
 

 

PAUL LAVIOLETTE, Ph.D.  
 

 
Organisatie: HealingSoundMovement Events, www.healingsoundmovement.com/news 

(Let Op: 23 april Patricia McGivern, 20 t/m 22 mei Prof. Dr. Ramond Moody!) 
Lokatie: Mirror Centre, Amsterdam (1 minuut lopen van Station Muiderpoort, www.mirrorcentre.nl) 

Tijd: 12.00 uur tot 18.00 uur (zaal open 11.30, met panel discussie, gelegenheid voor vragen) 

Entree: 39 euro per persoon (studenten/0.groep 33 euro). 

Aanmelden via: info@healingsoundmovement.com , voertaal: Engels 

 

Secrets of Antigravity, Free Energy 

& Ancient Science of Continuous Creation 
 

HealingSoundMovement Events heeft Dr. Paul LaViolette bereid gevonden om een 

uniek seminar te verzorgen in Nederland. Een werkelijk unieke gelegenheid om meer 

te weten te komen over de roerige, maar fascinerende tijd die de mensheid wacht! 

 

Dr. Paul A. LaViolette is astrofysicus en directeur van het 

interdisciplinaire onderzoeksinstituut Starburst Foundation (http://www.starburstfound.org/). Hij is in 

het bezit van diverse universitaire diploma’s op het gebied van systeemwetenschap en natuurkunde. Hij 

heeft baanbrekend onderzoek verricht in de onderzoeksgebieden algemene systeemtheorie, 

chaostheorie, theoretische fysica, astronomie, geologie, klimatologie en kosmologie. La Violette is een 

wereldwijd expert op het gebied van nieuwe fysica, kosmologie, astrofysica, vrije energie en 

antizwaartekracht en hij bestudeert en onderzoekt al deze wetenschappelijk disciplines al sinds 1968. 

Hij schreef de boeken Secrets of Antigravity Propulsion: Tesla, UFOs and Classified Aerospace 

Technology,  Genesis of the Cosmos, Earth under Fire,  Decoding the Message of the Pulsars, and 

Subquantum Kinetics. Hij leeft en werkt in New York. 

 

Paul LaViolette is vooral bekend geworden vanwege zijn onderzoek naar het ontstaan van materie en 

zijn opvattingen over de kosmos en de Aether en zijn hieruit voortvloeiende ‘Subquantum Kinetics’ 

theorie. Hij was een van de eerste onderzoekers die de hypothese opperde dat het Galactisch Centrum 

om de zoveel tijd krachtige golven uitzendt met een cyclisch karakter, een waar bombardement van 

kosmische deeltjes (‘ Space Weather’). Deze onverwachte kosmische uitbarstingen hebben volgens zijn 

opvatting desastreuze effecten gehad op al het leven op aarde! 

 
Omdat deze deeltjes naar ons toe bewegen met de snelheid van het licht, zou een volgende periodieke 

gebeurtenis van deze omvang, plotsklaps kunnen komen en niet geheel kunnen worden voorspeld. 

LaViolette beschrijft in zijn werk ook minder intense (maar meer frequente) kosmische uitbarstingen. 

Deze zouden echter wel kunnen leiden tot het einde van onze huidige technologische beschaving 

(vanwege de elektromagnetische puls – EMP - die deze uitbarsting zou vergezellen en de gevolgen 

voor onze ‘ moderne’ afhankelijkheid van technologie), maar niet voor het leven op aarde. Zijn 

opvattingen en wetenschappelijke publicaties hebben geleid tot een geavanceerde ‘ Galactic 

SuperWave’ theorie, die inmiddels ook vele juiste voorspellingen heeft opgeleverd! Om deze 

verschijnselen te onderzoeken en te kunnen monitoren, heeft LaViolette zijn Starburst Foundation 

opgericht. 

 

 



 

 

Deze briljante wetenschapper, onderzoeker en auteur beschrijft (en verklaart!) in zijn laatste boek 

‘Secrets of Antigravity Propulsion: Tesla, UFOs and Classified Aerospace Technology’ de fysica die 

antizwaartekracht mogelijk maakt. La Violette levert met dit boek het definitieve bewijs van het 

bestaan van vrije energie (energie onttrokken uit het ‘Vacuüm’) en antizwaartekracht! Ook beschrijft 

hij uitvoerig (r)evolutionaire experimenten (Prof. Eugene Podkletnov, Guy Obolensky) die het bewijs 

leveren dat superluminale snelheden (hoger dan Einstein’s lichtsnelheid, die geen natuurkundige 

‘constante’ blijkt te zijn), wel degelijk tot de realiteit behoren! 

 

Onlangs had ik een zeer boeiende HealingSoundMovement radiospecial met Dr. Paul LaViolette. In 

deze radio-uitzending sprak ik met hem onder andere over zijn ‘ Subquantum Kinetics’ theorie. Deze 

fascinerende theorie heeft meer juiste voorspellingen gegenereerd dan Einstein’s inadequate 

relativeitstheorie en het laat ook weinig heel van de zogenaamde ‘ Big Bang’ theorie! Ook sprak ik met 

hem over zijn ‘Galactic SuperWaves’ theorie (die in feite al zo,n 30 jaar geleden het huidige ‘space 

weather klimaat’ voorspelde), vrije energie en antizwaartekracht. La Violette spreekt in deze 

uitzending over de hem bekende geheime ‘black projects’ (menselijke geheime antizwaartekracht 

technologie projecten) waarvan hij gelooft dat deze zelfs tot een ware ‘secret off-planet economy’ 

hebben geleid!  

Paul LaViolette beschrijft in zijn werk (en deze radio-uitzending) ook dat met onze huidige kennis (en 

door er een som geld tegen aan te gooien), we op basis van de experimenten die hij met Dr. Podkletnov 

heeft gedaan (bewijs dat de lichtsnelheid honderden malen overschreden kan worden met een ‘gravity 

beam’ die zelf op kilometers afstand door beton kan boren) we een ruimteschip kunnen bouwen…die 

ons in zo’n 2 maanden...naar een andere ster kan transporteren! 

 

Maar LaViolette beschrijft ook een gecodeerde geavanceerde wetenschap en kosmologie, die in de 

oude mythologie verborgen lijkt te liggen (hij spreekt over ‘An Ancient Science of Continuous 

Creation’, met de Tarot en de dierenriem als belangrijke sleutels om deze verborgen fysica te 

ontcijferen)! Volgens LaViolette omvatten de mythologische beschrijvingen van de oude beschavingen 

een kosmologische theorie, die beschrijft hoe materie onafgebroken ontstaat en groeit vanuit een 

dynamisch en zelforganiserend coherent veld dat spontaan ontstaat uit de onderliggende subquantum 

chaos omgeving (vanuit een soort Aether flux). 

 

 

 

Ook LaViolette spreekt over de mysterieuze eigenschappen en verhoudingen tot andere 

hemellichamen, die de maan tot een intrigerend object maken (denk ook aan David Icke’s nieuwste 

boek, de auteurs van het boek ‘Who Built the Moon’ en de vele andere wetenschappers die ook 

opmerken dat de maan vanuit een kosmologisch perspectief bezien haast een knap stukje engineering 

lijkt te zijn). 

 

De boeiende radio-uitzending met Paul LaViolette (maar ook ALLE andere HealingSoundMovement 

Radio uitzendingen!) is na te beluisteren via http://podcasts.healingsoundmovement.com/ 

Je hebt hiervoor je persoonlijke wachtwoord nodig, deze ontvang je na eenmalige gratis registratie per 

e-mail via http://www.healingsoundmovement.com/radio.html 

Wil je deze briljante wetenschapper en fascinerende spreker -en zijn belangrijke boodschap voor een 

betere wereld - niet missen? Meld je dan snel aan via info@healingsoundmovement.com om zeker te      

zijn van een plek in het mooie Mirror Centre op zondagmiddag 27 maart! 

     Laatste nieuws: ook de NulpuntEnergieGroep zal aanwezig zijn!  

        Met een bijzondere demonstratie met een Tesla spoel (de maker 

             John Steenbergen, Frank Bonte, Dick Korf zijn ook aanwezig 

                              bij de paneldiscussie met Dr. Paul LaViolette… 

       Frontier BookShop is aanwezig, 

                                                                 met een stand. 


