroppen/organismen, vilken den 

temporära fysiska kroppen inkl. hjärnan är helt beroende av, och hur denna parafysiska 

organism bär vårt medvetande oberoende av hjärnan.  

Här beskriver vi också bl.a. de parafysiska lagringsenheterna benämnda ”talangkärnor” 

(minnestalangkärnor resp. organtalangkärnor). Nämnda talangkärnor lagrar våra minnen 

samt arkiverar våra färdigheter, talanger, förmågor etc. och innehåller också samlad 



information för skapande av vår organism med tillhörande organstrukturer. Talangkärnorna 

utgör en av de övergripande formskapande principerna benämnda morfogenetiska 

effektkonstanter eller kosmiska skaparprinciper, (tillhörande X2). Enligt den Kosmiska 

Världsbilden ligger dessa morfogenetiska effektkonstanter bakom allt formskapande, de 

transformerar och formger den initiala verkligheten ”the unmanifested” till ”the world of 

forms – the manifetsted”. (Se New Cosmic Paradigm NCP X-AIONS The Ontology of The 

Cosmic Worldview ONTOLOGY I & II). 

Länk till intervjun med Rupert Sheldrake via Victor Zammits nyhetsbrev 25 dec 2015: "Brains 
are over-rated and the mind and memories can exist outside the brain.” :  
http://www.victorzammit.com/archives/2015/December25th2015.htm 
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