
Tankeformernes intelligens 
Af Merete Gundersen© 

Hypotese for tankeformer 
Tanker = bevidsthed = bølgelængde = magnetisme = lys = er evigt eksisterende i kosmos. 
Tanker responderer på lys, lyd, farve, duft, magnetisme og tiltrækningskraft. 
Tankeformer bæres af magnetisme, elektricitet og tyngdekraft. 
Tankeformers bølgelængde, hvad er det?  

Mørke tankefrekvenser: Hvilken del af hjernen er aktiv her, og hvordan? 
1 Mørke tankeformer, hvilke bølgelængder har de? 
1a. Hvor meget lys udsender mørke tankeformer? 
1b. Hvor mange farver indeholder mørke tankeformer?  
1c. Hvor stor hastighed kan mørke tankeformer sendes af sted med? 
1d. Hvor stor hastighed kan mørke tankeformer modtage med? 
1e. Hvor store afstande kan mørke tankeformer bevæge sig over? 
1f. Hvordan måler man mørke tankeformer efter døden? 
Mørk tanke – destruktiv indvirkning og destruktiv formskabende for sindet. Skaber ubalancer i 
mange biokemiske processer i den fysiske krop. 

Lyse Tankefrekvenser: Hvilken del af hjernen er aktiv her, og hvordan? 
2. Lyse tankeformer, hvilken bølgelængde har de? 
2a. Hvor meget lys udsender lyse tankeformer? 
2b. Hvor mange farver indeholder lyse tankeformer? 
2c. Hvor stor hastighed kan de lyse tankeformer sendes af sted med? 
2d. Hvor stor hastighed kan lyse tankeformer modtages med? 
2e. Hvor store afstande kan lyse tankeformer bevæge sig over? 
2f. Hvordan måler man lyse tankeformer efter døden? 
Lys tanke er aktivt handlende og formskabende for sindet og psyken. Det er tillige 
sundhedsfremmende for den fysiske krop, målbart via blodet og hormonale processer. 

Harmoniske tankefrekvenser: Hvilken del af hjernen er aktiv her og 
hvordan? 
3. Harmoniske tankeformer – hvilken bølgelængde har de? 
3a. Hvor meget lys udsender harmoniske tankeformer? 
3b. Hvor mange farver indeholder harmoniske tankeformer? 
3c. Hvor stor hastighed kan de harmoniske tankeformer sendes af sted med? 
3d. Hvor stor hastighed kan harmoniske tankeformer modtages med? 
3e. Hvor store afstande kan harmoniske tankeformer bevæge sig over? 
3f. Hvordan måler man harmoniske tankeformer efter døden? 
 
Harmoniske tankefrekvenser er fredsskabende og aktivt handlende, og fremmer målbart fysisk 
sundhed via blodet og andre biokemiske processer, såsom hormonbalancen og hele nervesystemet. 



Religiøse tankefrekvenser – SIQ: Hvilken del af hjernen er aktiv her og 
hvordan? 
4. Religiøse tankeformer – hvilken bølgelængde har de? 
4a. Hvor meget lys udsender religiøse tankeformer? 
4b. Hvor mange farver indeholder religiøse tankeformer? 
4c. Hvor stor hastighed kan de religiøse tankeformer sendes af sted med? 
4d. Hvor stor hastighed kan religiøse tankeformer modtages med? 
4e. Hvor store afstande kan religiøse tankeformer bevæge sig over? 
4f. Hvordan måler man religiøse tankeformer efter døden? 
 
Religiøse tankefrekvenser kan fremkomme spontant, når sindet er helt i stilhed, da SIQ, 
Spirituel/åndelig intelligens, er en egenskab i hjernen, som alle mennesker har iboende og som er 
“forprogrammeret” på neuronniveau (ikke i krybdyrhjernen). Disse kan vi aktivere, hvis vi som 
personlighed ønsker at gøre brug af dem. Det er her i dette center i hjernen, at vi finder det egentlige 
guddommelige menneske. Så hvor er det i hjernen, der er aktivitet, når der tænkes religiøst eller 
guddommeligt, eller når mennesker pludselig får disse former for oplevelser? Findes der et isoleret 
modul af neurale netværk, som er aktive her? 

Kosmiske tankefrekvenser – SIQ: Hvilken del af hjernen er aktiv her og 
hvordan? 
5. Kosmiske tankeformer – hvilken bølgelængde har de? 
5a. Hvor meget lys udsender kosmiske tankeformer? 
5b. Hvor mange farver indeholder kosmiske tankeformer? 
5c. Hvor stor hastighed kan de kosmiske tankeformer sendes af sted med? 
5d. Hvor stor hastighed kan kosmiske tankeformer modtages med? 
5e. Hvor store afstande kan kosmiske tankeformer bevæge sig over? 
5f. Hvordan måler man kosmiske tankeformer efter døden? 
 
Kosmiske tankefrekvenser kan være aktive, når et menneske er i bøn. Kosmiske tankefrekvenser 
flyder en del sammen med religiøse tankefrekvenser. Men her i denne del søges det specielt belyst, 
hvad der sker, når mennesket beder og er i indre stilhed og bøn. 

Impulsbaserede tankefrekvenser: Hvilken del af hjernen er aktiv her og 
hvordan? 
6. Impulsbaserede tankeformer, hvilken bølgelængde har de? 
6a. Hvor meget lys udsender impulsbaserede tankeformer? 
6b. Hvor mange farver indeholder impulsbaserede tankeformer? 
6c. Hvor stor hastighed kan de impulsbaserede tankeformer sendes af sted med? 
6d. Hvor stor hastighed kan impulsbaserede tankeformer modtages med? 
6e. Hvor store afstande kan impulsbaserede tankeformer bevæge sig over? 
6f. Hvordan måler man impulsbaserede tankeformer efter døden? 
Disse tankefrekvenser er for en stor dels vedkommende allerede kortlagt og er handlinger, som sker 
i krybdyrhjernen. 



Egenprogrammerede tankefrekvenser: Hvilken del af hjernen er aktiv 
her og hvordan? 
7. Egenprogrammerede tankeformer – hvilken bølgelængde har de? 
7a. Hvor meget lys udsender egenprogrammerede tankeformer? 
7b. Hvor mange farver indeholder egenprogrammerede tankeformer? 
7c. Hvor stor hastighed kan de egenprogrammerede tankeformer sendes af sted med? 
7d. Hvor stor hastighed kan egenprogrammerede tankeformer modtages med? 
7e. Hvor store afstande kan egenprogrammerede tankeformer bevæge sig over? 
7f. Hvordan måler man egenprogrammerede tankeformer efter døden? 
Bruges specielt ved visualisering, men også ved målsætning og drømme. Det ville her være 
interessant at måle på, hvad der sker, når mennesker visualiserer og drømmer.  

Kærlighedstankefrekvens: Hvilken del af hjernen er aktiv her og 
hvordan? 
8. Kærlighedstankefrekvenser – hvilken bølgelængde har de? 
8a. Hvor meget lys udsender disse tankeformer? 
8b. Hvor mange farver indeholder disse tankeformer? 
8c. Hvor stor hastighed kan disse tankeformer sendes af sted med? 
8d. Hvor stor hastighed kan disse tankeformer modtages med? 
8e. Hvor store afstande kan disse tankeformer bevæge sig over? 
8f. Hvordan måler man disse tankeformer efter døden? 
 
Her vil flere dele af hjernen være aktive. 
Kærlighedstankefrekvenser består af: Lyse tankeformer, harmoniske tankefrekvenser, religiøse 
tankefrekvenser, kosmiske tankefrekvenser, egenprogrammerede tankefrekvenser. 

Det guddommelige atomare lysfrekvens 
Er det egentlige menneske som værende en del af Gud og som glider tilbage til det skabelsens 
urhav, hvor det hviler til en fornyet inkarnation, og til fornyet belivelse af en krop. Eller det skaber 
via lyset nu andre former for intelligent liv andre steder i universet. Og til fornyet belivelse af en 
krop. 
Er det dette lys som mennesket efterlader eller overlader til det kollektive ubevidstes enorme 
atomare lysspektre? Og er dette et bevidsthedsocean, som indeholder uendelig mange bevidstheder? 
 
Disse ni tankefrekvenser er det, der er det egentlige menneske, hvori de agerer i deres dagligdag. En 
skøn sammenblanding af disse tankefrekvenser = det moderne menneske. Dog kan nogle mennesker 
have ubalancer i deres tankegang – vi har det mere eller mindre alle sammen i løbet af dagen. Disse 
mennesker kan have en for stor og overvejende del af et ganske bestemt tankemønster og derved en 
ganske bestemt tankefrekvens, som så bliver deres handlemønster. Og hvis deres tankefrekvenser er 
for lave med hensyn til lysets iboende kvalitet, kan der forekomme både fysiske og psykiske 
ubalancer. Det enkelte menneske skal derfor lære at søge sin egen balance. Dette kan gøres ved at 
lære at arbejde med ikke kun sindet men ved at se, at hjerneprocesserne er dybt involverede i al 
tænkning, og at det enkelte menneske selv kan være med til at påvirke sundhedsgraden for 
“formering” af neurale netværk de fleste steder i hjernen ved bevidst tænkning og ved at bruge de 
forskellige tankeformer på den måde, der skaber mest fysisk og ikke mindst psykisk sundhed. Alle 
ved vi, hvor dårligt det er at tænke negativt, men hvis vi kan påvise gennem målinger af hjernens 



elektriske impulser og ved skanningsteknikker, hvilke hjerneområder der er aktiveret og derved 
måle, hvor “slemt” det står til, når man tænker negativt, får vi syn for sagen. 
Er der forskel på bølgelængden af tankeformer, når man er i live, og når man er død? 
Tanken indeholder, udsender og kan modtage nedenstående: 
Tanke = bevidsthed = bølgelængde = magnetisme (ledende) = lys = dette er intelligensen opbygget 
af. De danner atompartikler, da tanken er formskabende. 
Alle tankeformer er evigt eksisterende på cellestrengeplan. 

Tankeformer udsender: 
1. Biokemiske impulser til kroppens celler. 
2. Elektromagnetiske strømninger, som udsender lys og som også responderer på lys. 
3. Hjernens magnetiske poler udsender og modtager lysintelligens. 
4. I hjernens strukturer findes en del magnetiske fikspunkter, som tiltrækker og frastøder 

elektromagnetiske svingninger. 
 
Alle disse tankefrekvenser søges undersøgt via skanning af den menneskelige hjerne. Dette kan 
meget let lade sig gøre med flere af de nye moderne skanningsteknikker, der f.eks. foretages med en 
PET-skanner. 
Man kan forestille sig, at det bliver undersøgt, hvilke steder i hjernen der er aktive ved forskellige 
former for tanker, og man kan forestille sig, at man på disse billeder kan se, om der dannes nye 
neuronforbindelser ved en ganske bestemt slags tanker. 
Man kan også forestille sig, at tankerne kan måles som elektriske impulser i hjernen, og hvis disse 
impulser kan skematiseres, vil der fremkomme et skema og et arbejdsredskab til at kortlægge 
tanken og dens indflydelse på det menneskelige sind. 
Når man har kortlagt tankesindet og neuronforbindelserne og herved har set, hvilke centre i hjerne 
der er aktive ved hvilke tanker, vil man gennem denne proces komme til at følge tankesindet videre 
ind til en kortlægning af de biokemiske processer, der også sker i hjernen og derved i organer og 
igen helt ned på celleniveau. 
Man vil altså kunne følge tanken fra den tænkte tanke og fra den impulsbaserede tanke frem til den 
egenprogrammerede tanke og videre frem til de biokemiske processer, der sker i den menneskelige 
organisme, alt efter hvilke tanker man tænker. 
Det hele handler om at kortlægge og følge tankesindet via hjernens neuronaktivitet og via det 
biokemiske system, som ofte vil være målbart i blodets elektrolytbalance. 
Men også hjernens elektriske aktivitet skal inddrages ved en sådan kortlægning af tankestrømme, 
måske via EEG. Men man kan også forestille sig en forbedring af EEG, således at man for alvor kan 
begynde med at kortlægge de millioner eller milliarder af neuronforbindelser og neuronaktiviteter i 
Cortex. 

Bevidsthedens lys = tanke 
Lys= Elektromagnetisk bølgeform som er evigt værende, bærende og lysende i universet 

Tanke Lys magnetisme 

↓ ↓ ↓ 

Intelligens bærer af intelligens bærer af intelligens 
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Elektromagnetisk stråling: (Maxwell) 
Infrarødt lys 
Ultraviolet lys 
Radiobølger 
Røntgenstråler 
 
Hvilken bølgelængde bevæger tankeformer sig på? 
Hvor mange forskellige bølgelængder bevæger tanker sig på? 
Hvorfor kan clairvoyante se ting, som andre ikke kan se? 
Måske fordi deres tanker svinger på andre frekvenser? 
Dette søges belyst gennem forskning. Der kan stilles mange spørgsmål i et sådant kommende 
forskningsprojekt, og der vil bliver arbejdet videre med disse tanker. I Livskildens regi vil der 
fremkomme yderligere beskrivelse af disse hypoteser i et senere bind 3 af: Det Spirituelle 
Menneske. 

 

LIVET 

LIV = bevidsthed = lys = farve = lyd = frekvens = æterstof 
Partikler af lys = frekvens 
Lys + frekvens – danner stof 
Lys + frekvens – danner felter 
Lys + Lyd + frekvens + elektromagnetisme + fissionskraft = LIV = bevidsthed 
Lysspektre = Lydspektre 
Disse er identiske (parallelle) og ligger i alt atomart stof på cellestrengeplan i levende væv og i 
flydende æterstof. 
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