Året 2014 var här i Sverige ett egendomligt år, svenskarna själva kallar detta år för ”Super 2014”, bl.a. för valet i september och
regeringskrisen strax efter. Samma år visades i TV en serie om människan, apan och djuren i samband med evolution. Det var ett
mycket intressant program, men något bevis i samband med evolutionen saknades.

Observera att jag i detta sammanhang använder material som är tillgängligt, även privat sådant, och jag tolkar det enligt
min kunskap.
Evolutionen var alltså temat i en tv-serie i tre delar som handlade om, fiskar, reptiler, apor och människan. Det var
intressant att se hur evolutionen skapade människan.

Utveckling enligt evolutionen.

Fisk

Reptil

Tritheledont, unikt djur, reptil och däggdjur

Apa/människa
Däggdjur

Primater

Apa

Evolution med vetenskap i spetsen

Livets träd

Evolution enligt vetenskapen, en sammanfattning av evolutionen i form av Livets träd. Någon biologisk koppling från fisk till
människan finns inte; några frågor återstår fortfarande, bl.a. vad det är som formar tusentals djurs utseende och form? Vad är
det som skiljer åt mellan havsdjur, fåglar, rovdjur och växtätande djur?

Vad är det som gör ett djur till människa? Hur har de åtta blodgrupperna uppstått? (Rh+ och Rh-). Dessa frågor är fortfarande
obesvarade. Ingen har sett en fisk omvandlas till en giraff, eller till en elefant, och ingen har sett en fisk omvandlas till en apa eller
en människa. Däremot har vetenskapen utsett djuren som Livets grund, dvs. djur är Livet. Med stor säkerhet kan man påstå att
evolutionen inte medverkade till att människan blev människa. Det som nämns i tv-programmet som ett eventuellt godkännande
av evolutionen är inga bevis. Nu tänker jag analysera den danske vetenskapsmannen Sophus Schacks fysionomiska studier lite
närmare, vilket enligt min uppfattning är den raka motsatsen till evolutionen,
1.
(Blodgrupparna: 1, ORh+, ARh+, BRh+, AB Rh+,
2. ORh-, ARh-, BRh- ovh ABRh-)

Sophus Schack, 1811-1864, Köpenhamn

Boken som bestrider evolutionen.
Den danske vetenskapsmannen Schacks livsverk.
Nedan följer jämförelsen mellan människa och
djur, dvs. olika djurarter i människokroppar.
Publicerades först i Danmark1858 och i
Stockholm 1976

Här kan vi se att torsken reinkarneras eller planteras in i en människokropp och behåller sina fiskegenskaper,
även utseendemässigt. Här kan vi se en fiskmänniska, som inte har något att göra med evolutionen.

Ett lejon i en människoliknande kropp. Lejonets egenskaper syns
tydligt. Exempelvis var Napoleon, Lejonet av Korsika, och
många av hans soldater lejon. Kända personer som var lejon var
bl.a. den franska generalen Kleber, generalen Schleppegrell samt
Mirabeau.

Apan. Det finns med säkerhet intet djur, som i likhet i form
och organisation står människan närmare än apan, skriver
Schack. Reinkarneras en apa in i en människa, kan det bli en
intelligent filosof som den franske filosofen Voltaire, bland
annat.

Örnen. Låter man en örn reinkarneras i en människa,
så syns örnens biologiska egenskaper tydligt
utseendemässigt. Schack hänvisar till Carl XIV Johan
som en typisk örnliknande individ.

Ytterligare en kombination av en örns egenskaper i en
människa eller i en människoliknande kropp, mycket tydligt
syns rovfågelns biologiska karaktär. Var finns evolutionen i
detta sammanhang?

Räven. När en räv reinkarneras i en människa, framkommer även rävens biologiska egenskaper såväl på skalluppbyggnad som på
ansiktens utseende hos människan, vi kan prata om en rävmänniska. Bl.a. lyfte Schack fram Talleyrand, furste av Benevent, som
exempel i detta fall.

Fåret. Får i människan med alla sina naturliga egenskaper syns här ovan. Fåret brukar vara snällt och hjälpsamt, bland annat.
Kung Carl II av Spanien, död 1704, var en sådan fårmänniska. En annan kung, Kristian VI av Danmark, död 1746, var en liknande
individ. Ytterligare nämns en person i detta sammanhang, nämligen Frans I, kejsaren av Österrike, död 1885. Han var en
blandning av får och nötkreatur, men fåret som dominant.

Hunden/vinthunden/vargen. Här kan vi se några hundraser i form av olika människokroppar. Alla har sina egna naturliga
egenskaper återspeglade i var sin människa. Författaren befann sig i Paris 1845-46 när han uppmärksammade dessa hundar i
människokropp, men också bland tyskar, engelsmän och skandinaver finns dessa människotyper.

Hyenan. Dess naturliga egenskaper återfinns förstås i människoskepnad. Schack hänvisar bl.a. till Robespierre och Thermidor
VIII, 1794, i detta sammanhang. Författaren skriver att han oftare funnit spår av hyenan bland kvinnor än bland män.

Katten och dess natur. Kattfysionomier finner man stundom hos danserskor, en sådan var Lola Montez enligt
författaren. Den rätvinkliga triangel som är den vanliga formen för kattens huvud, och dess ögons egendomliga form har
påträffats bland lätta, smidiga kvinnliga varelser, skriver författaren.

Kon/tjur/oxen. Det finns gott om kor och oxar bland människor. - Författaren skriver följande om oxen: ”En enväldig och
despotisk regent skulle säkerligen aldrig finna mer önskvärda undersåtar att regera över än människor med flegmatiska,
lidelselösa oxfysionomier som är liksom skapade att förtryckas.

Grisen, dess natur och
fysionomi

Åsnan och dess natur.
Kristian II av Danmark
Jacob II av England

Papegojan, dess natur och fysionomi

Korpen, dess natur
och fysionomi

Råttan, dess natur och
fysionomi

Haren, dess natur och fysionomi

Bocken, dess natur och fysionomi
Björnen….

Vesslan…

Ugglan, dess natur och fysionomi

Människor med mänskligt blod liknar inte något djur.
Björnen….

Vesslan….

Om vi noggrant studerar vetenskapsmannen Sophus Schacks fysionomiska studier märker vi att hela hans verk motsätter sig
evolutionen. Varje djurart som planteras, eller reinkarneras i en människokropp, tar med sig sin egen naturliga egenskap,
exempelvis saknar en vessla fiskens, apans eller fågelns naturliga egenskaper. Inte heller har man bevisat hur
blodgrupperingarna uppstått. Med andra ord är evolutionen biologins utopi. Evolutionen innebär att människan utvecklades från
djur, men om man vänder detta och påstår att djur utvecklades från människan, verkar detta vara mer sannolikt. Evolutionen
berättar inte hur djuren fick de mänskliga egenskaperna i början, då ingen människa fanns. Vidare finns ett mycket intressant
inslag om apan. Schack menar att apan inte är ett djur, vad jag förstår placerar han apan mellan människa och djur.
Människa och djur har olika frekvenslägen. Människor är alltätare, dvs. vi äter olika djurarter också. Detta påverkar människans
frekvensläge och därmed påbörjas en frekvensomvandlig i människan, som börjar närma sig det djuriska frekvensläget, dvs. till
det djur man äter mest, exempelvis gris, kyckling osv. Till sist förlorar man sitt mänskliga frekvensläge och går över till det
djuriska, allmänt säger man, att man har förlorat sitt ”mänskliga jag”. Därefter reinkarneras man i det djur man åt mest i livet och
tar med sig en del av de mänskliga egenskaperna. Se mer om detta under länken Statsvapen och vetenskap, sidorna 14-16. (Att
förlora sitt mänskliga jag kallas även för den ursprungliga synden.)

Mästerfotografen Lennart Nilssons unika bilder kompletterar Sophus Schacks fysiologiska studier i form av bevis att
djur härstammar från människan. OBS! bilderna är från 90-talet.

Livet börjar, människan…

Livet börjar, gris…

Livet börjar, kyckling…

Man kan se att livet startar likadant för alla tre. Man kan inte urskilja människan…

Människan i sin lilla värld….

Människan, skapelsen
pågår i det tysta…

Människan…

Människan suger på tummen….

Apan i sin lilla värld….

Grisen i sin lilla värld….

Apan, skapelsen pågår i
det tysta

Grisen…

Apan slickar sin hand….

Grisen slickar sin hand..

Kycklingen i sin lilla värld…

Kycklingen, skapelsen
pågår i det tysta

Kycklingen, hönan…

Kycklingen suger också på tummen

Människa, fingrar
….

Apa, fingrar ….

Människan sover, 6 veckor…

Människan….

Apan sover, 18 veckor…

Apan ….

Gris, fingrar

Grisen sover, 6,5 veckor..

Grisen, smaklig måltid!

Kyckling, fingrar ….

Kycklingen sover, 18 veckor..

Kyckling/höna, smaklig måltid!

På 1800-talet var fysionomiska studier ett viktigt tema i hela
Europa, särskilt i Frankrike, Tyskland och Holland.
Författaren till boken reste mycket i Europa på den tiden i
samband med bokens innehåll och träffade personer i
vetenskapligt syfte. Hans enastående iakttagelseförmåga och
forskningsarbete bekräftar att djur härstammar från
människan. Apan är inget djur, den liknar människan, han
placerar apan mellan människa och djur.
Den svenske mästerfotografen Lennart Nilsson kompletterar
Schacks fysionomiska studier med sina speciella, fantastiska
bilder. Med dem jämför han människa, apa och djur, (gris och
kyckling) som visar sig ha vissa mänskliga egenskaper. Vi vet
att människor äter gris och kyckling, men inte vice versa.
Skapa betyder att avla inom biologin. En människa kan bara
avla en annan människa, en apa kan bara avla apa, en elefant
kan avla elefant osv. I havet förökar sig fortfarande bl.a. fisk,
och ingen har sett en häst stiga upp ur vattnet, så evolutionen
är en biologisk utopi. Apan verkar vara en misslyckad
mänsklig skapelse från tidigare civilisationer. Evolutionen är
vetenskapens skapelse.

Evolutionen hänvisar alltså till ett Livets träd där djuren formar basen, grunden för vetenskapen. Jag tänker nu besöka huset av
Baden eller huset av Zähringen, till vilket kungahuset i Stockholm har en biologisk anknyttning. Jag är bergsäker på att
upplysningen om Huset av Baden/Zähringens ursprung blir en överraskning för läsaren. Låt oss titta lite närmare på Huset av
Zähringen.

Zähringens vapen

Äldste son

Hermann I av Baden, I061-1074
(1040-1074)

Hermann II av Baden,
1074-1130

Hermann III av Baden, 1130-1160

Freiburg

Berthold I. (Zähringen), 1061-1078
(1000-1078)

Zähringens vapen

Yngre son

Berthold II av Zähringen,
1092-1099
(1050-1111)

Berthold III av Zähringen,
1111-1122
(1085-1122

Konrad I, 1122-1152
(1090-1152)

Hermann IV av Baden,
1160-1190
(1135-1190)

Hermann V av Baden,
1190-1243

Berthold V, 1186-1218
(1160-1218)
Den 18 februari 1218 dör Berthold V,
därmed dör den familjegrenen ut.

Hermann VI av Baden,
1243-1250
1225-1250

Rudolf I av Baden, 1250-1267
(1230-1288) Son till Hermann V.

Berthold II av Zähringen, Hermann János
1865-1938
1092-1099
(1050-1111)

Berthold IV, 1182-1186
(1125-1186)

Hermann I av Baden, 1061-1074
(1040-1074)

Fredrik I av Baden,
1249-1268
Avrättad 1268

Hermann VII, 1288-1291
(1266-1291
Genom sonen Fredrik II fortsätter familjen sin
expansion och verksamhet…

Berthold V, 1186-1218
(1160-1218)

Hermann/Pálfalvi József
!918-1945

Min mormor berättade om vår familjs förflutna. Först berättade hon om Horthytiden, därefter nämnde hon att vår familj hade en
lång historia i det förflutna i Tyskland. Hon nämnde detta i början av 60-talet och redan då hade vi familjenamnet ”Pálfalvi”.
Historiskt måste familjenamnet ha varit Hermann. Min morfar hade flera söner, den äldre János studerade till präst, den yngre
József studerade i Budapest på krigshögskolan Ludovika tillsammans med farfars bror Simons äldste son under 30- och 40-talen.

I början av 30-talet uppmanade prästerskapet min morbror János, som då var präststudent, att familjen borde ändra namn från
Hermann till Pálfalvi. Han reste hem till Baja och berättade för morfar vad prästerskapet hade rekommenderat. Det gick redan då
rykten om att alla som hade utländskt namn skulle tvingas göra det mer ungerskt, så min morfar hade egentligen inget emot
namnändringen. Namnändringen ägde rum den 17 december 1934. Pálfalvi är ett vanligt familjenamn i Ungern, och namnet
härstammar från aposteln Paulus/Pál. Min morbror lämnade därefter prästerskapet, gifte sig och arbetade vid den statliga
järnvägen. Den andre morbrodern dödades i andra världskriget, han hade en hög rang. Min morfar arbetade då vid den statliga
järnvägen som ”Máv Inspektör” i Baja, han var inte religiös. På jobbet träffade han en bekant som berättade för honom hur hans
son, alltså min morbror, dödades den 15 april 1945, vid slutet av kriget.
Om jag jämför min morfars, morfars fars och morbrors bild med Berthold V, Hermann I och Berthold II, ser jag en viss likhet
efter ca 900 år. Det är inget hundraprocentigt bevis, men jag kan se av den biologiska strukturen, eller formen, att det finns ett
samband mellan min morfars familjeträd Hermann och familjen Hermann/Berthold, alltså huset av Zähringen i början av 1000talet.
Vad jag kan förstå var Berthold I en av min morfars
förfäder. En av min morfars förfäder vid namn
Hermann och Berthold I var kusiner och Berthold I
hade sina tre familjegrenar via sina söner: genom den
äldste sonen Hermann I, via sin yngre son Berthold II
och via den yngste sonen Gebbard III vid sidan om
min morfars forna familjeträd alltså med namnet
Hermann av Zähringen, härkomst Schwaben.
Schwaben-Zähringen-Baden var ju bl.a. i händelsernas centrum i den tyska historien under ca 1000 år.
OBS! Jag vet inte varifrån skulptören fick inspiration
om Berthold I:s utseende i detta sammanhang, men
resultatet är ett slående mästerverk.
..
Berthold I. (Zähringen), 1061-1078
Hermann/Pálfalvi János
(1000-1078)

!893-1945
Min gode morfar

Tjursymbol

Tjursymbol

Hermann I av Baden, I061-1074
(1040-1074)

Berthold II av Zähringen,
1092-1099
(1050-1111)

Gebbard III av Zähringen
Biskop av Konstanz 1084-1110
(1050-1110)

Zähringens vapen

Markgrevliga linjen, kort om historien
Den linje som härstammar från Berthold I:s äldre son, markgreve Hermann I av Verona (död 1074), fortlever ännu. Baden
uppstod som ett självständigt rike 1112, då Hermann I:s son Hermann II (död 1130) tog titeln markgreve av Baden. Hermann
II:s ättlingar utvidgade sedan området till ett av de mest omfattande i Schwaben. Tidvis var det delat mellan de två
huvudlinjerna, Baden-Baden och Baden-Durlach. Dessa förenades 1771 under Karl Fredrik av Baden, som 1803 blev kurfurste
och 1806 storhertig.
Huset Zähringen förlorade sin ställning som regerande furstehus i och med storhertig Fredrik II:s abdikation den 22 november
1918. Vad som framkommer mycket tydligt är att huset Zähringen var en krigisk och kristen skapelse, med en örn som
(familje)vapen genom nästan 900 år. Vapnet har redan Berthold I ordnat fram. Vapnet brukar alltid återspegla släktens eller
ättens ursprung, och i detta fall var vapnet en örn. Bilderna som är bevarade av Huset Zähringen visar inga drag av örn eller falk
hos familjemedlemmarna. I detta sammanhang har ingen falkgud lagt grunden till huset Zähringen. Nu återstår bara en tjurgud
som har en örn som djursymbol att lägga till huset Zähringen. Med andra ord: Berthold I representerade en tjur och valde örnen
som familjevapen, sedermera officiellt vapen av Huset Zähringen.

Skulptören lyckades fånga in det speciella hermannska
ansiktets karaktär, som min morfars familjeträd har. Nästan
samma ansiktskaraktär bar Berthold I:s avkomlingar på 17-,
18- och 1900-talet.

Berthold II av Zähringen,
1092-1099
(1050-1111)

Hermann I av Baden, I061-1074
(1040-1074)

Berthold V,1186-1218
(1160-1218)

Hermann Ferenc
Hermann/Pálfalvi József
Hermann/Pálfalvi János
Hermann János
1777-1847
!918-1945
!893-1945
f.1865
Återigen till början av1900-talet och en jämförelse med 1800-talet gällande min morfar Hermann den yngre, hans far Hermann den äldre samt
min morbror. Dessa illustrerar den hermannska speciella ansiktskaraktär som kännetecknar min morfars, Hermann/Pálfalvis, familjeträd. Den
återfanns även i det forna huset av Zähringen, i Berthold/Hermanns släktkombination.

Karl Fredrik av Baden, Hermann/Pálfalvi János
1738-1771
!893-1945
(1728-1731)
f. i Skytten
f. i Skytten

Fredrik I av Baden
storhertig 1856-1907
f. 1826

Hermann József
f. 1821 i Ungern.
Markägare

Fredrik I av Baden
storhertig 18561907, f. 1826

Hermann/Pálfalvi János
1917-1985
(tjänsteman vid statens
järnväg

Huset av Zähringen fortsatte att växa även under 17- och 1800-talet med bl.a. Karl Fredrik av Baden och Fredrik I av Baden som
ovan. Bilderna bekräftar att Karl Fredrik och Fredrik I liknar min morfar och min morfars farfar József. Fredrik I liknar på
samma sätt min morbror Hermann/Pálfalvi János. – Tydliga bilder från den aktuella tiden.

Karl Fredrik av Baden,
1738-1771
(1728-1731)
f. i Skytten…

Hermann/Pálfalvi János
!893-1945
f. i Skytten…

Fredrik II av Baden
storhertig 1907-1918,
f. 1857-1928

Hermann/Pálfalvi János
!893-1945
f. i Skytten

Gustaf Adolf,
kronprins av Sverige
1906-1947

Karl Fredrik av Baden på äldre dagar, en äldre Fredrik II av Baden och kronprins Gustaf Adolf av Sverige (med mustasch) liknar
ganska bra min morfar, som då var 50 +. De karakteristiska hermannska familjedragen syns väl och återfinns också i huset av
Zähringen under 1800-talet.

Karl Ludvig av Baden,
1755-1801

Hermann/Pálfalvi János
!893-1945
f. i Skytten

Hermann Ferenc
1777-1847
Markägare

Victoria av Baden,
Dottern till Fredrik I
1862-1930

Victoria av Baden, hustru till Fredrik I och mor till Gustaf VI Adolf av Sverige, har ett osymmetriskt ansikte. Det ena delen av
ansiktet liknar bl.a. min morfar och Karl Ludvig av Baden som i sin tur liknar varandra..

Louise av
Preussen
(1838–1923)
Mor till
Victoria, hustru
till Fredrik I

Gustaf Adolf,
kronprins av Sverige
1906-1947 och hans
farmor Victoria

I mitten syns Victoria med sitt osymmetriska ansikte. Den ena delen ärvde hon av sin mor,
som i sin tur fördes över till sonen Gustaf VI Adolf, vilket syns tydligt. Den andra sidan av
ansiktet togs över av sonsonen Gustaf Adolf som i sin tur liknar även min morfar.

Hermann/Pálfalvi József
!918-1945

Kung Gustaf VI Adolf av Sverige är en kopia av sin moder och liknar
henne, och också sin mormor.

Kung Carl XVI Gustaf

Hermann/Pálfalvi József
!918-1945

prinsessan Sibylla av Sachsen-Coburg-Gotha

Mor och son. Som bilderna bekräftar är sonen en kopia av sin mor. Med andra ord: även han föddes från kvinnlig
gren. Varken hon eller han har något franskt inslag, så tysk härkomst finns i kungen som härstammar från huset
Sachsen-Coburg-Gotha

I början av 90-talet besökte jag min mor i Baja. Där träffade jag min morfars yngre bror Hermann József. Innan han gick bort
flyttade han till min moder, som tog hand om honom det sista året av hans liv. Han var fortfarande ogift och barnlös och, bland
min mors syskon, tyckte han bäst om min mor. Han var fortfarande ganska klar i huvudet, trots att han då var över 88 år gammal.
Det första jag frågade honom var varför han bar familjenamnet Hermann när de andra i släkten har ändrat namnet till Pálfalvi.
Vi satt i vardagsrummet vid bordet, medan min mor befann sig i köket, och han svarade med ett leende: ”Intressant fråga, ingen
har ställt denna fråga tidigare. Jag tyckte inte om namnet Pálfalvi, och förblev Hermann och jag är Hermann fortfarande. Jag och
vi har rötter kvar i Tyskland”. Han nämnde inte var någonstans i Tyskland rötterna finns, kanske trodde han att vi kände till den
forna staden och härkomsten. Han berättade en del av det förflutna. Han var i Tyskland flera gånger under sin livstid, och var
inte troende heller, liksom min morfar hade han undvikit kyrkan hela tiden. När vi skildes åt sa han till mig: ”Jag är glad att jag
träffade dig”…… Jag sa samma sak till honom, och att jag uppskattade träffen på grund av att jag inte träffade min morfar, så
jag fick träffa honom i stället. Därefter kramade vi om varandra. Efter mötet tycker jag så här om honom: Han var ärlig,
sympatisk, kunnig och en mycket bestämd och hårdnackad man. Han var en riktig Hermann, men mänsklig. För mig var det en
överraskning att möta honom, jag trodde aldrig att det skulle hända.

Nästa gång mötte jag hans minne, på kyrkogården i Baja. Där vilar han tillsammans med mina morföräldrar. Han gick bort den 3
mars 1991, och den 4 maj samma år gick min gode far bort. 1991 var ett tungt och besvärligt år.

Intyg ang. namnändringen från Hermann till Pálfalvi med dåvarande inrikesministerns beslut, ärendenummer med
datum, 1934-12-17 , underskrift, samt inrikesdepartementets stämpel. Som framgår av intyget var det den dåvarande
inrikesministern som fattade det slutgiltiga beslutet, förmodligen efter påtryckningar från den ungerska kyrkan.
Detta intyg hade min morfar, och början av 80-talet fick jag alla dokument som berörde honom av min mor. Hon
nämnde att det var mormor som ville att alla dokument som avser morfar och hans familj skulle vara hos mig på grund
av en något oväntad situation. Min mor förstod inte vad min mormor menade då. Min morbror János (präststudenten)
upprättade en släkttavla fr.o.m. Hermann Ferenc under 1700-talet. Även den fick jag av min mor, skickad till mig av
min morbror. (inom parentes kan jag nämna att hela släkten fortfarande är katoliker på papperet)
Av dokumentet framgår att det var Hermann Ferenc/Frank som lämnade Tyskland i slutet av 1700 talet och slog sig
ned i Ungern. Han gifte sig med ungerskan Koleszár Katalin, han var markägare, bildade familj och 1821 föddes deras
son Hermann József, som var den som föddes först i Ungern, alltså min morfars fars far. Se vidare länken
Självbiografi, sidan 10 och Akhenaton, den allsmäktige, sidorna 25-26.
Som jag redan nämnt var min farfar och morfar riktiga vänner, nästan varje söndag mellan 1930 och 1945 satt de på en
krog nära morfars hus, och diskuterade liberal politik och världshistoria. Jag är nästan säker på att morfar kände till
deras härkomst från Baden, Zähringen/Schwaben, och därför samlade han in alla dokument som rörde släkten. Hans
yngre broder Josef var oftast i Tyskland där han rörde sig som Hermann på den tiden. Jag kan tillägga att utanför Baja
ligger en by där schwaber bosatt sig och finns där än idag. Själv var jag i byn flera gånger. Jag är lika säker på att även
den Ungerska Kyrkan känner till min morfars härkomst.

Kungariket Sverige

Tibor E Sverige
1958-1971
Min fars fosterson

Christer R Ungern
F. 1948
Min fars kusiners barn

Farföräldrar, 1909

Jesuiten

Morföräldrar, 1923

Foto: A.O.
Sista bilden på min mor och kransen som vi skickade till hennes begravning. En person hindrade oss
från att närvara på hennes begravning. Personen ordnade begravningen så fort, att vi inte hann komma
fram till begravningsdagen.. – En medveten, planlagd åtgärd….även av kyrkan…..

Jag har redan nämnt att min mor Maria Kemény (Hermann/ Pálfalvi) gick bort den 13 januari
2007. Vad jag vet var hennes bortgång inte naturlig. Efter hennes död skedde bouppteckningen.
Den person, som levde vid sidan om min mor, fick allt som min mor ägde. Det som var mest
märkvärdigt var att den förrättningskvinna, som hade hand om bouppteckningen efter min mor,
bland annat skrev till oss att min syster och jag skulle skriva på ett intyg att den person som var
inblandad i bouppteckningen skulle få samma rättigheter, del av arvet, som vi, hennes biologiska
barn.

Berthold I.
(Zähringen),
1061-1078
(1000-1078)

I normala fall har inga utanför familjen några rättigheter, en bouppteckning gäller endast familjemedlemmar som är i livet.
Självklart skrev vi inte på något intyg, personen i fråga har sina egna barn, familj och tillhör inte oss.
Man kan ju fråga sig varför man måste ha ett sådant intyg påskrivet när man inte tillhör familjen. Vad skall det användas till, vad
avser ett sådant intyg efter vår mors död? Kyrkan i Ungern känner väl till min mors bortgång och bouppteckningen efter henne
(inom min släkt förekommer inte testamente).
Man kan sälja intyget till en främmande person som i sin tur skulle kunna kräva samma rättigheter i förhållande till vår mor som
vi har och hänvisa bl.a. till min morfars härkomst, ända till Berthold I, som har kopplingar till huset Zähringen. Kungahuset i
Sverige också har kopplingar till Zähringen bl.a. genom Gustaf VI Adolf.
I länken Månens besökare, final, sidan 96, nämner jag att jag träffade min morfar för inte så längesen i min dröm. Han kom
fram till mig, vi växlade några ord. Han hade någonting att säga, han sa att han fullständigt stödjer mig. Det som han ville säga
mig gällde ett dokument ang. hans härkomst, som mormor skickade till mig genom min mor. Vad jag förstår av dessa är att min
morfar var en reinkarnation som levt tidigare, bl.a. på den tiden. Han var den äldste sonen i familjen och hans kusin då hette
Berthold I, se sidan 117. Min morfars stamträd har behållit namnet Hermann ända till den 17 december 1934. Hans yngre bror
Josef Hermann gick bort den 3 mars 1991 med familjenamnet Hermann. Kortfattat: Detta är min morfars budskap i samband
med min pappas faderskapsärende som utspelades i Stockholm, i kungariket Sverige.

Jag kan tillägga följande viktiga fakta: År 1000 kröntes polacken St. István till kung i Ungern, därmed påbörjades Kristus 1000åriga rike (i Ungern) enligt Uppenbarelseboken. Berthold I föddes år 1000, förmodligen i Schwaben, i Germania, samma år som
Kristusriket/Jungfrun/Mariariket började. Det betyder att min morfars förfäder vandrade in i Germania ca. 900 år f.v.t. från Asien,
och min morfar föddes då på 990-talet, alltså före Berthold I, som senare representerade en Tjurgud..
I samband med min pappas, Tibor Keménys
faderskapsärende i Stockholm, Sverige, mördades
judegossen Tibor E och min pappas kusiners barn Christer
R tog över hans identitet utan Christers vetskap. 2007
petades Christer R bort och ersattes av Jesuiten, som
påstås vara identisk med judegossen Tibor E. Se länken
Fursten av Ponte Corvo eller…, sidorna 50-68.

Berthold I. (Zähringen),
1061-1078
(1000-1078)

Efter 2007 har tyngdpunkten, den som gäller Jesuiten, det
röda hjärtat, överflyttats till Ungern, till den ungerska
Kyrkan, och på det sättet försvann även István den helige.
Vad jag förstår förde kyrkan in jesuiten/Tjuren i min
morfars familjeträd och hänvisade i det fördolda till Huset
Zähringen, till Berthold I, inom den hemliga kretsen. Men
den här vägen är också stängd, låst för gott, det var ju min
morfars vilja, han har igenting med kyrkan och religionen
att göra. Så även den ungerska kyrkan har satt sin sista
potatis. Även min morfar tillhörde blodgrupp 0.

Hermann/Pálfalvi János
!893-1945
Min morfar

Den Ungerska Republiken genom den Ungerska Katolska Kyrkan håller på att korsfästa de forna ”Arpáds magyarer” en
andra gång på grund av att dödstjuren intagit även Ungern via religion och politik. Orbán Viktor och ärkebiskopen,
kardinalen Erdö Péter är dödens verktyg. – Den helige Stefan omvandlades till dödstjur.

Karl Fredrik av Baden,
1738-1771, (1728-1731)
f. i Skytten…

Kung Carl XVI Gustaf

Prinsessan Sibylla av Sachsen-Coburg-Gotha

Om vi jämför kung Carl XVI Gustaf med exempelvis Karl Fredrik av Baden, ser vi att kungen inte liknar honom särskilt
mycket, men han är i släkten. De speciella karaktärsdragen som utmärker huset Baden/Zähringen saknas på kungen, bl.a.
det insjunkna ögat, ögonbrynen och näsan. Men han liknar biologiskt sett sin mor, så hans härstamning bör vara av Huset
Sachsen-Coburg-Gotha. Kungen är en falsk monark som aldrig skulle ha tagit hand om pappas faderskapsärende. Se vidare
länken Solen i underläge, sidorna 123-129.

Huset Bernadotte

Huset Zähringen/Baden

Brottens Son tillhör även huset Sachsen-Coburg-

Gotha

Ytterligare en fråga är vem som egentligen var kungen Carl XVI Gustafs biologiske far? Hur än jag tittar på bilderna av
kronprins Gustaf Adolf och kungen, hittar jag inte ett så kallat biologiskt samband mellan en far och en son i dem. Den
biologiske fadern bör vara i släkten nära honom och hans moder. En sådan prins var enligt min uppfattning och vissa ledtrådar
prins Bertil. Nu skall jag försöka koppla prins Bertil till frågan om kungens far.

Prins Bertil Bernadotte och ett foto på
honom när han fyllde ett år 1913.

Vänskap

Kungen Carl Gustaf Bernadotte och ett foto
på honom när han fyllde ett år 1947.

Prins Bertil av Sverige och prinsessan Sibylla av
Sachsen-Coburg-Gotha

Prins Bertil som ung

Kung Carl Gustaf som ung

Det syns ganska tydligt att prins Bertil liknar Carl Gustaf och vice versa, men munnens struktur och kungens leende ärvdes från modern.

Prins Bertil och kungen Carl Gustaf. Bilderna som talar högt
Ett DNA-prov kan fastställa faderskapet
Bl.a. enligt dessa ledtrådar skulle Bertil ha varit kung efter Gustaf VI Adolfs död 1973.

Prins Bertils och kungen Carl Gustafs skalluppbyggnad. Pannans lutningsvinkel i förhållande till näsan är ungefär lika stor på
båda skallarna. Det är också örats vinkel i förhållande till näsan, men skallens struktur är annorlunda. Kungens fyrkantiga skalle
i profil kännetecknar hans personlighet som är unik i hela den stora släkten. Bortsett från skallarnas skilda strukturer, liknar de
varandra.

Bröderna Gustaf Adolf, Sigvard och Bertil, en av dem bör vara Carl Gustavs biologiske far.
1947 samlades familjen med
kung Gustaf V i spetsen efter
Gustaf Adolfs död. Till vänster
om kungen sitter Sibylla och i
hennes famn sitter den lille
kronprinsen
Carl
Gustaf.
Bakom Sibylla står Bertil, som i
hemlighet var gossens fader.
Bredvid Bertil står hans far
Gustaf VI Adolf. – Bertil dog
den 5 januari 1997. Bertils stora
intresse och passion var bl.a.
bilsport, bilar som förmodligen
Carl Gustaf ärvt av honom.
Som var känt av media stod
Bertil nära Sibylla och hennes
son.
Enligt ovanstående bilder var kungens far prins Bertil och han tillhörde mer Sachsen-Coburg-Gotha genom sin mor.

Vitéz Kemény Simon
f.1884

E. Tibor
1958-1971

R. Christer
F. 1948

Hermann József
F. 1821 (54+)
Blodgrupp ORh+

Kemény Mihály
F.1847 (55+)
Blodgrupp ORh+

Kemény Lajos
F. 1874 (45+)
Blodgrupp ORh+

Hermann János
F. 1865 (45+)
Blodgrupp ORh+
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Inga barnbarn
Blodgrupp

ORh+

Kemény
Familjeträd
(Förenklat)

Kemény, Tibor István
1923-04-18 (40+)
Blodgrupp ORh+
Inga barnbarn

Hermann/Pálfalvi János
F. 1893 (50+)
Blodgrupp ORh+

Kemény, Szabolcs József
F. 1949 (40+)
Blodgrupp ORh+
Inga barn
Detta förenklade Keménys familjeträd, som för närvarande är mitt, illustrerar att det är stängt för religionen, så att
den svenska och ungerska kyrkan samt påvestolen är lika goda brottslingar och kålsupare i detta sammanhang. Se
även länken Den fjärde pyramiden som försvann, sidan 62.

18
Min farmor och farfar
Kemény

Min mormor och morfar
Pálfalvi/Hermann

Stop

Stop
Tibor och Maria
Kemény

Kemény, Szabolcs József
Inga barn

Jesuiten

Kristendomen, evangelierna talar om den nya Adam, alltså Jesus Kristus som ny Adam, (Människa). Familjeträdet i slutändan
ska tillfalla den nya Adam, som tillhör Guden/Tjurguden. I kristendomen är Jesus Gud, och Guds Son är Jesus.
Handläggningen av min pappas faderskapsärende i Sverige är en katastrof. Det är också jesuiten, som mycket senare, efter min
fars bortgång fördes in i katastrofen. Min fars fosterson judegossen Tibor E mördades. Han ersattes med min fars kusiners barn,
Christer R, som var cirka tio år äldre. Tibor E:s identitet fördes över till Christer R utan Christers vetskap. När bubblan sprack
avslöjades allt och därmed blev vägen från min fars sida stängd, alla falska dokument som användes i den hemliga kretsen är
värdelösa. Efter min mors bortgång 2007, om jag har förstått rätt, började man bl.a. via kyrkan att stoppa in jesuiten, via min
mor, i min familj, precis som om han skulle ha någon rättighet som arvinge i min familj. Jag utgår ifrån att det finns nya, falska
dokument i samband med jesuiten, som tror att vägen genom min morfars familjeträd är öppen för honom. I Ungern är både
regeringen och kyrkan medvetna om detta, deras mål är att jesuiten ska lägga beslag på mitt familjeträd och kalla sig för den nya
Människan/Adam, utan att tillhöra det mänskliga blodet. Deras uppfattning är att tjurblod kan lura naturen, och naturen släpper
fram Tjuren i skapelsens centrum som människa. – Alla vet att skapelsens krona är Människan och inte Tjuren - Jag har redan
nämnt att jag mötte min morfar i en dröm, hans budskap var att han stödjer mig fullständigt och vägen för jesuiten genom min
mors/morfars sida är stängd. Med andra ord: min morfar tillåter inte heller kyrkan och jesuiten verka inne i vår familjs kärna.
Vad jag förstår, hade även min morfar kännedom om alla hemligheter och var stenhård mot kyrkan och religionen. Hans
härkomst är viktig nu. Även min morfar tillhörde det mänskliga blodet 0.
Se vidare länken Översteprästen Kajafas Testamente, sidorna 21-22.

Avser
skadestånd
2012/13

Avser
underhåll till
Christer R.
1971-1977

Avser
skadestånd
2012/13

Jesus/Jesuiten kan även symboliseras med en våg. Vågen är en symbol bl.a. inom rättsväsendet i Sverige. I samband med min
pappas faderskapsärende i domstolar i Stockholm, återspeglade bl.a. mord, urkundsförfalskningar samt lögner rättsvisan hos
domstolarna i Stockholm. De favoriserade jesuiten, som inte alls var med i början, han dök upp med domstolarnas grova brottsliga
handlingar efter pappas bortgång. Se länken Fursten av Ponte Corvo eller…, sidan 45.
Den kristna religionen satsade allt på makt, pengar, kontakter och förmögenhet. Uppfattningen var att makten gäller även i
Sverige, och genom respektive myndigheter/domstolar kan kungen/statschefen med brottsliga handlingar trampa sönder pappas
faderskapsärende, och makten och brotten segrar till sist.
En sak har dessa brottslingar glömt bort, att Livet är kunskap, och kunskap är Livet, precis som mitt valspråk låter avseende det
mänskliga blodet. Och det går inte att trampa sönder eller förinta, eller köpa, det mänskliga blodet är liv och kunskap. Se vidare
länken Emblem.
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Min gode morfar
János Hermann Pálfalvi
Kemény

Min gode fader
Tibor Kemény
Inga barnbarn

Stop

Kortfattad sammanfattning: I samband med min pappas faderskapsärende ingick i kyrkans/påvestolens planering att först lura min pappa,
därefter lura den Gud som sitter på tronen på planeten Nibiru i Neutronstjärnans solsystem att Jesus Belsebub/Tjuren är min pappas son, som i
sin tur också är Guds son och arvinge utan att vara människa. Se länken Människan, Gud och vetenskap, sidorna 34-37.

Tjurstaden, 1318

Tjurstaden var den första stad som fick namn på samma plats där staden Baja ligger, år 1318 eller 1323 enligt ett dokument som
finns bevarat om Bajas ursprung. Förmodligen fick staden sitt namn av Tjurguden, som nu i det fördolda vill återta sin ställning
genom att försöka fuska sig fram ända till mitt familjeträd, via prästerskap och politiker. Prästerskapet i Baja är inte samma som
på 30-, 40-, 50-, 60- och 70-talet. Även då, som nu, fanns jesuiter, det röda hjärtat, även vid min mors bortgång. Det verkar vara så
att min pappas faderskapsärende avslutades med min mors bortgång, som redan 1318 planlades och blev Tjurens misslyckade
återkomst Se länken Översteprästen Kajafas testamente, sidan 77.

För att lite bättre förstå den dåvarande situationen, bör vi titta tillbaka till Budapest mellan år 1944 och 1945, det var åren då
Tjurguden, jesuitens återkomst avgjordes i största hemlighet på mörkrets botten.

Franklin Delano Roosevelt, (1882 - 1945),

Franklin Delano Roosevelt, (1882 - 1945),

President 1933-1945
USA

President 1933-1945
USA

Detta är USA enligt min uppfattning och kunskap

Falken,
som liknar en flygande örn

Örnen, som djursymbol

War Refugee Board, WRB
War Refugee Board, Krigsflyktingbyrån, var en amerikansk myndighet, som var verksam under andra världskrigets slut
1944-45 för att rädda europeiska judar undan Förintelsen.

Henry Morgenthau, Jr.
Finansminister 1934-45
USA

Franklin Delano Roosevelt, (1882 - 1945),
President 1933-1945
USA

Initiativet till ett statligt räddningsorgan kom från USA:s
finansministerium. En grupp tjänsteman på ministeriet upprättade den 13
januari 1944 en rapport till finansminister Henry Morgenthau, Jr. om hur
utrikesministeriet systematiskt motarbetade immigration av judar på flykt
undan Förintelsen. Henry Morgenthau presenterade denna för president
Franklin D. Roosevelt den 16 januari och övertalade honom att inrätta ett
flyktingråd med argumentet att det förelåg en politisk risk om rapporten
kom till kongressens kännedom. Inom några dagar, den 22 januari,
utfärdade presidenten en så kallad Executive Order om inrättandet av
War Refugee Board.

War Refugee Board, WRB
1944

Efter Presidentens beslut den 22 januari 1944 grundades War Refugee Board, Krigsflyktingbyrån och kunde börja sitt uppdrag
att rädda judar i Europa.
Krigsflyktingsbyrån, WRB i sin helhet. Det tredje mötet med styrelseledamöterna i War Refugee Board. Från vänster ser vi
utrikesminister Cordell Hull, finansminister Henry Morgenthau, krigsminister Henry Stimson, och verkställande ledamot John
Pehle. Washington, DC, USA, 21 mars, 1944, efter att nazisterna den 19 mars 1944 ockuperat Ungern.
I början av juni 1944 valde WRB ut svensken juden Raoul Wallenberg till ett av modern tids viktigaste uppdrag. Wallenberg
studerade tidigare i USA men bodde då i Stockholm och bedrev affärsverksamhet, bl. a i Ungern. Man kan fråga sig varför just
Ungern/Budapest när samtidigt judarna hade en mycket värre situation bl. a. i Polen än i Ungern.

Herschel Johnson, Ambassadör
Stockholm, 1941-1946, USA

Herschel Johnson, Ambassadör
Stockholm, 1941-1946, USA

WRB valde Raoul Wallenberg till det speciella uppdraget i Ungern/Budapest 1944 och finansierade samtidigt hela Wallenbergs
verksamhet i landet. Här är ett av bevisen på att amerikanska War Refugees Board finansierade Wallenbergs verksamhet i
Budapest, början av ett telegram från Herschel Jonhsson till amerikanska UD, den 29 juni 1944.

Den 7 juli 1944 var allt klart i samband med uppdraget och Wallenberg var redan på väg till Ungern. Den 9 juli 1944 kom han
fram till den svenska legationen i Budapest. Ett kungligt pass utfärdades av kungahuset Bernadotte, under Gustaf V, 30 juni 1944.
Raoul Wallenberg fick även ett diplomatpass, utfärdat av Utrikesdepartementet den 30 juni 1944 i Stockholm.
Hans styrka var att bygga upp ett viktigt kontaktnät i och utanför Budapest med alla viktiga personer, såväl offentliga som privata,
men även med myndigheter. Han visste precis hur han skulle börja sitt nästan omöjliga uppdrag, trots att han rörde sig ganska fritt
och alla inblandade visste vem han var och vilket uppdrag han hade.

Carl Ivan Danielsson, legationschef
i Budapest 1944-45.

Henry Thomsen, tjänsteman
hos svenska legationen, Budapest,

Raoul Wallenberg, ett
mysterium, 1944-45

Under sommaren 1944 anställdes en rysktalande man som tolk på den svenska legationen i Budapest. Han var troligen född i
Sovjet. Han hade flytt till Tyskland, där han tog namnet Enderlein. Han hade också använt namnen Hermann, Grossheim och
Krisko. Denne man torde ha varit i tyskarnas tjänst – och därmed motståndare till Wallenberg då han anställdes på den svenska
legationen. Där hände något märkligt. Legationschef Danielsson gav honom ett nytt namn, ett norskt, Henry Thomsen.
Födelsedatum angavs till den 16 april 1907 och födelseorten Oslo. Denne ryss, som aldrig vistats i Norge och inte kunde ett enda
ord norska fick dessutom av den svenska legationschefen ett argentinskt pass. Själv utfärdade Thomson dessutom handlingar på
ungerska och ryska, vilka hävdade att han var tjänsteman på den svenska legationen. Ett mysterium i mysteriet i samband med
fallet Raoul Wallenberg. Se länken Grundsten, sidorna 56-57, och Den fjärde pyramiden som försvann, sidorna 42-45.

Vatikanen, påvestolen som har ett dubbelt ansikte under
1944-45, i Ungern, Budapest

Pius XII, (1939–1958), Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli
262, 106 Angelic Shepherd
Under påvens pontifikat bröt vitéz Kemény Simon kontakten med den katolska kyrkan på grund av att hans dotter Ilona fick tillstånd av påven
att gifta sig med sin kusin i början av 40-talet utan Simons vetskap och tillstånd. Se länken Magyar i dunkel, sidan 59.
Se länken "
Zeus/Jupiters
Hammare

Kardinal Luigi Maglione
Statssekreterare
1939-1944

Kardinal Giovani Battista Montini
Statssekreterare
1952-1954

Under hans tjänstetid
som statssekreterare
fick Simons dotter
gifta sig med sin
kusin i Ungern

Se länken Den fjärde
pyramiden som
försvann, sidan 52

Under sin tjänstetid som
statssekreterare tog han
emot
”Lammet”
1954,
Simons dotterson, som
föddes 1948 i Ungern.

Under hans pontifikat mördades judegossen Tibor
E, min pappas fosterson, i Stockholm 1971. Det var
påven som beslutade att han måste bort…..

Kardinal Domenico Tardini
Statssekreterare
1952-1958

Kardinal Giovani Battista Montini
Statssekreterare
1952-1954

Se vidare länken Den fjärde pyramiden som
försvann, sidan 57.

Kardinalen och ärkebiskopen Serédi
Jusztinián György
av Esztergom, 1944-1945
Ungerska kyrkans överhuvud

Den ungerska kyrkan var helt
emot nazismen, som är en svart
fläck i mänsklighetens historia.
Se länken Magyar i dunkel,
sidorna 58-59.

Hans s.k. ”skyddsbrev” för judarna
stödde den ungerska
kyrkan.

Kardinal Angelo Rotta,
Nunties i Budapest 1944-45

Om vi blickar tillbaka till Ungern och Budapest under andra världskriget 1944-45 och analyserar den kaotiska, omänskliga
situationen även ur religionens synvinkel, finner vi att påvestolen visste och gjorde mycket mer än vad världen hade kännedom
om. Även min släkt var i händelsernas centrum vid sidan om judarna, Simon var befälhavare i Bataszék under Szálasi’s
regeringstid.

Raoul
Wallenberg
Adolf Eichmann befann sig i Ungern för att mörda bl.a. judar. Han arbetade under Gustaf Hitler. Raoul Wallenberg var i
Budapest för att rädda bl.a. judarna. Han sändes av WRB och hans hjälpaktion stod under kung Gustaf V:s beskydd.
Wallenbergs enorma kontakter med officiella och inofficiella personer var grunden för mötet med Eichmann i Budapest.
Wallenberg lärde sig Eichmanns metoder och Adolf Eichmann visste vem svensken var. Min farfars yngre broder Simon var
känd i vissa kretsar, men i den uppkomna situationen var han dold. Det fanns ett beslut att likvidera honom vid ett lämpligt
tillfälle. Wallenberg var nyfiken på vad Eichmann visste om honom förutom de kända kontakterna. En dag skulle de mötas. Det
var Wallenberg som tog initiativet och inviterade Eichmann till middag. Eichmann flydde från staden strax innan ryssarna intog
hela Budapest och Ungern.
Enligt uppgift var det ett mycket spännande, intressant och givande möte. Wallenberg ställde en rad oönskade frågor och
Eichmanns avlutande inlägg i diskussionen löd: ”Jag medger att ni har rätt, herr Wallenberg. Jag har aldrig trott på nazismen
som sådan, men den har givit mig makt och rikedom. Jag vet att detta angenäma liv inom kort är slut. Mina flygplan kommer
snart inte längre att bringa mig kvinnor och vin från Paris eller andra läckerheter från Orienten. Mina hästar, mina hundar, mitt
palats här i Budapest kommer snart att tas av ryssarna och själv kommer jag såsom varande SS-officer att bli nedskjuten på
fläcken. För mig finns ingen räddning. Men om jag lyder order från Berlin och utövar min makt tillräckligt hårt här i Budapest
kan jag förlänga min galgenfrist ännu en tid. Jag varnar er därför, herr legationssekreterare. Jag kommer att göra mitt yttersta för
att motarbeta er och ert svenska diplomatpass kommer inte att hjälpa er om jag anser det nödvändigt att röja er ur vägen. Olyckor
kan alltid hända även en neutral diplomat.” Dessa var Eichmanns sista ord mellan honom och Wallenberg. Eichmann avslöjade i
detta tal allt, så vitt jag förstår. Jag återkommer till detta i avslutningen av detta tema. Enligt uppgift körde en stor tung lastbil en
dag efter mötet rakt in i Wallenberg bil. Wallenberg gick raka vägen till Eichmann och protesterade mot attentatet. Eichmann
beklagade ”olyckshändelsen” men sade att ”jag kommer att försöka igen”.

Enligt Statschefen vitéz Horthy Miklós anteckningar kallade
Hitler till sig den ungerska premiärministern vitéz Sztójay den 7
juli 1944 och anklagade den ungerska regeringen för att det gick
trögt med deporteringen av judar i Ungern till förintelsen. Hitler
betonade att Gestapo kommer att bli kvar i Ungern tills Ungern
tömts på judar. Han tillade också att han stödjer och hjälper
Ungern för att befria riket från judarna.
Denna anteckning bevisar att Horthy var emot Hitler, trots
mängder av hotelser från Berlin.

Gustav Hitler, känd under namnet Adolf.
Rikskansler, Führer, 1933-45, Berlin

Adolf Eichmann, 1944-45
Budapest
SS-Obersturmbannführer,
hängdes i Jerusalem 1962-05-31

Vitéz Horthy Miklós, 1920-1944
Statschef i Ungern
Budapest

Vitéz Sztójay Döme
Premiärminister i Horthys regering, 1944
Budapest

Edmund Veesenmayer, 1944-45
Budapest
SS-Brigadeführer

Joachim Ribbentrop, 1944-45
Berlin
Utrikesminister

Stern Samu, 1944-45
Judiska Rådets ordförande
Budapest

År 1944 var ett mörkt år i Ungerns historia med andra världskriget och judarna. Även i Ungern har massor av dokument släppts
som berör nationen, Horthys regering och judarna. På Horthys tid var kontakter viktiga, regeringen hade bl.a. bra kontakt med
den ungerska kyrkan, trots att Horthy var kalvinist och inte katolik. I ett telegram den 7 juli 1944 skriver statsminister Sztójay till
kardinalen och ärkebiskopen Serédi bl.a. att judarnas deportering från Ungern avbrutits tills vidare. Judar som konverterar till
kristendomen kommer att få stanna i Ungern. Separationen som avser judar står fast, men de får utöva sin religion i sina egna

kyrkor utan hinder. När Eichmann blev varse detta budskap till kyrkan blev han rasande. Han nämnde att i hans långvariga
praktik har det aldrig hänt att man brutit en överenskommelse. Han fick knappt luft, så arg blev han efter detta oväntade
budskap.
Edmund Veesenmayer skriver i ett telegram 7 juli 1944, bl.a. till Joachim Ribbentrop, att det finns planer på att tusentals SSmän från Wien ska in i Ungern för att genomföra aktionen mot judarna enligt tyska planer. Men en månad tidigare, i juni, hade
den amerikanska presidenten Roosevelt personligen uppmanat Horthy att avbryta judarnas deportering.
I augusti månad 1944 får de så kallad neutrala ländernas representanter reda på att deporteringen av judarna redan börjat. De
skriver i ett brev den 21 augusti 1944, ställt till den ungerska regeringen, bl.a. att deporteringen av judarna är en dödsstöt på det
ungerska goda ryktet världen över. Den här aktionen kallas omänsklig och att det inte är godtagbart att på grund av olika
härkomster skicka människor till döden. Gruppen uppmanar den ungerska regeringen att stoppa deporteringen. Brevet
undertecknades bl.a. av Angelo Rotta, kardinal och nunties i Vatikanen, Carl Ivan Danielsson, svensk diplomat, Carlos de LizTeixeira Branquinho, portugisisk representant, Carlos de Liz-Teixeira Branquinho, spansk representant och Antoine J.
Kilchmann, schweizisk representant.
Den 22 augusti 1944 blev Vatikanstaten utan statssekreterare, kardinal Luigi Maglione dog och påven Pius XII utsåg den näste
statssekreteraren, kardinal Tardini, 1952. Till dess saknade alltså Vatikanen en officiell statssekreterare, vilket gjorde att ett
viktigt kontaktnät blev mindre.
Det var några topphemliga möten mellan Horthy och inblandade personer, ett sådant topphemligt möte hade ägt rum mellan
Horthy och Stern Samu, Judiska Rådets ordförande i september 1944. Enligt dokument sade Horthy till Stern Samu: ”Har jag
frigjort er?” Horthy berättade öppet för juden Stern Samu om sina planer för judarna. Stern påpekade att om regeringen
grupperar judarna i Budapest och skickar dem till landet, så kommer tyskarna obehindrade att föra bort dem. Men Horthy hade
ett gigantiskt problem med nazityskland med Gustav Hitler i spetsen. När Ungern stiftade lagen om tvång mot judarna, skrev
Judiska rådet som svar följande: ”Vår undergång gäller för hela landets undergång” Mötet verkade vara ett förtroende
mellan Horthy och Stern. Hundratusentals oskyldiga judar fördes till döden, men trots allt räddade Horthy lika många judars liv,
tillsammans med bl.a. Raoul Wallenberg och Angelo Rotta.
Vi vet att trycket på Horthy var så tungt att han slutligen bröt kontakten med Gustav Hitler, vilket gav till resultat att han
störtades från makten av nazismen. Hela hans familj kidnappades och fördes till Tyskland. Pilkorsarnas parti och dess
ordförande Szálasi tog över makten i Ungern och den 4 november 1944 svor han eden, men bl.a. ärkebiskopen Serédi vägrade att
vara med i ceremonin. Se länken Magyar i dunkel, sidan 59.
Det finns nya forskningsrön i samband med Raoul Wallenberg och War Refugee Board, WRB. Den 17 januari 2015 visade
svensk television nya forskningsresultat som rör Wallenberg i Budapest. Dokumenten visar att han hade omfattande kontakter
även med borgerliga motståndsrörelsen och USA under Szálasi regeringstid. Detta ledde till Wallenbergs gripande i Budapest
den 17 januari 1945. Låt oss titta lite närmare på dokumenten som Washington lämnade ut till forskarna.

Enligt nya forskningsrön hade Wallenberg mycket omfattande kontakter i Budapest men även med USA, som då hade en bas i
Bari under Szálasi:s regeringstid. I ett telegram till basen i Bari, daterat den 7 november 1944, står tydligt att om man ska
kontakta ungerska motståndsrörelsen, måste man gå genom Wallenberg och Per Anger på den svenska legationen i Budapest.
Wallenberg stod inför en amerikansk militäroperation i Budapest med namnet: Operation Raciment. Två nyckelpersoner som
hjälpte USA att organisera insatsen i Budapest var den ungerska motståndsledaren Andor Gellért i Stockholm och Géza Sós i
Budapest, som hade ett nära samarbete med Wallenberg, det finns en notering om detta i Wallenbergs almanacka. Planen var att
landsätta femtio elitsoldater i Budapest. (I tv-programmet angavs att skälet till denna militära operation var att förhindra den
sovjetiska Röda Armén att inta staden Budapest.) Inom de allierade styrkorna var denna planering välkänd.

Andor Gellért , 1944-45
Motståndsrörelsens
ordförande
Stockholm

Raoul Wallenberg, 1944-45,
Affärsman/diplomat vid den Svenska
legationen i Budapest

Per Anker, 1944-45,
Legationssekreterare i Budapest

Géza Sós, 1944-45
Kontaktman för USA i
Budapest

I ett telegram till basen Bari den 12 januari skriver den amerikanska generalen att han
vill landsätta amerikanska soldater i Budapest så fort som möjligt. Plötsligt
omvandlades WRB-planerna till en kortvarig militär operation.
Raoul Wallenberg greps och arresterades av sovjetryssar den 17 januari 1945 utanför
Budapest
Vad hände och varför misslyckades USA?

Vi vet säkert att det enorma nazityskland med sin totala kapacitet inte kunde stoppa den sovjetiska röda armén från att erövra
halva Europa. Inte heller kunde 50 amerikaner stoppa samma enorma krigsarmé i Budapest, men däremot är en militär operation
kortvarig och blixtsnabb. Efter Wallenbergs arrestering stoppades den amerikanska insättningsstyrkan. Låt oss titta lite närmare
på den uppkomna situationen och samtidigt analysera den.

Tar vi del av dessa två
personers riktiga, djupa
bakgrund, så förstår vi
varför mordet på Simon
och Raoul mörkläggs av
påvestolen, Ungern och
Sverige.
Juden Raoul Wallenberg, 1912-1947
Arkitekt, diplomat, affärsman
Reinkarnation bl.a. av farao Djedefra, dynasti 4, farao
Smenkhare, dynasti 18, kung Salomo, Israels andra
konung och Davids son….

Vitéz Kemény Simon, 1884-1945
En reinkarnation bl.a. av Enki, Abraham, farao Scorpion II dynasti
O, farao Djoser dynasti 3, Kawab, Cheops son dynasti 4, Menrot
den store; Kyros den store; Julius Caesar; Johannes (Döpare),
Árpád, och Jean Evangéliste Bernadotte

Kort om Vitéz Kemény Simon. Han föddes i Ungern den 5 november 1884 och var min farbror Lajos Keménys broder. Han
studerade i Baja och var publicist, författare, poet, journalist/chefredaktör, skulptör, målare och språklärare. Han behärskade
förutom det ungerska språket, serbokroatiska, tyska, latin, gammalgrekiska och hebreiska. Han var också skulptör och
konstnär/målare och hade ett flertal utställningar bl a i Bajmok, Tirgu Mures och Sombor. I Sombor fick han diplom, året var 1901.
Han var med i första världskriget och 1917 upphöjdes han från vanlig soldat direkt till löjtnant. Efter kriget hamnade han i Szeged,
där blev han vice chefredaktör och chefredaktör på en rad olika tidningar. 1921 dubbades han till "vitéz" (vitézorder) av dåvarande
statschefen vitéz Horthty Miklós. Han dubbades som den tredje i ordningen efter Horthys söner. Alla som gjort en utmärkt insats i
kriget fick utmärkelsenamnet "vitéz" före sitt efternamn. Hösten 1921 var han också med i den västungerska upproriska striden med
stor framgång. 1927 flyttade han med sin familj till Baja och blev chefredaktör för den lokala tidningen. 1930 grundade han sin
privata tidning, som bl.a. handlade om politik, konst, historia och litteratur. Samtidigt var han språk- och historielärare. Han
tillverkade även handgjorda möbler och inredningar av trä till sovrum och vardagsrum, detta gjorde han till sina två döttrar som
hemgift. Han skrev dessutom flera hundra dikter och teaterpjäser som har uppförts i både Ungern och USA. Hans dikter var mest
patriotiska och särskilt två av hans dikter Min själ samt Schackbrädet återspeglar hans förflutna. Han har förekommit i ett flertal
program i den ungerska radion och hans dikter finns utgivna i Ungern. Hans stora intressen var vetenskap, historia och liberal
politik. Pjäser som han skrev var bl.a. Petöfi meddelar, Den svarta skräcken, Thonusoba/ Tanuzaba och Julklappen, som spelades
på teatrarna även i USA. Hans verk rörde sig om den hedniska kulturen. Han var känd i Ungern, hade bra kontakt med familjen
Horthy, samt i början med kyrkan och prästerskapet. Även Washington kände till Simon.

Baja

Tillbaka till de amerikanska dokumenten, som handlar om en snabb amerikansk militäroperation i Budapest i januari 1945. Enligt
min tolkning och kunskap av de starka ledtrådarna som finns ser jag operationen på följande sätt. USA skulle landsätta ca 50
elitsoldater i Budapest för att befria Raoul Wallenberg och sedan fortsätta raka vägen till Baja. Utanför Baja, i Bátaszék, skulle
USA ha tagit upp Simon och hans yngste son Géza, och därefter flyga dem direkt till Bari, till basen i Italien.
Den 12 april 1945 dog den amerikanska presidenten Roosevelt, som grundade WRB. Därmed dog även WRB.
Den 17 januari skulle Wallenberg resa till Debrecen i ett sovjetiskt militärfordon. Utanför Budapest bad Wallenberg ryssarna att
ändra riktning. Då slog sovjetryssarna till, och grep honom på ett brutalt sätt. Sedan hamnade han i Moskva, i Lubjankafängelset,
cell nr. 123. Han dog (förgiftades) enligt vissa dokument den 17 juli 1947 i fängelset.
Att Raoul Wallenberg förråddes av en spion är uppenbarligen riktigt. Eichmann ville döda honom på grund av att han också ville
hjälpa Simon och hans son att lämna Ungern vid liv. Eichmann hade fått reda på detta vilket han avslöjade vid det sista mötet med
Wallenberg. När Eichmanns sista försök att döda Wallenberg misslyckades i samband med en bilolycka, hade han inte många
dagar kvar i Budapest. Hans dagar var räknade. Då sände han för sista gången ett telegram till Berlin, i vilket han meddelande
under koden ”Adam” att RW hade kännedom om honom. Om han skrev vem uppgiftslämnaren var vet jag inte, men han skickade
i väg telegrammet, vilket resulterade i att Wallenberg röjdes ur vägen precis som Eichmann lovat honom. Efter telegraferingen
lämnade han Ungern och reste tillbaka till Tyskland. Förmodligen telegraferade han direkt till Gustav Hitler. Den 8 maj 1945 tog
kriget slut. När Simon och hans son i civilkläder lämnade huset i Bátaszék, där de bodde, och var på väg till järnvägsstationen för
att resa vidare till Baja, dök två okända tysktalande civiliklädda upp och sköt båda två till döds i bakhåll. Därefter sprang de i väg
och försvann. Det var ett yrkesmässigt precisionsuppdrag i rätt tid och på rätt plats, som bara vissa inom militären kände till,
eftersom Simon var befälhavare där under kriget, även under Szálasi regeringstid. Enligt ögonvittnen gick mordet på Simon och
hans yngste son till på detta sätt.
För det första, vem var spionen och uppdragsgivaren? Spionen borde ha varit en mångspråkig man, tyska, ryska, ungerska och
även svenska var nödvändigt; en som hade lätt att komma i kontakt med både okända och kända inom den relevanta kretsen, en
som kunde uppföra sig vänligt och sympatiskt, komma till legationen i rätt tid och via rätta personer. En sådan okänd individ var
Henry Thomsen, som blev anställd på legationen i Budapest av legationschefen Danielsson, som utfärdade ett falskt pass med
falsk norsk identitet åt honom. Hur han fick tag på Thomsen finns inte nedtecknat. En sak är klart och tydlig: en falsk anställning
och falska identitetshandlingar behövs endast till brottslig verksamhet. En sådan verksamhet var att avslöja Wallenbergs
topphemliga kontakter för Eichmann. Till detta behövdes ett antal språk och en falsk, professionell medarbetare, och det var
Thomsen enligt uppgift. I det kaos som då rådde i Budapest var det nästan omöjligt att hitta en sådan skurk på kort tid. Thomsen
föddes i Ryssland, levde många år i Tyskland och behärskade språken väl, han kunde även ungerska och svenska. Även UD i
Stockholm kände till fallet Thomsen. Vi vet att regeringen då hade en mycket bra relation till Gustav Hitlers regering och att en av
hans närmaste, Hermann Göring, var gift med en svenska och gjorde ett flertal besök i Sverige på den tiden. Vad jag kan förstå
kom Thomsen in i bilden via högt uppsatta personer med uppgift att avslöja Wallenbergs topphemliga kontakter för Eichmann.
För denne Thomsen fick inblandade svenskar mycket bra betalning. På grund av detta blev alla uppgifter i samband med
Thomsens anställning bortaraderade. När tiden var inne försvann även Thomsen från Budapest.

Även kungahuset Bernadotte hade bra kontakt med nazisterna, kronprinsen Gustaf Adolf gifte sig med prinsessan Sibylla av
Sachsen-Coburg-Gotha och Svenska kyrkans ärkebiskop Erling Eidem utsågs 1940 till överhovpredikant. Regeringen och
kungahuset hade ett välordnat kontaktnät med nazisterna i Tyskland och även med Vatikanen.
Jag kan tillägga att ca 30 000 judar konverterade till katolicismen, bland dem fanns judinnan Maria, hennes familj och släkt. De
bodde inte i Budapest, och nästan alla judar från landet fördes till döden. Dessa konverterade judar däremot fick skydd i Ungern,
det var framförallt kyrkan som skyddade dem. Även kardinal Rotta utfärdade tusentals skyddsbrev som räddade många judar.
Också polska judar räddades på samma sätt i Ungern. Den 19 mars 1944 ockuperade Gustav Hitler Ungern. 19 mars är
timmermannen Josefs namndag
Frågan är att vem som gav order att mörda Simon. Den enda som hade problem med Simon var påven Pius XII efter Simons
brytning med den katolska kyrkan i början av 40-talet, därmed var Lammets återfödelse i fara. Påven visste precis vem Simon
och hans förstfödda dotter Ilona var. På samma sätt visste han allt om Raoul Wallenberg, även om hans förflutna.

Jean Évangéliste Bernadotte
1754- 1813, Pau, Aquitaine,
Frankrike

Vitéz Kemény Simon
1884-1945
Baja, Ungern

Kemény Ilona
Svarta Madonnan
Baja, Ungern

Maria Goretti
1890-1902
Corinaldo-Nettuno, Italien

Pius XII, (1939–1958), Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli
262,106 Angelic Shepherd

Påven Pius XII i hemligheternas hemliga centrum; till höger om honom är Jean Évangéliste Bernadotte, Pau, Frankrike, som var
stamfader till kungahuset Bernadotte, till kungen Gustav V 1950 i Sverige. Se länken Solen i underläge, sidorna 122-128.
Därefter reinkarnerades han i Simon 1884. När det gäller Simons dotter, Svarta Madonnan, se länken Väduren, Bocken och
ändens tid, sidorna 16-18 och Den fjärde pyramiden som försvann, sidan 57. Påven själv presenterade henne år 1951 på
Petersplatsen i Rom. – Simons dotter var en reinkarnation bl.a. av den italienska bondflickan Maria Goretti.

Vördas inom Romerska-katolska kyrkan, Saligförklarad 27 april 1947 i Rom av Pius XII, Helgonförklarad 24 juni 1950 i Rom av Pius XII,
Helgedom Basilica di Santa Maria delle Grazie e Santa Maria Goretti, Nettum, Helgondag 6 juli. Attribut fjorton liljor, rosenkrans, kniv.

Maria Teresa Goretti, född 16 oktober 1890 i Corinaldo i en familj av fattiga lantarbetare. Mördades 1902 i Nettuno. Corinaldos stadsvapen
är bekant med det stora berget. Ovanför är Vatikanens vapen placerat med nycklarna/kunskap, som så småningom blev påven Paulus VI vapen.
Den 16 oktober 1978 valdes kardinal Wojtyla till påve med namnet Johannes Paulus II. Det finns ytterligare en hemlighet, denna Maria var
bl.a. en reinkarnation av påven Eugene IV, (1431–1447), Gabriele Condulmer, 209,52. Heavenly She-wolf. Se länken Översteprästen Kajafas
testamente, sidan 75. – Alltså var hon den himmelska varghonan……

Nu återstår bara veta hur påven Pius XII gjorde för att mörda min farfars bror Simon, som var ungrare och bodde i staden Baja i
Ungern. Vad jag förstår tog påven kontakt med Horthy för en personlig träff med total sekretess i ärendet. Jag har gjort en
triangel, i vilken jag placerat in huvudpersonerna i tur och ordning.

Horthy hos påven
Pius XI, tas emot
av statssekreteraren
Pacelli. 1937.

1938 i augusti bjöd Gustav Hitler Horthy till Berlin på ett
officiellt besök. Hitler hade ett flertal förslag till Horthy, men
Hothy vägrade gå med på dessa. Han talade om för Hitler att
Hitler kommer att starta ett världskrig och det kommer han att
förlora eftersom Tyskland saknar havskrigsmakt. Hitler blev
arg på Horthy och började höja rösten, men Horthy svarade
med att nämna att rösten inte passade ett tusenårigt rikes
representant och ville lämna Hitlers Tyskland omedelbart.
Gustav ändrade sig och därefter hatade han Horthy.

Lammet
Pius XII, (1939–1958), Eugenio
Maria Giuseppe Giovanni Pacelli
262,106 Angelic Shepherd

Samarbetet inleddes definitivt genom Rikskonkordatet den 20 juli
1933. Franz von Papen (1) och Kardinal Pacelli, statssekreterare (2) vid
undertecknandet. von Papen skötte kontakten med Heliga Stolen under
påven Pius XI:s pontifikat.

Gustav Hitler, Tyskland,
känd under namnet Adolf.
Rikskansler, Führer, 1933-45
Berlin

Påvestolen och nazityskland hade ett samarbetsavtal. Mot Ungern var påvestolen positiv medan Tyskland och Ungern inte hade en
bra relation efter Horthys besök i Berlin. Horthy föll inte på knä inför Gustav Hitler.

Joachim von Ribbentrop
skriver på avtalet….

Joachim von Ribbentrop och Josef
Stalin skakar hand med varandra

Molotov skriver under avtalet i Moskva,
Lenin hänger på väggen och tittar på….

Gustav Hitler litade inte på Stalin, och Stalin litade inte på Gustav Hitler, men ändå fanns ett avtal mellan dem. Ett sådant fanns
mellan Vatikanen och Tyskland också, vilket medförde att även Vatikanen i hemlighet hjälpte G. Hitler att döda judarna. Relation
mellan Ungern och påvestolen var positiv. I Ungern hjälptes judarna åt. Men relationen mellan Tyskland och Ungern var på
botten. Men det var också så att påvestolen fick vissa problem med Ungern efter att påven Pius XII godkänt ansökan om
äktenskap mellan Simons dotter och hennes kusin i början av 40-talet utan Simons vetskap. Simon bröt kontakten för gott med
katolska kyrkan och därmed riskerades Lammets återfödelse. Detta blev sedan en katastrof i samband med min pappas
faderskapsärende.

Påven hade då ingen annan
möjlighet än att bestämma ett
hemligt möte med Horthy och
beordra honom att se till Simons
försvinnande, annars fick andra
genomföra det. För Horthy var
detta ett mycket känsligt uppdrag.
Dels kände han Simon personligen, dels hade Simon grundat
Ungern under namnet Árpád.

Vatikanens överhuvud

Ungerns statschef

Raoul Wallenberg anlände i rätt tid till Budapest
och alla inblandade accepterade honom, trots vissa
hotelser som normalt finns i ett sådant uppdrag.
Även Eichmann accepterade honom i början. Inte
bara Wallenberg försvarade judarna och delade ut
skyddsbrev, det gjorde andra också. Men som jag
förstått fanns det någonting i hela atmosfären i
Budapest som sade att Wallenberg var en speciell
person, och han levde upp till det. För Horthy hade
möjligheten att be Wallenberg att i hemlighet hjälpa
Simon och hans son, vilka då befann sig i Bátaszék.
Detta var ett av Horthys mest hemliga möten vad
gäller tid och plats. Det verkar vara så att
Wallenberg tog emot Horthys önskan och lovade en
hjälpande hand. Efter Horthys kidnappning av
nazityskar blev fallet mycket akut.

En kort återblick till mötet mellan Wallenberg och Adolf
Eichmann i Budapest. Eichmann avslutade mötet med:
”Jag varnar er därför, herr legationssekreterare. Jag
kommer att göra mitt yttersta för att motarbeta er och
ert svenska diplomatpass kommer inte att hjälpa er om
jag anser det nödvändigt att röja er ur vägen. Olyckor
kan alltid hända även en neutral diplomat.”
Här avslöjar Eichmann att han kommer att döda Wallenberg,
men inte för att denne hjälpte judarna, även många andra
gjorde det, utan han hänvisar till ett dolt möte mellan Horthy
och Wallenberg. Denne förstod vad Eichmann menade i sitt
sista budskap.
Man skall också komma ihåg, att Simon var en vanlig
familjefar, han arbetade hela sitt liv, han var ingen brottsling, inte heller rik. Att han bröt kontakten med kyrkan var
hans privata sak, den angår inte andra, inte ens påven.
Orsaken att mörda honom var alltså religionen, och mordet
på honom skulle ske utan att lämna spår. Professionellt.

Enligt ett amerikanskt dokument daterat 12 januari 1945, skulle man landsätta ca 50 elitsoldater i Budapest så fort som möjligt,
vad jag förstår för att befria Wallenberg och sedan flyga direkt till Baja/Bátaszék för att befria även Simon och hans son. Men
påven Pius XII fick reda på detta hemliga uppdrag, och för honom fanns bara en enda person som kunde gripa in och förhindra det
amerikanska uppdraget. Den mannen var Josef Stalin. Påven tog kontakt med Stalin och förklarade för honom av vilken anledning
Wallenberg skulle gripas och dödas. Allt som berörde Raoul Wallenberg skulle rensas bort längre fram. Ryssarna intog Budapest
och träffade Wallenberg, under de sista tre dagarna följde ryssarna ständigt Wallenberg. Han släpptes aldrig ensam, hade ständigt
beväpnad eskort. Han var NKVD:s fånge – dag och natt. Den 17 januari var han tillsammans med ryssarna på väg till Debrecen,
och utanför Budapest hände det att Wallenberg ville ändra riktning, då slog ryssarna till.

Vem var denne Stalin? Han var av georgiskt ursprung, växte upp i den ryska ortodoxa kyrkans religiösa miljö; han studerade
teologi vid seminariet i Tiflis och utbildade sig till präst. Påven tog alltså kontakt med rätt person i rätt tid inom kommunismen,
en djupt religiös massmördare.
Enligt uppgift packade Wallenberg ihop sina saker i Budapest den 16 januari och han var på ett briljant humör. Han var redan i
ryssarnas sällskap. Han tog farväl av sina närmaste och sa följande om ryssarna: ”De är hitkommenderade för min räkning. Jag
vet inte om det är för att skydda mig eller för att vakta mig. Jag vet inte om jag är gäst eller fånge.” Men den som visste att
Wallenberg var fånge deltog i en tacksägelsemässa i Peterskyrkan i Rom. Efter gripandet av Wallenberg blev det plötsligt tyst
kring honom, USA drog tillbaka sitt uppdrag, president Franklin D. Roosevelt dog den 12 april, Simon och hans son sköts i
bakhåll, mördades i lugn och ro tillsammans med ca 6 miljoner judar, romer och 45 miljoner oskyldiga. Påven Pius XII som var
nazismens siste påve kunde luta sig bakåt i sin påvestol och säga åt sina kardinaler att det är slut nu och kunde hålla en
tacksägelsemässa till Gud.
Den svenska legationen kom tillbaka till Stockholm den 18 april 1945 utan Raoul Wallenberg. Den 18 april är min fars
födelsedag, och är ytterligare ett tecken på att Wallenberg hade kännedom om min släkt i Ungern.
Min gode far berättade ofta om andra världskriget, bl.a. om hur han
upplevde sönderbombningen av Dresden och avslutningen hos
amerikanerna i fångenskap i Wien (se länken Akhenaton, den
allsmäktige, sidorna 49–50) samt om sitt sista möte med Simon och
hans son Géza i Bátaszék innan min far skickades in i brinnande
krig. Simon bad min far att han noggrant skulle följa krigets
utveckling, och när krigets slut närmade sig, skulle han rymma från
sitt stridande förband och omgående komma tillbaka till Bátaszék.
Simons planer var att innan slutet kom, skulle han rymma
tillsammans med min far och hans son, lämna Bátaszék och gå över
till ryssarna. Simon kände på sig att hans liv var i fara, men ville
inte bli dödad. Simon var befälhavare i Bátaszék, han hade många
goda kontakter också i Budapest och därigenom kunde han följa
utvecklingen i Ungern. Även England stod nära Simon. När min
pappa kom tillbaka till Bátaszék efter krigets slut, fick han höra av
husets ägare, hos vilken Simon och sonen var inneboende, att Simon
och hans son Géza var döda. Två nazityskar sköt dem i bakhåll efter
krigets slut. De var på väg hem med tåg till Baja i civila kläder. Nu
låg de på kyrkogården i stället. Dit gick min pappa sedan. .
I länken Översteprästen Kajafas testamente, sidan 69, nämner jag att jag fick besök av kyrkoherden från den kyrka där var jag
korgosse i Baja, sommaren 1981. Han tillbringade sin semester hos mig i Stockholm. Vi pratade öppet nästan om allt och vid ett
tillfälle nämnde han att även jag var syndare i samband med Adam. ”Det tror jag inte”, sa jag, ”för Simon tillhörde inte samma
blodgrupp som vi.” När han hörde vad jag sa, stelnade han till och tappade livsglädjen. Av denna oväntade, plötsliga fråga och
svaret därpå framkom, att Simon kallades i den katolska religionen för Adam i det fördolda, så Eichmanns sista telegram som
kodades med ”Adam” berörde Simon. Länken Den fjärde pyramiden som försvann, sidan 86. Den ungerska kyrkan och
prästerskapet kände väl Simon och alla visste att han hade den hedniska kulturen i sitt blod och verk (dikter, pjäser m.m.)

Horthys yngre son
Miklós

Horthy och hans familj i fångenskap/exil i Hirschberg, Tyskland

Horthys förstfödde, István, dog i ett militärflygplan.
Strax efter starten störtade han den 20 augusti 1942. På
den tiden var han vice statschef, här framför sitt
stridsflygplan. Det finns uppgifter som påstår att
flygolyckan var ett välgenomtänkt sabotage av nazister,
eftersom även Horthys son hatade nazisterna.

Slutet för vitéz Horthy Miklós. Det finns olika beskrivningar hur slutet kom för Horthy. Det finns uppgifter som berättar att Horthy
överlämnade makten till Pilkorsarnas ordförande Szállasi den 16 oktober 1944. Vi ska komma ihåg att det fanns gott om anhängare till
nazismen även i Ungern, stöd från nazityskland som ville störta Horthy och lägga hela Ungern under Gustav Hitlers dödsmakt. Men det finns
däremot ett dokument, ett brev som Horthy skrev själv från sin fångenskap till sin finansminister Reményi-Schneller Lajos . Det är värt att
titta lite närmare på brevet och analysera det.

Horthys brev
Via baron
Dörnberg

Vitéz Horthy Miklós, 1920-1944
Statschef i Ungern
i exil sedan oktober 1944

Báró/Baron Dörnberg , 1944
Han var cirka 2 m lång, på begravning i Budapest
.
Offren i korspilarnas kupp mot Horthy.

Finansministern, 1938-1945
Budapest
Horthy Miklós brev till finansminister Reményi-Schneller Lajos, daterat den 18 oktober 1944.
Bäste Remény Schneller!
Eftersom jag med min familj, dess medföljare anlände hit utan ett enda fillér (öre), ber jag dig att på något säkert sätt, sända mig
mitt honorar i D-mark som avser november månad.
Hädanefter blir ingen möjlighet till brevväxling, jag passar på att använda detta tillfälle att sända brevet genom baronen
Dörnberg för att meddela Dig följande:
När jag befann mig i Lakatos, Vattay és Brunszwik, i generalens och överste Torsts sällskap i ett rum på slottet i Hatvan, kom en
tysk officer in i rummet med upplysningen att regeringschefen skulle prata med mig. Jag frågade vem han kunde vara, eftersom
Lakatos också var med. Han svarade att det var Szálasi. Jag kom på att han ändå behöver en utnämning. Denna utnämning
vägrade jag ge honom när han återkom ännu en gång på eftermiddagen.
Mitt enda barn i livet tillfångatogs, arresterades och fördes ut ur landet. På min begäran lovades att hela min familj skulle föras
bort och att min son Miki skulle ansluta sig till oss i Wien. Jag trodde inte på deras löften, såväl envoyé Rahn som Veesenmayer
gav sitt hedersord på att vi skulle återförenas med sonen. På måndagskvällen kom Veesenmayer tillsammans med Lakatos till
mig igen, och Lakatos försökte länge tvinga mig att skriva på ett yttrande att jag avgår och samtidig utnämner Szálasi till
regeringschef. Jag vägrade ge vika igen, och därför hotades min sons liv. Jag tillkallade Veesenmayer och sa åt honom att jag
accepterar om Miki verkligen ansluter sig till oss i Wien, för att jag fruktade för hans oskyldiga liv. Återigen gav Veesenmayer
sitt hedersord på, men min son Miki har inte anslutit sig till oss i Wien, så jag återkallar härmed mitt löfte. Jag ber Dig om att
dessa mina ord skall visas upp och bevaras.
Weilheim
Schloss Waldbühl
Kopiering av brevet 1944. X. 18.

Med hjärtlig hälsning
Horthy Miklós

Korspilarnas
regering, 194445. I mitten
sittande
regeringschefen
Szálasi, till
höger om
honom sitter
finansminister
ReményiSchneller Lajos

Av brevet framgår att det var Veesenmayer som ledde kidnappningen av Horthy och dennes familj och att någon skriftlig
utnämning av Szálasi till regeringschef av Horthy inte fanns. Att Horthy valde att skriva brev till sin finansminister ligger i
sakens natur. Reményi-Schneller Lajos var nämligen kanske hans närmaste man, han var också Horthys hemliga rådgivare från
och med den 12 mars 1939. Han var också evangelisk. Det fanns på den tiden ett flertal partier, bl. a. Baja – Magyar Élet Pártja,
(Ungerska Livets Parti) och Baja – Nemzeti Egység Pártja, (Nationellt Enighetsparti). Båda partierna var representerade i Baja
och hade utmärkt anknytning till finansministern, och i båda partierna var Simon välkänd. Han studerade båda partierna
grundligt.

Exil i Estoril, Portugal,
1949-1957

Horthys familj i fångenskap i Hirschberg i
Tyskland, 1944-10-16
Jenö sitter bredvid Horthys hustru.
Slottet var omgivet av en mur och ständigt
beväpnade vakter

Exil i Estoril, Portugal,
1949-1957

Horthy och hans fru fördes till Hirschberg i Tyskland. Enligt anteckningar fick de en fruktansvärd behandling av nazisterna. De
var utan pengar och befann sig i total isolering utan tidningar, böcker eller radio. De fick aldrig träffa någon och var många
gånger utan mat. Horthys yngre broder Jenö anslöt sig frivilligt till Horthy och hans fru. Han lyckades smuggla in en radio, och
därefter kunde de lyssna på nyheterna världen över. Detta var 1945, i januari.
I mars 1945 gav Heinrich Himmler order om att familjen skulle avrättas, men SS-oberführer Klein ogillade beslutet. Han lade in
sitt veto och därför blev det ingen avrättning. Första maj 1945 befriade amerikanerna slottet, familjen hamnade i amerikansk
fångenskap. Då fick Horthy träffa ungrarna och fick reda på befrielsen av Sovjet. Den 8 maj fick han veta att sonen befann sig i
livet. Under Nürnbergrättegången hördes han som vittne, men Ungern berördes inte. Det var några som ville att även Horthy
skulle ställas inför krigsrätt, men den önskan avfärdades bl. a av Stalin och USA. Somliga menar att Horthy kan tacka Stalin för
att han inte blev ställd inför krigsrätt, men sanningen är att inte heller Stalin kunde anklaga Horthy för krigsbrott. Horthy som
statschef försvarade endast sitt land så gott han kunde, och det var inget brott, även Vatikanen försvarade Horthy.
Senare hamnade Horthy i Weilheim och återgick till sin familj. De var fattiga och man samlade in pengar till dem. Åter igen stod
Vatikanen i spetsen, och de sista två amerikanska ambassadörerna i Budapest skickade paket varje månad till Horthys familj.
(Montgomery och Herbert Pell).

John Flournoy Montgomery
1878-1954
Amerikansk affärsman/diplomat
Ambassadör i Budapest 1934-1941

John Flournoy Montgomery
1878-1954
Amerikansk affärsman/diplomat
Ambassadör i Budapest 1934-1941

1949 flyttade han till Portugal, till staden Estoril på grund av sin hustrus ohälsa. Den f.d. amerikanska ambassadören i Budapest
John Flournoy Montgomery grundade en fond 1949 för försörjningen av Hothys familj, och pengar sattes in också av judar. De
var Horthys vänner, som inte glömt bort honom. I Portugal skrev Horthy sin memoar som avslutades den 20 augusti 1952. Den
första publiceringen var 1953 i Buenos Aires, 1954 i Paris (Mémoires de l'admiral), i Otava, Helsingfors, (Muistelmat) och
1955 i New York, (The Admiral Horthy Memoirs, Spellers). Sist men inte minst i Ungern 1990.
Den ungerska revolten 1956 piggade först upp honom, men dess avslutning blev en katastrof. Horthy hade hållit sig ganska frisk
och pigg till den revoltens förkrossande avslutning. Efter den föll han i apati och snart därefter dog han den 9 februari 1957 i
Estoril. Förmodligen var han fruktansvärt besviken på Sovjets brutala och blodiga slakt av ungrarna. Jag vet inte hur många som
dog utanför Ungern på grund av Sovjets omänskliga blodbad på ungrarna, men Horthy dog av det.
Enligt hans vilja skulle han inte återförenas med Ungern så länge Sovjet fanns där. Den 4 september 1993 begravdes Horthy om
i Kenderes, Ungern.

Kyrkogården i Kenderes

Vitéz Horthy Miklós grav utan kors, Horthy var evangelist/kalvinist
och inte romersk katolik. Ungerns statschef 1920-1944
1868-1957

Vitéz Horthy Istváns grav.
1904-1942
Vice Statschef. Omkom på St. Istváns dag den 20 augusti 1942
”Hans död är sådd. Vi väntar på skördetiden!”

Horthys frus grav, hon var judinna, fast korset finns på
hennes grav, samt judarnas budskap: ”Tacksam
judendom”
1881-1959.

Horthy Miklós jr:s. grav.
1907-1993
Diplomat, maskiningenjör,

Vem var egentligen vitéz Horthy Miklós?
För att få fram vem Horthy var, bör vi titta lite närmare på de ledtrådar som finns. Det finns några få ledtrådar som kan ge svar.
En sådan ledtråd är Horthys familjeträd och dess familjevapen, som kom till stånd på kung Ferdinand II:s initiativ.

Diplom
Horthy István, 1606Adelsbrev försett med vapen
1635 av kungen Ferdinand II.

Ferdinand II (tysk-romersk kejsare)
1619-1637
Kung av Ungern, Tjeckien 1618-1637
Katolsk religion med jesuitgrund

Horthys härkomst är Transsylvanien som är hedningarnas avkomlingars område, (dvs. Attilas och Árpáds). 1570 Horti András,
1573 Horti János, 1594 Horti Lörinc, 1608 Horti István och János. 1635 fick bröderna István och János ett så kallat adelsbrev
försett med vapen av kung Ferninand II. På påvestolen satt då Urban VIII. Det var István som utnyttjade den uppkomna
situationen och bestämde att de förstfödda sönerna skulle bära namnet ”István” (förmodligen avser namnet St. István/Stefan) och
det var han som slutligen utformade familjens vapen. Familjen blev med tiden adelsfamilj och jordägare via äktenskapen.
Horthys familjeträd ses nedan, fr.o.m. 1600 och framåt.

Horti István, 1606Adelsbrev försett med vapen
1635 av kungen Ferdinand II.

Horthy László, 1748-1776

Horti István, 1630-1689.
Evangelisk biskop/präst

Horthy István, 1795-1857

Vitéz Horthy Miklós, 1868-1957
(Femte barnet i familjen
och fjärde sonen)

Horthy Miklós jr,
1907-1993

Horti István, 1655-

Vitéz Horthy István. 1830-1904
Tillhörde Szabadelvő párt, ett
liberalt parti till 1894

Vitéz Horthy István, 1904-1942

Horti László, 1706-

Vitéz Horthy István, 1858-1937

Horthy Sharif István,
1941Arkitekt och fysiker
Oxford Universitet

Detta är Horthys familjevapen från 1635 och familjen har sedan 1695 ständigt åberopat detta vapen. Vapnet återspeglar
familjens tillhörighet avseende religion. Kungen Ferdinand II menade att han var sänd av Gud, hans kungliga makt var som
gudomligt sändebud. Det är värt att analysera vapnet. På skölden finns tre (gröna) kullar, ovanför kullarna svävar en pansarklädd
arm som vänder sig till höger. Dess hand håller tre vetestrån, som ligger under en riddarhjälm i form av en halvmåne omsluten
av tre kullar. Vad kan dessa symboler betyda? Ungrarna menar att de tre kullarna höjer sig över riket, och i handen hålls livets
och fredens symbol, så det tyds så här: ”med min beväpnade arm försvarar jag riket och ge det fred”.

Gregorius V, 996-999, Bruno di Carinzia

Gregorius V, 996-999, Bruno di Carinzia

Veteax är Tjurgudens symbol, även påven Gregorius V hade tre veteax på sitt personliga vapen och han var Otto III:s
(Tjurgudens) påve. Otto III missade grovt 1000 års Kristuskröning, som István den Helige ordnade i rätt tid. Veteaxet är alltså en
symbol för Tjurguden i detta sammanhang, men namnet István återspeglar István den Helige. István var en reinkarnation av
Lammet/Ormen och föddes in i dåvarande polska kungahuset. Med hjälp av påvestolen gjordes en kupp mot hedningen Gézas
furstendöme, därefter blev István kung i Ungern. Se länken Magyar i dunkel, sidorna 32-42. I Uppenbarelseboken står tydligt att
Vilddjuret/Tjuren kopierar Lammet. I detta fall var namnet István. I Ungern påminner namnet István ungrarna om István den
Helige. I detta sammanhang representerade Horthy István från 1606 Tjurguden. Horthy Miklós föddes in i detta familjeträd som
femte barn. Vad betyder detta? – På sommaren i augusti 1922 tillbringade familjen Horthy sin semester i slottet på Gödöllö.
Trots semestern, fick Horthy ta emot ett mycket viktigt sändebud vid namn Greve Ráday Gedeon. Denne greves budskap till
Horthy var att majoriteten av folket i Ungern alltid önskat leva under Helige Istváns krona och dynasti. Ta emot Kronan och all
fara finner sin egen lösning…. Horthy vägrade och sa följande: ”Inte under alla omständigheter, inte ens vid enhälligt val, tar
jag emot den kungliga kronan.” Med detta korta och korrekta tal visade han, att han hade inget att göra med varken Tjuren eller
Lammet. Horthys far tillhörde ett liberalt parti som inte stödde monarkins gammalmodiga politik. Han visade också vad han
ville när han på en vit häst tågade in med sin efterföljare i Budapest.

Vitéz Horthy Miklós intåg i Budapest ridande på en vit häst med sin här den 16 november 1919. Árpads intåg i Pannonia 895 ridande på en
vit häst med sitt folk ungrarna. Detta visade Horthy för världen, liksom Árpád ca 1000 år tidigare.

Det finns uppteckningar som berättar att några av Horthys soldater gjorde sig skyldiga till brott av olika slag, bl.a. terror, mord och
stöld. Däremot finns inga bevis för att Horthy skulle ha givit sitt tillstånd till våldet. Hans här bestod av mer än 8000 man och
bland dem fanns uppenbarligen riktiga brottslingar som försökte förstöra Horthys goda rykte.
Även Horthys förstfödde son bar namnet István. Det är värt att titta lite närmare på sonen Istváns olyckliga öde.

Vitéz Hothy István, 1904-1942
Vice Statschef, stridspilot

Före avfärd den 20 augusti 1942, på
morgonen kl 04.00

Horthy I. Ute vid fronten.
Aleksejevka, Ukraina, den 19 augusti
1942.

Sittande i sitt stridsflygplan ”Héja”,
(Duvhök)

Vitéz Hothy István, 1904-1942
Vice Statschef, stridspilot

Tidigt på morgonen kl 05 startade han med sitt
stridsflygplan utanför staden Aleksejevka,

Kl 07.05 störtade stridsflygplanet Héja, och började brinna.
Piloten hittades död i det kraschade planet.

Vitéz Horthy Istváns begravning
27 augusti 1942

Det finns flera orsaker till varför planet kraschade. Den som är mest sannolik var tyskt sabotage. I huset där Horthy István bodde
tillsammans med sin fru avlyssnades alla rum av nazityskar. Huset tillhörde en tysk befälhavare i Ukraina. Under de sista
dagarna rörde samtalen mellan István och hans fru bl.a. kriget, att tyskarna kommer att förlora det, samt att Horthy István hade
planer att, efter återkomsten till Budapest, sända frun till London och föra diskussioner med relevanta engelsmän om att Ungern
skulle byta sida. Man har också noterat tyskarna hade rest tält utanför Kiev, och efter olyckan försvann de direkt därifrån. De
katolska Pilkorsarna utnyttjade situationen direkt och genom propaganda spred de att István var berusad, han drack före resan
och han var en oduglig pilot. Man visste att det inom flygvapnet inte fanns dåliga piloter, István var en erfaren pilot, det finns
dokument som beskriver några svåra flygningar i samband med olika uppdrag, där Horthy även var nära döden, men han
lyckades manövrera sitt flygplan, Héja, och kom tillbaka. Bland annat finns ett sådant dokument finns från den 6 augusti 1942.
Han omkom den 20 augusti 1942. 20 augusti är den Helige Istváns namnsdag. Enligt uppgift firade Horthy István aldrig sin
namnsdag, en demonstration att han inte hade något med St. István att göra. Förmodligen firade varken hans farbror István eller
farfar namnsdagen István. - Exakt 20 år tidigare, sommaren 1922, kom erbjudandet till Horthy Miklós i Gödöllö, att han skulle
ta emot den Helige Istváns Krona, men Horthy vägrade. Enligt uppgifter från Jány Gusztáv den 19 augusti 1942, förbjöd han att
Horthy István skulle flyga den 20 augusti 1942. Samma natt lyckades någon sabotera Horthys Reggiane 2000 Falko I, hans
"Héja" flygplan, som han själv gav namn. Den mest uppseendeväckande av alla händelser var att Gustav Hitler nästan
omedelbart ville erbjuda Istváns änka, att hon med tysk hjälp skulle flyga till Hitlers huvudkvarter, där führern personligen
skulle träffa och tala med henne. Men hon ville varken träffa eller tala med führern.

Vitéz Horthy Istváns Reggiane 2000 Falko I, "Héja", före den tragiska flygningen.

Ett mynt till piloten
vitéz Horthy Istváns
minne.
1943-08-14/15

Hans död är sådd…

…i väntan på skördetiden!.

Vi kan tydligt se att emblemet är en kopia av familjen Horthys vapen. I stället
för tre veteax dyker plötsligt ett björnhuvud upp i den beväpnade armen som
genomborras av ett svärd. Vi kan också se att björnhuvudet symboliserar
Berlins stadsvapen. Berlin är tysklands huvudstad, och därifrån styrde Gustav
Hitler, Führer, sin naziverksamhet även mot Ungern och familjen Horthy och
dödade bl. a. statschefen Horthys förstfödde son István. Detta minnesmynt i
form av ett V, ett viktoriatecken, bekräftar att vice statschefenen vitéz Horthy
István dödades genom sabotage av nazityskland på order av führern. Det visste
Horthys familj, den ungerska regeringen och majoriteten av det ungerska
folket.
På Istváns gravsten står bl. a. att Hans död är sådd i väntan på skördetiden”.
Vad menar ungrarna med dessa korta rader från Horthys tid? Dessa två
meningar är dolda, hans död återspeglar Árpáds magyarer och skördetiden är
nu i ändens tid, när kristendomen faller och Ungern återgår till sin landsfader,
Árpáds tid, alltså till den hedniska kulturen.

Hans död är sådd…

…i väntan på skördetiden!

OBS! Horthy Istváns minnesmynt och emblem är symboliska och med tiden,
alltså nu i ändens tid, kommer det att påverka Ungerns omvandling till Árpáds
kultur. Horthy Istváns änka dog i Budapest den 18 april 2013, 95 år gammal.
Då skulle min fader ha fyllt 90 år. Även hon bekräftade att hennes mans död
orsakades av nazityskland.
Vitéz Horthy Miklós yngre son hette också Miklós, smeknamn Miki.
Han föddes i Póla, (ligger i dagens Kroatien), studerade liksom
sin äldre broder, bl.a. vid universitet i Wien, Baden och
Budapest. Han var också sportintresserad, bl.a. var han en god
simmare, tennisspelare och ryttare. Han deltog också i
biltävlingar. Inför en sådan 1926 körde han på en flicka, ett
mjölkbud i Budapest, som sedan avled. Det var hans första
olycka. Det andra olyckan skedde vid hästpolo 1929, då hans
häst trampade på bollen. Miklós föll av hästen och blev
omedelbart medvetslös. Därefter slutade han med all egen
idrott och fick i stället många uppdrag inom sport- och
idrottsverksamhet. Han gifte sig 1927 och i äktenskapet fick
han två döttrar. Även han var involverad i krigsmakten.
I Budapest

Vitéz Horthy Miklós jr, 1907-1993
Diplomat, bankdirektör
Sport- och idrottsledare

Regeringen uppdrog i januari 1944 åt honom att förbereda ett
utträde ur kriget I samband med det mötte han aktuella
utländska personer. Han accepterade sin faders uppdrag. Den
15 oktober 1945 lurade den tyska underrättelsetjänsten ut
honom ur slottet Buda.

Vitéz Horthy Miklós jr, 1907-1993
Diplomat, bankdirektör
Sport- och idrottsledare

1945-10-15 framför slottet Buda, Budapest
Otto Skorzeny och hans underrättelsetjänst
i

Otto Skorzeny, 1931-1945
Offizier der Waffen-SS,
SS-Obersturmbannführer
(1908-1875)

Efter en kort eldgivning fångade nazityskarna med Otto
Skorzeny i spetsen Miklós, och i en rullad matta kidnappades
han ut ur riket. Via Wien hamnade han i arbets- och
koncentrationsläger i Mauthausen, 20 km öster om Linz. Hans
cell befann sig ovanför ett krematorium och bredvid låg tortyrcellerna. Dag och natt hörde han människors lidande. Han
upplevde sin egen dödsdom genom hängning som mental tortyr i
total isolering.

Otto Skorzeny, 1931-1945
Offizier der Waffen-SS,
SS-Obersturmbannführer
(1908-1875)

Innsbruck

Dachauba, koncentrationsläger
Mauthausen, koncentrationsläger
koncentrationsläger
Niederdorf
Här måste jag tillägga att många ungerska toppolitiker som ansåg att Ungern tillhörde ungrarna fördes till Mauthausens
koncentrationsläger, exempelvis hamnade Kállay Miklós ur regeringen där. I april 1945 fördes Horthys son till Innsbruck och
därifrån slutligen till Niederdorf, Schweiz. Den 4 maj 1945 blev han amerikansk fånge, och blev slutligen frisläppt i Rom.
Därefter fick han träffa sin far och mor i Tyskland och i juni 1947 utvandrade han till Brasilien och levde ett tillbakadraget liv
utan politik. År 1956, den 22 december, gifte han om sig i Edinburgh och med sin nya fru reste han till Palma de Mallorca 1974.
1976 dog hans andra fru och han flyttade till Lissabon, där han dog den 28 mars 1993. Den 4 september begravdes han i
Kenderes, Ungern, bredvid sina föräldrar.
För att förstå sambanden i släkten Horthy, blickar vi tillbaka till 1600-talet, närmare bestämd till åren 1635 och 1696.

Ferdinand II (tysk-romersk kejsare) 1619-1637
Kung av Ungern, Tjeckien 1618-1637
Katolsk religion med jesuitgrund

Urban VIII, (1623–1644), Maffeo Barberini
237, 81 Lily and Rose

Som framgår av historien hette kungen av Ungern 1635 Ferdinand II. Denne kung var katolik, djupt religiös med jesuitläran som
grund. Han var även omgiven av jesuitpräster i livet, dessa tillhör Tjurguden. Det var han som skickade adelsbrevet försett med
kungligt vapen till bröderna István och János. Det var István som nappade på möjligheten och designade familjens vapen.
Namnet István härstammar från István den Helige. Dåvarande påve var Urban VIII, under hans pontifikat föddes drottning
Christina på Stockholms slott 1626. Drottning Christina var en reinkarnation bl.a. av István den Helige/Lammet. Kungen
Ferdinand II:s vapen är en dubbelhövdad örn.

?
Horti András,
1570-

Horti Lörinc
1594-

Horti, 1545Debrecen

Horti János
1573-

Horti István. 1606Adelsbrev försett med vapen
1635 av kungen Ferdinand II.

Horti István, 1630-1689.
Evangelisk biskop/präst

Horti István.
1655-

Horti János,
1608-1663
Horti István, 1512Debrecen, gift sig med den rika
Daródzy Anna, dottern till kanslern av
Transsylvanien, Ferenc Daródzy.

Horthy Sámuel.
1777Horti László. 1706-

Horthy László.
1748-17--

Horthy László.
1779 -?

Vitéz Horthy István.
1858-1937

Vitéz Horthy István.
1830-1904
Tillhörde Szabadelvő
párt, ett liberalt parti
till 1894
Vitéz Horthy Miklós, 1868-1957
(Fjärde sonen efter Zoltán 1860, och Béla 1862)

Horthy István.
1795-1857

Vitéz Horthy István.
1830-1904
Tillhörde Szabadelvő
párt, ett liberalt parti,
till 1894

Vitéz
Horthy
István,
19041942
Horthy Sharif István,
1941Arkitekt och fysiker
Oxford Universitet
Horthy Miklós jr,
1907-1993

Horthy, Leonhard
István, 1961Dataexpert

I ett dokument ser jag vitéz Horthy Miklós stamfader i detta sammanhang, Horti från ca 1545 i Debrecen. Sedermera har
familjegrenarna spritts över hela Transsylvanien. I vissa beskrivningar ser jag att i början i 1500-talet var familjemedlemmarna
hedningar från Árpáds tid med en evangelisk religion som täckmantel. I detta fall bar inte de förstfödda sönerna familjeträdet,
och en annan släktgren skapade familjevapnet. Horti István, 1606, och ytterligare en tredje släktgren (fr.o.m. Horthy László
1779), som Horthy Miklós härstammar från, var riktiga hedningar i botten, men de doldes av ett evangeliskt täcke.
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Bild1 illustrerar kungen Ferdinand II och ärkebiskopen av Esztergom, kardinal Pázmány Péter, i ett möte ang. jesuiten som grund
för Ungerska kyrkan. Bredvid kardinalen står en kvinna som symbol för Ungern, ”Regnum Marianum” RM, samt ett lejon som
symbol för monarkin. Bild 2 och 3: djupare diskussion om den kristna maten. Kardinal Pázmány håller tre djur i sin hand, hund,
kyckling och en gris.
Ärkebiskopen av Esztergom, kardinal Pázmány
Péters personliga kardinalvapen innehåller tre
veteax i form av tre ormar som är placerade på
den blåa skölden. – Veteax är symbol för
Tjurguden, jesuiten, och ormen var då en symbol
för drottning Christina.

Ärkebiskop Pázmánys kardinalvapen,
1616-1637.

Vitéz Horthy István.
1830-1904

Vi kan sammanfatta att ärkebiskopen stödde
både tjuren/jesuiten och lammet/István.
Man kan säkerställa att Horthys familjegren,
räknad ifrån Horti István 1606 till Horti László
1706, var avsedd för Tjurguden/jesuiten.
Namnet István var alltså ett täcknamn för att
vilseleda fårflocken i Ungern att vitéz Horthy
Miklós, statschefen, representerade den Helige
István.

Vitéz Horthy Miklós,
1868-1957

Falk/örn
näsa

Vitéz Horthy István, 19041942

Horthy Miklós jr,
1907-1993

Tjur/oxe
näsa

Vitéz Kemény Simon
1884-1945

En falk/örn i en
människokropp
En tjur/oxe i en
människokropp

Bilderna på tre generationer Horthy ovan visar att de liknar varandra, och att de saknar inslag av falk/örn eller tjur/oxe. Med
andra ord: familjen Horthy tillhörde varken Tjurguden eller Falkguden. Men om vi jämför Simons utseende med Horthys (alla
tre) utseende ovan, så ser vi att Horthys familj, Horthys far, Horthy själv och bägge sönerna faktiskt liknar Simon, det finns
alltså gemensamma drag från det förflutna. Om vi utgår ifrån att Simon var en reinkarnation bl.a. av Árpád, då reinkarnerades
Árpáds söners avkomlingar i Horthys släkt.

vitéz Kemény Simon
1884-1945

Taksony, Furste ca 948-972

Vitéz Horthy Miklós intåg i Budapest med sin här. Horthy
Miklós var en reinkarnation av Fursten Taksony.

Fajsz, furste, ca 936-948

Hans död är sådd…
Álmos, furste,
ca 854-895

Árpáds intåg i Pannonia med sina magyarer, vitéz Kemény Simon,
en reinkarnation bl.a. av Árpád

Zolta, furste, 907-936

…i väntan på skördetiden!.
Ügyek, fältherre/
khan,
ca 779-854
Horti István, 1512Från Debrecen, gifte
sig med den rika
Daródzy Anna, dotter till kanslern av
Transsylvanien,
Ferenc Daródzy.

Géza, 972-997
Storfurste, mördad 997

Vajk, arvinge ca 985-997
Tibor E., 1958-1971
Mördad 997
Mördad 1971 som 12En reinkarnation av bl.a. Hunor,
åring
Tutankhamon, David, Josef jr
och Attila; mördad som 12åring. Vajk betyder hjälte.

Ügyek, fältherre
779-854

Árpád, Furste, ca 850-907
Storfurste, 895-907
Grundare av UNGERN
(845-907)

Kemény Géza, 1923-1945

Álmos, furste,
ca 854-895

Vitéz Kemény Simon
1884-1945

En illustration av Álmos. På
Álmos riddarhjälm vilar en
Turulfågel. Bakom Turul svävar
en halvmåne och i halvmånen
befinner sig solen.
Halvmånen är en kvinnlig
symbol, solen en manlig, och
halvmånen ihop med solen
ovan, på riddarhjälmen, är
hybrid/jungfru.
Se Emeses
dröm, länken Magyar i dunkel,
sidorna 33-23.

Emese var Álmos mor. I drömmen såg hon slutet av dynastin och
kristendomen, då var hon havande med just Álmos..

Árpád, furste, ca 850-907,
storfurste, 895-907.
Grundare av UNGERN
(845-907)

Zolta, furste
907-936

Fajsz, furste,
ca 936-948

Taksony, furste
ca 948-972

En tusenårig dokumentation om furstendömet i Ungern under hedningarnas tid, mitt under den kristna religionen i Europa.
Ungerns urgamla emblem var, är och kommer att förbli Turul.

Lejonet är
symbol för
solen, en
manlig
symbol

Transsylvaniens vapen

Månen är en
kvinnlig
symbol,
jungfru, i detta
sammanhang
Ormen/Lammet

Transsylvaniens vapen

X
X
Ärkebiskopen och kardinalen Erdös blå-gula vapen under
påvarna Johannes Paulus II och Benedictus XVI. Vapnet
illustrerar Lejonet Tibor E:s. födelse i Linköping 1958, solen
är hans symbol. Han mördades 1971. Lammet, Christer R,
ersatte honom. Det syns tydligt att månen är större än solen.
Vapnet illustrerar även Esztergom, där Lejonet Vajk föddes.

Dopceremoni år 997. En teater. Den hedniske polacken
István döps om till kristendomen, för att alla skulle tro att
han var Vajk. Biskopen St Adalbert skötte ceremonin. Hans
biskopsstav består av ett lamm som visar att det är Lammet
som döps om till kristen själ. Även Istváns svärd syns
tydligt. En symbolisk orm slingrar sig runt svärdet.

Kardinal Erdö Péter med sin
ärkebiskopsstav som visar jesuiten

Ärkebiskopen och kardinalen Erdös blå-gula vapen under
påven Franciskus. Inte bara vapnet ändrades, även Lammet
petades bort och ersattes av Tjuren, jesuiten, i stället för
Christer R. Man kan se att jesuiten är solen och större än
månen.

Kröningsceremoni. István kröntes till kung på julaftonen, natten till den 25
december år 1000. Därmed började Jesus Kristus 1000-åriga rike. Biskop
Asztrik skötte kröningen. Biskopens stav består av en orm, det syns tydlig
ovan. Hans biskopsstav finns idag bevarad i staden Kalocsa i Ungern. På
julaftonen föddes Lejonet Vajk, men eftersom han blev mördad kröntes ormen
István till kung. Man kan säga: raka rör i den mörka medeltiden.

Kardinal Erdö Péter med sin ärkebiskopsstav, som
visar en dubbelhövdad orm i form av en lilja

Under fursten Taksonys regeringstid var ungrarna fortfarande ganska starka. Ett säkert exempel är att Taksony år 947 var i
Italien med en stor armé, och nådde till Otranto. Den italienske kungen, Berengar II, kunde bara "med mycket pengar" övertala
Taksony att återvända till Ungern. Det finns olika versioner om Taksony som regent och om dåvarande Ungerns ställning i
Europa enligt Liutprand av Cremona, som var en italiensk historieskrivare under 900-talet. Han levde hos den tyske kungen,
sedermera kejsaren Otto I, som 962 utnämnde honom till biskop av Cremona.

I Ottos hov skrev han 958–962 en allmän historia i 6 böcker med titeln Antapodosis (vedergällning), i vilka han gav luft åt sitt hat
mot Berengar, Willa och sina övriga fender. Han skriver också positivt om Taksony och ungrarna. En som hade kontroll på
ungrarna var kejsaren Konstantin VII. Från hans uppteckningar vet vi säkert att omkring 950 var Fajsz storfurste, och hans son
Taksony följde i sin fars fotspår som ungrarnas och Ungerns försvarare. För Taksony hade i första hand problem med Tyskland och
tyskarna, han stred mot Otto I med Konrad och Ludolf år 954. Den sista gången Taksony återvände till Tyskland för att strida var
under ledning av Lehel, Bulcsú, Botond och Sur, men 955 led dessa ett nederlag vid Augsburg. Den ungerska armén kom aldrig
längre västerut, men den fortsatte att strida söderut, mot Konstantinopel. Denna stad angreps under ledning av Taksony, men 958
förlorade denne även här. År 961 led de nederlag även i Thrakien. Man måste komma ihåg att kristendomen då hade en mycket
stark medvind, den var emot Taksony och Ungern, samt att de kristna utlänningar, så kallad missionärer, började arbeta i Ungern
mot hedendomen. Så Taksony hade ingen lätt uppgift att sköta sitt uppdrag som landets överhuvud. Samtidigt närmade sig tiden för
Vajks födelse i Esztergom. Konstantin VII och Otto I (en reinkarnation av Tjurguden) var mycket intresserade av ungrarna och
deras nära framtid i väntan på ”Messias” återfödelse.
I en liknande situation befann sig vitéz Horthy Miklós på 30-40-talen, just mot nazityskland, där Gustav Hitler var kansler. (En
reinkarnation bl.a. av Izates II/Lammet och Stefan/István) i väntan på ”Messias” återfödelse. På den tiden kallade sig nazismen för
de nya kristna och hade medvind i sin politik världen över. För Gustav Hitler var judar den värsta fienden, det beskrev han bl.a. i sin
bok ”Mein Kampf” i sin yngre brors Adolfs namn. Se länken Den fjärde pyramiden som försvann, sidorna 33-36.

I en ölhall i München den 13 augusti 1920 skissade Gustav Hitler på sin dom över judarna för att säkra sin nästa återfödelse i Ungern. Skissen
undertecknade han själv (den 4 juni 1920 var redan Ungern delat). Han var Adolfs äldre broder, familjen Hitler levde i början i Österrike, och
var en judisk familj, Modern dog i bröstkancer och fick hjälp av en judisk läkare. Adolf själv kallade sig för ”Vargen”, och Vargen var
Benjamin, alltså var Adolf en reinkarnation av Benjamin. Benjamins stam och Juda stam tillsammans grundade ”Kungariket Juda”, och därför
kallades benjamiter även judar. Adolf mördades ca 1936 på order av Gustav. Se länken Den fjärde pyramiden som försvann, sidorna 28-30.

Taksony, furste , ca 948-972

Otto I, 962-973, Otto den store
Örnen syns till höger på hans högra bröst, duvan på regentspirans topp

Géza som kristen enligt
bildkrönika i Wien

Géza, furste. 972-997.
Det sista hedniska statsöverhuvudet som störtades via en
blodig kupp av bl.a. påvestolen och Tyskland.
Géza urförde sitt uppdrag som furste enligt
Álmos/Árpáds ed, som samtidigt var grundlag för
nationen.

Otto III, tysk-romersk kejsare, 996-1002
Från hans tron sticker ett ormhuvud ut på var sin sida, han sitter på
ormen. (En snabb reinkarnation av Otto I)
Duvan syns tydligt på hans regentspiras topp enligt Jordanfloden

Det är uppenbart att de på den tiden, kring år tusen, väntade på Messias återfödelse. De visste att det skulle ske just i Ungern som
fortfarande var en hednisk, sammanhållen nation. Géza själv gick aldrig över kristendomen, men i början av sin regeringstid
skapade han fred med Otto I. Tyskarna missbrukade fredöverenskommelsen och började sända mängder av kristna missionärer till
Ungern för att sprida kristendomen även där. Så småningom blev det för mycket för Géza och hans regering och de började rensa
bland kristna missionärer. Därför skrev de kristna missionärerna att Gézas händer var blodiga. Frågan är: fanns på den tiden
kungar och påvar utan blodiga händer? Observera att det inte finns någon dokumentation att Géza skulle ha övergått till
kristendomen. Inte ens något testamente upprättades i vilket kristendomen skulle finnas enligt Gézas beslut.

Istváns kröning, förmodligen i Székesfehérvár, den 25
december 1000.

Otto III:s kröning i Aachen, den 25 december 983. Den 21 maj 996
kröntes han till tysk-romersk kejsare av påven Gregorius V i Rom.

I Uppenbarelseboken står det klart och tydligt att Kristus tusenårsrike skulle börja år 1000 och inte år 883 eller 996. År 1000
den 25 december kröntes István till kung, och därmed började Kristus tusenåriga rike, Regnum Marianum, i Ungern
Máriaország/Regnum Marianum, med andra ord: Ormens/Lammets kungarike.
År 985, den 25 december, föddes Vajk i Esztergom, fursten Gézas arvinge. Varken Otto III:s eller Istváns födelsedatum är kända
i krönikorna från tretton- och femtonhundratalet. Den polske historikern Dlugoss skrev att fursten Géza hade två fruar, den första
Sarolta, dotter till Gyula. Den andra var Adelheid, syster till kung Mieszko I i Polen. Dluggos la till att den sistnämnda födde
István åt Géza. Därför var det nödvändigt med påvestolens och familjen Crescentis stöd för att genom en blodig kupp slå ned
Géza och hans imperium, döda bl.a. Géza, Sarolt och Vajk och ersätta Vajk med István med Vajks identitet. Se länken Magyar i
dunkel, sidorna 47-48 och 32-33.

Otto III kröntes till kung av Tyskland den 25
december 983 i Aachen, som treåring. På detta
datum, den 25 december föddes Vajk två år senare i
Esztergom. Han skulle ha krönts till konung av
Tyskland 17 år senare, alltså år 1000, för att erhålla
titeln: ”Kristus tusenårsrike”, och kalla sig för
Regnum Marianum.

På detta sigill finns följande text: ”Romanorum Imperator
Augustus Otto ex Deo gratia. – Otto av Guds nåd är romarnas
majestätiske kejsare.

Otto I framför Kristus (Tjuren Jesus Beelsebub), på knä ber hela familjen, alltså
också sonen Otto II och hustrun.

Påven Gregorius V krönte Otto III till tysk-romersk kejsare
den 21 maj 996 i Rom. Påvens vapen symboliserar tjuren
Jesus Beelsebub, och den 21 maj är i Oxens tecken.
Påven var Otto III:s kusin, och det viktigaste verktyget för
den tyske kejsaren. - Tjuren Jesus Beelsebubs påve.
Kröntes vid fel tidpunkt, förlorade ”Kristus” tusenåriga rike.

Otto II (tysk-romersk kejsare), 961-983
- vit duva vid högerhanden -

Påven Johannes XVI gjorde István till kung i Ungern 997 via
en blodig kupp mot Géza, och störtade hela hans furstendöme
med hjälp av tyskar och polacker. Sedan kröntes István i rätt tid
till konung av Ungern, år 1000..
Påven Johannes XVI var den superrika och mäktiga familjen
Crescentis viktigaste verktyg. – Lammet Jesus påve.
Kröntes vid rätt tidpunkt, vann ”Kristus” tusenåriga rike.

Sarolt(a)
Hustru nr 1

Adelheid
Hustru nr 2

Hednisk kvinna

Kristen kvinna

Vajk, hedning
Född i Esztergom, Ungern
Ca 985

Listan över huset Árpád hittade jag i ett
bibliotek i Újpest, i Ungern i mitten av 1995.
Géza beskrevs som ovan.
Hade två hustrur, dels Sarolta, dotter till
Gyula, dels Adelheid, polsk prinsessa, (syster
till kung Mieszko I.
Det finns ingen dokumentation om Adelheid
som hustru, men att Géza och hon kände
varandra är ett faktum

Stefan, kristen
Född i Poznan, Polen,
Ca.975

Kungen Mieszko I (964-992) och dennes övergång till kristendomen år 966. Bilderna illustrerar att den polske kungen
blev kristen år 966, därmed var Polens medlemskap i den kristna kyrkan ett faktum. Detta hände under påven Johannes
XIII:s pontifikat 965-972.

Den kristna kungen Mieszko I. Bilderna illustrerar en riktig, kristen kung. Under Påven Benedictus VII pontifikat (974-983)
föddes István av kungens syster Adelheid i Poznan i Polen ca 975 och under Johannes XV pontifikat (984-996) blev Polen ett
påvligt patrimonium. Mieszko I regerade över Polen samtidigt som Géza regerade över Ungern. Motsvarande dokumentation
om Géza och övergången till kristendomen saknas.
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Álmos på sin bruna häst utanför Kiev

2
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Árpád på sin vita häst i Pannonia
Symboliskt kopplad till
Uppenbarelseboken, 6:2.

Géza på sin vita häst
symboliskt kopplad till
Uppenbarelseboken, 6:2.

Blodsförbundet bestod av en ed uppdelad i sex olika delar eller
paragrafer. Man kan jämföra den med en grundlag. Jag har grundligt
läst och studerat hela texten från del 1 till del 6. Texterna är väl
genomtänkta och visar framtidsinriktningen för Álmos och magyarerna,
samt senare för Ungern som en hednisk och fri nation. Bl.a. ska man
välja ledare från Álmos/Árpáds avkomlingar så länge de lever. Alla
tillgångar som anskaffas, ska delas bland folket. Den som blir illojal
och förrädare bland avkomlingarna, dennes blod ska rinna såsom blodet
rann i bägaren när eden svors för Álmos/Árpád. Om någon av
avkomlingarna skulle överträda eden, som svurits inför Álmos/Árpád,
ska över denne en evig förbannelse råda. Slutligen, om någon inte vill
delta vid riksmötet, ska kroppen delas i två delar. Det fanns ingen orsak
att anamma den kristna religionen.
Varje nation hade sin egen grundlag, Tyskland hade sin och även Ungern hade sin på den tiden. Géza som Ungerns furste följde
sin egen lag i form av en ed, och följde varken påvestolens eller tysklands kristna grundlagar och värderingar. Géza hade ingen
anledning att bryta lagen eller eden. Bild tre illustrerar att Géza red på en vit häst på en smal stig och framför honom kastade sig
en kristen tysk missionär. Om Taksony och Géza skulle ha brutit eden, då skulle inte de kristna missionärerna kunnat verka inne i
Ungern, Taksony och Géza skulle själva ha skött kristendomen. Exempelvis Tyskland och Polen var redan kristna nationer, men
inga kristna missionärer verkade där. Om Taksony och Géza skulle ha gått över till kristendomen, skulle dokument finnas kvar
och styrka övergången till kristendomen. Missionärer skulle inte ha verkat i Ungern då, liksom då Mieszko konverterat till
kristendomen år 966 och därefter inga kristna missionärer fanns i Polen. Géza var medveten om Vajks födelse, och hade tillräcklig
mycket kunskap för att hantera situationen utan de kristnas inblandning i sitt privata liv. Enligt uppteckningar dog Árpád 907 och
Géza mördads 997. Inte ens 100 år hade gått, hur skulle Géza kunnat bryta eden efter så kort tid? Var finns bevis på att Géza
konverterade till kristendomen?!

1187-1202
Anonym –
Adorján, biskop av Transsylvanien

Konung Béla III
1172-1196

1187-1202
Adorján prépost av Buda
Adorján, kunglig kansler

Ungersk historia. Den förste som skrev den ungerska historien var Anonym, ca 200-300 år efter att den hedniska kulturen genom
en blodig kupp blixtsnabbt tillintetgjorts av den kristna alliansen som bestod bl.a. av påvestolen, Polen och Tyskland. Sedermera
kom det fram att Anonym var Adorján, prépost av Buda och kunglig kansler mellan år ca 1183-87. Därefter var han biskop av
Transsylvanien. Sedan han blev biskop av Transsylvanien uppstod rader av problem, bland annat ekonomiska, vilka även var
kända för påvarna, bl.a. Celestinus III, 1191-1198 (Giacinto Bobone Orsini 177,14 From Cattle Country), och Innocentius
III, 1198–1216 (Lotario dei Conti di Segni 178,15, Designated Count). Då negativa budskap når påvestolen, bör de vara ganska
problematiska, men påvestolen gav Adorján rätt. Vi vet inte så mycket om honom. Vi vet inte när han dog, den näste biskopen
av Transsylvanien vid namn Vilmos tillträdde 1204, då fanns han inte. Vilken information han hade till förfogande för att skriva
historien är det ingen som känner till, men han hade säkert viktiga källor. Han var den förste, utan tvekan. Det första
altenativet.

Anonym, krönikör, historieskrivare. Jakten på den okände historikern sysselsätter många intellektuella och kunniga personer
både i och utanför Ungern. Senaste rön är att krönikören anonymt verkade under kung László IV, 1272-1290. Han kröntes den 3
september 1272 till konung, och verket tidsbestämdes till år 1279. Det andra alternativet.

Krönikörens inledning, den första sidan av berättelsen om den ungerska historien börjar med en stor bokstav, ”P”. Det är det
tredje namnet för författaren. P dictus magister, kallades för mästare. Detta P är initiativtagarens presentation, som består av en
rad tecken och symboler. När vi ser den första sidan, fastnar vi direkt för bokstaven P. Låt oss först analysera detta mystiska P,
som redan avslöjar allt i samband med historien.

Baja

I mitten av bokstaven P syns ”7” (sju) i form av ett ”V”, och ovanför det hänger en halvmåne. På var sin sida om V slingrar sig
två långa ormar också i form av V. V=Viktoriatecken. Halvmånen i detta sammanhang är en kvinnlig symbol,
Jungfrun/Ormen/Lammet. Vid var sin sida om örnen Turul återfinns solen och halvmånen i Transsylvaniens vapen. Den sittande
ärkebiskopens, kardinalen Erdö Peters personliga vapen visar också solen och halvmånen. Se vidare länken Månens besökare,
sidorna 61-86 och 90-93. Ormen syns tydligt på påven Nicolaus III:s vapen (1277–1280, 190,27, Composite Rose), på ett gult fält,
under en 5-uddig stjärna i form av en röd ros, som är symbol för Venus. Ormen förekommer också i staden Bajas stadsvapen.
Talet 7 kopplas bland annat till Uppenbarelseboken, de 7 (sju) inseglen, där finns en segrare, hunnernas 7 stammar, ungrarnas 7
stammar och de 7 (sju) hedniska furstarna Álmos, Árpád, Zolta, Fajsz, Taksony och Géza, (Gézas riktiga arvinge, Vajk, raderades
bort) och som den 7:e smugglades polacken István in av påvestolen (Johannes XVI) i stället för Vajk via en blodig statskupp.
Ungrarna tillägger att talet 7 i form av ett V är en urgammal symbol.
Denne mästare använder också numerologi i viktiga avsnitt av historien, exempelvis skriver Anonym att Attila anlände till
Pannonia år 451, 4+5+1=10, 1+0 = 1, Álmos lämnade Skytien år 884, 8+8+4=20, 2+0 =- 2, Árpád började år 903 med
”Landövertagande”, Honfoglalás av Pannonien, 9+0+3=12, 2+1=3. Trean sammanfaller bl.a. med den ”Helige Anden, även kallad
för Frälsaren, som också har en duva som symbol (Treenigheten).
1, Attila var en reinkarnation bl.a av David/Josef jr som korsfästes i Jerusalem. 2, Ámos lämnade Skytien enligt sin mor Emeses
dröm; och 3, Árpád var den som grundade Ungern i Pannonien. Gézas riktiga arvinge var Vajk, som var en reinkarnation bl.a. av
Attila. Genom Stefan den helige uppenbarade sig den Heliga Ande i Esztergom.
Anonym avslutar sin beskrivning med att skriva positivt om hedningarna. Bland annat tog furstarna Zolta, Taksony och Géza
emot gäster från världens alla hörn med dyrbara presenter. Han skrev ingenting om hur hedningen Géza gick över till
kristendomen. Det korta kristna inslaget sammanfattade han mycket kort: ”En man vid namn Tanuzaba levde med sin fru från
Taksonys tid till den Helige Istváns dagar. István den Helige förkunnade Livets ord och döpte ungrarna. Då framträdde denne man
Tanuzaba med sin fru som hedningar, och lät sig båda begravas levande i Abád-rév för att slippa leva tillsammans med Kristus i
evighet. Men hans son Örkénd som kristen lever tillsammans med Kristus ett evigt liv.”
Denne Anonym var en mycket intelligent och kunnig person, som visste att en hednisk nation med tusentals års hednisk kultur och
vanor inte går över till kristendomen på så kort tid. Han nämner inte namnet ”Vajk” alls, utan han hänvisar direkt till Stefan den
Helige. Däremot finns tydligt i hans bokstav P identitetsbytet mellan Vajk och Stefan och kuppen mot fursten Géza. Vajk hade
solen som symbol, medan István symboliseras av månen.

1279

1279

Nicolaus III, (1277–1280), Giovanni Gaetano Orsini 190, 27. Composite Rose

Biskop Filippi av Fermo,
Nuntie/sändebud i slottet
Buda hos konung László,
Den 23 mars 1279

Orm

Vädurtecken

Orm

Biskop Filippi av Fermo,
Nuntie/sändebud i slottet
Buda hos konung László,
Den 23 mars 1279

Vädurtecken

Påven Nicolaus III:s sändebud till
Ungern
Biskop Filippi av Fermo, nuntie hos kungen i slottet
Buda den 23 mars 1279. Enligt uppteckningar rådde
fortfarande kaos i Ungern, och en total övergång till
kristendomen saknades fortfarande, även under
kungen Lászlós regeringstid. Plötsligt dyker påvens
sändebud upp hos kungen. I bildkrönikan illustreras
hans besök hos kungen och i Ungern i form av ett
stearinljus, i vilket Ormen återspeglas. Detta betyder
att i slutändan ska Ungerns historia klarläggas.
Varför besökte påvens sändebud kungen i Buda just
på våren 1279?
Bildkrönika i Wien. I bokstaven N som i
Nicolaus rider nuntien på en vit häst till
kungen i Vädurens tecken

Kung László tar emot påvens
sändebud på sitt slott i Buda

Enligt professor Süpek Ottó avslutade Anonym sitt skrivande år 1279. Detta hittar man dolt i bokstaven ”P”, som också
innehåller arabiska siffror från 1 till 9. Påven Nicolaus III visste när Anonym blev klar med sitt verk om Ungerns historia, och
sände biskopen Filippi till kungen i Buda, för att hämta Gesta Hungarorum, antingen originalet eller en kopia, eftersom
Vatikanen inte kan vara utan den ungerska historian som stödjer kristendomen. Det kan också vara så påven själv tog initiativet
till att skriva Gesta Hungarorum via kungen. Ungrarnas analys på en högre kunskapsnivå visar att Anonym skrev sitt verk under
kung László IV:s (Ladislaus) regeringstid.

Biskopssätet i Fermo

Staden Fermos vapen

Biskopssätet i Fermo

Biskop Filippi besökte Buda den 23 mars 1279.
Enligt numeorogi 23, 2+3=5, och femman sammanfaller med den 5-uddiga stjärnan som
ovan. 1279= 1+2+7+9=19 - 1+9=10, 1+0=1. 1, alltså den första, sammanfaller med
ormen ovan, och mars månad är årets 3:e månad.

Staden Fermos vapen

Staden Fermos vapen. Ur kronan sträcker
sig en hand och i handen finns ett rött äpple.
Äpplet är Ormens symbol, bl.a. religion och
kunskap.

Anonyms P i det fördolda kan alltså
betyda beställaren av Gesta Hungarorum.

Staden Fermos vapen. Ur kronan sträcker
sig en hand och i handen finns ett rött äpple.
Äpplet är Ormens symbol, bl.a. religion och
kunskap. Under kronan befinner sig några
halvmånar i olika positioner. Halvmånen är
också Ormens/Jungfruns symbol

Dessa ledtrådar kan betyda att påven själv var beställaren av den första ungerska historiska sammanställningen. Varför? Jo,
Ungern bildar delvis grund till kristendomen, men någon riktigt officiell bekräftelse att Ungern skulle tillhöra kristendomen, dvs.
den romerska, katolska kyrkan, fanns inte. Det var känt att kungen i Buda, László IV, var hednisk, av kumansk härstamning, och
kristendomen hade en svag ställning i Ungern då. Han skilde sig från sin kristna hustru och därefter levde han ihop med en
hednisk kvinna. Under hans regeringstid hade kumaner ett starkt inflytande på politiken. Påven Nicolaus III var en utomordentlig
och listig politiker, och såvitt jag förstår, beställde han historieboken indirekt, via sina kontakter med prästerskapet i Ungern. På
det viset rekryterades författaren till Gesta Hungarorum med eller utan kung László IV:s inflytande. I början var det påven själv
som ville resa till Buda för att träffa kungen, men den inhemska situationen hindrade honom från att resa i väg. I stället sände han
biskopen Filippi till den ungerska kungen.
Relationen mellan kungen och biskopen var mycket dålig. Biskopen hotade med kyrkans bannlysning av kungen. Kungen tog i
början mot biskopen med öppna armar och trodde att biskopen kom för att förstärka hans kungliga ställning, men biskopen krävde
de hedniska kumanernas övergång till kristendomen. I historieboken som Anonym skrev har kristendomen en mycket svag
ställning, vilket återspeglade situationen under kung László IV:s regeringstid. Under sommaren 1279 började biskopen med tvång
och lag kräva de hedniska kumanernas övergång till kristendomen, men kungen vägrade fullgöra biskopens beslut. Förmodligen
läste han då originalet eller kopian av Gesta Hungarorum. För biskopen var avslutningen viktigast. Där står ingenstans att Ungerns
furste Géza officiellt konverterat till kristendomen, vilket till exempel finns dokumenterat om Polens och Bulgariens övergång till
kristen religion, via respektive kungar. Den 14 september 1279 var synoden i Buda var så häftig att kungen och biskopen skildes
åt i vrede. I oktober presenterade biskopen Filippi en påvlig banlysning av kungen och kastade ut honom ur kyrkan, En sådan
påvlig bannlysning skulle kosta den kungliga tronen för kungen. I januari 1280 gav kungen order att arrestera biskopen och
fängslade honom. Påven Nicolaus III hotade i ett skarpt brev László IV. Den ungerska överklassen tog hand om kungen och
kumanerna frisläppte biskopen. Därefter tvingade biskopen kungen att svära en ny ed, som medförde att kumanerna gjorde uppror
mot kungen. Kungen svarade med att slå ned dem. På detta sätt kunde påven utveckla kristendomen i Ungern, alltså med våld.
Efter att han lyckats vända situationen i Ungern lämnade biskop Filippi Buda och återvände till Rom, till påven. Den 22 augusti
1280 dog påven Nicolaus III. Påvens pontifikat varade i 2 år, 8 månader och 28 dagar, 1277-1280. Under tiden skrev Anonym
Gesta Hungarorum. Kanske man frågar sig om det var rätt tidpunkt? Med facit i hand är svaret ja, det var rätt tid att skriva boken.
Även i dagens läge ser man en mycket stark István den Helige som kristen och katolik i ungersk historia via påvemakten. István
den Helige är nr 1 i Ungern, så påven Nicolaus III’s vilja blev verklighet.
En annan intressant uppgift kan man notera. Påvens fader var personligen vän med St. Franciskus av Assisi och påven anslöt sig
till Franciskanerorden. Se mer om detta i länken Översteprästen Kajafas testamente, sidorna 59, 62, 91-93.
Det finns ytterligare ett mycket intressant inslag om denne påve Nicolaus III i Dantes verk. I dödsriket såg Dante honom brinna
som Simonis syndare tillsammans med de andra. Simoni är ett ord härlett från Simon Magus som enligt Apg 8:9-24 försökte köpa
Den Helige Ande för pengar. Frågan är vem Den Helige Ande är? Den är en kvinnlig symbol, (duva) och i detta sammanhang är
Jungfrun/Ormen också en Helig Ande och påven Nicolaus III medverkade till att denna Orm/Jungfru under namnet István blev nr.
1 i Ungern. Det verkar konstigt, eftersom påven Nicolaus III hjälpte till med våld och terror så István blev upphöjd till skyarna i
Ungern.
Kort sammanfattning i detta fall. Alternativ I. Anonym kunde vara Kung Béla III:s kansler och senare ärkebiskop av
Transsylvanien vid namn Adorján. Alternativ II. Att Anonym skrev Gesta Hungarorum under kung László IV:s regeringstid.
mellan 1277-1279. Detta är det starkaste alternativet, men vem Anonym var kom aldrig fram i ljuset.

Kézai Simon
Gesta Hunnorum et Hungarorum
Bihar

Dunakeszi

Kézai Simon, krönikör, 1282-1283

Kézai Simon är Ungerns mest berömda krönikör i samband
med historien om Ungern. Hans härkomst är okänd. Hans
namn får somliga att tro att han härstammade från Bihar
eller från Dunakeszi. Han skrev historien om Ungern under
kung László IV:s regeringstid. Han var präst i det kungliga
hovet.

Konung László IV
1272-1290

Hans krönika består till en del av anonyma inslag:
italienska, tyska och franska utspridda historiebeskrivningar
om Ungern. Han hänvisade också till Bibeln.
Hans krönika börjar med berättelsen om Babels torn, efter
syndafloden med Noa och dennes tre söner. Han tar
uppgifter från Bibeln och i samband med återblickandet till
den tiden lyfter han fram Menrot den store som var
stamfader för Hunner och Magyarer.
i det forna Persien. Han nämner också att Menrot
hade flera söner och döttrar, vilka blev kvar i
Persien, där de hade fortplantat sig.
Hunner och Magyarer hamnade sedermera i
Skytien.

Konung László IV
1272-1290

Han beskriver ganska ingående Skytiens geografiska läge och klimat, samt nämner vita hunner (vi vet ju att i olika klimat får
huden olika färg). Vidare berättar han om hunnernas, som bestod av 108 stammar, intåg i Europa, Pannonia. Han berättar om
bröderna Attila och Buda, samt om hela historien om hunnerna, till begravningen av Attila. Han berättar också om Attilas möte
med påven Leo I. Han skrev inte om den verkliga orsaken till att Attila lät påven leva vidare (påvens överenskommelse med
Attila), i stället en saga om en uppenbarelse ovanför Rom. Se länken Magyar i dunkel, sidorna 27-28.
Efter Attilas död föll hunnernas rike samman och de lämnade Europa. Enligt Dengiziks söner Eds och Edeméns avkomlingar
kallas idag befolkningen för ”Székely” i Transsylvanien. Se länken Magyar i dunkel, sidorna 23-26.
Hunnerna började försvinna och i stället växte ungrarna, magyarerna, fram ganska snabbt i befolkningen i Skytien. (Bl.a. via
äktenskap och återfödelse).
I Rom visste påvestolen att nu var det framtiden som gällde och i första hand gällde det ungrarna som fortfarande var hedningar.
Hedendomen var fortfarande en katastrof för kristendomens centrum i Rom, men överenskommelsen måste följas enligt påven
Leo I och Attila.

År 452 mötte Attila påven Leo I, hans mål var att
tillintetgöra påvestolen för alltid. Enligt en
överenskommelse lovade påven bl.a. att påvestolen inte
kommer att jaga, fölfölja och döda Attilas avkomlingar i
framtiden. Låt oss titta lite närmare på tiden efter
överenskommelsen, fram till ungrarnas, Árpáds intåg i
Pannonia.

Hunnerkonungen Attila
445-453 e.v.t.
Solkungen

Påven Leo den store
440-460 e.v.t.

Påven Agatho, 678-681

Batbaján–Bezmér, fältherre/khan, ca 665-690
Den äldste sonen till Kovrat
Enligt uppgift och vissa anteckningar sände påven Agatho under sitt pontifikat ett sändebud till Skytien, till ungrarna. Målet för
påven var att förmå ungrarna att lämna hedendomen bakom sig och stödja kristendomen ända fram till ändens tid. Ungrarna hade
då förmodligen sin fältherre Batbaján-Bezmér, som vänligt tog emot påvens sändebud. Han förklarade för sändebudet att
ungrarna inte hade några planer att göra detta, som hedningar ville de veta om sanning och verklighet, hålla sig till naturen. I
kristendomen saknas grund och verklighet, så sändebudet fick vända om och lämna Skytien utan att nå sitt mål.

Påven Zacharias, 741-752

Emnetzur, fältherre/khan, ca 749-779
Son till Balkor

Sändebud nr. 2. Påven Zacharias sände under sitt pontifikat sitt sändebud till Skytien, till ungrarna. Påven själv skrev sitt budskap
till ungrarna under den Helige Andens, den vita duvans inspiration, som illustrationen visar. Bakom honom syns ett triadkors (tre
Messiasgestalter) och hela påvens budskap sammanfattas i ett hjärta, som skulle gälla såväl ungrarna i Skytien som ungrarna i
ändens tid. I budskapet stod bl.a. att Kristendomen var den enda religion som ungrarna skulle ta emot, inspirerade av den Helige
Ande/Duvan. - Ungrarnas khan Emnetzur skickade tillbaka sändebudet till Rom med ungefär samma svar som det tidigare
sändebudet fått från hedningarna. För Rom var det livsviktigt att ungrarna konverterade till kristendomen.
Genom att ge sitt bifall till den siste merovingiske kungens, Childerik III:s, avsättning och Pippin den lilles uppstigande på tronen
lade han grunden till frankiska rikets och frankiska kyrkans nära förbindelse med Rom, en förbindelse, som sedermera blev av så
stor betydelse för påvekyrkan. (Påven var av grekisk börd liksom påven Gregorius III.)

Emeses dröm

Emeses dröm

Álmos, furste, ca 854-895
Son till Ügyek
Det tredje sändebudet. Påven Hadrianus II var en mycket beslutsam påve, som hade bestämt sig att Ungern måste sättas på
korsets väg, men utan våld och terror. Rikets ledare måste själv med stöd av sin befolkning ta ut riktningen till korset. Den nya
fursten hette då Álmos och till honom sände påvestolen sitt sista budskap, att hedningarna skall bära korset till ändens tid.
Påvestolen fick reda på att Ámos hedningar, magyarerna, höll på att lämna Skytien och siktet var inställt på att återvända till
Pannonia. Även den här gången hade påven otur, eftersom Álmos kanske var den hårdaste motståndare som påvens sändebud
träffat. Under Álmos tid återinfördes ”blodsförbundet” och den hedniska kulturen blev ännu hårdare. Grunden till den var Álmos
mor Emeses dröm, där hon fick se att fienden redan stod på tröskeln. På det viset fick påvens sändebud återvända utan att ha
kunnat starta någon dialog med ungrarna i samband med övergång från hedendom till kristendom.

Påven Hadrianus II, 867-872

Påvestolen försökte hålla påven Leo den stores löfte till Attila, så påvestolen försökte åtminstone skapa en dialog med den
ungerska, hedniska kulturen som var känd över hela världen. Se länken Magyar i dunkel, sidorna 29- 51 och 67-70.

Påven Agatho, 678-681
En bekymrad påve

Påven Zacharias, 741-752

En bekymrad påve

Påven Hadrianus II, 867-872
En uppmuntrad påve

Oavsett vad världen kallade Attila för, försökte ändå dessa tre påvar hålla Leo I:s löfte till hunnerkungen, solkungen Attila.
Tillbaka till Kézais krönika, i vilken han fortsätter att beskriva magyarernas återkomst till Pannonia med Árpád som furste. Kézai
beskriver ungrarnas vandring till Pannonia som skedde bl.a. via de vita kumanernas rike, en stad vid namn Kió. Utanför staden
flyter floden Ung och vid denna flod stannar ungrarna en kortare tid. Där bygger de en borg, och sedan dess kallar västvärlden
Árpáds folk för hungarer/ungrare efter floden Ung, skriver Kézai. De bygger ytterligare sex borgar, sammanlagt bygger alltså
Árpáds folk sju/7 borgar under den korta vistelsen vid floden Ung. Árpáds magyarer är fortfarande hedningar.
St. Istváns födelse enligt Kézai.
”I Herrens niohundrasextiosjunde födelseår avlade fursten Géza St. István, när Guds röst i förväg klandrade Géza blev
István till.” – Den här inledningen om Istváns födelse påminner mig mycket starkt födelsen i Betlehem i samband med
timmermannen Josef, exempelvis inledningen av Matteusevangeliet. Vad jag förstår läste Kézai Simon även teologi, och på det
viset blev han präst vid hovet under kung László IV regeringstid.
Om vi analyserar Kézais inledning ovan, märker vi egendomliga saker. Fursten Gézas arvinge Vajk nämn inte alls, inte heller hans
hustru Sarolta och hela inledningen låter som en presentation av Lammet/Jesus återfödelse enligt forna evangelier bl.a. av
Matteus. Före födelsen var Ungern hedniskt och efter födelsen kristen, sådant kan bara ske på pappret. För påvestolen var alltså
en övergång till kristendomen viktig, även påvestolen visste att återfödelsen av Messias kommer att ske i Ungern. Eftersom den
världsliga Messias (David/Josef jr) inte var kristen, (kristendomen fanns inte då), är det naturligt att hans återfödelse med namnet
Vajk skedde i dåvarande Ungern.
Inte heller Kézai beskriver hur övergången från hedendom till kristendom skedde, vem som var initiativtagare, och hur folket
(flera miljoner) som helt och hållet var hedningar reagerade på den nya religionen. Vi vet att hedendomens övergång till
kristendomen tog minst 200 år i Tyskland, cirka 50-70 år i England, men det gick faktiskt lite fortare i Bulgarien och Polen.
Att Ungern var ett hedniskt rike under Gézas regeringstid var säkert en katastrof för påvestolen och kristendomen, på grund av att
den som korsfästes i Jerusalem återföddes som Vajk just i Ungern och blev Gézas lagliga efterträdare på tronen. Han skulle ha
varit den sjunde fursten. Kézai satte medvetet in István i Gézas familj i stället för Vajk. – I vems intresse var det att skriva en
krönika till, nästan samtidigt? Förmodligen var det påven Martin IV som ville ha ett starkare band med det kristna Ungerns
historia.
.

Nicolaus III, (1277–1280), Giovanni Gaetano Orsini
190, 27. Composite Rose),

Martin IV, (1281–1285), Simon de Brion
191, 28. From the Tollhouse of Lilied Martin

Enligt Dante hamnade näste påve Martin IV också i Helvetet. I Egyptens dödsrike var tjurguden Osiris huvudgud. Det verkar
vara så att enligt Dante hamnade alla Ormens/Lammets präster i Dödsriket.

Jan Dlugosz, 1415-1480
Historiker, präst, diplomat

Sarolt(a)
Hustru nr 1

Adelheid
Hustru nr 2

Hednisk kvinna

Kristen kvinna

Vajk =Hedendom
István=Kristendom

Jan Dlugosz, 1415-1480
Historiker, präst, diplomat

Efter att Anonym publicerat sin krönika Gesta Hungarorum och Kézai Simon sin Gesta Hunnorum et Hungarorum på 1300talet, kunde man läsa i en polsk krönika att hedningen fursten Géza (Jesse) hade två fruar, dels ungerskan Sarolta, dotter till
Gyula, dels polskan Adelheid, syster till kung Meiszko I av Polen. Den ena var hedning, den andra kristen. Enligt krönikan gifte
sig Géza med den polska prinsessan Adelheid/Beleknegini, som såg till att Géza blev kristen. Därefter födde hon István åt Géza.
På 1500-talet dök Gézas äktenskap med bl.a. prinsessan Adelheid/Beleknegini upp igen i en polsk krönika. Den polske
historiken Jan Dlugosz lade även till, att det var polskan som födde Stefan åt Géza, hon var hans andra hustru. År 1440 besökte
han staden Székesfehérvar och Péter-Pál-kyrkan pekades ut som begravningsplats för Géza och Adelheid. År 1970 hittade
ungrarna begravningsplatsen. Där låg Géza och Adelheid bredvid varandra, på den plats som den polske historiken pekade på
1440, alltså 530 år tidigare.
Enligt uppgift hade Dlugosz då en mycket bra dialog med ungrarna, men vad ungrarna berättade är det tyst om än idag. I dag vet
man att ungrarna tagit bort Gézas och Adelheids kvarlevor och vill inte veta mer om den Heliga Istváns biologiska moder. Det
var förmodligen István som begravde Géza och sin biologiska moder Adelheid, som han själv mördade. Förmodligen kände
István inte till Vajks existens, men sedan begrep han att han inte var Vajk. Detta kände alla till, bl.a. hovet i Esztergom. Han
hörde talas om olika uppgifter han inte känt till, och även Adelheid ljög för honom. Därför dödade han henne, och flyttade till
Székesfehérar enligt de ledtrådar som finns bevarade. Historiken Dlugosz måste ha hittat dokument från den tiden, dokument
som bekräftar Istváns födelse. Det är osannolikt att han hittade på lögner som sedan hamnade hos en krönikör på 1300- och
1500-talet. I samband med de polska krönikorna är det nu lämpligt att göra en riktig analys av Polens grundande vid sidan om
Ungern samt av kungens Mieszko I:s syskon.
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Världen har sett dessa bilder många gånger. Bild 1. En illustration av kungen Lech ute i naturen sittande på en tävlingsvagn, som
dras av två oxar. Enligt uppteckningar grundade denne kung Polen, Lechites, cirka år 677 e.v.t. Bild 2. Illustrerar en vit örn som
flaxar mitt framför kung Lech, i fågelboet finns tre vita små örnar. Vad är budskapet hos dessa två bilder om Polens grundande? Oxen är en symbol för Jupiter, och den vita örnen är också symbol för Jupiter, fast i form av kristendom.

Bilderna 1 och 2 ovan kan jag jämföra med denna bild, som illustrerar en viktig händelse som utspelades på väg till Rom.
Under färden dök en örn upp ovanför hästvagnen, och tog plötsligt hatten från Lucius Tarquinius Priscus huvud, ett tecken på
att Zeus/Jupiter ordnat tronen åt honom. Lucius Tarquinius Priscus, 616-578 f.v.t, var Roms femte konung. Se vidare länken
Översteprästen Kajafas testamente, sidorna 42-43.

Jämför vi dessa bilder med varandra, ser vi att konung Lech var en reinkarnation av kung Lucius Tarquinius Priscus, att färgen
vit kopplas till Uppenbarelseboken, (bl.a. Vit Häst), samt att Jupiters/Zeus präster klär sig i vitt, exempelvis påvarna från och
med Pius IX. Se vidare länken Översteprästen Kajafas testamente, sidorna 31-33. Vi kan kort sammanfatta att Polen grundades
av Tjurguden, eller för Tjurguden. De tre små örnungarna i fågelboet är symboler för treenigheten, tre Messiasgestalter. Kung
Lech reinkarnerades senare i kung Piast, hjulmakaren.

Kung Krakus I, ca 715 e.v.t, grundade staden Kraków som sedermera blev en världsstad i det kristna Europa. Då var Kraków
en hednisk stad.

Gallus Anonym (ca 1065-1116)
Präst, historiker
Polsk krönika,
ca 1112-1116/18

Furste Siemomysł, ca 951- 962, furste av Polen
Son till Lestek

Prinsessan Adelheid, ca 920-997

Moder till Stefan

Kung Mieszko I, (Mesco/Mesko), 963-992
Son till Siemomysł

Prins Czcibor ?-972
Son till Siemomysł

(Beleknegini)

Nu skall vi hoppa längdhopp, från kung Krakus I till fursten
Siemomysł. Enligt Gallus Anonyms krönika levde Siemomysł
som ovan. Om vi tittar lite närmare på första sidan, inledningen
till hans krönika, ser vi bokstaven O. Detta O är initiativtagarens
presentation, som består av en rad tecken och symboler. Ett O
innehåller ett biskopsvapen, en korslagd nyckel i stället för ett
kors och en biskopsstav i form av bokstaven P och ett annat O
innehåller ett veteax som symbol. Krönikören, författaren,
historikern måste ha varit präst och hade tillgång till material, till
och med det hemliga arkivet i Rom stod till hans förfogande.
Detta är hans presentation, och hans verk bör vara ganska
korrekta, så fursten Siemomysł existerade i verkligheten, liksom
hans son Mieszko I. Om Mieszko existerade hade han en far som
Anonym skriver om.
Det finns anteckning om att denne furste Siemomysł hade tre
barn, två kända söner, Mieszko I och Czcibor. Det finns också ett
tredje barn, en son, som dog ca 963, dvs personen dödförklarades då. Redan på 1300-talet skrivs i den polska krönikan att
kung Mieszko I:s äldre syster Adelheid var hustru till fursten
Géza och mor till István. Det är viktigt att titta lite närmare på
och analysera fenomenet den polska prinsessan Adelheid född
ca 920, e.v.t.

Bokstaven O illustrerar ett
biskopsvapen

Bokstaven O illustrerar
ett veteax, symbol för
bl.a. tjuren

Paschalis II, 1099-1118, Raniero Ranieri
I påvestolens hemliga arkiv finns dokument från gamla tider som
världen inte känner till. Några få har möjlighet att söka där, bl.a.
Anonym från Polen 1112-1116.

De polska krönikorna från såväl 13- som 1500-talet skriver om att fursten Géza hade två fruar, den andra var den polska
prinsessan, Mieszko I:s syster, Adelheid, som födde István. Den polske historikern Jan Dlugosz, som kanske var Europas störste
historiker, skriver även om prinsessan Adelheid som Gézas andra hustru och mor till István. Vem var han, och hur kunde han
komma åt mängder av hemligheter om den Helige István som Ungerns kung.

Jan Dlugosz, 1415-1480
Historiker, präst, diplomat, soldat

Släkten Dlugosz familjevapen. Enhörning, alltså en vit häst med
blå bakgrund och ett horn mitt i pannan. En vit häst i detta
sammanhang är kopplad till Uppenbarelseboken. Hornet mitt i
pannan är en symbol för kunskap och makt .

Jan Dlugosz, 1415-1480
Historiker, präst, diplomat, soldat

Som präst hade han ett personligt vapen som
visar ett tjurhuvud, som här ovan.

Jan Dlugosz härstammade från en adlig familj. Som ung studerade vid universitetet i Kraków, därefter 1431 blev han sekreterare
åt Zbigniew Oleśnicki, biskop av Kraków. 1440 vigdes han till präst och alla dörrar öppnades för honom. Han gjorde alltså en
raketkarriär inom det kristna prästerskapet och även vid det kungliga hovet. Även i Ungern hade han en utomordentlig kontakt,
som han besökte flera gånger.

Zbigniew Oleśnicki, biskop av Kraków
1423-1449

Eugene IV, (1431–1447), Gabriele Condulmer
209,52. Heavenly She-wolf

Zbigniew Oleśnicki, kardinal av Kraków
1449-1455

Eugene IV, (1431–1447), Gabriele Condulmer
209,52. Heavenly She-wolf

Påve Eugene IV var en mycket intressant och hemlig påve. Varför han var hemlig vet inte världen trots att han var den kristna
katolska kyrkans överhuvud. Men vem var egentigen denne mystiske påve som fick benämningen ”Heavenly She-wolf” av
St.Malakias. Varghonan från himlen – hur kunde han få detta namn? Eugene IV var en kvinnlig själ i en manlig kropp.
Varghonan vid namn Reha Silvia var med vid grundandet av Rom, därefter fick hon namnet ”Svart Madonna” av evangelisten
Lukas, som i sin tur var en reinkarnation av den polska prinsessan Adelheid. Se vidare länken Översteprästen Kajafas
testamente, sidorna 35-36 och 76.
Frågan är hur Jan Dlugosz kände till Gézas och Adelheids begravningsplats i Székesfehérvár. Han reste dit år 1440 och pekade
direkt på begravningsplatsen utanför huvudingången av kyrkan Péter-Pál. Kvarlevorna flyttades därifrån. Förmodligen besökte
han Rom och träffade påven Eugene IV ungefär år 1438-39. Påven berättade var Adelheid och Géza var begravda, och därför
reste han dit och kunde nästan direkt peka ut begravningsplatsen. Vad jag förstår var påven själv var en reinkarnation av bl.a.
den Svarta Madonnan/Adeilhed.
Samtidigt har också polackerna anteckningar om Adelheids vistelse i Ungern, eftersom det fanns mycket omfattande samröre
mellan Ungern och Polen på den tiden, till exempel vänskap och äktenskap mellan det ungerska och det polska hovet. Det är ett
faktum att den polska prinsessan Adelheid existerade, att hon var moder till István, och att hon kände Géza väl och var begravd
tillsammans med honom i Székesfehérvár. Var det hon som dödförklarades ca år 963 som son till fursten Siemomysł för att
tillfälligt mörklägga István’s polska härkomst? – Det var det som Jan Dlugosz ville ifrågasätta, eftersom han tyckte att rätt skall
vara rätt och han fick även stöd direkt från påvestolen. Detta är också ett bevis på att Ungern aldrig gick över till kristendomen.
Ungern förblev officiellt en hednisk naturnation och inofficiellt en kristen genom István.

Ett kort återblick på grundandet av Ungern och Polen

Okänd slavisk man
Gemensam fader ca 647-677 ?
Kovrat/Kubrat, 632-665 Furste, Onogurriket
Kungahus: Dulo

Bulgarien

Ungern
Ca 630997

Gemensam
fader

Ca 630-997-

Bröderna
splittras av
olika orsaker,
bl.a. var de
för starka
tillsammans.
Batbaján–Bezmér, Fältherre/khan,
ca 665-690
Den äldste sonen till Kovrat/Kubrat
Kungahus: Dulo

Asparuch/Isperih, 668–700
Grundare av Bulgarien
Tredje sonen till Kovrat/Kurat
Kungahus: Dulo

Balkor, Fältherre/khan, ca 690-749
Den äldste sonen till Batbaján–Bezmér

Emnetzur, Fältherre/khan, ca 749-779

Ügyek, Fältherre/khan, ca 779-854

Lech I, ca 677-?
Grundare av Polen
Huset Lechites

Cech, ca 686-?
Grundare av Tjeckien

Se länken Magyar i
dunkel, sidorna 67-70

Furste Krakus I, ca. 715-738
Grundare av staden Kraków
Huset Lechites

Furste Krakus II, ca 738- 780
Huset Lechites

Furste Lech II, ca 780-796 Huset
Lechites

Rus, ca 697-?
Grundare av
Ryssland/
Ukraina/
Vitryssland

Álmos, Furste, ca 854-895

Wanda, ca 796-828
Dotter till Krakus II
Huset Lechites

Árpád, Furste, ca 850-907
Storfurste, 895-907
Grundare av UNGERN

Furste Leszko I, ca 828-845
Huset Popiclids

Furste Leszko II, ca 845-864
Huset Popiclids

Furste Leszko III, ca 864-881
Huset Popiclids

Árpád, Furste, ca 850-907
Storfurste, 895-907
Grundare av UNGERN

Furste Popiel I, ca 881-908
Huset Popiclids

Zolta/Solt, Furste 907-936

Fajsz, Furste, ca 936-948

Furste Popiel II, ca 908-923
Huset Popiclids

Furste Piast I, ca 923-935
Piast Hjulmakare
Piastdynastin
En reinkarnation bl.a. av Lech I

Furste Siemowit , ca 935-947
Piastdynastin

Fajsz, Furste, ca 936-948

Fursten Lestek , ca 947-951
Piastdynastin

Furste Siemomyst, ca 951-962
Piastdynastin

Taksony, Furste ca 948-972

Furste Mesco I//Mesko I/Mieszko I, ca 962-992
Piastdynastin
Övergång till kristendomen 966

Géza, 972-997
Storfurste, mördad 997

Vajk, hedning
Född i Esztergom, Ungern
Ca 985

Stefan, kristen
Född i Poznan, Polen,
Ca 975
Kung i Ungern 1000-1038

Kung Stefan och hans verk1977

Györffy György,1917-2000

Boleslav I, furste 18 april 993-1025,
kung 17 juni 1025
Kung Stefan och hans verk1977

I en av historikern Györffy Györgys böcker om
Stefan hittade jag en bild som illustrerar
legenden om István. Györffy var en av Ungerns
störste historiker i modern tid, jag jämför
honom med Jan Dlugosz. Skillnaden är att
Dlugosz var religiös, för honom öppnades alla
dörrar, medan Györffy var naturlig och arbetade
under kommunismen med begränsat material.

Györffy György, 1017-2000
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Vajk

Stefan

3
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Bilderna 1-5 illustrerar ett bibliskt budskap ang. St. Istvánlegenden (Messias födelse). Bild 1. I sin dröm får Géza
besked av en ängel att inte han själv ska få kronan,
eftersom hans hand är blodig, utan hans blivande son. Bild
2. Istváns dop. Bild 3. Istváns kröning. Bild 4. Dopet av
ungrarna inför István och hans fru Gizella. Bild 5.
Ungrarnas helgon: István, Imre hans son och László. Inom
judendomen och kristendomen vet vi att Messias betyder
smord/krönt.
Ang. Bild 1. Att nämna att Gézas hand var blodig fortfarande är svårt att förstå. På den tiden var alla påvar, furstar och kungar mördare och
alla hade blod på sina händer. Officiellt kallades ett statsöverhuvud som mördat och slaktat sitt eget folk för blodhand. Det finns inget
dokument, ingen berättelse och ingen legend heller om att Géza, ungrarnas hedniske furste, mördade sitt eget folk. Varför? Men bakom
legenden finns en verklighet, för utan verklighet eller en liknande situation uppstår ingen legend.
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År ca 985
Esztergom
År ca 975
Poznan

Vajks födelse i Esztergom, Ungern. Sarolta och sonen. Den
hedniska Sarolta var dotter till den hedniske Gyula av
Transsylvanien, som födde sonen Vajk åt Géza. Detta är
fastställt i Ungern. Sarolta var alltså Gézas fru. Med andra ord:
judinnan Marias reinkarnation i Sarolta och Josef jr:s återfödelse i Vajk. Se länken Magyar i Dunkel, sidan 34.

Påven Stefan I, 254-257

– Stefans dop i Poznan, Polen. Bilden illustrerar hur Istváns dop
gick till i närvaro av modern Adelheid och hennes broder Mieszko
I. Vem gav namnet István till det nyfödda barnet, som var hybrid?
Den enda som är möjlig är barnets egen moder, Adelheid, hon var
en toppintellektuell prinsessa. István (Stefan) var ett kristet namn.

Påven Stefan II, 752-752, kröntes ej

Påven Stefan III, 752-757, Pipins kröning

Påven Stefan IV, 767-772

Påven Stefan VI, 885-891

Påven Stefan VIII, 928-931

Påven Stefan VII, 896-897

Påven Stefan IX, 939-942

Påven Stefan X, 1057-1058

Alla dessa tio påvar bar namnet István/Stefan, den första valde namnet redan 254 e.v.t. och den siste påven år 1057. I Bibeln, i evangelierna,
nämns en lärjunge vid namn Stefan/István som stenades till döds för att han inte hade samma uppfattning som de andra.
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Dopceremoni på bild 2 i Polen till vänster, och dopceremoni
på bild 2a i Ungern, illustrerar år 997/998. En teater. Den
hedniske kristne István döps om till kristen, för att alla skulle
tro att han var Vajk. Biskopen St Adalbert från Prag skötte
ceremonin. Hans biskopsstav består av ett lamm, som visar att
det är Lammet som döps om till en kristen själ. Även Istváns
svärd syns tydligt. En symbolisk orm slingrar sig om svärdet.
Dessa två olika bilder illustrerar två olika tider och
dopceremonier, dels i Poznan i Polen cirka år 975 och dels i
Esztergom i Ungern omkring år 997/998. Men personen som
döps och döps om igen är en och samma, alltså István själv.
Men vad betyder namnet István/Stefan och var kommer det
från?
Stephanus Rex är ett grekiskt ord som betyder krönt konung.
István är ett sumer-akkadiskt ord, stavning på sumeriska
”ES-TU-AN”, betyder ”höjdes till hög rang”. Stavning på
akkadiska ”ISTU-AN”, betyder ”härstamning från himlen”.
Vajk betyder hjälte. Se länken Magyar i dunkel, sidan 42.
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Alltså kommer namnet István/Stefan
från Sumer, och ingen ungrare kan
påstå att Gézas härstamning är
Himmelsk. – Vem var den som
kallade sig för Himmelens drottning,
var det inte Inanna? - Istváns/Stefans
reinkarnation var bl.a. av Inanna, se
vidare länken Månens besökare,
bl.a. sidan 79 och länken Solen i
underläge, sidorna 19-22.

Inanna och Izates II /Jesus/Lammet

Bilderna 3 och 3a visar samma ceremoni, alltså kröningen av István. Han kröntes till kung på julaftonen, natten till den 25
december år 1000. Därmed påbörjades Jesus Kristus 1000-åriga rike. Biskop Asztrik skötte kröningen. Biskopens stav består av
en orm, det syns tydligt ovan. Hans biskopsstav finns idag bevarad i staden Kalocsa i Ungern. På julaftonen föddes Lejonet Vajks,
men eftersom han blev mördad kröntes ormen Istvám till kung. Man brukar säga: raka rör i den mörka medeltiden. Kröningen av
István ägde troligen rum i staden Székesfehérvár.
Det finns ytterligare en mycket intressant händelse kring Istváns kröning. Enligt uppgift hade påven Silvester II skickat en
liknande krona till polacken Boleslaw I, furste 993-1025 i Polen, också han kröntes till kung den 17 juni 1025. Även han skickade
ett sändebud till påven Silvester II nästan samtidigt som István, men påven fick order att sända kronan till István i stället, trots att
den var beställd för Boleslav I. Boleslav I kröntes till kung den 17 juni 1025 under Påven Johannes IX:s (1024-1032) pontifikat. I
samma år dog han. Kejsaren Otto III missade grovt 1000-årskröningen av Kristusriket. Boleslav I hade chansen att ta hem segern
med ett tusenårigt kristusrike för Polen. Men det blev István i stället, som i sista stund kröntes till kung år 1000, den 25
december, på Vajks födelsedag, och på det sättet blev Ungern Mariariket. Frågan är vem som fördröjde Boleslav I:s kröning.

139
Silvester II, 999-1003, Gerberto di Aurillac

Otto III:s kröning den 25 december 983
Grov miss….
István’s kröning den 25 december 1000
Fullträff

4

Boleslavs kröning den 17 juni 1025
Grov miss…..(Falkguden)

Bild 4. Illustrerar hur frivilliga döps till kristna själar
i kung Istvánss närvaro tillsammans med hustrun
Gizella. Alla som har läst världshistorien vet, och
framför allt historiker, att flera tusen års kultur inte
omvandlas till kristendom över en natt. István hade
många problem med hedningarna som alla inte ville
se honom som Ungerns kung. Han dödade ca 65-70%
av det ungerska hedniska folket. Detta gjorde han
steg för steg i tysthet i mörkret. István hatade
hedningar, han kom till Ungern för att ta över Vajks
identitet, eftersom utan hedningarna och Vajk skulle
han aldrig blivit kung i Ungern. István som Ormgud
lovade att döda alla hedningar.

Orsaken till att István lät balsamera sin högerhand
finner vi i Bibeln, Hes.39:21: ”/…/ Och jag skall
uppenbara min härlighet bland folken, så att alla folk
skola se den dom, som jag har utfört, och se, huru jag
Bild 4 illustrerar hur folk döps till har låtit min hand drabba dem.”
kristen religion inför István och
makan Gizella.

A Szent Jobb, den Heliga Högern,
Istváns högerhand enligt
Hes.39:21

Kapitel 39 i Hesekiel handlar om Gogs undergång. Det är ingen hemlighet att Gogs undergång hade samband med storfursten
Gézas förintelse. Herren/ormguden träffade Hesekiel i Babylon i Daniels tid, då lovade han detta. För ca 1000 år sedan hände det
och nu får hela världen se ”Dödens” högerhand, hans härlighet. Att världen nu får se Guds högerhand var István’s eget beslut.
Ungrarna kallar denna högerhand för ”Den Heliga Högern”, som har golvat Ungern ett antal gånger. Ännu kan inte Ungern stå
rak, har alltså sedan dess tappat balansen ganska ordentligt. Handen kallas för ”Blodshand” av vanliga ungrare och för den
Heliga Högern av fårflocken i Ungern. Se länken Magyar i dunkel, sidorna 40-41.
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Kung St. István av Ungern,
Kronprins St. Imre
Kung St. László,
furste 997-1000
Ca. 1007-1031
1077-1095
Kung 1000-1038
Ungerska helgon. Treenighet av Ungern, den Helige István, hans arvinge den Helige Imre. Om honom vet vi inte
så mycket. Den Helige László, som enligt historien hade en ganska blodig hand. Genom sina speciella lagar och
regler dödade han massor av ungrare, han var den enda riktig kristna kungen på ungerska kungatronen. Det var
han som sedermera öppnade Istváns grav, 1083 i augusti, och plockade fram bl.a. Istváns högerhand.

Dessa bilder finns i Codex Vaticanus från 1400-talet. Bilderna 1-4 illustrerar den Helige Imre som behåller sin oskuldsfullhet.
Han var jungfruman/hybrid, liksom sin fader och bild 4 visar hans död och begravning. Bilderna 5-8 illustrerar Konrad II som
befinner sig hos påven Johannes IX för att erhålla kristen vägledning bl. a. av påven själv (som krönte honom den 26 mars
1027). Bild 8 visar en munk eller präst. På bilden syns tydlig hur en munk eller präst berättar för Konrad II om Imres ursprung
över ett litet bord som tycks bestå av ett träd i form av en nyckel. Ur den slingrar sig en orm, och munken/prästen hänvisar
honom till István, Imres (foster)far. Olika källor menar att Imre var gift med en prinsessa från det grekiska, kroatiska eller det
polska hovet, men sannolikheten är att han var ogift och kanske dog i en jaktolycka den 2 september 1031 då ett vildsvin angrep
honom. Han begravdes i Székesfehérvár. Men det är också möjligt att det var hedningar som dödade honom och därmed
förlorade Stefan den enda riktiga kristna tronföljaren efter honom. Det finns inge bevis för att han var ute i skogar och jagade
djur, István gjorde det inte och det som skrevs om Imres tillbakadragna privata liv strider emot jakt av djur. Se länken Magyar i
dunkel, sidan 50.
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Den 4 november 1083
helgonförklarades Imre av påven
Gregorius VII. Denna dag har
blivit Imres namnsdag. (Den nye
statschefen Ferens Szállasi svor
eden den 4 november 1944 på
bibeln och den Heliga
Stefankronan.)Samma år helgonförklarades
Stefan den 20 augusti av samma
påve

Gregorius VII, 1073-1085, Ildebrando Aldobrandeschi di Soana
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Gift med hans
dotter
Ilona?

Gift med hans
dotter

Géza, 972-997
Storfurste mördad 997
Son till Taksony

István

Péter Orseolo,
1038-1041
1044-1046
Gift med en av
Gézas döttrar
Född i Venedig
Obehörig

Imre/Emmerich
cirka 1007-1031

Vazul/Vászoly

Aba Sámuel 1041-1044
Gift med en av Gézas
döttrar, hedningen
Kabars avkomling

Endre,
1046-1060

Salamon,
1063-1074

Den Helige István
1000-1038

Drottning Gizella,
980-1065

Mihály, 997
Fältherre mördad 997
Son till Taksony

Kung/Kejsar Konrad II,
1026-1039

Enligt uppteckningar utsåg István Péter och Aba till sina efterträdare innan han dog.
Personligen tror jag inte på detta. Péter var opålitlig, hans fru var en av Gézas döttrar,
och den andre, Aba, var av hedniskt ursprung, också gift med en av Gézas döttrar.
För István gällde det att ha en trovärdig efterträdare som kunde bära och säkra
kungahuset István i framtiden. István hade förlorat sin riktiga arvtagare, sin son Imre,
och han dödade nästan alla av Gézas och Mihálys släktingar, till sist var han ensam.

Szár László

Béla I,
1060-1063

Géza I
1074-1077

Den Helige László,
Ladislaus I
1077-1095

Könyves Kálmán,
1095- 1116

Han hade hustrun Gizella vid sin sida och bra kontakt med Konrad II, som störtade Otto Orseolos makt i Venedig, Italien 1026.
Hela familjen Orseolo flydde till Konstantinopel. Trots att István dödade mängder av hedningar, var den kristna religionen
fortfarande mycket instabil i Ungern, det var hans största problem. Min uppfattning är att István utsåg sin fru Gizella till sin
efterträdare och Konrad II skulle stödja henne. Det var hon som fick uppdraget av István att hans högerhand skulle balsameras.
Han var bra på att se framåt. Trots att han nästan hade panik, ville han inte ha en opålitlig motståndare som sin efterföljare på
kungatronen som han själv grundat i Ungern. Efter sin död begravdes István enligt sina önskemål, och hans högerhand blev
balsamerad. Hans fru Gizella ville fortsätta att styra Ungern enligt Istváns kristna anvisningar med stöd av Konrad II. Hon var
emot Péter, men Péter Orseolo, som var i närheten, ville inte ha mer av Istváns kristna skräckvälde och tvingade Gizella att leva i
fångenskap. Det utbröt strider på grund av Péters anspråk på makten, till sist lyckades han erövra den. Men sina brutala, smutsiga
och brottsliga gärningar mot folket, framförallt mot kvinnor, i kombination med kristna värderingar, tvingades han bort av Aba
Sámuel. Péters mål var att ungrarna skulle bli fångar i sitt eget land, och han lyckades nästan, eftersom Konrad II var död, och
Gizella då inte fick något stöd. Det är också känt att István, efter att han tagit makten, släppte in massor av utlänningar i landet,
bl. a. rika germaner, adelsfamiljer osv. Detta beskriver Kézai Simon med namn och förmögenhet. Att Péter Orseolo hatade
ungrarna berodde dels på att Konrad II eliminerat hans familj och släkt i Venedig, dels att István var vän med Konrad II, och inte
stoppade honom. Folket i Ungern fick betala dyrt för Péters vrede. I Ungern kallades Péter för ”venedigare”, (en som kom från
Venedig), och han ruinerade nästan Ungern.
Efter att Péter Orseolo blivit avsatt och utkastad ur riket, satte överklassen en man vid namn Aba Sámuel på tronen. Vem var
denne Aba Sámuel? Det finns ett flertal olika anteckningar om honom. Enligt Anonym var han av hednisk, kumansk härstamning,
alltså från fältherren Ed och Edömén, som vid Kiev anslöt sig till Àlmos och ungrarna. Àrpád gav dem ett stort område i Mátra,
där deras barnbarn Pata byggde en borg. Från denne Pata härstammar Aba, enligt Kézai Simon. Aba var avkomling från Attila,
hans son Csaba gifte sig med en grekiska och fick sönerna Ed och Edömén. Enligt ytterligare en uppgift var han även av judisk
börd. Men hur som helst var han hednisk och gifte sig sedermera med en av Gézas döttrar. Då förstår vi att denne Aba inte hade
vilket ursprung som helst, kristen var han inte.
Som jag läser historien om Aba Sámuel, har jag den uppfattningen att han började införa hedendomen, den hedniska kulturen, så
att bönderna fick tillbaka friheten, demokratin. Folket behövde inte följa tidigare kristna regler. För prästerskapet och andra
utländska kristna var det självklart en katastrof. Han var också emot Stefans skräckvälde.

Kejsaren Henrik III, 1027-1056

Benedictus IX, 1032-1044, Teofilatto dei Conti di Tuscolo

Aba Sámuel 1041-1044
Gift med en av Gézas döttrar; hedningen Kabars avkomling

Det gick så långt att de kristna i Ungern vände sig till den tyska kungen, då Henrik III, och klagade över Aba Sámuels hedniska
kultur i Ungen och bad om hjälp. När Aba kom till makten hade även Gizella lämnat landet och återvänt till sitt hemland. Då kom
påven Benedictus IX:s slutliga beslut ang. Aba Sámuel. Påven bannlyste honom och alla hans anhängare även dem i kyrkan, så de
kristna började tycka illa om Aba. Om detta skrev även Kézai Simon. – Alla visste att han var en hedning och stödde hedendomen.
Alla fick tillbaka friheten och behövde varken betala skatt eller kyrkoskatt. Den tyska krönikan började skriva att Aba var en
troninkräktare och en bannlyst konung och andra negativa saker om honom.
Det var påven som initierade kriget vid Ménfö i Ungern, på grund av att Aba gick in i Österrike för att hindra Péters återkomst till
makten i Ungern. Aba Sámuel förlorade storkriget mot Henrik III och Péter Orseolos här, alltså hjälpte Péter till att besegra Aba
Sámuels Ungern. Aba Sámuel fångades och dödades av Henrik III och Péter Orseolo. Påven kunde luta sig lugnt bakåt i sin
påvestol, risken var över att Ungern skulle lämna kristendomen.

Aba har mördats och påven har
vunnit. Seger över Ungern igen.

Den stora sammanstötningen i Menfö, Ungern, den 5 juli 1044, där den kristna tysken Henrik III och Péter Orseolo från
Venedig besegrade hedningen Aba Sámuel och hans Ungern.

X
Förloraren Aba Sámuel
och Ungern

Segraren Péter Orseolo,
Henrik III och påven
Påven Benedictus IX
1032-1044

Henrik III, 1027-1056

tysk-romersk kejsare

Péter Orseolo, kung i Ungern
1038-1041, 1044-1046
Återinsattes av Henrik III
Född i Venedig

Efter segern i Ménfö installerade Henrik III Péter Orseolo på den ungerska tronen, det skedde i mitten av juli 1044 i
Székesfehérvár, av Henrik III själv. Henrik III införde även tyska regler som medförde att Péter och Ungern lämnade Istváns
kristna regler och övergick till den tyska kristna religionen. Ungern blev en vasallstat.
.
Pingsten 1045 besökte Henrik III Székesfehérvár igen, och
granskade de krav som han ställt tidigare till Péter. I gengäld fick
Henrik III en lans i guld som bevis på att Péter var en lydherre åt
Henrik. Med andra ord: Ungern var totalt i Henrik III:s händer.
Därefter skickade Henrik III ”Kronan och Lansen” till Rom, till
påven Benedictus IX. Plötsligt dök Tjurguden Jupiter/Jesus
Beelsebubs kristendom upp i Ungern. År 1000 gällde
Lammet/Ormen och år 1045 gällde Tjuren, ett byte av Jesus
Kristus som folket i Ungern betalade dyrt för med sina liv.

Péter var härskare igen, alla viktiga poster i Ungern tillsatte han med bl.a. tyska och italienska personer, till och med kyrkan
möblerade han om. Han införde återigen sitt brottsliga, omänskliga välde, han och hans gäng våldtog kvinnor, flickor, barn, ingen
av kvinnligt kön gick säker under hans skräckvälde. Ungern var vid ruinens brant igen. Under 1045 blev hans ställning svagare,
två attentat riktades mot honom och två upprorsgrupper bildades, dels Istváns anhängare med biskopen St. Gellért i spetsen och
biskoparna Böd, Beszteréd och Beneta, dels hedningarna med stamledaren Vata. När de kristna i Ungern med Gellért som ledare
tog till vapen mot Péter och den tyska Tjurens kristna religion, var Péters dagar räknade. De kallade också hem Vazuls söner
Endre och Levente och befann sig vid gränsen i väntan på dem. För första gången besegrade Istváns kristna och Vatas hedningar
tillsammans Péter, som var på väg att lämna Ungern. Vid gränsen tog hedningarna honom och stack ut hans ögon. Enligt vissa
källor dog han efteråt, enligt andra källor gifte han sig med änkan Schweinfurti Judit, fursten Bretislaus änka i Tjeckien, och dog
1059.

Péters brottsliga skräckvälde gick så långt att ungrarna, inklusive kyrkan och prästerskapet gjorde uppror mot skräcken som satt på ungerska
tronen. Han saknade behörighet och det visade sig att han var lydherre åt Henrik III, som höll på att ruinera Ungern.

Vata, den hedniske ledaren mot
den kristna kungen Péter O,

Vata, den hedniske ledaren mot
den kristna kungen Péter O,

Vata, tillsammans med sina söner, befriade Ungern 1046.
Hedningarna krossade alla kors och förstörde alla kyrkor i Ungern, och tillfälligt raderade de bort kristendomen. Förmodligen var det Vata som
stack ut Péters ögon, på samma sätt som Gizella beordrade att hedningen Vazuls ögon skulle stickas ut. Vata var med när Vazuls söner kallades
hem från utlandet. Bilderna ovan illustrerar magyarernas sammanhållning mot den kristna skräcken, som hade målet att ungrarna skulle bli
fångar i sitt eget land.

Biskop av Csanád St. Gellért
f. i Venedig 980, dog i Buda 1046
tysk börd

Biskop av Nyitra, St. Beszteréd
f. ?, dog i Buda 1046
slavisk börd: Bystrík

Biskop av Eger, St. Böd
f. 1009, dog i Buda 1046
Svätý Buldus

Biskop av Veszprém, Beneta
f.?, dog 1046 (1055?)
Benetus

Péters tyska kristna terrorvälde berörde även kyrkan i
Ungern och dess prästerskap, de som följde Istváns,
Lammets, kristna väg. När han förbjöd att nämna Istváns
namn, tyckte prästerskapet att gränsen var nådd för Péter
och med biskopen Gellért (Gerardo Sagredo) i spetsen kom
prästerskapet i kontakt med hedningarna och deras ledare
Vata och anslöt sig till upprop mot Péter O. Fyra höga
biskopar medverkade också i den grupp som kallade hem
Vasuls söner Endre och Levente från Kiev i Ukraina. Endre
I:s hustru var Anastasia från Kiev, och hustruns far skänkte
en mindre här till Endres försvar, och även denna anslöt sig
till Vata. Samtidigt var Henrik III:s tyskar på väg till Péters
försvar, men hann inte fram i tid. Slutligen, som jag redan
nämnt, besegrades Péter för gott.

Vagnen med biskoparna störtar från berget

Vagnen med biskoparna störtar från berget

Hedningarna ville ta bort kristendomen helt och hållet, men Gellért och hans följare ville inte. De hedniska ungrarna ville inte ha
mer olycka, krig och helvete i kristendomens namn och tog hand om biskoparna. Gellért, Beszteréd, Böd och Beneta sattes
fastbundna i en tvåhjulig vagn, och vagnen släpptes ner från berget Kelen den 24 september 1046. Enligt uppgift dog alla fyra.
Berget fick sedan namn efter Gellért. St. Gellért var en riktigt aktiv stridbar präst på den tiden. Han stred emot Aba Sámuel också,
honom kan jag jämföra med ärkebiskop Mindszenty under kommunismen i Ungern. Endre I blev kung i Ungern, i Székesfehérvár.
Endre I hade en mycket svår situation att brottas med, dels hedningarna som gav honom makten, dels de kristna länderna kring
Ungern, bl.a. Ukraina och Polen som följde Lammets/Stefans kristna väg. Där fanns också kristna från bl.a. Tyskland som följde
Tjurens/Otto III:s kristna väg. Det var brist på kristna präster, och Endre tvingades hämta präster utomlands. Han valde Frankrike,
eftersom hustrun Anastasias syster Anna var gift med den franska kungen Filip I, som troligen var kristen enligt István. Han kunde
balansera Ungerns politik och religion ganska skickligt
Ett symbol i form av bokstaven V som seger i
Viktorias tecken. På var sin ände av bokstaven
V finns ringar. Till höger tre ringar, symbol
för tre Messiasgestalter, Lammet, Falken, som
liknar en flygande örn, och Tjuren. Till
vänster finns en ring, symbol för ett Lejon,
grunden i händelsernas centrum, som Vajk i
Ungern.
Olof Skötkonung av Sverige, kristen,
Vikingatiden börjar, 955-1022

Ingegerd, dotter till
Fursten Jaroslav av Kiev
Olof Skötkonung av Sverige, kristen.
978-1054, kristen
Drottning av Ukraina

Endre I, 1046-1060
Kung av Ungern.
Son till hedningen Vazul

Anastasia av Kiev
Dotter till Jaroslav, kristen.
Drottning av Ungern

Mieszko II, 1025-1031
Kung av Polen
Son till Boleslav I

Béla I, 1060-1063
Kung av Ungern.
Son till hedningen Vazul

Rikissa av Lotharingia
Drottning av Polen

Rikissa av Polen
Dotter till Miezsko II, kristen.
Drottning av Ungern

På den tiden var det alltså Ungern som stod i händelsernas centrum i Europa. Endre I som ungersk kung kunde inte krossa
hedningarna. Och runt omkring dem fanns bara kristna riken, bl.a. Böhmen/Tjekien, Ryssland/Ukraina, Polen och Tyskland, så
Endre I befann sig i en mycket svår situation. Trycket kom stadigt från dessa håll på en officiell övergång till den kristna
religionen.

Henrik I, 1031-1060
Kung av Frankrike.
Kristen

Anna av Kiev, kristen.
Dotter till Jaroslav av Kiev
Syster till Anastasia av Kiev
Drottning av Frankrike

Vratislav II, 1061-1092
Kung av Böhmen/Tjeckien
Kristen

Adelheid av Ungern
Dotter till Endre I
Drottning av Böhmen

Salamon, 1063-1074
Kung av Ungern
Son till Endre I

Judith av Schwaben
Dotter till Henrik III
Drottning av Ungern

Vad jag förstår av historiska anteckningar från olika källor, försökte Endre I vara så neutral som möjligt. Han hade en liberal
politik, lät hedningarna vara utan makt, lät även Istváns kristna anhängare följa dennes väg, men också de tyska kristna var
representerade i Endres Ungern. Däremot var Henrik III inte alls belåten, han ville att Endre skulle införa bara den tyska kristna
religionen i Ungern. I Rom hos påvestolen var detta en katastrof. Ungern var förberett för nya tyska attacker från Henrik III. Han
kallade hem sin yngre broder Béla ifrån Polen, och Boleslav I förstärkte Bélas här med krigande polacker.

Pozsony

Våren 1051 startade tyskarna krig mot Ungern. Den tyska krigsmakten delades i två delar, den ena delen leddes av biskopen
Gerhard från Regensburg, den andra av kejsaren Henrik själv. Denna här kom in i Ungern via Donau med båtar och hamnade i
staden Pozsony. De hade mat med sig för hela den tyska armen. Tyskarna angrep ungrarna från två olika håll.

Gerhard från Regensburg,
Tyskarna första stridsaktion var i Pozsony, där ungrarna i åtta veckor stod emot de tyska anfallen. Slutligen simmade en
grodman vid namn Kund (hedning) under båtarna en natt och borrade hål. Därmed sänkte han alla tyska krigsfartyg i Donau och
tyskarna förlorade kriget. Biskopen Gerhard sände ett brev till Henrik III och undrade vad tyskarna skulle göra härnäst.

Ungrarnas taktik var att bränna de områden som tyskarna använde. De evakuerade folk och livsmedel, det fanns igenting kvar åt fienden. Den
ungerska armen leddes av Béla. Vid Vértes drabbade de samman och ungrarna besegrade tyskarna. Samtidigt hade ungrarna fångat sändebudet
från biskop Gerhard till Henrik III. Han svarade på brevet, att det var dags att återvända till Regensburg.

Endre I

Henrik III
Leo IX, 1049-1054. Brunone dei Conti di Egisheim-Dagsburg i Pozsony

Medan kriget pågick reste påven Leo IX till Pozsony (dagens Bratislava) för att få igång ett kristet avtal mellan Ungern och
Tyskland. För påvestolen var Ungern en mardröm, eftersom påvestolen var beroende både av den tyska kristna religionen och den
ungerska. Just i Ungern var den tyska kristna religionen frånvarande. Ungern blev ju ”Mariarike” via St. István enligt
Uppenbarelseboken, och påvestolen befann sig långt ifrån det så kallade Mariariket. I Endres Ungern levde hedningarna och
kristna sida vid sida och Ungern liknade då ett neutralt land som varken passade för Tyskland eller påvestolen i Rom. Många
kanske frågar sig vad skillnaden var mellan Istváns och Otto III:s kristna religion. Istváns religion grundades på
kunskap/gnosticism medan Otto III:s kristna religion följde de traditionella evangelierna, dvs. den ena hade kunskap som grund,
den andra illusioner. Påven misslyckades nå en överenskommelse mellan Ungern och Tyskland och återvände till Rom utan
resultat. Därmed började den stora kyrkliga schismen komma igång. Påven blev tillfångatagen av normanderna (i slaget vid
Civitàl-mare), sedan släpptes han fri. År 1053 började Henrik III förhandla med Ungern igen ang. område och pengar, men
förhandlingarna avbröts p.g.a. inrikesproblem i Tyskland. År 1054, den 19 april, dog påven Leo IX i Rom och därefter, den 16
juni, ägde den definitiva brytningen rum.
Haga Sofia
Konstantinopel

Haga Sofia, Konstantinopel
St Peters kyrkan i Rom

Umberto de Silva Candida,
Kardinal
1054

Michael Cerularius,
patriark av Konstantinopel
1054

Den stora schismen. Egentligen handlade det om den totala makten inom kristendomen, Rom eller Konstantinopel skulle leda
världens kristna, detta var orsak till bråket mellan Rom och Konstantinopel före påven Leo IX:s död. Rom lyckades inte styra
kristna i Europa heller, i exempelvis Ungern och Tyskland, så Konstantinopel tänkte överta ledningen av världens kristna strax
efter påvens död. De påvliga legaterna med kardinal Silva Candida i spetsen kom fram till Konstantinopel och den 16 juni 1054
lade de fram bullan i vilken ortodoxa kyrkans patriark bannlystes på grund av att patriarken Cerularius vägrade att försonas med
den latinska kyrkan i Rom. Patriarken Cerularius gjorde samma sak, och bannlyste den latinska bullans initiativtagare. Den stora
schismen blev den första katastrofen för kristendomen.

Konstantinopel

Rom

Simon-Peter, biskop av Rom

Auktoritet i såväl
världsliga som andliga
frågor i Konstantinopel

Biskop av Rom
Leo IX, 1049-1054
Brunone dei Conti di
Egisheim-Dagsburg

Patriark Cerularius
Konstantinopel 1043-1059

Korset och den slingrande Ormen
(Lejonet av Juda som kostfästes i
Jerusalem är inte med här….)

Påven Victor II, 1055-1057,
Gebhard II dei Conti di
Dollnstein-Hirschberg

Påven Damasus II, 1048-48,
Poppone - Poppo av Curagnoni

Patriark Alexius
av Konstantinopel
1025-1043

Constantin III
av Konstantinopel
1059-1063

Påvarna Clemens II (1046-1047) Damasus II, Leo IX och Victor II var Henrik III:s påvar. Alla fyra var tyskar då påvestolen
representerade den Latinska kyrkan. Vad jag förstår var påven Leo IX en reinkarnation bl.a. av aposteln Paulus och påven
Silvester I. Se länken Grundsten, sidorna 46-47 och 35-39. Inom kristendomen känner man väl till att på den tiden gällde striden,
som stod mellan Rom och Konstantinopel, världsmakten och kristendomens ledning. Både Rom och Konstantinopel hade med sig
likasinnade länder, framför allt i Europa.
Denna bild illustrerar Människans (den
kosmiske Adams) familjeträd från den
tiden. Man kan se att Jesus sitter i
familjeträdet och runt honom befinner sig
mängder av präster som följer
familjeträdets väg hela tiden. Bakom
namnet Jesus finns
Ormen/Lammet/Jungfrun/Jesus och
Tjuren/Beelsebub/Jesus. Enligt
evangelierna ska Tjuren Jesus lägga beslag
på Människans familjeträd i ändens tid utan
att tillhöra det mänskliga blodet och kalla
sig för den nya Människan, Adam.
Kyrkorna kände till att Människans familj
fanns i Ungern, och därför var det viktigt
att lägga beslag på själva nationen Ungern
som skulle vara ett kristet rike. Även
Tjurens präster verkade och verkar
fortfarande i Ungern.

Den tyske kejsaren Henrik III dog 1056 och hans son Henrik IV hamnade på tronen. Nya förhandlingar började och avslutades
1058. De gamla krav som Henrik III ställde på Endre I, nämndes inte, tyskarna ville ha fred med Ungern. För att Ungern skulle
godkänna freden, lät Endre I sin son Sámuel gifta sig med Henrik IV:s syster Judit 1058. Men ett år tidigare kröntes Sámuel till
kung i Ungern. Endre hade fått ytterligare en son, Dávid, i sitt äktenskap. Kort efter sonens födelse fick han en hjärnblödning, och
blev förlamad. Efter honom blev hans broder Béla I. kung i Ungern, 1060-1063. Kungar av Huset Árpád, se nedan.

Endre I, 1046-1060
Son till Vazul

Béla I, 1060-1063
Son till Vazul

István II, 1116-1131 Béla II, 1131-1141
Son till K. Kálmán. Brorson till Kálmán

Béla III, 1172-1196
Yngre bror till István III,

László IV, 1272-1290
Son till István V

Imre, 1196-1204
Son till Béla III

Salamon, 1063-1074
Géza I, 1074-1077
Son till Endre I.
Son till Béla I. Bröt med
påvestolen, tog emot
kronan från Bysans

Géza II, 1141-1162
Son till Béla II.

László III, 1204-1205
Son till Imre

Den Helige László,
K. Kálmán, 1095-1116
Ladislaus I, 1077-1095
Son till Géza I.
Yngre son till Béla I.
Öppnade István’s grav
i Székesfehérvár 1085

István III, 1162-1172 László II, 1162-1163
Yngre bror till Géza II.
Son till Géza II.
Motkung med Bysans’ stöd

Endre II, 1205-1235
Son till Béla III

Batbaján–Bezmér, Fältherre/khan,
Endre III, 1290-1301
ca 665-690
Sonson till Endre II
Den
äldste
sonen till Kovrat/Kubrat
Den siste kungen av huset Árpád

Béla IV, 1235-1270
Son till Endre II

István IV, 1163-1165
Yngre bror till Géza II,
Motkung med Bysans
stöd

István V, 1270-1272
Son till Béla IV

Árpád, Furste, ca 850-907
Endre III, 1290-1301
Storfurste, 895-907
Sonson till Endre II
Grundare av UNGERN Den siste kungen av huset Árpád

Kungahus: Dulo

Detta hedniska Árpád hus varade cirka 600 år fr.o.m. Batbaján-Bezmér till Endre III. Något riktigt kristet kungahus är inte detta hus
av Árpád. Visserligen räknas släkten från Batbaján-Bezmér till fursten Géza, men det var polacken István som kröntes till kung år
1000. Men hans son och arvinge dog, därmed hade det kristna huset István dött ut. Alla kungar här ovan härstammar från Mihálys
förstfödde son Vazul, som var hedning och det finns ingenting som visar att också han gick över till kristendomen. Mihály var
Gézas broder, som dödades tillsammans med Géza och en stor del av hovet i Esztergom 997.
Av huset István härstammar helgonet István själv, sonen Imre och László I. St. István begravdes och hans grav öppnades av St
László/Ladislaus vilket var den viktigaste händelsen under huset Árpád. Hedendomen försvann däremot inte, och den näst siste
kungen László var hedning, vilket inte gladde påvestolen. Hedningarnas förbannelse verkar forfarande över Ungern .

István

István den helige dog den 15 augusti år 1038 och begravdes i
Székesfehérvár den 20 augusti 1038 under påven Benedictus
IX:s pontifikat. Konungen László I sammankallade sina
gäster den 15 augusti 1083 i samma stad för att öppna Istváns
grav den 20 augusti samma år, under påven Gregorius VIII:s
pontifikat. Inom parentes kan jag nämna att någon eller några
redan hade plundrat graven, en del av Istváns tillhörigheter
saknades, men det absolut viktigaste var att hans ”högerhand”
var intakt. László tog först upp den ur kistan bland sina
gäster, alltså den 20 augusti 1083 exakt 45 år efter Istváns
begravning..

László I

Den Heliga Högern

Hedningarna
Sarolta och
hennes son
Vajk

Kristna
Adelheid och
hennes son
István

I första Moseboken kan världen läsa att Ormen är jordens listigaste djur. István visste i förväg att Tjuren skulle peta bort honom i
Ungern i ändens tid i samband med ”Rött Hjärta”, som berör jesuitens frammarsch inom kristendomen. Som biologiskt bevis
efterlämnade han sin högerhand. Ungrarna kan ta ett DNA-prov från Istváns högerhand, jämföra det med prov från Adelheids
kvarlevor och fastställa Istváns biologiska härkomst. Resultatet bör visa att István inte var identisk med Vajk. Detta var Istváns
eget beslut genom sin fru Gizella och andra närstående. László visste precis att handen var den viktigaste orsaken till att öppna
graven, ingen förstod vad László ville med den balsamerade högerhanden. Det var László som gjorde i ordning handen och gav
order att den skulle vara orörd till ändens tid. Då ska den komma fram och visas för hela jorden, förmodligen som bevis i samband
med att identiteten fastställs.
Graven öppnades exakt efter 45 år, jag har funderat över dessa 45 år, vad menas med dem? Vilket tecken sammanfaller med
István? Det enda jag kan komma på är året 1945 den 30 april, då Gustav Hitler dödförklarades och reste till månen från Berlin, G.
Hitler var ju en reinkarnation bl.a. av István. Han var kansler mellan 1933 och 1945, alltså i 12 år. Se länken Månens besökare,
final, sidan 80.
Tillbaka till år 1919, då Horthy kom till makten i Ungern.

En reinkarnation
av Taksony
Den 16 november 1919 tågade vitéz Horthy Miklós sittande på en vit häst in i Budapest med sin här. Horthy skickade detta tecken
ut till hela världen. Árpád gjorde på samma sätt cirka 1000 år tidigare, när han tågade in med magyarerna i Pannonia. Vem eller
vilka i Europa har förstått detta tecken? Alla som har läst min hemsida kan lätt gissa att det finns bara en plats och en person som
har förstått Horthys tecken. Det är Rom och dåvarande påven Benedictus XV. Han var den ende i hela Europa som förstod
Horthys hedniska tecken, förutom Horthys närmaste. Horthy var en reinkarnation av Taksony, som var furste över Ungern före
Lejonet Vajks och Lammet Istváns födelse. Taksony var en respekterad statschef, bl. a. av påvarna Johannes XII, Benedictus V,
Leo VIII, och Johannes XIII, samt bl.a. av kejsaren Otto I.

Krossad
religion

Benedictus XV, (1914–1922), Giacomo della Chiesa
260, 104 Religion Destroyed

Krossad
religion

Gustav Hitler, känd som Adolf.
Rikskansler, Führer, 1933-45, Berlin

Vitéz Horthy Miklós, 1920-1944

Statschef I Ungern

När Horthy sände tecken till omvärlden från Budapest, var det bara Vatikanen som reagerade ordentligt. Påven Benedictus XV
ansåg att Ungern var på väg att övergå till hedendomen, där bl. a. natur, mänsklighet och en enad nation lika för alla står i
centrum, en ungersk hedendom. Det skulle betyda att den kristna religionen var förstörd. Påven Benedictus XV har fått
benämningen ”Religion destroyed”, utplånad religion. Under hans pontifikat dök plötsligt vitéz Miklós Horthy upp. Han var en
reinkarnation bl.a. av Taksony, som var son till Solt, Taksony var alltså Árpáds sonson. Reaktionen på Horthys tecken blev att
Ungern omedelbart delades upp den 4 juni 1920 för att göra landet ännu mindre och svagare. För Vatikanen var Ungern ett
problem. Landet betraktades aldrig som en riktigt kristen nation, som bl.a. Polen. Gustav Hitler blev Tysklands kansler under
namnet Adolf, 1933-1945. Han var en reinkarnation bl. a. av István. Hitler och Horthy träffades personligen minst två gånger
offentligt, men Horthy var bestämd och korrekt mot Hitler. Med andra ord: Horthy avvisade Hitlers alla önskemål i samband med
Ungern. Vi känner till relationen mellan Hitler och Horthy och vet säkert att båda två hatade varandra. Resultatet känner också
världen till. Ungern drogs in i världskriget och Hitler mördade Horthys förstfödde son István den 20 augusti 1942 på den helige
Istváns namnsdag. Detta är också ett tecken på att Gustav Hitler var en återfödelse av St. István. Hitler förstörde Horthys familjs
liv. vitéz Horthy István var bl.a. en reinkarnation av fursten Solt. Vitéz Miklós Horthy var statschef i Ungern just före Lammets
Christer R:s (Istváns/G.Hitler) återfödelse igen i Ungern 1948, och Lejonets Tibor E. (Vajk) återfödelse i Linköping 1958, precis
som Taksony var furste i Ungern före Lammets Istváns och Lejonets Vajk födelse. Man brukar säga att historien upprepar sig. Då
föddes Lejonet i Ungern, Esztergom och Lammet i Polen, nu föddes Lammet i Ungern och Lejonet i Linköping i Sverige.
Åter till Horthys familjevapen, se nedan.

Horthys familjevapen 1635, Debrecen

Háromszéks vapen, grevskap, län i Ungern, nu i Transsylvanien, Rumänien sedan
den 4 juni 1920.

Vi kan se mycket tydligt att Horthys familjevapen härstammar från Haromszéks grevskapsvapen. Háromszék betyder ”Tre stolar”.
Horthy István ritade 1635 i Debrecen grunden till sitt familjevapen med en pansarklädd arm som håller tre veteax i stället för
svärdet och ett rött hjärta som är genomborrat av svärdet. Detta vapen påminner mig Karmelitorden, låt oss titta lite närmare på
och analysera dessa två emblem.
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Bilderna illustrerar tydligt att Karmelitordens emblem har samma betydelse som Háromszéks grevskapsvapen. Med andra ord:
vapnets innebörd har kristna inslag, bl.a. av Lejonet, Lammet/Jungfrun/Ormen och Tjuren.
De tre davidsstjärnorna står symboliskt för treenigheten, alltså för tre Messiasgestalter.

Varken Lejonet eller Ormen lever på veteax,
det är husdjuret Tjurens levebröd.

=
Vi kan konstatera att den Horthy István 1635 som tog fram familjevapnet Horthy tillhörde Tjurgudens anhängare. Vapnet kan
även användas som dokument och budskap, och i detta fall är budskapet ganska tydligt. Tjuren och dennes jesuiter härjade även
i Ungern, och därför trodde man att Horthy Miklós och hans familj tillhörde kristendomen. Och de var säkerligen kristna, ty de
tillhörde evangelisterna.

Debrecen på den tiden och ett berömt företag i tryckeribranschen. Företagets vapen mellan två kyrkor ovan.

Debrecens stadsvapen från den tiden. Vapnet illustrerar dels Lammet i mitten, dels örnen Turul ovanför kronan. Turul ser upp till
solen, så Horthy István 1635 hade uppenbarligen studerat Háromszéks vapen och efter det ritat sin familjs vapen, som har ett
kristet religiöst budskap. Hans son blev präst och evangelisk biskop och använde detta familjevapen. – Man kan se att Tjuren
saknas i Debrecens vapen.

Staden Kenderes, där Horthy Miklós och hans familj är begraven. Kenderes stadsvapen. Vapnet består av två korslagda veteax,
som på var sin spets har två ”M” placerade under varandra. Högst upp syns en stork stående på en lykta, och i sin fot håller
storken ett frö. Runt omkring lyktan syns maskar slingra sig i väntan på att äta de frön som ska falla, exempelvis Viktor Orbán
och kompani..
Bokstaven M betyder hybrid/jungfru och är Ormens/Lammets symbol. I Uppenbarelseboken står tydligt att vilddjuret/Tjuren
kopierar Lammet, dvs. i praktiken utför samma sak som denne. På vapnet syns tydligt att det ena gäller Lammet och det andra
Tjuren. – Vidare kan vi förstå att veteax är för husdjur, bl.a. oxar, tjurar men inte för ormar. Men Lammet som symbol är också
ett husdjur.
Staden Kenderes fanns redan år 1352 och bl.a. hade kumaner stort inflytande på samhället. På 1500-talet hade bl.a. Paulusorden, (Pálos rend) äganderätten till staden. I mitten av 1900-talet flyttade familjen Horthy dit som jordägare, samhället var
mycket fattigt, och Horthy byggde bl.a. bostäder, skolor, vattenledningar och elnät med sin egen förmögenhet. Han visade sin
medmänsklighet och ytterligare visade han sitt hedniska ursprung, vilket bland annat innebar att dela med sig till andra enligt
Árpád/Álmos ed. ”Alla tillgångar som anskaffas, skall delas bland folket./…/” och det gjorde vitéz Horthy Miklós i Kenderes
innan han blev Ungerns statschef.
Vad som framgår tydligt av staden Kenderes vapen är striden mellan Lammet och Tjuren som korsar varandras väg.
I Kenderes är familjen Horthy begraven. På vitéz Horthy Istváns grav finns följande text: ”För en ljuvligare ungersk framtid
offrade han sitt liv. – Hans död är såning. I väntan på skördetiden!”

Frö

såning

Skördetid

Vitéz Horthy Istváns grav. 1904-1942, Vice Statschef. Omkom på St. Istváns dag den 20 augusti 1942
”För en ljuvligare ungersk framtid offrade han sitt liv. – Hans död är såning. I väntan på skördetiden!”
Kenderes stadsvapen illustrerar striden mellan Lammet/István och Tjuren Beelsebub som korsar varandras väg. Storken är symbol
för födelse, och frön är symboler för en förnyad kultur, dvs. en återfödelse av den urgamla kulturen. Vad jag förstår var vitéz
Horthy István en reinkarnation bl.a. av Solt. Lyktan är en symbol för belysning och i detta sammanhang vill även Lammet/István att
Ungerns riktiga historia skall lysas upp i ändens tid, så att Ungern kan återgå till sitt ursprung.

Ett mynt med
vitéz Horthy Istváns
minne, som pilot
1943-08-14/15

Hans död är såning.

I väntan på skördetiden!.

Vitéz Horthy Miklós visste precis att Gustav Hitler var en reinkarnation bl.a. av Lammet/István och att Gustav beordrade mordet
på Horthys son István på dennes namnsdag, den 20 augusti 1942. Som ett bevis på detta har Ungern skapat ett nytt mynt, en
symbolisk tolkning av Horthys familjevapen. Se mer nedan.

Vi kan tydligt se att Miklós Horthy satte in en pansarklädd arm i stället för tre veteax och på svärdet spetsade han ett björnhuvud.
Björnen är en symbol för Berlin, därifrån styrde Gustav Hitler sin blodiga naziverksamhet. Horthy visste vem Gustav Hitler var
och Gustav Hitler kände till Horthy. Den pansarklädda armen är en symbol för den hedniska tiden. Då mördades fursten Géza
och hans familj, och István kunde därefter ta över Ungern och genom honom blev Ungern också kristet. Men nu är läget är helt
annorlunda, nu är Lammet/István petad även i Ungern och Tjuren står där bakom ett rött hjärta, som ett Lamm. Nu återstår för
Ungern att göra ett DNA-prov av Istváns högerhand och kvarlevorna av Adelheid, och på det viset definitivt fastställa att István
inte var identisk med Vajk och hela kristendomen faller direkt i Ungern.

Christer R
1948

Christer R
1948
Izates II/Jesus/Lammet
Bl.a. i Jerusalem,
Palestina ca 29 e.v.t.

István/Lammet
Bl.a. i Esztergom/Székesfehérvár

István/Lammet
Ópusztaszer, 2006 e.v.t

Ca 1038 e.v.t.

Man brukar säga att historien upprepar sig, oavsett vad religionen förkunnar. Árpád, Ungerns grundare, reinkarnerades i vitéz
Kemény Simon, fursten Géza reinkarnerades i Simons yngste son Géza, Solt reinkarnerades i vitéz Horthy István, Fajsz
reinkarnerades i Horthy Miklós Jr, Álmos reinkarnerades i vitéz Horhy István (1830-1904), Ügyek reinkarnades i Horti István
(1512 Debrecen) och Taksony som vitéz Horthy Miklós. – Ormguden/Lammet bestämde sig för att förinta hedningarna,
framförallt i Ungern år 1000, men nu i ändens tid kommer han att stödja övergången från kristendom till hedendom just i Ungern.
Lammet/István reinkarnerades i Gustav Hitler, och vi vet att Horthy tog mycket hård ställning mot Hitler, och inte gav sig inför
Hitlers önskemål och därefter hotelse. Tack vare Horthys bestämda uppträdande mot Hitler blev Árpáds och Horthys ställning
starkare i Ungern, trots att Lammet/István hade makten i Europa och i Ungern. Nu i slutet är István/Lammet petad även i Ungern
bl. a. av kyrkan, och meningen är att radera bort honom, så att Tjuren ta över. Som jag redan nämnt är Istváns/Lammets
kristendom grundad på kunskap/gnosticism och inte på lögner och illusioner som Tjurens kristendom. Om vi tittar närmare på
Horthys släkt, är det namnet ”István” som dominerar där sedan 1500-talet. Även min far Tibor fick ett namn efter István, så hans
fullständiga namn var ”Tibor István”. Detta namn ”István” kan också styrka att den Helige István nu i dagarnas ände lämnar
Tjurgudens kristendom och övergår till hedendom som är naturens och mänsklighetens kultur. Namnet István är ett sumerisktakkadiskt ord, stavning på sumeriska ”ES-TU-AN”, betyder ”höj-des till hög rang”. Stavning på akkadiska ”ISTU-AN”, betyder
”härstamning från himlen”. Kanske kan man nu förstå att vitéz Horthy Istváns död döptes till såningen av hedendomen enligt
texten på hans grav. Nu återstår skördetiden i form av övergång till hedendomen.

Destination:
hedendom-kunskapmänsklighet

Vitéz Kemény Simon
1884-1945

Kemény Lajos, 1874-1962, Baja

Vitéz Horthy Miklós, 1868-1957, Kenderes

Min farfar och Horthy Miklós. Bilderna ovan, där båda är över 80 år gamla visar att de liknar varandra. Vi kan se att min farfar
och Horthy liknar varandra fysiskt, fast de bodde i olika städer. Vad kan det betyda? Även Simon liknar Horthy, trots att han var
cirka 30-35 år yngre på kortet ovan, eftersom han mördades tidigt. Därför finns inget kort på Simon som en gammal man, som
farfar och Horthy, att jämföra med. Om vi utgår ifrån att Simon var en reinkarnation bl.a. av Árpád, så såg Árpád ut ungefär på
sin tid som Simon gjorde under 40-talet. Detta kan betyda att Huset Árpád inte dog ut utan levde vidare vid sidan om genom en
utomäktenskaplig son. Vad jag kan förstå hade fursten Géza en son utanför sitt äktenskap. Den sonen och hans mor försvann i
folkmassorna och dök upp på 1500-talet vid namn Horti i Debrecen. Namnet István, dels från Sumer och dels från István den
Helige, blev ett dominerande namn i Hortis släkt. På 1600-talet dök Tjurgudens anhängare upp i Hortis familj, också med
namnet István och tog fram ett familjevapen som symbol för Tjurguden, Jesuiten. Dennes son blev den förste kristna biskopen i
familjen, också han med namnet István. På det viset fördes släkten över till kristendomen. Från och med Horthy László, 1779 -?
och Horthy István, 1795-1857, återställdes hedendomen i familjen under kristendomens täcke. Det finns ett mycket starkt bevis
till på att familjen Horthy inte hade något att göra med kristendomen. Beviset är vitéz Horthy Istváns son, som föddes 1941 i
Budapest. Horthy István konverterade till Islam/Subud 1965 i London, och tog namnet Sharif.

Sharif István HORTHY
Subuds emblem
När jag för första gången läste att vitéz Horthy Istváns son konverterade till Islam/Subud, blev jag förvånad, så jag fick läsa om
konverteringen två gånger. Nästa fråga jag ställde till mig själv var vad Subud var för något, eftersom en sådan skolad,
intellektuell person inte gör det utan orsak. Så jag började leta efter orsaken och tittade närmare på Subuds emblem, som jag
aldrig hört om eller sett tidigare. Observera att jag analyserar emblemet på mitt sätt och enligt min kunskap.
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Neutronstjärnans solsystem. Den 7-uddiga
neutronstjärnan (utan skuggan 8) med sina 7
planeter runt omkring sig. I den befinner sig
Guden An/Anu. I Uppenbarelseboken kallas
detta för Himmelriket.
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En modell av vår galax, Vintergatan med sju olika vibrationsvärldar.

Subuds emblem ger mig följande budskap. Den blåa eller svarta bakgrunden illustrerar mörk materia, som är uppdelad i sju olika
delar, dvs. sju olika vibrationsvärldar som den mörka materian består av i vår galax Vintergatan. I mitten illustreras det svarta
hålet. Med andra ord: Subuds emblem illustrerar vår galax, Vintergatan. Vidare är talet 7 kopplat till neutronstjärnan Nemesis,
som är en 7-uddig symbolisk stjärna och runt den kretsar 7 planeter. Vidare anknyter talet till en Gud, till honom återkommer jag
lite senare. Innan jag började skriva om detta och länken Mörk materia och dess existens, fick jag göra en enkel modell av vår
galax Vintergatan för att någorlunda kunna förklara mörk materia i vår galax på ett enkelt sätt, med 7 olika vibrationsvärldar
som jag symboliskt markerar med 7 olika färger (olika frekvenslägen). Se länken Mörk materia och dess existens. Jag kan
jämföra min modell med Subuds emblem, de har samma vetenskapliga innebörd.

Horthy Sharif István är fysiker och arkitekt, han studerade bl.a. vid Oxfords universitet i England. Horthy hade en föreläsning om
Subud i Los Angeles den 25 oktober 2000. Så här förklarade han vad Subud är: ”/… Så det är lite som - om jag tar en parallell
från fysiken. Du har en bit järn och du har en magnet, lägger du dem bredvid varandra blir biten av järn magnetiserad. Innan dess,
om du hängt järnbiten i ett snöre, roterar den bara runt, runt, men när den kommit intill magneten, kommer den att anpassa sig till
jordens magnetfält. Så något har hänt med järnbiten, eftersom den nu kan känna av ett kraftfält som var där hela tiden men innan
magnetiseringen inte kände av. Så är det ungefär, men som ni vet, paralleller kan vara begränsande, så du tänker inte på det så
mycket.” På det mötet jämförde han Subud med en magnet och en järnbit som ändrade sitt frekvensläge så fort den befann sig i
magnetens närhet. (Inte alla material kan magnetiseras).
Vad jag förstår av Subud behövs den rätta kontakten som grund, som Horthy fick av grundaren Bapak personligen. Det är tal om
energi/kraftöverföring från och till varandra. Den andliga övningen, som även kallas Latihan/utveckling, är parallellt stämd med
kontakten. För att kontakten i form av energi skall komma igång, är det nästan ett måste att ha en andlig övning som startar
processen av energiöverföring från en person till en annan.
Att öva Latihan innebär att stå avslappnad i en grupp människor eller ensam. Män och kvinnor är skilda åt, vilket tillåter att
processen kan äga rum. Enligt uppgift känner sig en deltagare så här under Lathian. – ”Många känner en vibration, de flesta
känner snart en impuls att röra sig, att yttra ljud eller att t.o.m. sjunga. Impulsen är spontan, den framställs eller kontrolleras inte
av dina tankar, men under den tid som Latihan pågår är deltagaren helt vaken med vilja och egna önskningar passiva och Latihan
ger utslag på personens behov vid den tidpunkten. Latihan fortsätter i ca trettio minuter och upprepas två gånger i veckan”.
Efter Horthys föreläsning i Los Angeles förstår jag hans budskap på följande sätt: Subud är en process som ändrar själens
frekvensläge till en annat, till ett högre läge via vibrationer, så att personens själ kan komma in i någon av ovan nämnda
vibrationsvärldar. Horhy betonar att Subud inte har något att göra med religion. Det är enkel vetenskap på en hög nivå. Med andra
ord: en frekvensomvandlare för en levande själ till en högre värld. Se mer länken Människan, Gud och vetenskap, sidan 28,
viktigt!
Kort om denne Bapak (Muhammad Subuh Sumohadiwidjojo), född den 22 juni 1901 i Java, Indonesien, som har islam som
statsreligion. Det var han som grundade rörelsen Subud, som jag förstår saknar den motstycke i denna så kallade moderna värld.
Inte ens vetenskapen hänger med i Subuds svängningar på grund av sin enkelhet, men bakom enkelheten står hela vår galax.
Horthy Sharif István träffade Bapak för första gången i Coombe Springs 1959 före Subuds första världskongress. Horthy berättar
detta om denne Bapak: ”När Bapak gick förbi honom, märktes inte att någon gick förbi där. Alla har nämligen någon typ av
utstrålning, svagare och starkare, som saknades hos Bapak. Bapaks uppträdande verkade vara ouppmärksamt, precis som om det
inte skulle finnas någon där. Det verkade som om hans kropp skulle bestå också av kläder, som en bildskärm som täcker någon
annan verklighet.
Denna egendomliga påverkan blev starkare för Horthy när han en vecka senare träffade en god vän till Bapak. Vännen visade ett
antal bilder på Bapak, som hängde på en vägg. På den ena bilden verkade Bapak vara en minst hundra år gammal man som knappt
kunde stå och gå, och en annan bild visade en ung Bapak i början av sin livskarriär, vid trettio års ålder, strålande av energi.
Bapak hade lärjungar omkring sig, lärjungar som befann sig på olika banor kring honom. Horthy nämner en vid namn Varindra
Vittachi. som dök upp som eldfärgad Halleykomet i Cilandak och några dagar senare skulle ha försvunnit i tomma intet. Även
Horthy kom in i en närmare bana kring Bapak. Han blev Bapaks översättare och sekreterare, men samtidigt hans lärjunge. På detta
sätt fick Horthy lära känna den fysiske Bapak på nära håll, bl.a. hans visdom, humor och den oändliga snällheten. Men ett vist
avstånd blev kvar mellan dem på grund av Bapaks försiktighet. Den dragningskraft som höll Horthy och hans andra vänner och
lärjungar kvar hos honom, kom från den andra Bapak, han som stod bakom den synliga Babak. Vem var han? Horthy kunde inte
behandla honom som en person, han verkade vara ett fönster som öppnades till en annan värld. Den fysiske Bapak verkade vara en
gardin, som försäkrade att detta fönster håller sig lugnt utan att skrämma bort de andra.
Horthy berättade också att när Bapak rörde hans arm, kändes känslan av kärlek som om en lavaström av guld skulle strömma åt
alla håll i hans kropp. Han nämnde också att när han befann sig i ett rum tillsammans med Bapak, kändes det som om han skulle
ha kommit nära universums centrum, och där den absoluta säkerheten och freden dominerar. Slutligen sammanfattade Horthy sin
uppfattning om Bapak på följande sätt: Den synliga och osynliga Bapak var en och samma person. Han gick bort den 25 januari
1987.
Den synliga och
osynliga Bapak
var en och
samma person.

Horthy Sharif István som bl.a. är fysiker, har en utmärkt iakttagelse- och uppfattningsförmåga i sin beskrivning av Bapak. Han
kan lyfta upp Bapaks personlighet till en mycket hög kunskapsnivå, men på ett enkelt sätt, så att jag har fått en nästan total
uppfattning om denne Bapak. Själv kallar jag honom för en Mästare, förutom att han var en särskild budbärare.
Så här uppfattar jag Bapaks budskap: han kunde ändra sin själs frekvensläge, så att han kunde uppträda ostörd, utan att märkas.
Ingen kunde skada honom, han kunde befinna sig på samma plats, men ändå gick det inte att röra honom. Med andra ord: även
hans kropps atomvärld ändrade frekvensläge. Han kunde ändra sig också så att han nästan var osynlig, fast han fortfarande
befann sig på samma plats. Själens energi blev ibland starkare, då ändrades frekvensen, blev stundvis svagare och återgick till
ursprunget av energins frekvensläge. Denna omvandlingsprocess av själens frekvens förde han över till mottagare med
kroppskontakt, exempelvis Horthy. För att processen ska vara fullständig, behövs en motsvarande Latihanövning, som också
skapar den motsvarande energi som bör stämma med den mottagna energin. Då fungerar själsfrekvensomvandlaren.
På detta sätt kunde Bapak, var som helst och när som helst, komma i kontakt med andra vibrationsvärldar utan problem och utan
att någon visste om det. Detta är också bevis på att de sju vibrationsvärldarna enligt Subuds emblem befinner sig på olika
frekvensområden oberoende av varandra med så kallad mörk materia som grund. – När jag skrev om mörk materia
(Klimatförändringar 2003, Den mörka materien, 2003, Alltingsmodellen/Kosmiska modellen 2007, Tomrummet 2008, Mörk
materia och dess existens 2009 och länkar som berör det Svarta hålet) hade jag svårt att kunna lägga fram trovärdiga bevis
därpå. Jag hänvisade till flygande tefat och rymdskepp och försökte förklara med olika färger, tecknade alltså vibrationsvärldar
med var sin färg. Tack vare denne Mästare Bapak, finns bevis att de sju vibrationsvärldarna existerar och befinner sig på var sitt
vibrationsplan på ett och samma ställe, i samma materia fast på olika vibrationslägen, detta kallas för mörk materia. I Bibeln
kallas dessa för sju himlar. Den sjunde är mest känd, som den sjunde himmelen. Även i detta fall bör man vara vegetarian.
Horthy nämner en Gud i samband med sin föreläsning. En Gud som är mänsklig och har kunskap som grund. Vem är denne
Gud? Om vi utgår ifrån att Árpád var en reinkarnation bl.a. av Enki, som var son till gudarnas fader An och att själva vitéz
Horthy Miklós (statschef 1920-1944) var Árpáds avkomling, liksom Horthy Sharif István som är son till vitéz Horthy István,
(vice statschef 1940-42) så kan den Gud som Horthy nämner vara gudarnas fader An från Sumer, som hade en hednisk och
mänsklig kultur på sitt schema. Se länken Magyar i dunkel.
Apollo 20 landade på månens baksida i augusti 1976 med astronauterna Rutledge och Leonov. Månfärdens värdar var
utomjordingarna i samband med Lammet/Izates II/Jesus existens. Astronauten William Rutledge var expert på sumerisk kultur
och historia. I månlandaren Phoenix visades sumeriska Inannas ursprungliga kropp upp. Inanna var Enkis dotterdotter som i sin
tur var en reinkarnation av Tiamat som var Ans förstfödda barn. Alltså återspeglade Apollo 20 Sumers hedniska kultur. Se
länken Månens besökare, final, sidorna 61-93.

På Apollo 20:s emblem kan man läsa följande, av Virgilius: Carpent tua poma nepotes (Maybe we are those grandchildren) –
Kanske vi är deras barnbarn”). Med andra ord: månens baksida återspeglar Sumer och dess kultur med Guden An i spetsen.
Vad jag kan förstå är det Ungern som lyfts fram som blivande hednisk nation ur Apolloprojektet i dagarnas ände. Se länken
Solen i underläge, sidan 28.
Sedermera blev det Enki, den jordiske Adam, som reinkarnerades ett flertal gånger i olika nationer med olika budskap och
uppdrag. Några kända namn är bl.a. Abraham, Zarathustra, vars budskap om Guden Ahura Mazda, mänsklighet, visdom och
kunskap var grunden, Menrot den store, Kyros den store, historiens störste imperiebyggare. Se länken Det forna Persien och
dess hemlighet, sidorna 4-7 och 9, Människan, Gud och vetenskap, sidorna 38-40. Hit hör också Julius Caesar, Árpád, Ungerns
grundare och vitéz Kemény Simon, se länken Magyar i dunkel, sidorna 1-10, 36-37, och 70-80.
Guden som Horthy nämner påminner mig om Guden som sitter på sin tron i Uppenbarelseboken, som befinner sig i vårt
solsystem. Snart kommer hans rike att dyka upp på himlen som en jättekomet. Se länken Människan, Gud och vetenskap, sidorna
35-37. Vilken är den gemensamma nämnaren för dessa tre, An, Ahura Mazda och den Gud som sitter på tronen enligt
Uppenbarelseboken? Jo, kunskap, visdom, mänsklighet, natur, tål inte lögnen, vill leva i verkligheten och inte i illusioner och
sagor. Denne Gud har ingenting att göra med de Gudar som beskrivs i Bibeln och evangelierna, som vill förgöra jorden och ta
över varandras identitet. Denne Gud har ingenting göra med jordens religion.

Vad mer avslöjade denne Mästare och budbärare Bapak genom att han kunde ändra sin kropps frekvensläge och kunde bli
osynlig och oskadlig. Bapaks verksamhet via en utomordentlig beskrivning av Horthy, påminner mig om Jesus (Lammet/Izates
II) enligt evangelierna, bl. a. att denne gick på vatten, gick igenom ett nyckelhål, kunde ändra ansiktets utseende, kunde vara
synlig och osynlig och oskadlig och kunde även falla i trans. Med andra ord: en sådan person går inte att tortera och korsfästa.
Enligt evangelierna bjöd han 5 000 personer på fisk, fast han bara hade en fisk i handen. Hur gjorde han? Han använde samma
metod som Bapak, tog energi från en lämplig fisk och via personkontakt överförde han fiskenergin till mottagaren. Det var alltså
5 000 mottagare som fick ta emot fiskenergin ifrån varandra via personliga kontakter. Alla kände sig mätta och belåtna enligt
evangelierna.
Hothys ungdom. Horthy berättar även om sin ungdom. Han var redan som tonåring intresserad av författaren och filosofen
George Gurdjieff från Kaukasus och hans filosofi om människan och dennes medvetande. Enligt Gurdjieff sover människorna,
men de tror att de är vakna, de fattar beslut och styr sina liv. I verkligheten beter de sig mekaniskt, likformigt i halvvaket
tillstånd. De lever i den fria viljans illusion, men i verkligheten styrs de av krafter som de inte har en aning om var de kommer
från. Nyckeln till omvandling av människan är uppvaknandet, med andra ord kan det mänskliga medvetandet utvecklas, skriver
han.
En fråga till världens vuxna: Hur många av er tänker på ovanstående som vitéz Horthy Miklós sonson redan tänkte på i sin
ungdom? Dagens hjärnforskare är i full gång för att få svar på detta fenomen.
Jag själv känner personligen till detta läge. Att utveckla människans medvetande är enkelt, naturen har inga omöjliga regler.
Bland annat ska man vara vegetarian, aldrig äta kött. Min familj gick också genom det. Man känner att efter en viss tid börjar
hjärnan rena sig, iakttagelse- och uppfattningsförmågan blir mer naturliga, verklig, man börja se världen i ett helt nytt perspektiv
som börjar återspegla verkligheten. Detta gäller för alla oavsett blodgrupp. Jag känner många vegetarianer som berättat samma
sak i samband med övergången till en ren vegetariansk livsmiljö. Detta är också ett ytterligare bevis på att evolutionen är en
biologisk omöjlighet. (Självklart är att alkohol- och droganvändning påverkan hjärnan negativt)
Vi vet att varje kött har sin atomvärld, och kött som äts gör att hjärnan täcks av dessa atomer som påverkar individens tänkande
och mentalitet. På det viset är det fullständigt möjligt att utveckla människans medvetande genom att sluta att äta kött, liksom att
använda alkohol och droger. (Observera att ett begränsat intag av alkohol är medicin).

Hans död är sådd.

I väntan på skördetiden!.

vitéz Horthy Istváns familj och ungrarna skrev på dennes gravsten att hans död är sådd och att man väntar på skördetiden. Vad
menas med den texten? – De hedniska ungrarna var för liv, mänsklighet, natur och kunskap, och Horthy Istváns son, född 1941 i
Budapest, ägnar hela sitt liv åt att skapa ett mänskligt, fritt, oberoende samhälle som grundar sig på natur och kunskap i väntan
på skördetiden, med andra ord: Ungerns övergång till hedendomen och naturen, alltså tillbaka till ursprunget, där natur, kunskap,
liv och mänsklighet var grunden. Nu är tiden mogen för Ungern och ungrarna. En nation måste börja och visa vägen, därefter
kommer andra nationer att följa Ungern, men kom ihåg, tiden är kort!. – Horthy Sharif Istváns levnadssätt, kunskapsnivå,
mänsklighet, hjälpsamhet osv. återspeglar släkten Horthys och Árpáds historia, ungrarnas förfäder, och att de forna hedniska
magyarerna inte var de vilda djävlarna, som i de vissa perioder beskrivs av historiens onda söner.
En riktig, sann ungrare som vitéz Horthy Miklós längtade
hem till Ungern och ungrarna från sin exil i Portugal, han
skrev så här:
”Mina tankar ifrån stranden av Atlantiska oceanen flyger
oavbrutet hem till stränderna mellan Duna och Tisza, till
mitt ljuva hem, vilket världens vackraste stat inte kan
ersätta. Här ser jag dagligen havet, mitt ursprungliga
livsuppdrag är ett mycket älskat livselement och jag
beundrar det. Havet är djupt och oändligt, men min kärlek
är djupare, vilken knyter mig till föräldrahuset, och min
större längtan drar mig till den ungerska jorden bland det
ungerska folket.”

Min farfar 1956, Baja, Ungern
Skogsingenjör

Han menade att vi skulle betraktas som
utlänningar i kungariket utan rättigheter.
Visst hade han rätt!

Nästan samtidigt var min farfar orolig för min fader när
han lämnade Ungern hösten 1956 och hamnade i
kungariket Sverige. Min farfar tyckte inte alls om att min
far lämnade Ungern, han var hela tiden orolig, nervös och
hade en dålig känsla i samband med kungariket Sverige.

Vitéz Horthy Miklós, 1956,
i exil i Estoria, Portugal

Berthold av Breisgau,
Zähringen

Berthold Friedrich,1906-1963
markgreve av Baden
Huset Baden/Zähringen

Berthold, Baden, Tyskland

Min morbror Hermann/Pálfalvi József levde nästan
samtidigt i Baja, Ungern med Berthold Fredrik av Baden
i Tyskland. Låt mig nu återkomma ännu en gång till
honom.

Hermann, Baja, Ungern

Bilderna visar att Berthold och Hermann liknade varandra
utseendemässigt, och vi kan se att de hade ett gemensamt
ursprung.

Hermann, Baja, Ungern

Hermann/Pálfalvi József
1918-1945
Berthold av Breisgau
En reinkarnation

Berthold, Baden, Tyskland

Bilderna är inte ett fullständigt bevis, eftersom det bakom bilderna
finns ungefär 1000 år med olika släktgrenars utbredning och
korsningar i hela Europa, men man kan se härstamningen från
bl.a. Berthold av Breisgau, Schwaben

Jag har fått en ganska bra beskrivning av min morbror med smeknamnet ”Bobo”, både av min mor, mormor, min äldste morbror
János som studerade till präst i sin ungdom, samt av min mormorsbroder. Här måste jag tillägga att historia var ett elitämne i
mitt familjeträd, både på min fars och min mors sida. Historien var alltså känd även hos oss. I slutet av 30-talet började Bobo
studera vid krigshögskolan Ludovika i Budapest tillsammans med Simons äldste son Zoltán. Jag fick höra att till Krigshögskolan
valdes årligen de bästa talangerna från hela landet och han tillhörde redan i början den absolut eliten, han hade de egenskaper
som krävs för att kunna vara en stor, ledande krigsherre. Han var även religiös, gick i kyrkan, men lögnen tålde han inte, liksom
morfar. Hans stora intressen var bl.a. historia, religion och politik. Min mor, mormor och morbror, den äldste, János, berättade
mycket om honom. Om någon passar in som stamfader till huset Zähringen, Berthold av Breisgau, bör han vara den rätta.
Tyskland har jag hört talas om, men någon stad i Tyskland nämnde ingen. Inte ens min morfars broder nämnde någon stad, fast
han berättade att han reste till Tyskland, till släkten. Själv har aldrig frågat efter någon stad i Tyskland heller, då kände jag inte
till Badens historia och inte heller förhållandet mellan mitt familjeträd på morfars sida och Baden/Zähringens dolda verklighet.

Berthold I av Zähringen,
1000-1078

Berthold av Baden
1906-1963

Berthold av Zähringen/
Breisgau
Tecknad av tysken
Johann Velten 1832

Hermann József, en Berthold V av Baden
reinkarnation bl.a.
1160-1218, en
av Berthold av
reinkarnation av
Breisgau
Berthold av Breisgau

Hermann János

Denne morbror var en riktig hedning,
undvek kyrkan

Berthold I av Zähringen/Baden/Schwaben.

Hermann Ferenc
1777-1847
Lämnade Tyskland, bakom
sig, förmodligen från Baden
eller andra städer

Karl III Wilhelm av Baden
1679-1738

Hermann Ferenc, en reinkarnation av den
ursprungliga Hermann

Hermann/Pálfalvi
Ferenc, 1930-2002
Statens Järnväg

Hermann József
Hermann János
Hermann/Pálfalvi János
född 1821 i Ungern.
!893-1945
1865-1938
Markägare
Min gode morfar
De typiska hermannska ansiktsdragen, se
sidorna 11-14

Karl Fredrik av Baden,
1738-1771
(1728-1731)

Karl Ludvig av Baden,
1755-1801

Fredrik av Baden
1756-1817

Hermann/Pálfalvi Jànos
1917-1985

Hermann/Pálfalvi József
!918-1945; Mördad
utanför Ungern

Ludvig I Wilhelm av Baden
1763-1830

De typiska Hermannska ansiktsdragen finns bl.a. i huset Baden på 1700-talet också, se sidorna 11-14

Karl Leopold av Baden
1790-1852

Ludvig II av Baden
1824-1858

Wilhelm von Baden
1829–1897

Fredrik I av Baden
storhertig 1856-1907
f. 1826

Fredrik II av Baden
storhertig 1907-1918,
f. 1857-1928

X
Gustaf VI Adolf, kung av
Sverige, 1950-1973

Gustaf Adolf, kronprins av
Sverige, 1906-1947

Jean Evangéliste Bernadotte, Baron,
advokat, 1754- 1813, son till advokat Jean
Henri Bernadotte, 1711-1780, reinkarnerades i vitéz Kemény Simon, 1884.
Simons förstfödde son vitéz, Dr. Kemény
Zoltán studerade vid krigshögskolan
Ludovika i Budapest. Han läste samtidigt
juridik, blev advokat, och arbetade hela
livet ut som sådan. I min släkt före honom
var ingen advokat, juridikgenen kom alltså
från Pau, Jean Henri Bernadotte.
Jean Evangéliste Bernadotte var stamfader
till kungahuset av Sverige, till och med
Gustaf V 1950. – Kom ihåg att Bernadotte
var en vanlig familj, inte kunglig.
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Maximilian av Baden
1867-1929

Berthold av Baden
1906-1963

Berthold av Breisgau, grundare av huset
Zähringen, Baden, reinkarnerades i Hermann
József 1918. Han var en stor talang. bl.a. i
ledarskap. Kom ihåg att Berthold/Hermann
ursprungligen var en vanlig familj, ej kunglig.

Den andra starka ledtråden är Simons
födelsedag den 5 november, 1884. Den 5
november 1810 adopterades Jean Baptiste
Bernadotte av kung Carl XIII av Sverige.

Med facit i hand kan vi förstå varför det var så viktigt för kyrkan i Ungern att familjenamnet Hermann ändrades till Pálfalvi
redan under 30-talet. Varför sköts min morbror Bobo ihjäl ur bakhåll den 15 april 1945? Min morfar fick inte ens veta var är han
begraven. Vem, eller vilka i Ungern, förutom kyrkan och påven Pius XII, visste vem min morbror var, alltså hans ursprung?

Några månader senare gick även min morfar bort, han kunde inte acceptera att hans son miste livet på detta smutsiga sätt.
Varken min morfar eller morbror Bobo fick jag träffa personligen. Morbror var ca 27 år, en ung och begåvad talang, men jag
fick aldrig höra hans riktiga åsikter personligen av honom. En sak är säker, även han var emot lögner, sagor och illusioner. Jag
menar att han var en reinkarnation av bl.a. Berthold av Breisgau, enligt uppgift skulle han representera en Tjur, eftersom en örns
typiska kännetecken när det gäller skalluppbyggnad och näsa saknas hos Berthold och hans avkomlingar. Själva familjenamnet
Pálfalvi kan symboliskt kopplas till namnet Paulus, som var lärjunge till Tjurguden, Jesus Beelsebub. Statschefen och pilkorsrörelsens ledare Szálasi störtades den 28 mars 1945 och det Högsta Nationella Rådet tog makten i Ungern. Den nyvalde
ärkebiskopen Mindszenty blev kyrkans överhuvud, men utan kyrklig makt. Den som fortfarande hade makten i Europa var
Gustav Hitler (Lammet) i Tyskland. Vi vet att Lammets största fiende var och fortfarande är Tjuren och Ungern stred bredvid
Tyskland. Att Horthy Miklós och hans båda söner kände till min morbror Bobo är ingen nyhet, han var känd även inom det
dåvarande ungerska försvaret. Vem gav order att skjuta min morbror den 15 april 1945 utanför den ungerska gränsen? En sak
som läckte ut är att den som sköt honom befann sig inom samma trupp som han förde befäl över, dvs. en som kände honom väl,
och förmodligen hade min morbror Bobo förtroende för honom. Var han katolik, protestant eller var han också av tysk börd
liksom min morbror? Nästan samtidigt sköts min farfars yngre bror Simon och hans yngste son Géza ihjäl av nazityskar. Mordet
på min morbror klarades aldrig upp, det mörklades liksom mordet på Simon och hans yngste son. Sedermera mörklades också
mordet på Tibor E i Stockholm. I den kristna religionen kan brott begås när som helst och var som helst helt fritt och utan
problem. De som lider av dessa brott, ja, de är alltid oskyldiga familjemedlemmar.
Om vi leker med tanken att Washington lyckats frita Wallenberg i Budapest (sidorna 29, 30, 31 ovan) och därigenom också
lyckats befria Simon och hans son, då skulle situationen vara en helt annan i dag. Då skulle Simon ha levt och haft större
kontroll på sin dotter. Wallenberg skulle också ha levt och Tibor E skulle inte ha mördats. Kanske också Bobo skulle ha levt,
men Pius XII:s vilja härskade tydligen och resultatet känner vi till nu efter cirka 70 år. Det är jag som har fått uppdraget att
skriva allt detta.
Vi tittar lite närmare på dagens kungahus i Stockholm, som biologiskt sett är knutet till prins Bertil, som i sin tur var son till
kung Gustaf VI Adolf, yngre bror till kronprins Gustaf Adolf och tillhörde huset Baden. Se ytterligare länken Solen i underläge,
sidorna 122-128.
Man kan klart och tydligt se att dagens kungahus i
Stockholm är knutet till prins Bertil, och har
biologiskt ingenting att göra med släkten Bernadotte i
Pau, Frankrike. Sverige har alltså en falsk monark
och monarki. Drottning Silvia kan berätta vem som
är den biologiske fadern till hennes tre barn.

Prinsessan Sibylla av
Sachsen-Coburg-Gotha

Prins Bertil (Motorsport,
matlagning)

Kronprinsessan
Victoria

Kungen Carl XVI Gustaf
Brottens Son
(Motorsport, matlagning)

Prins Carl Philip.
Namnet Philip
förekommer i huset
Baden. Snart kommer
vi att möta namnet
Philip igen.

Prins Carl Philip
(Motorsport, matlagning)
En mycket intressant person

Prinsessan
Madeleine

Enligt min kunskap och
vissa ledtrådar är han
en reinkarnation bl.a.
av Herodes Filippus,
Filippus, 24-34, var gift
med Salome.
Prins Carl Philip
Herodes Filippus

Drottning Silvia
Salome dominerade
totalt Filippus
känslor. Se länkar
Grundsten, sidan 31,
och Solen i
underläge, sidan 106

Salome

(Gustaf IV Adolf)

Kungen kan som barn jämföras med Ludvig II av Baden, Tyskland

Kronprinsen Ludvig II med sin mor Sofie av Sverige/Vasa,
dotter till den avsatte kung Gustaf IV Adolf av Sverige.

Kronprins Gustaf Adolf Oscar med sin sonson (kron)prins Carl Gustaf
Folke.

Man kan tydligt se att dessa två gossebarn biologiskt och fysiskt liknar varandra, och det karaktäristiska bernadottedraget saknas
helt hos dem. Kungen och statschefen tillhör ätten Zähringen av Baden.
Nu kan världen börja förstå varför kungahuset av Sverige fick handlägga och avsluta min pappas faderskapsärende, och med
brottens alla brottsliga medel i det fördolda förstöra min familj, och samtidigt köra sönder kristendomen.
Låt oss blicka tillbaka till 70-talet och titta lite närmare på två viktiga namnändringar.
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Detta dokument fick jag i samband med bouppteckningen 1991-92 efter min fars bortgång. Min far hade aldrig sett detta. Av
dokumentet framgår att i hemlighet ändrades namnet från Tibor till Krister utan min pappas vetskap den 6 augusti 1974, efter det
att Tibor E. mördats 1971, med kyrkans kännedom. Året därpå, 1975, börjades domstolförhandlingarna i samband med underhåll
till Krister R. – Även kyrkan fick en kopia av denna namnändring (under påven Paulus VI:s pontifikat).

Min far begärde genom sin advokat blodundersökning i samband med faderskap, då visste han inte att Tibor E redan var död
och att Krister R. var hans kusiners barn från hemlandet. Av dokumentet framgår också att Krister lämnade blodprov första
mars 1976 tillsammans med Maria. Min far lämnade sitt blodprov den 16 februari 1976, jag följde honom dit. Själva
blodundersökningen var klar den 17 juni 1976. – Den 28 juni 1976 skrev min pappa ett brev till S.R.L. om fusk och
urkundförfalskningar som berörde faderskapsärendet, som ägde rum parallellt hos domstolsförhandlingarna.
Han undrade hur det gick för S.R.L. eftersom han ännu inte fått svar. Svaret, se nedan.

Laboratorns uppgifter:

Jag kan tillägga att min fader och jag besökte S.R.L. den 12 juli 1976, träffade både föreståndaren och laboratorn och
hade en lång djupgående diskussion i ärendet. Bl.a. framkom av samtalet att laboratoriet aldrig hade sett eller kände
till Maria och Krister och deras blodprov skickades också in till laboratoriet från det berörda läkarhuset.

Barnet i detta fall är den 28-årige Krister R. Som mycket
tydligt framgår av laboratoriets undersökning, ”måste barnet
Krister R ha ärvt de i europeisk kaukasisk befolkning
sällsynta anlagen EAP-C och ADA2 från sin fader, och hr
Kemény har dessa två sällsynta anlag”.
Simon var min farfars yngre broder, min pappas farbror,
och hans dotter Helen gifte sig med sin kusin, V.N. med
påven Pius XII:s tillstånd. Denne kusin V.N. var fader till
Krister R. De sällsynta anlagen, EAP-C och ADA2 härstammar alltså från min fars kusiner också. Detta är ett
biologiskt bevis att Krister R är Simons dotterson, trots att
Krister R. lämnat blodprov under Tibor E:s identitet.

Kemény Tibor

vitéz Kemény Simon

Dessa sällsynta europeisk-kaukasiska anlag EAP-C och
ADA2 finns uppenbarligen i mitt familjeträd och min släkt,
men inte hos Tibor E, eftersom han var min pappas
fosterson. Krister R tillhör blodgrupp BRh- liksom sin
moder Helen, däremot är min fader ORh+.
Utlåtandet bevisar ytterligare att mitt familjeträd
härstammar från Asien, Skytien, Mellanöstern och
Sumer.

Krister R

Kemény Helen

Föreståndaren för Statens rättskemiska laboratorium bekräftar skriftligt att min pappa inte var biologisk fader till Krister och
att laboratoriet på inget sätt med sina undersökningar kunnat binda min pappa till faderskap. Men samtidigt kunde inte heller
laboratoriet utesluta honom, eftersom barnet Krister R härstammar från min släkt. Han avslutar sitt brev med förhoppning om
att detta svar röranda handläggningen av min fars ärende vid laboratoriet skall kunna vara till hjälp för min pappa. – Med facit
i hand, efter 40 år, kan vi konstatera att hans brev verkligen är till stor och värdefull hjälp för min gode fader Tibor Kemény.

Tibor E. skulle ha fyllt 18 år i december 1976. I Krister R:s namn lämnades en fullmakt daterad den 8 januari 1977 till advokaten,
som var hans ombud mot min fader ang. underhållsbidrag till Krister R. En fullmakt till advokaten i Kristers namn utan dennes
vetskap, alltså en dokumentförfalskning i Krister R:s namn.

I maj 1977 skrev jag ett brev till Stockholms Socialförvaltning, och bad vederbörande chef att göra en sammanställning
om faderskapserkännandet 1958 i Linköping i ärende B (B=barn). Svaret kan läsas nedan.

Maj 1977

Bokstaven ”M” är en
symbol för hybrid

Av socialinspektörens brev framgår tydligt att pappas faderskapsärende är sekretessbelagt, hemligt, inte ens inspektören hade
riktig insyn i ärendets handläggning. Hon nämner tre tjänstemän som hade hand om ärendet, men ingen av dem var i tjänst den
aktuella veckan när socialinspektören besvarade mitt brev. Hon hänvisar till blodundersökningen som inte visade annat än att
min pappa Tibor Kemény skulle kunna vara far till flickan.
På den tiden fanns inte det tredje könet officiellt, så Krister var och är hybrid med kvinnligt kön.
Efter att min pappa läst detta brev, ringde han och talade personligen med denna socialinspektör, som bekräftade att överallt i
detta speciella ärende står kvinnligt kön, och inte heller hon kunde ta del av alla anteckningar. Det var ett över tvåtimmar långt
telefonsamtal och min far berättade för henne, att han känner till en pojke vid namn Tibor E från födelsen, men denna
flicka/kvinna känner han inte till, vet inte om hennes existens angående blodundersökningen i samband med faderskap.
Socialinspektörens brev sammanfaller med Statens rättskemiska Laboratoriums utlåtande ovan, att Krister är pappas kusiners
barn från hemlandet. Därför kunde inte S.R.L. utesluta min fars faderskap och kunde samtidigt heller peka ut honom som
biologisk fader.

I slutet av 1978 ägde ett personligt telefonsamtal med Krister R rum Av samtalet framkom tydligt att denna Krister som hos
myndigheten ovan betecknas som kvinna, inte hade en aning om pappas och vår existens; inte heller om faderskap och
underhållsbidrag. Inte heller visste han att han tagit över en död judisk pojkes identitet, och att det blodprov som han lämnat in
tillsammans med Maria hade med faderskapet att göra. Han hänvisade hela tiden att hans mor judinnan Maria visste bäst och allt,
och att man kunde fråga henne istället. Med andra ord: allt angående underhåll till honom utfördes och förfalskades i hans namn
med kungens, statschefens och Svenska kyrkans kännedom, utan Kristers vetskap.
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Av detta dokument framgår mycket tydligt att förnamnet Krister ändrades till Christer Philip den 31 mars 1981 utan min pappas
vetskap. Min far hade aldrig hört talas om den nya figuren Christer Philip R. Min far kände personligen Tibor E och kände till
Krister, eftersom domstolsförhandlingarna ang. underhåll använde Krister R:s namn utan dennes vetskap. Nu finns tre olika
personer med samma identitet i samband med faderskapet. Den tredje bär namnet Christer Philip. Namnet Philip är mycket
intressant. Vem kom på att använda namnet Philip i detta sammanhang, eftersom Krister R inte gjorde det? Namnet Philip
förekommer i huset Baden och hos Filip av Schwaben. Kungens egen son bär också namnet Philip, ”Carl Philip”. – Jag kan
tillägga att i judinnan Marias släkt förekommer inte namnet Philip, så i detta fall bör det vara kungen själv som rekommenderat
namnet för att kunna skiljas på Krister R och Christer Philip R. Christer Philip motsvarar jesuiten Tjuren i detta sammanhang.
Detta ägde rum under påven Johannes Paulus II:s pontifikat. Ytterligare ett bevis på att det är statschefen här i Sverige som vill
bestämma vem som ska vara min pappas son.
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Steg för steg. Steg 1. Den 31 mars 1981 lades också Tjuren/Christer Philip R till ärendet via kungen. Tjurguden
hade en fot inne i den svenska kyrkan också.

2

Bouppteckning 1991-92, i
samband med min fader Tibor
Keménys bortgång,

Kungen, vem skrev detta brev, och vem undertecknade det?

3

Bild 1. Bouppteckningen efter min fader Tibor Kemény den 30 mars 1992. Bild 2. Till bouppteckningsförrättningen som ägde
rum här i Stockholm den 25 mars 1992 kallades även Krister R. Kallelsen skrev jag själv den 11 mars 1992, eftersom
bouppteckningen inte gick att genomföra utan honom enligt myndigheterna. I brevet står klart och tydligt att Krister R inte gör
anspråk på sin del av dödsboet. I samband med ett personligt telefonsamtal med Krister R i slutet av 1978 sa han att han inte
kände till min far och hans familj, dvs. oss, men vem skrev brevet i hans namn? Här saknas namnet Christer Philip, men om vi
tittar när brevet skrevs, ser vi tydligt att det daterades 18 mars 1992. Lejonet Tibor E har talet 6, Lammet Krister R har talet 12
och Tjuren har symboliskt talet 18, som min far, för att kunna skilja dem åt, till exempel i detta faderskapsärende. Bild 3. Visar
en del av ”Dödsfall och släktutredning” av kyrkan, daterad den 26 juni 1991. Av kyrkans utredning framgår att Krister
placerades som första barn före min far. Jag och min syster ligger efter i utredningens lista. Här kan vi se brottens klimax.Tibor
E, som var fosterson till min far, mördades 1971, men något faderskapserkännande finns inte som berör honom, det var han som
föddes på julaftonen 1958. Krister R är min faders kusiners barn, och den tredje Christer Philip är kungens och Svenska kyrkans
produkt. Syftet ser man tydligt: denne Christer Philip skulle ta över mitt familjeträd när tiden var inne efter min fader enligt
kyrkans utredning, se ovan. Detta kan vi kalla för steg 2, då både Krister R och Christer Philip R förekommer i släktutredningen
som barn utan biologisk koppling till min fader. Om detta skrev jag kort i länken Solen i underläge, sidan 38.

Guds Lamm

Guds Kalv

Lammet, Krister R

Tjuren, Christer Philip R

I Uppenbarelseboken står tydligt att Lammet strider mot vilddjuret/Tjuren och att vilddjuret/Tjuren kopierar Lammet. En riktig
kopiering även i min pappas faderskapsärende, utan biologisk och juridisk koppling. Samma sak gäller för namnet: Lammet
=Krister R och Tjuren =Christer Philip R.
Vad jag förstår var 1997 året då Christer Philip R kom ännu närmare sitt mål, steg 3, och år 2007 var året då Christer Philip R
definitivt övertog Krister R:s plats i min familj. Han kallar sig nu för Tibor E som mördades år 1971. Steg 4.
Lammet Krister R rörde sig ganska fritt på sin tid i Stockholm, bl. a. körde han en av prins Bertils veteranbilar, så flera andra
som kände även mig och min fader såg honom, och de förväxlade mig med honom. Det finns uppgifter och ledtrådar som ger
belägg för att Krister R i början bodde hos kungen på Stockholms slott.
Det står också i Uppenbarelseboken att om Husbonden är vaken, tar han fast tjuven som kommer i mörkret.

För att hitta ledtrådar i detta sammanhang, blickar vi tillbaka till Frankrike, till städerna Pau och Béarn och ätten Bernadottes
rötter. Städerna Pau och Béarn ger oss starka ledtrådar.

Bernadotte av Pau

Béarn, Pyrénées-Atlantiques

Pau, Aquitaine, Frankrike
Jean Henri Bernadotte
1711-1780, advokat

Jean Evangéliste Bernadotte
1754- 1813, Pau, Aquitanien, Frankrike

Jeanne de Saint-Vincent
1728-1809

Jean Baptiste Julius Bernadotte,
1763- 1844, Pau, Pyrénées-Atlantiques,
Aquitanien, Frankrike

Förhållande
Gifta

Gifta
Marie Saint-Pau
1774-1858

Gustave Bernadotte,
1800-1887

Jean Evangéliste
Bernadotte

Oscar Bernadotte,
1807-1883

Barn:
Marie Adelaide Bernadotte (1789 - ~1805)
Jeanne Bernadotte (1797 - 1854)
Gustave Bernadotte (1800 - 1887)
Oscar Bernadotte (1807 - 1883)
Marie-Louise Bernadotte (1814 - 1814)

Desideria Clary
1777-1844

Oscar I, 1844-1859
Joseph Frans Oscar
1799-1859

Jean Baptiste Julius Bernadotte
Carl XIV Johan
Kung av Sverige 1818-1844

Joseph Frans Oscar, 1810
Barn:
Barnlös i sitt äktenskap

Jean Evangéliste Bernadotte, Oscar I, 1844-1859
Baron, advokat

Carl XV, 1859-1872
Äldre son till Oskar I

Oscar II, 1872-1907
Yngre son till Oskar I

Gustaf V 1907-1950

Ta vi bort Jean Baptiste Julius Bernadotte och ersätter honom med hans äldre bror Jean Evangéliste Bernadotte, ser vi
mycket tydligt att Bernadottes stamfader i det svenska kungahuset är Jean Evangéliste Bernadotte och inte Carl XIV Johan.

Vi kan ganska tydligt se att Joseph Frans Oscar/Oscar I liknar sin farbror Jean Evangéliste Bernadotte mer än Carl XIV Johan.
Enligt uppgift hade Carl XIV Johan en bra relation till sin äldre broder, och ekonomiskt hjälpte han honom på den tiden. Det
kan tyda på att han visste att Joseph Frans Oscar/Oscar I inte var hans biologiske son. Därför hjälpte han brodern ekonomiskt.
Det kan också vara så att Napoleon kände till det inom släkten.

Jean Evangéliste Bernadotte,
Baron, advokat

?
Oscar I, 1844-1859
Joseph Frans Oscar
1799-1859

Jean Baptiste Julius Bernadotte
Carl XIV Johan
Kung av Sverige 1818-1844

Faderskap: Också genom DNA kan man fastställa faderskapet
för Joseph Frans Oscar, senare kung av Sverige och Norge.
Vem var hans biologiske fader?
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Paus stadsvapen

Béarns landskapsvapen

Staden Pau. Vi kan se att staden Paus stadsvapen visar två åtskilda tjurar som strider mot varandra på bild 1. Tjurarna kröntes
inte till kungar, alltså var staden utan monarki. Bild 2: Tjurarna kröntes till kungar, kung Henrik IV:s härstamning. Från staden
Pau härstammar huset Bernadotte.
Béarn. Vi kan se att även Béarns vapen visar två tjurar som springer mot samma mål. Från Béarn härstammade Jeanne de SaintVincent, hustru till Jean Henri Bernadotte.
Vilket budskap får vi av dessa två berörda vapen? Budskapet är att det finns en tjur och en oxe och att en strid kommer att
utkämpas mellan dem. Vi kan också se en skälla på tjurarnas hals, en skälla som kommer att klinga när tiden är inne.

Den 20 oktober 1810, klockan 3 på eftermiddagen landsteg han i
Helsingborg. Därmed blev han den nye makthavaren i Sverige.
Hans historia tillsammans med Sverige är fortfarande unik i
världshistorien. Enligt avtal skulle en miljon francs betalas kontant
vid kronprinsens ankomst.

Sverige. Kröntes i Stockholm i
Storkyrkan 11 maj 1818
Valspråk: Folkets kärlek min belöning
Se länken Fursten av Ponte Corvo, sidorna
43-45

Vi blickar tillbaka till den 20 oktober 1810, då kronprinsen Jean Baptiste Julius Bernadotte landsteg i Helsingborg kl 3 på
eftermiddagen. Talet 3 sammanfaller med treenigheten (i Uppenbarelseboken förekommer ingen treenighet, denna skapades av
konciliet i Nicaea år 323 mellan 20 maj och 25 juli under Tjurguden Konstantin den stores regeringstid, se länken Grundsten,
sidorna 35-36). Denne kronprins väntade cirka 8 år för att slutligen bestiga silvertronen, som tidigare tillhört ormgudinnan
drottning Kristina, den 11 maj 1818. Året 1818 innehåller 18 två gånger, och talet 18 finns i Uppenbarelseboken som ett mänskligt
tal. Men vilddjuret/Tjuren missbrukar det. Vilddjuret/Tjurens tal är 666, 6+6+6=18, och i detta fall hör 18 till Tjuren/vilddjuret.
Han kröntes den 11 maj, alltså i Oxens tecken. Min fars födelsedag är den 18, det mänskliga talet enligt Uppenbarelseboken.
Se länken Solen i underläge, sidorna 100-124. Vad jag förstår var Jean Baptiste Julius Bernadotte en reinkarnation av Falkguden,
han landsteg i Helsingborg den 20 oktober 1810 kl. 3 (symbol för treenigheten) på eftermiddagen och kröntes till kung i Oxens
tecken den 11 maj 1818, alltså 18 två gånger, vilket symboliskt avser två tjurar, (en tjur och en oxe). Alltså detta enligt offentliga
källor om Jean Baptiste Julius Bernadotte, då han besteg tronen i Sverige. Dessa fakta ger oss upplysning om det yttersta
ändamålet med hans kröning och monarkin i Sverige nu i ändens tid.

Oxen klingar…..

Christer Philip R.
Jesuiten utan kronan

Carl XVI Gustaf, Brottens Son,
Kröntes inte

Staden Pau är Bernadottes hemstad. Dess stadsvapen illustrerar ett vitt slutet T mot en blå bakgrund. I detta vita T springer två
stridande gula tjurar mot varandra, de verkar vara beroende av det slutna T. Vi vet att kungen, Brottens Son, inte kröntes, så han
saknar kronan. Det ena djuret passar väl in på honom, medan den andra är Tjuren som fick namnet Christer Philip R i min pappas
faderskapsärende. Det var Carl XIV Bernadotte som sades likna en flygande örn, och kungen har påstått hela tiden att han är
denne Bernadottes direkta avkomling och enligt Uppenbarelseboken en som räknas. Med andra ord: han vill bli den fjärde och
segrare, enligt hans V-tecken vid avslutningen av konseljen på Stockholms slott den 3 oktober 2014. Se länken Solen i underläge,
sidan 99 och länken Människan, Gud och vetenskap, sidan 14.

Paus stadsvapen är tydligt i detta sammanhang om man känner till Bernadottes dolda verklighet. Kungen, Brottens Son, har ingen
biologisk koppling till släkten Bernadotte längre, han vet inte ens vem som var hans biologiske far. Han heller inga giltiga
handlingar som berör min faders faderskapsärende, men han vill vara den segrande Messias, Frälsare och Guds Son enligt de fyra
som står inför Guds tron i Uppenbarelseboken, men han tillhör inte dem.
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Se länken Solen i underläge, sidan 130

Treenighet/Trefaldighet enligt Konciliet i Nicaea år 323

Kungen, Brottens Son föddes den 30 april 1946,
30-3+0=3, alltså är 30 inte äkta 3. Siffran 3 är i detta fall en
symbol för talet 18, och Tjuren har lagt beslag på detta tal.
Bernadotte landsteg i Helsingborg kl 3 på eftermiddagen.
Enligt Uppenbarelseboken är 18 det mänskliga talet, men
vilddjuret/Tjuren lade beslag på det också, 666, 6+6+6=18.
Kungen/Oxen, Brottens Son, vill i slutändan ersätta Tjuren
med sig själv, peta bort Tjuren och i hemlighet ersätta
honom, eftersom han fortfarande tror att han handlägger
min pappas faderskapsärende. Men sanningen är att
faderskapsärendet har lämnat Kungariket Sverige, och han
har ingenting att göra med det längre. Pappas
faderskapsärende ligger långt bort ifrån kungen och kungahuset, och det kommer aldrig mer tillbaka till Kungariket
Sverige, så nu återstår bara att betala skadestånd.
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Ovan syns vad ”Treenigheten” är. Min gode fader Kemény, Tibor István föddes den 18 april (1923), exakt kl. 3 på
eftermiddagen. Talet 3 sammanfaller med det mänskliga talet 18 och den mänskliga blodgruppen O, och 18 är hans födelsedag.
Han född som Människa och lämnade jordelivet som Människa. Han lurades att skriva på ett faderskapserkännande den 18
september 1958, men bladet var tomt. Jag kan tillägga att fyra år efter min fader föddes min goda moder, Kemény
(Hermann/Pálfalvi) Mária Magdolna också exakt kl. 3 på eftermiddagen med den mänskliga blodguppen O. Själv föddes jag
den 3 september 1949, mitt på dagen, exakt kl 12, under en molnfri himmel som belystes av starkt solsken, i ljusets starkaste
stund, berättade min mor. Talet 3 sammanfaller med talet 18, och i detta sammanhang är det jag som representerar och försvarar
såväl min fader som min familj, mitt familjeträd och min släkt. Det är jag som bestämmer hos oss, inte kungen. Han får
bestämma i sin egen familj. Det verkar vara så att vår värsta fiende är kungahuset i Stockholm, ett kungahus som saknar
behörighet till monarkin.

Den 15 oktober 2013 valdes Antje Jackelén som första kvinna till ärkebiskop i Svenska kyrkan. Antje Jackelén installerades som
ärkebiskop i Uppsala domkyrka cirka åtta månader senare, den 15 juni 2014, på heliga trefaldighetsdagen i kungahusets närvaro.
Hon är den 70:e i ordningen och första kvinna i ämbetet. Hennes motto är ”Gud är större”, vilken av tjurarna? Är Tjuren eller
Oxen större?

Vita bussar i Linz 1956

Vita bussar i Linz 1956

Folke Bernadotte,
1895- 1948
I slutet av november 1956 stannade ett antal vita bussar vid uppsamlingslägret i Linz. De kom från Kungariket Sverige,
Skandinavien, utan att delegationen var anmäld. Ungrarna hade väntat på delegationer från bl.a. Kanada, Australien, USA,
Sydafrika, Rhodesia, och däremellan kom svenskarna, som hade en utmärk talare med sig. Han betonade mänsklighet, att
kungariket Sverige står för mänsklighet och hjälper även de svaga, att kungahuset Bernadotte är mänskliga. Min far och hans
kompis blev påverkade av detta tal. Då valde min far och hans goda vän Sverige som då var ett relativt okänt fenomen inom
kommunismen. Min far bevarade minnet från den dagen när svenskarna anlände till Linz med de vita bussarna som för ungrarna var
unika på den tiden. Senare fick han veta att Folke Bernadotte hade dessa vita bussar under sitt befäl i samarbete med Röda Korset.
Med facit i hand kan jag konstatera att detta kungahus Bernadotte blev en katastrof för min fader och hans familj och för
kristendomen och mänskligheten (vit färg står symboliskt bl.a. för mänsklighet och sanning, renhet och ärlighet). Från och med 50talet började Sverige bli en av världens rikaste nationer. (Där i Linz träffade min far judinnan Maria och hennes systerfamilj,
därefter reste de i en vit buss till Sverige.) Se vidare länken Självbiografi, sidan 5.

Gustaf

Man brukar säga att alla väg bär till Rom,
och man kan också säga att alla vägar inte
bär till Rom, utan även till kungahuset i
Stockholm i detta unika och speciella fall
med min pappas faderskapsärende.
Enligt historien och mängder av bilder av
kungahuset, kan vi konstatera att kungahuset
till och med 1950, Gustaf V, tillhörde ätten
Bernadotte från Pau, i Frankrike. Därefter,
från och med 1950, Gustaf VI Adolf, tills
vidare tillhör kungahuset huset Baden/Zähringen som grundades av Berthold av Breisgau. (Observera att biologisk liknelse är en
säker och urgammal metod som tillämpas
inom familj och släkt sedan urminnes tid på
denna planet.)

Med facit i hand kan jag konstatera, enligt berättelser, bilder och dokument att mitt familjeträd via mor/morfar sträcker sig
tillbaka till bl.a. Schwaben, Zähringen till huset Berthold av Breisgau. Med andra ord: huset Baden och min morfar Hermanns
familjeträd har samma ursprung. Eftersom det är jag som är mina föräldrars enfödde son är familjeträdet mitt. Det är jag som
bestämmer över det, den makten har jag. Samma sak gäller även på min mors sida, morfars familjeträd. Jag har fattat det
slutgiltiga beslutet att retroaktivt utesluta kungen Gustaf VI Adolf och alla hans avkomlingar, inklusive hans två bröder ur huset
Baden. Beslutet träder i kraft dagens datum, 2016-04-18. En Brottens Son som är en fiende och strider mot min familj, mitt
familjeträd och min släkt, en sådan figur behöver vi inte, är inte önskvärd hos oss. Man kan ta ett enkelt DNA-prov i samband
med detta, men det är onödigt p.g.a. att material som finns bevarat är tillräckligt nog som bevis. Kungahuset kallar sig i dag för
Bernadotte och familjenamnet Bernadotte förekommer inte i huset Baden. Kungahuset kan däremot tillhöra Sachsen-CoburgGotha istället, om de vill ha honom kvar.

Jag är säker på att huset Baden i Tyskland inte har något emot uteslutningen av kungen ur släkten, om den fortfarande bär på
Bertholds blod. Vad jag förstår härstammar huset Badens avkomlingar från Hermann I, som var Berthold I:s förstfödda son.
Parallellt levde Bertholds I:s kusin Hermann III med sin familj. Min morfars familjträd, som bevarat namnet Hermann ända till
år 1991 härstammar härifrån tack vare min morfars bror Hermann Josef.
Den bumerang som kungahuset kastade mot min fader under 60-talet, den som träffade min far och hans familj, flög tillbaka till
avsändaren och träffade symboliskt även kungahuset nu i slutändan. Detta är det rättsväsende som kungen, Brottens Son skapade
i Kungariket Sverige, i vilket han själv faller omkull i samband med pappas faderskap. Nu återstår bara att betala skadestånd som
tillhör oss. (Observera att monarkin i övrigt i Europa inte berörs av detta beslut ang. kungens uteslutning ur min släkt).
Att ta ett DNA-prov gällande faderskap på rättslig väg enligt är lite komplicerat. Först ska man ta reda på vem av bröderna
Bernadotte som var far till Oskar I. Sedan gäller det förhållandet mellan Gustaf V och Gustaf VI Adolf, är de far och son?
Därefter ska man fastställa faderskapet mellan kronprinsen Gustaf Adolf och prins Bertil. Vem av bröderna var nuvarande
kungens biologiske far? En sådan biologisk och rättslig process tar sin tid och kostar mycket pengar, och vem betalar alla dessa
kostnader? Ett DNA-prov kan inte ändra ursprunget eller utseendet, formen på en individ, dvs. kungen kan inte påstå att han
biologiskt liknar Carl XIV Johan/Bernadotte, men däremot kan ett DNA säkerställa kopplingarna. Däremot applåderar Svenska
Kyrkan honom, eftersom han är grunden för kyrkan i Sverige. – Och nu när kungen, Brottens Son, börjar förstå verkligheten,
inser han också snart att den är grym och att han hålla på att såga av det familjeträd han själv sitter på. Allt har sin gräns och tid,
ingenting håller för evigt.
Påven Gregorius XVI, 1831-1846
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Om vi tittar lite närmare på denna teckning från Petrus och Paulus tid (och som gäller nu i ändens tid) med två duvor med var sin grön
oljekvist i näbben, ser vi att duvorna är ganska lika. Duvan är en symbol för Lammet och Tjuren, alltså en symbol för Kristus. Duvan
betraktas som en kvinnlig symbol inom kristendomen, men den gröna olivkvisten kan symbolisera liv. Om vi tittar noga på teckningen
märker vi att ena duvan (2) har ett öga, och den andra duvan (3) saknar öga. Den är blind. Den här duvan passar in i min pappa
faderskapsärende ang. Christer Philip R. Det finns inga giltiga handlingar, dokument, ingen biologisk och juridisk koppling till
faderskapet, så Tjuren Christer Plilip R befinner sig nu i mörkret, i en fälla som kungen, Brottens Son, gillrade för honom.
Det finns starka ledtrådar att Krister R i början bodde på slottet, hade frigång och körde en av prins Bertils veteranbilar. Några av mina
arbetskamrater träffade honom. Det gjorde också en av min pappas chefer på aktuella tiden, och alla trodde att det var jag. Kungahuset
utnyttjade judinnan Maria till 100%, såvitt jag förstår, till att vara låtsasmor till två olika personer. Detta gör ingen normal kvinna utan
hotelse och tvång. Se länken Fursten av Ponte Corvo eller…, sidan 51.
Judinnan Maria gifte sig 1966 med en dansk civilingenjör från Köpenhamn vid namn Kristian J. De bodde i hans hus tillsammans med
Tibor E ända till början av 70-talet. Min far och denne Kristian hade en mycket bra kontakt med varandra, han var hemma hos oss
några gånger och hade ständiga telefonsamtal med min far. Även jag kände honom personligen. Han var en mycket trevlig, intelligent
och sympatisk man. Också han försvann spårlöst efter mordet på Tibor E. Troligen blev han mördad….

Hermanns släktgrenar av Schwaben/Zähringen/Baden
Enligt bevarade
dokument och
anteckningar, bl.a. (via
media), foto, bilder,
även min privata,
försöker jag blicka
tillbaka till Schwaben
på 900-talet i samband
med min morfar
Hermann. Jag försöker
återskapa Hermanns
familj på den tiden.

Gifta

Hermann,
Ca 877-947
Schwaben, okänd för historien,
Markägare,
ej kunglig familj

Okänd kvinna från

Schwaben.

Hermann I och
Berthold av
Breisgau var
alltså bröder
Berthold av Breisgau
Ca 928-982

Herman I,
Ca 921-995, okänd
Markägare

Kusiner

Berthold II av Breisgau,
958-1006

Berthold III av Villingen,
980-1024

Hermann II
Ca 965-1038, okänd
Markägare

Avlägsen
släktgren

Hermann III,
Ca 993-1054, okänd
Markägare

Berthold I. av Zähringen, 1061-1078
(1000-1078)

Avlägsen
släktgren

Hermann IV
1019-1085
Okänd
Markägare

Hermann I av Baden, I061-1074
(1040-1074)

Avlägsen
släktgren

Hermann V
Okänd, markägare

Hermann II av Baden,
1074-1130

Avlägsen
släktgren

Hermann Ferenc
1777-1847
Markägare, lämnade
Tyskland, valde Ungern

Karl Ludvig av Baden,
1755-1801

Avlägsen
släktgren

Karl Leopold av Baden
1790-1852

Hermann József
född 1821 i Ungern.
Markägare

Avlägsen
släktgren
Se mer om
honom nedan,
ang. Hermann
János
Hermann János
1865-1938
Statens Järnväg

Fredrik I av Baden
storhertig 1856-1907
f. 1826

Avlägsen
släktgren

Hermann/Pálfalvi János
1893-1945
Statens Järnväg, Máv-inspektör

Fredrik II av Baden
storhertig 1907-1918,
f. 1857-1928

Avlägsen släktgren
Hermann/Pálfalvi János
1917-1985
Tjänsteman vid Statens
Järnväg

Hermann/Pálfalvi József
!918-1945;
Född som andre son
Ungerska Försvaret, 40-talet
13. §. Hermann-ról.
Om Hermann

Berthold Friedrich, 1906-1963
markgreve av Baden
Huset Baden/Zähringen

Ytterligare en Hermann-familj
År 1886 gifte sig min morfars far, Hermann János med Hermann Júlia,
dotter till Hermann Antal, som i sin tur var son till Hermann Antal. Såvitt
jag vet var denne Hermann Antal inte släkt med oss. I denna familj
Hermann var alltså förnamnet Antal dominerande. Familjen behöll namnet
Hermann tills vidare.
Kézai Simon, historiker, krönikör, skrev att en rik familj vid namn
Hermann anlände till Ungern tillsammans med drottning Gizella, (gemål
till kung István). Enligt honom härstammade denne Hermann från
Nürnberg, och blev anhängare till István. (Under Istváns tid kom många
tyska, rika, adelsfamiljer till Ungern, även från Schwaben. Alla blev
anhängare till István). Se sidorna 60-63 ovan.

Hermanns familjevapen

Om vi studerar familjen Hermanns vapen från Istváns tid, ser vi att det visar en flygande drake. Draken är en symbol bl. a. för
kvinna och kvinnlighet, den är en kvinnlig symbol. Vi vet att István var en hybrid/jungfru och kunde axla såväl manliga som
kvinnliga roller. – Som bekant var István en reinkarnation av Izates II/Jesus, Lammet. Jesus/Lammet avbildades bl.a. med St.
Antonius/Antal av Padua. Församlingen i Baja, i min födelsestad, där jag var korggosse heter just St. Antonius av Padua. Såvitt
jag vet döptes där Lammet 1951 av prästen B.A. Se länken Översteprästen Kajafas Testamente, sidorna 61-65. Dessa starka
ledtrådar tar oss tillbaka till Istváns tid och familjen Hermann Antal. Hans familjs avkomlingar kan härstamma från Nürnberg.
Mordet på Hermann/Pálfalvi József den 15 april 1945. Vem gav order att mörda honom? Ungerska kyrkan kände och känner
säkert till min morfars förflutna och hans härstamning, men på den tiden var kyrkan mycket svag, nästan utan makt. Då var alltså
vitéz Horthy Miklós Statschef, parallellt var Gustav Hitler, Lammet, kansler i Nazityskland. Gustav Hitler gav order att mörda
Horthys son vitéz Horthy István genom ett sabotage på hans stridsflygplan den 20 augusti 1942, på István’s namnsdag, trots att
Ungern stred med Nazityskland. Gustav Hitler visste precis att Horthy och hans familj var avkomlingar av Árpád. Dessutom
hatade Horthy och G. Hitler varandra. Hitlers mål var att störta Horthy från makten, och se honom och hans familj försvinna.
Min morbror Bobo var känd även inom försvaret, Horthy och hans söner kände honom väl, liksom de kände min farfars broder
Simon och hans son Zoltán, som också var med i försvaret. Alla tre var från Baja. Gustav Hitler kände till alla viktiga personer i
Ungern, förmodligen även min morbror Bobo, som Hermann, och härstamningen från Schwaben, Zähringen som representerade
en Tjur. Gustaf Hitler planerade sin dödförklaring under Adolfs namn till den 30 april 1945, (30, 3+0=3, med 3 i detta
sammanhang menas 18 enligt treenigheten/trefaldigheten, symbol också för Tjuren), men innan den ägde rum gav han order att
skjuta min morbror Bobo den 15 april 1945, troligen via Gestapo. Någon åtog sig uppdraget i den trupp som min morbror förde
befäl över under kriget och sköt honom i bakhåll. Oavsett vem mördaren var, fick han bra betalt för uppdraget. Det finns bara ett
enda spår som leder till Berlin, nämligen att Lammets fiende är Tjuren. Uppenbarligen kände påven Pius XII till fallet, men han
var en åskådare i detta fall.
OBS! Jag har ovan försökt återskapa min morfar Hermanns ursprung från Schwaben. Det är inte ett hundraprocentigt bevis på
ursprunget, men säkerheten är cirka 65 - 85% och det är godtagbart enligt min familjs bakgrund och familjeträd.
I detta sammanhang behöver vi inte lägga fram fler bevis än de ovan, eftersom kungahuset i Sverige påstår sig tillhöra släkten
Bernadotte i Pau i Frankrike. Det gäller för kungen att bevisa motsatsen att han trots fysiskt/biologiskt utseende inte liknar
Bernadotte, men ändå tillhör den släkten. Brottens Son har igenting att göra med min breda släktgren.

Nu tänker jag analysera huset Baden, eller huset Zähringen, lite närmare ur en
religiös synvinkel. Som grund till min analys står mitt familjeträd från
morfars, Hermanns sida och parallellt med detta finns huset av Zähringen än
idag, cirka 1000 år gammalt i Tyskland.
Fredrik II av Baden var storhertig från 1907 till 1918. Han tvingades abdikera
med 14 och 22 november 1918 och begav sig med familjen till Mainau, som
han tilläts behålla. Därmed var storhertigdömet avskaffat, och istället blev
titeln innehavare av kyrkligt ämbete. Detta hände under påven Benedictus
XV:s pontifikat. Påvens vapen illustrerar kyrkan som grund och ovanför den
svävar en svart (tysk) örn. Påven var Lammets påve, och Lammet, som
reinkarnerades i Gustav Hitler 1885, dödförklarades 1887 och återkom som
dubbelgångare i Adolfs namn. Kansler av Nazityskland mellan 1933 och 1945.
Det var påvestolens intresse att störta Fredrik II av Baden i det fördolda, men
officiellt var orsakerna bl.a. politiska och sjukdomar.
Fredrik II av Baden
storhertig 1907-1918,
f. 1857-1928

Berthold Friedrich,
1928-1963
f. 1906-1963
markgreve av Baden
Huset av Baden/Zähringen

År 1918. Talet 18 är en symbol för Människan enligt Uppenbarelseboken, men Benedictus XV, (1914–1922),
vilddjuret/Tjuren har samma tal som symbol, nämligen 666, 6+6+6=18. (Giacomo Paolo Giovanni Battista
della Chiesa)
Samma år föddes min morbror Bobo, alltså som en förlorare. Tjuren
260,104
Religion Destroyed
reinkarnerades i Edmund Hitler 1894 och dödförklarades 1900, återkom som
dubbelgångare, hade en svag ställning vid sidan av Gustav.
Under nazitiden mellan 1929 och 1945 hade huset
Baden en mycket svår tid. Påvestolen hade en svår
situation att balansera mellan nazityskland och omvärlden, men i det fördolda var påvarna Gustav
Hitlers högerhand. Huset av Baden var icke önskvärt,
nästan bortblåst, trots att det representerade en
Tjurgud, men påvarna var Lammets påvar. En sak är
däremot klar och tydlig: Gustav Hitler kunde ha
avskaffat huset av Baden för gott och mörda
Berthold, men det gjorde han inte. I stället gav han
order att mörda min morbror Bobo, innan han
dödförklarades under Adolfs namn.
Gustav Hitlers mål var bl.a. att tillintetgöra Berthold
av Breisgau, grundare av huset Zähringen. Han
missade uppenbarligen inte målet när min morbror
sköts ihjäl i bakhåll den 15 april 1945 utanför
Ungern.

Pius XI, (1922–1939),
Ambrogio Damiano
Achille Ratti
261,105 Intrepid Faith

Pius XII, (1939–1958),
Eugenio Maria Giuseppe
Giovanni Pacelli
262, 106 Angelic Shepherd

Efter att Gustav Hitler tagit över makten i Nazityskland i januari 1933 och
blivit kansler i Adolfs namn, föddes Maximilian av Baden den 3 juli 1933,
son till Berthold av Baden. Talet 3 i detta fall är alltså en födelsedag, som
enligt treenigheten/trefaldigheten sammanfaller med talet 18 som symbol
för Tjuren i kristendomen, men 18 är symbol också för Människan..
.
Maximilian av Baden
1933-

Franciskus 1, 2013-,
Jorge Mario Bergoglio
268 112, Petrus Romanus

Kyrkorna i Ungern och Tyskland känner väl till huset av Baden/Zähringen och mitt familjeträd på morfars sida, Hermanns
ursprung. Säkert har de försökt föra in Tjuren i mitt familjeträd sedan 2007, efter min mors bortgång. Min mor var det sista
levande hindret i detta sammanhang, Nu, när hon också är borta, finns inget hinder i Baja för kyrkan att via
urkundsförfalskningar föra in Tjuren i min familj. Men, jag är vaken, och jag fångar tjuven som kommer i mörkret via kyrkan.
Med facit i hand förstår vi nu, varför det var så viktigt för kyrkan i Ungern att ändra familjenamnet Hermann till Pálfalvi i
inrikesdepartementet av inrikesministern 1934. Själva familjenamnet Pálfalvi hänvisar till Paulus Tjurgud, men ger ingen
biologisk koppling till Berthold I. Men nu, efter 82 år hemma i Ungern, tänker min släkt inte på detta längre.

Jag har redan nämnt att min morfar visste vad som var pågick då, därför skaffade han dokument om sin familj Hermann; han
träffade ofta sin yngre bror Josef, (som inte tyckte om namnet Pálfalvi) och diskuterade säkert ursprunget. Redan då kände min
morfar och farfar varandra, de träffades regelbundet på söndagar på en krog nära morfars hus och där pågick diskussionen om
detta. Min farfar träffade ofta sin yngre broder Simon, och cirkeln var sluten. Simon hade på den tiden en mycket tät kontakt
med kyrkan och en del läcktes ut. Detta resulterade bl.a. i att den präst som vigde mina föräldrar, lämnade kyrkan i slutet av
1948 och därefter gifte han sig med en av min mors systrar, som blev min gudmoder. Tack vare att min morfar var vaken, håller
han även mig vaken nu, så jag fångar alla tjuvar, inklusive kungen, Brottens Son, som kommer i mörkret och försöker anfalla
oss. Mitt Familjeträd är inte till SALU.
Syftet med denna analys är att tydliggöra att påven Pius XII drog upp riktlinjer innan han dog. De blev slutligen det kyrkliga
uppdraget, ett totalt misslyckade. Kyrkan visste att svårigheter skulle uppstå i samband med pappas faderskap här i Stockholm,
eftersom kyrkan i Ungern följde mitt familjeträd hela tiden, framförallt på 30-40-50-60-talen. De visste att i mitt familjeträd
fanns och finns inga idioter, analfabeter som kan trampas sönder hur som helst, som ogräs. Framför allt på Simons tid var Baja
en högintellektuell stad, som i det fördolda befann sig i händelsernas centrum. Kungahuset i Sverige har aldrig hört talas om
Baja, trots att Baja hade och har sitt tydliga stadsvapen, som fortfarande är unikt på denna planet. En sak som påvestolen inte har
räknat med är att Kungen/Oxen är Brottens Son med en hönshjärna, som totalt körde sönder pappas faderskapsärende och
kristendomen. Nu är Tjurens påve handlingsförlamad i detta sammanhang, eftersom det är jag som bestämmer i mitt familjeträd,
igen annan. Framförallt inte kungen som saknar behörighet som monark. (I Bibeln finns ju ett inslag om Efraim, som avslutar
med att kronan skall slängas mot hans huvud, symboliskt.)

Stop

Ej acceptabelt

Árpáds släkttavla via
viéz Kemény Simon

Kemény Tibor
Inga barnbarn

Stop
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Berthold av Breisgaus släkttavla
via Hermann/Pálfalvi József

Hermann/Pálfalvi János
Se även länken Den fjärde pyramiden som
försvann, sidan 62.

Här är mitt familjeträd, en förkortad version, dvs. grunden. Detta känner kyrkan med påvestolens i spetsen väl till. Kyrkan har följt detta
familjeträd i cirka 2000 år nu. Vid slutet av andra världskriget mördades min morfars yngre son, Bobo, min farfars yngre bror Simon och hans
yngste son Géza Dessutom kidnappades svensken Raoul Wallenberg, också han blev därefter mördad. Bakom alla dessa mord fanns Gustav
Hitler (Lammet). Man kan säga att min pappas faderskapsärende avgjordes redan då. Alla dessa mord lämnade djupa sår efter sig i min familj.
Den 30 april 1945 dödförklarades Gustav Hitler i sin yngre brors namn, Adolf, och året därpå, samma dag, föddes kungen/Brottens Son. Alla tre
mord (också, senare mordet på Wallenberg) har samband med den kristna religionen och alla fyra var nyckelpersoner, därför mörklades deras fall
omgående. Efter slutet av världskriget fick min familj leva utan tvång, terror och våld, och vi hade även visst stöd från kyrkan, trots att vi
verkligen inte var religiösa. En sak som påvestolen inte räknat med är att kungen är en falsk monark, utan behörighet och utan kännedom om sin
biologiske far och sitt ursprung.. Denne brottens son har som statschef och kung förstört min familj med brottens alla möjliga medel. I min
förstörda, skadade familj förde kungen in gudar som också var skadade och förstörda. Men jag är hård och stoppar Brottens Sons sjuka
verksamhet som skadar min familj, min släkt och mitt familjeträd. Denne Brottens Son hyllas i Svenska kyrkan och i massmedia i kungariket
Sverige.
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Bernhard I,
Markgreve of Baden-Baden, 1364–1431

Bernhard II
Prins av Baden 1970-

Bild 1. En utmärkt, levande teckning på Bernhard I av
Baden, 1364-1431. Bild 2. Ett foto på Bernhard II av
Baden, son till Maximilian av Baden. På Bernhard I
kan man tydligt se att han behållit det typiska
Hermannska utseendet, man kan säga samma sak om
Bernhard II. Dessa två foton berättar mer än den
vanliga jämförelsen, nämligen att Bernhard II
personligen liknar Bernhard I. Med andra ord är
Bernhard II en reinkarnation av Bernard I enligt
förstfödslorätten.
OBS! Teckningen, bild 1, är en illustration från 131400-talen, medan bild 2 är ett modernt foto. Det är
alltså ca 606 år mellan bild 1 och 2.
Tjurgudens symbol i Bernhards vapen

Tjurgudens symbol i Bernhards vapen
Man tydligt se att personerna på
bild 3 och bild 4 biologiskt sett
liknar varandra, dvs. de har
samma ursprung. De levde nästan
sam-tidigt vid sidan om varandra
i var sitt land och i var sin stad.

3

4

Om vi utgår ifrån att personen på
bild 4 är en reinkarnation bl.a. av
Berthold av Breisgau, som är
stamfader för huset ZähringenBaden, då är personen på bild 3
en återfödelse av Hermann I av
Baden, enligt förstfödslorätten.
Hermann I av Baden var alltså
Bertholds av Breisgaus sonsons
sonson .

Berthold Friedrich,
1928-1963, f. 1906-1963
markgreve av Baden

Nu kan världen beskåda stamfar
(bild 4) och sonsons sonson (bild
3 ) i Huset av Zähringen i en ny
reinkarnations situation nu i
ändens tid.

Hermann/Pálfalvi József
!918-1945; andre son
Ungerska Försvaret, 40-talet

5

1

2
6

Bernhard I,
Markgreve av Baden-Baden, 1364–1431

Bernhard II
Prins av Baden 1970-

Leopold Max
Prins av Baden 1971-

Om vi tittar på bild 5 och bild 1, ser vi tydligt att personerna har samma ursprung. Jämför vi bilderna 2 och 6 med bild 5, ser vi
att det handlar om en far och hans två biologiska söner. Vad betyder det? Det betyder att även Maximilians två söner tillhör
huset av Baden/Zähringen. Jag kan också ana att Maximilian/Max kan vara en reinkarnation av Hermann II av Baden som var
förstfödde son till Hermann I av Baden. Denna släktgren har cirka 1000 år bakom sig, och historien har följt den i 1000 år, utan
kriminell verksamhet (bortse från krig och elände) såsom våld, mord, terror, urkundsförfalskningar och maffiverksamhet, inte
minst de senaste 100 åren. Genom min mor och morfar känns huset av Baden inte främmande för mig, snarare känns de som
bekanta, närstående.
Motsatsen till huset av Baden är kungahuset av Sverige. Det huset kan man kalla för brottens och lögnens hus. Kungahuset
kallar sig för Bernadotte utan biologisk koppling till Bernadottes stamfader i Pau. Kan kungen bevisa sitt ursprung från
Bernadotte liksom huset av Baden kan visa sitt ursprung till Berthold I? Vidare bör kungen också hitta sin egen biologiske fader,
så det finns en del att förklara för kungen som berör monarkin i Sverige. Kungen bör göra ordning hemma i sin egen familj, och
låta andra familjer vara i fred. Som jag redan nämnt är jag inte emot Sverige som nation, jag är emot kungahuset och monarkin i
Sverige av kända och bevisade orsaker, som berör mitt försvar.

Jean Baptiste Julius Bernadotte
Carl XIV Johan
Kung av Sverige 1818-1844

Gustaf Adolf, kronprins av
Sverige, 1906-1947

Kung Carl XVI Gustaf
Brottens Son
Kung av Sverige 1973-

Finns någon en enda person på denna planet som kan påstå att kungen av Sverige som bär familjenamnet Bernadotte härstammar
från Pau i Frankrike, från Jean Baptiste Julius Bernadotte, Carl XIV Johan. Att Gustaf Adolf är hans biologiske far stämmer inte
heller enligt foton ovan. Det är ett mysterium att en nation på cirka 60 år inte märker att deras senaste två kungar inte har med
Bernadotte att göra. Kan verkligen en nation vara så blind att människor inte ser skillnaden utseendemässigt mellan Carl XIV
Johan och Carl XVI Gustaf? Detta trots att hundratusentals bilder flödar via massmedia över hela landet under alla dessa år.
Med Tyskland och huset Baden/Zähringen har jag inga problem, men det är värre i Sverige när det gäller kungahuset och
monarkin.

Jean Baptiste Julius Bernadotte
Carl XIV Johan
Kung av Sverige 1818-1844
Visar symboliskt vägen för kungariket
Sverige med Napoleons marskalksstav från
1804

Kungarna Oscar I, Carl XV och
Oscar II tittar däremot baklänges.
Det kan också betyda att deras
biologiske far och farfar inte var
Carl XIV Johan. Gustaf V skådar
framåt, den siste kungen av
Bernadotte.

De senaste två kungarna, Gustaf VI Adolf och Carl XVI Gustaf trampas symboliskt sönder av hästens hovar,. Med andra ord:
Kungahuset av Sverige förintar sig själv, bl.a. därför att det saknas biologiska kopplingar till Bernadotte och att kungen drunknar i
sitt eget brott. Bland alla blinda fanns en, som uppenbarligen inte är blind, som kompletterade den franska originalplanschen med
Jean Baptiste Bernadotte i praktfull fransk marskalkuniform sittande på sin häst med de sex mynten som avser kungar av Sverige.
Det är en talande bild om monarkins fall i Sverige när tiden är inne. Dags att gå över till republik, statsskicket som var
Bernadottes favorit.

Ópusztaszer, Nationell Historisk Minnespark, Ungerns 1000-års minne. Denna bok blickar tillbaka till Árpád och dennes
magyarer. Árpád är fortfarande grundare av Ungern och bör även vara landsfader. På bokens omslag ser vi Árpád som nationens
grundare och landsfader, och på baksidan kung István. I Ungern är Árpádkulturen fortfarande stark, med andra ord dog inte
hedendomen ut i Ungern och landet står inför en återfödelse, där Människan och naturen kommer att stå i centrum. – Själv besökte
jag Ópusztaszer 2007 och såg magyarernas mästerverk, i vilket återspeglas Árpáds och hans magyarers starka kultur i dagens
Ungern. Se länken Magyar i dunkel, och Månens besökare, final, sidorna 91-93.

EU kallar Orbán för diktator. Viktor Orbán är alltså stark, hård och omänsklig samt en djupt religiös folkförtryckare. Vad
kallas en diktator som förtrycker sitt eget folk? Vilddjur. Frågan är vem han är. Är han ungrare? Oavsett vem han är ser han
inte slutet. Uppenbarelseboken talar inte om religion, framförallt inte kristen sådan, den har fortfarande den hedniska kulturen
kvar och Ungern ska vara den första nation som ska återvända till rötterna.
Árpád var inte en förtryckare, diktator, han hade sitt folk i sitt hjärta. Tusen år senare bekräftade han detta under namnet vitéz
Kemény Simon bl. a. i sina dikter, se Magyar i dunkel, sidorna 70-80.

Raoul Wallenberg

Författaren Eric Sjöquist skrev den kanske bästa boken om Raoul Wallenberg. Boken är grundad på fakta och dokument. Han var även
journalist och reste och forskade själv. Han fick ganska bra insyn i situationen som rör Wallenberg. År 1964 befann han sig i Budapest,
samma år lämnade jag Ungern. Eric Sjöquist var en så kallad klassiker, dvs. en journalist som arbetade oberoende på bred front och hans mål
var att komma så nära sanningen som möjligt. Han träffade Wallenbergs mor några gånger.

I Sveriges tusenåriga historia kan man lyfta fram två stora personligheter. Den ena är drottning Christina, som
undvek att tala om Jesus och Maria. Den andra är Raoul Wallenberg, enligt modern var han inte religiös.

Biskop Nicolaus av Myra, 315-343

Kemény, Szabolcs József, 1964, Baja f. 1949

Kemény, Szabolcs József, 1964, Baja f. 1949

Påven Nicolaus V, (1447–1455), Tommaso Parentucelli
210,54. From the Meanness of Luna

Jag anser att biskop Nicolaus av Myra och påven Nicolaus V var en och samma person fast i olika tider. Nicolaus V var den störste och
mänskligaste påven i påvestolens 2000-åriga historia. Det var han som förde in mänsklighet i Vatikanen, skapade dess bibliotek av kunskap och
utvecklade det. Denne påve reinkarnerades i Ungern och blev präst i församlingen St. Antonius av Padua i Baja. Jag kallar honom för PP, (P.J.).
Jag var korggosse i samma församling i nästan åtta år. Jag kände honom personligen både i och utanför församlingen. I slutet av sommaren 1964,
vid vårt sista möte, berättade han för mig vad jag skulle göra i framtiden i Sverige och betonade hela tiden att jag skulle vara hos min fader,
förstås. Med facit i hand nu efter cirka 50 år förstår jag att han menade att jag ska försvara min fader, min familj, släkt och mitt familjeträd. Efter
att jag varit i Sverige i två år, berättade min lärarinna i svenska nästan samma sak. Jag har nämnt tidigare att i församlingen St Antonius av Padua
i Baja verkade fem präster. En av dem var PP/P.J, nästa präst var B.A., en reinkarnation av St. Antonius av Padua, och ytterligare en präst,
Kyrkoherde/J.F. en reinkarnation av St. Franciskus av Assisi och även rådgivare till ärkebiskopen av Kalocsa. Jag kände alla tre väl och
gemensamt för dem var att ingen av dem tålde lögner och ingen av dem nämnde evolution. Sommaren 1981 besökte kyrkoherden/J.F mig och vi
hade långtgående diskussioner i ämnet kristendom. Se länken Självbiografi, sidan 4, Den fjärde pyramiden som försvann, sidan 86, Människan,
Gud och vetenskap, sidan 43, Översteprästen Kajafas Testamente, bl.a. sidorna 59-69 och 88-97.

Kung och statschef Carl XVI Gustaf, 1973 –
- Brottens Son -

Bernadotte

Hermann
Pau,
Frankrike

Jean Henri Bernadotte
1711-1780, advokat
ej kunglig familj

Gustaf V, 1907-1950
Valspråk: Med folket för fosterlandet
kröntes ej

?
Evolution!

Schwaben,
Tysklnd

Hermann,
Ca 877-947
Schwaben, okänd för historien,
Markägare, ej kunglig familj

Berthold I av Zähringen, 1061-1078
(1000-1078)

Dött ut
1950
Kungen och statschefen är en offentlig person, och
kungahuset finansieras av skattepengar.
Mängder av offentliga foton av kungen ger belägg för att
kungen biologiskt sett inte har något att göra med
Bernadotte från och med Gustaf VI Adolf, 1950.
Kronprins Gustaf Adolf uppges offentligt vara kungens
far, men på foton syns tydligt att prins Bertil passar
bättre som biologisk far till kungen. Kungen har rätt att
försvara sig och bevisa motsatsen, att han är en äkta
avkomling av Bernadotte-ätten. Kungens existens saknar
motstycke i modern tids historia, han kan begå vilket
brott som helst, han bär ett familjenamn som är falskt,
och saknar laglig behörighet till monarkin i Sverige.
Hans bibliska namn är: ”Brottens Son”.

Berthold Friedrich,
Hermann/Pálfalvi József
1906-1963
!918-1945;
markgreve av Baden
Född som andra son, Baja
Huset av Baden/Zähringen Ungerska Försvaret, 40-talet
Huset Baden/Zähringen och mitt familjeträd, räknat från min morfar Hermanns
sida, är en släktkombination enligt dokument ovan. I detta fall har varken
Riksdagen eller Kungahuset har bestämmanderätt, Brottens Son är oönskad i
min vida släktgren. Med andra ord: han och hans kungahus tillhör inte oss.
Kungen somnade 1973 i ett drömliknande kungarike med sagoprinsar och
prinsessor. Nu börjar han vakna upp i en verklighet utan sagor, medan
påvestolen var och fortfarande är vaken, liksom mitt familjeträd.. .

Hermanns släktgren fr.o.m. ca 900, Schwaben, Tyskland

Hermann
Ca 877-947
Schwaben, okänd för historien,
Markägare, ej kunglig familj
Stamfader för släkten Hermann
Förstfödd son

Hermann I,
Ca 921-995, okänd
markägare
Förstfödd son

Hermann/Pálfalvi János
1893-1945
Statens Järnväg, Máv-inspektör
Förstfödd son
En reinkarnation av stamfder

Berthold I av Breisgau
ca.933-982
Son nummer två
(Hans biologiska föräldrar är okända)

Hermann Ferenc
1777-1847
Markägare, lämnade
Tyskland, valde Ungern

Hermann József
1902-1991
Son nummer två

Hermann József
född 1821 i Ungern.
Markägare

Hermann/Pálfalvi János
1917-1985
Tjänsteman vid Statens
Järnväg

Förstfödd son

Berthold II av Breisgau,
Ca 940-1006
Markägare

Hermann János
1865-1938
Statens Järnväg

Hermann/Pálfalvi József Hermann/Pálfalvi Ferenc,
!918-1945;
1930-2002
Ungerska Försvaret, 40-talet
Statens Järnväg
Son nummer två
Son nummer tre

Berthold III, Bezzelin av Villingen,
Ca 970-1024
Markägare

Berthold I av Zähringen, 1061-1078
(1000-1078)
Markgreve
Grundare av Huset Zähringen

Berthold I av Zähringen, 1061-1078
(1000-1078)
Markgreve
Grundare av Huset Zähringen

Hermann I av Baden, I061-1074
(1040-1074)
Markgreve
Förstfödd son

Berthold III av Zähringen,
1111-1122
(1085-1122
Markgreve
Förstfödd son

Hermann II av Baden,
1074-1130
Markgreve

Konrad I, 1122-1152
(1090-1152)
Markgreve
Son nummer två

Bernard/Bernhard I,
1364–1431
Markgreve av Baden
Son till Rudolf VI av Baden

BernardII/Bernhard II,
1428-1458
Margreve av Baden-Baden
Jacobs andre son, markgreve av
Baden-Baden

Berthold II av Zähringen, 1092-1099
(1050-1111)
Markgreve
Son nummer två

Berthold IV, 1182-1186
(1125-1186)
Markgreve

Berthold V, 1186-1218
(1160-1218)
Den 18 februari 1218 dör Berthold V,
därmed dör den familjegrenen ut.

Fredrik VII av Baden-Durlach
1677-1709
(1645-1709)
Son till Fredrik VI av Baden-Durlach
Markgreve

Karl III Wilhem av Baden
1679-1738
Markgreve

Karl Fredrik av Baden,
1738-1771
(1728-1731)
Markgreve, Storhertig

Karl Leopold av Baden
1790-1852
Storhertig
Son till Karl Fredrik av Baden

Karl Ludvig av Baden,
1755-1801

Ludvig II av Baden
1824-1858
Storhertig

Fredrik av Baden
1756-1817

Ludvig I Wilhelm av Baden
1763-1830

Prins Wilhelm av Baden
1829–1897

Fredrik II av Baden
Prins Ludvig Wilhelm av
Maximilian av Baden
storhertig 1907-1918,
Baden
Hertig, 1867-1929
1857-1928
1865-1888
Prins Wilhelm av Badens son
Son till Fredrik I av Baden Son till Fredrik I av Baden

Kännetecknen

Berthold av Baden
1906-1963
Markgreve

Fredrik I av Baden
storhertig 1856-1907
f. 1826

Maximilian av Baden
1933Markgreve

Kännetecknen

Kännetecknen
Den typiska Hermannska ansiktets
karaktär återfinns hos bl.a. Berthold I,
Berthold II och Berthold IV av
Zähringen.

Mördad 1945

Det är inte bara de Hermannska ansiktsdragen som är likadana, även skalleuppbyggnaden och näsans karaktär stämmer överens.
Detta kan visa att mitt familjeträd på min morfars Hermanns sida och huset av Baden/Zähringen har samma biologiska ursprung.
Blodgruppering: en kombination av 0 och AB. Med andra ord: det finns gemensamma gener hos oss alla. Med denna återblick vill
jag bara visa att den eller de som tillhör oss hittar vägen hit på ett naturligt sätt, på ett biologiskt sätt utan fusk, våld,
urkundsförfalskningar osv. I mitt familjeträd gäller naturens regler, kunskap och liv.
I mitt familjeträd bestämmer ingen Riksdag, minister, kung, president eller påve. Kyrkan i Ungern trodde att min morfar skulle
tappa sitt ursprung genom familjens namnändring från Hermann till Pálfalvi. Den trodde fel. Samtidigt förstår jag att detta inslag
från min morfars sida är en överraskning framförallt för kungahuset i Sverige.

Kemény Mihály
1847-1927

Kemény Lajos
1874-1962

Kemény, Tibor István

E. Tibor.
Kemény Tibors
Fosterson
1958-1971, mördad

1923-1991

Vitéz Kemény Simon
Son nummer två,
mördad 1945

Vitéz Dr Kemény Zoltán
1915-1995
Advokat, England, USA

Kemény, Gyula Julius
1922-1998 -Teknisk rådgivare,
General Electric, USA

Kemény, Szabolcs József,
1949-

Kemény Géza
1923-1945,
Yngste sonen, mördad

Krister/Christer R, Simons dotterson, 1948Prästerskapet lyfte bort honom från min släkt
i början av 50-talet, så han tillhör inte oss.

Konselj i Stockholms slott den 3 oktober 2014 i samband med starten för den nya rödgröna regeringen. Som avslutning av
konseljen utförde kungen, ett enligt honom gammalt trick med den nya regeringen, ett V-tecken, i detta sammanhang ett Viktoria
-tecken. Se länken Solen i underläge, sidorna 97-99

Slottskyrkan den 13 juni 2015. Huvudaltaret i Slottskyrkan i samband med prins Carl Philips bröllop. Till vänster om korset
hänger den kungliga Serafimerorden, som är lika med Jesuitorden och som finns på påven Franciskus vapen.
Slottskyrkan tillhör alltså Tjurguden/Herren Jesus Beelsebub.

1

2

3

Stockholms slott från luften den 13 juni 2015. På bild 1 ser vi vägen som är markerad med röd färg, symboliskt i form av ett berg. Samma
sak kan vi se på bild 2. Men om vi förflyttar oss till ingångens sida, som bild 3 visar, ser vi plötsligt ett V-tecken. V-tecknet markerar den
väg där kortegen rundade slottet efter vigseln, men det kan också betyda att prinsen ska gå sin fars väg livet ut. V-tecknet i detta
sammanhang betyder seger i Victorias tecken. Detta V-tecken motsvarar det vid konseljen på Slottet.

Prästen, biskop emeritus, som utförde vigseln, hade en gudssymbol på sin mantel. Symbolen är ett gudsöga, eller Falkguden Horus öga. Svenska
Kyrkan består av 13 stift, Göteborgs och Härnösands stift har ett så kallat Guds öga som symbol. Under vigseln hänvisade prästen till några av
aposteln Paulus brev, alltså den apostel som reinkarnerades i påven Paulus VI. Aposteln Paulus var Tjurgudens/Herrens lärjunge. Själva vigselns
grund betonade ”Kärlek”, men kärleken behöver inte ett V-tecken. Kungens budskap till omvärlden är att han kommer att besegra Människan
med brottens alla medel. Men kungen glömmer bort att det mänskliga blodet inte kan ersättas av det djuriska. Se länken Turinsvepningen,
sidorna 2-3. Någon Colombo blir Brottens Son nog inte.

Motto:
Kunskap är Livet

Motto:
Livet är kunskap

Motto:
Kunskap är Livet

Motto:
Livet är kunskap

Motto:
Kunskap är Livet

Motto:
Livet är kunskap

1981-09-03
Ritad av Tibor Kemény

Madách Imre, Människans Tragedi, 1861
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Madách Imre

Madách Imre

Detta avsnitt, Evolutionen, vill jag avsluta med Imre Madáchs Människans Tragedi, där den ursprungliga Herren är
Gudarnas fader Anu, hans son den jordiske Adam (Enki), och hans dotter är Eva (Ninhursag). Den kosmiske
Adam/Ljusbringaren och Herren/Ormguden har huvudrollerna i hans livsverk. Ormguden slingrar sig på Människan,
på kosmiske Adam och det är viktigt att kunna skilja dem åt. Lucifer (latin = ljusbringare). Herren Tjurguden
kopierar Ormen och tar över dennes ställning. Dödsbringaren finns i mörkret, inte i ljuset, och är inte människa.
Inledning
/…/
Herren/ormguden till Gudarnas fader/Anu:
Låt det vara så, som du önskar.
Titta på jorden, bland Edens träd.
Dessa två smäckra träd i mitten av Eden
Förbannar jag, sedan kan du få dem.
Den Kosmiske Adam/Ljusbringaren till Herren/Ormguden och Tjurguden:
Med snåla händer du agerar, men du är en mäktig Herre –
En liten bit mark under foten är tillräcklig för mig,
Där förnekelsens fot fäster sig,
Och din värld kommer att besegras.
/…/
Avslutning
/…/
Eva: Jag förstår denna sång…
Den jordiske Adam: Jag misstänker det, och kommer att följa.
Bara det där slutet, bara det skulle jag kunna glömma!
Herren/ormguden till Adam, den jordiske:
Jag har sagt, människa: Kämpa och ha tilltro i förtröstan!
Jag kan också nämna att vår galax går vidare på sin naturliga väg till sitt slutmål utan jordens vetenskap och råd.
Ingen bryr sig om vad vetenskapen har kokat ihop här på jorden. En del forskare och vetenskapsmän kommer att
försvinna i lögn och illusion. Tyvärr kommer vetenskapen att få samma status som religion och politik.
Någon biologisk evolution existerar inte!
Vem som skapade den första människan och hur det gick till är topphemligt, det ligger på en mycket hög kunskapsnivå där
jorden inte hänger med. I länken Resan genom det svarta hålet, sidan 3, berör jag den med några ord, (144 000), men den
säger ingenting för jordens vetenskap, som inte ens vet hur de fyra blodgrupperna, 0, A, AB och B och de motsvarande fyra
negativa blodgrupperna uppstått.

Ändens tid
Dan, 12:4 och 12:13

Slutligen:
5, Jesus sade: ”Lär känna det som finns
framför era ögon, och det som är fördolt
”/…/ Men du, Daniel, må gömma
för er skall bli uppenbarat. Ty inget är
dessa ord och försegla denna skrift
fördolt som inte skall uppenbaras, och
intill ändens tid; många kommer att
inget är begravt som inte skall uppväckas
igen”. - Även Jesus ville att allt som är
rannsaka den, och insiktenMänniskan
skall så är
fördolt skall komma upp till ytan och att
skapelsens krona – ”O”
växa till.”
världen ska få kunskap.
10. Jesus sade: ”Jag har kastat en eld över
”Men gå du fram mot ändens tid;
världen, och se, jag vårdar den tills den
Dentill
ursprunglige Guden förnekades på denna planet i senaste tusentals
år upp”. 16. Jesus sade: ”Männiflammar
sedan du har vilat, skall du uppstå
skor kanske tror att jag har kommit för att
din del, vid dagarnas ände. /…/”
bringa frid i världen. De vet inte att jag har
kommit för att bringa söndring i världen,
eld, svärd och krig.”

Tibor E och jag, Szabolcs/ Josef
Foto: Tibor Kemény 1964
Stockholm

Michelangelo, Daniel, Sixtinska kapellet,
Rom, 1511
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Tibor E och jag, Szabolcs/ Josef
Foto: Tibor Kemény 1964
Stockholm

