Den sjunkna fiskebåten är en cirka 2 000 år gammal historia som började med ett slutligt mål på den högsta kunskapsnivån,
då gnosticismen, kunskap, vetenskap dominerade Mellanöstern. Änglar från himlen/utomjordingar från rymden i olika
grupperingar medverkade i händelsernas centrum. Det började med att förmedla nycklar/kunskap till Himmelriket genom
att fiska människor och avslutas nu i form av en fårflock och en tro utan kunskap.
Den här tvåtusen åren liknar historien som ägde rum cirka sex-sjutusen år tidigare, i det forna SUMER, där bråk om kunskap
och den globala floden ägde rum. Väktare från Plejaderna kom till jorden för att lyfta upp mänskligheten med kunskap från
s.k. bottennivå. Se Industri, länken Gudomen. Vi brukar ju säga att historien upprepar sig. OBS! Denna sammanställning
skriver jag själv utifrån min kunskap och starka ledtrådar, tillgängliga för dem som är verkligt intresserade.

Ängeln Moroni och
hans grupp
Borealis, översteprästinna från
Venus och hennes grupp
Jehova JHWH Gud, kung av Visdom
och hans grupp från Plejaderna
Ptolemaios av Mauretania
född ca 6 f.v.t. – 40 e.v.t, Son
till Juba II, 52 f.v.t. – 23 e.v.t.
och Kleopatra Selene II, 40
f.v.t. – 6 e.v.t. Även han var
en stark förkunnare av den
nya religionen i Paulus tid,
Messiaskandidat nr. 2
messiaskandidat
Izates II/Jesus, 16 f.v.t. och 28 e.v.t, son till enligt Atlas.
Ptolemaios var en
kung Monobaz I, 35-31 och Helena, ca 44-50
reinkarnation bl.a. av
(dotter till Julius Caesar, som var i släkt med
timmermannen Josef). Adiabene kungahus. Enlil, Falkguden Horus,
Juden Josef jr/Immanuel, född 29 f.v.t. i Betlehem,
Herakles och Marcus
Messiaskandidat nr. 3 enligt Atlas. Han tog
dog 26 e.v.t. i Jerusalem, son till Papos bar Jehuda,
Antonius.
över juden Josef jr/Immanuels identitet efter
cirka 55-30. Fiskaren Petrus och judinnan Maria, ca 50Se
länken
Solen i
hans begravning och ryktet gick att han
20. Utomäktenskaplig son, fosterson redan vid födelsen
uppstod från de döda. Därefter gjorde han sin underläge, sidorna 102till timmermannen, tusenkonstnären Josef,
106 och 114-115. Hade
himmelsfärd till månen. En reinkarnation
Messiaskandidat nr. 1 enligt Atlas. Korsfästes och
inga bröder. Parallellt
bl.a. av Inanna, Akhenaton/Nemesis/Athena
begravdes i Jerusalem, en reinkarnation av bl.a.
med honom förde även
och är Israels Gud.
Samyaza, Marduk, Lemek jr, Cheops, Tutankhamon,
Paulus fram sitt budskap
Han kallade sig för Människosonen
Atlas och David.
Han kallades för Himmelens son.

Johannes Marcus.
Födelsedatum är okänt,
förmodligen 2 eller 3
f.v.t. Hans far är också
okänd, förmodligen
Barnabas Josef, som även
nämns som farbror.
Barnabas nämns också
som kusin till Marcus.
Hans mor hette Maria.
Han antogs vara jude av
grekisk härkomst, men
levde och verkade bland
icke-judar. Familjen var
mycket rik och bodde i
Jerusalem, de hade ett
flertal betjänter.

I detta fall var Barnabas, även kallad Josef, den drivande kraften i verksamheten. Johannes kallades även för Markus, som betyder tung
hammare. Han fick namnet Marcus på grund av att han formade människorna på samma sätt som en hammare formar det heta järnet. Han
var en ganska grym individ och många var rädda för honom, också Paulus. Paulus hade mycket god kontakt med Barnabas, som skötte
viktiga saker åt Marcus bland icke-judarna, som alltså var borta från Marcus verksamhet och budskap. Familjen hade mycket god kontakt
med prästerskapet i och utanför Jerusalem, också med mäktiga rika personer. Judinnan Maria och hennes släkt, Adiabene kungahus, var
bl.a. på deras kontaktlista ang. Izates II/Jesus. I hemlighet följde de timmermannen Josefs familj och Josef jr, Immanuel och dennes
familj. Vi kan säga att alla dörrar i Palestina var öppna för denna rika familj. Familjen bodde i Jerusalem i ett stort hus som var centrum
för Johannes Markus verksamhet på Paulus tid. Även modern Maria, av grekisk börd, medverkade. Barnabas Josef var den drivande
kraften för Johannes Marcus: Bereden väg för Herren.
Om vi tittar lite närmare på reinkarnationer i denna familj, finner vi följande: Barnabas Josef var en reinkarnation bl.a. av Nabopolassar,
Antipater, som dog 43 f.v.t, så Barnabas kunde ha fötts cirka 35 f.v.t. Johannes Marcus mor Maria var en reinkarnation bl.a. av Sariah,
Johannes Marcus var en reinkarnation bl.a. av Zeus/Jupiter, Herodes den store och Nephi. Vi kan konstatera att det Nephi skrev på
plåtarna om Jesus och hans blivande verksamhet i Palestina delvis inträffade i verkligheten .
Att äta av trädets frukt är symboliskt, frukt kan betyda kunskap och familjemedlemmar. Läsaren märker tydligt Markus impulsiva
karaktär (liksom Nephis) och kan ana att han färgats av aposteln Petrus, hos vilken Markus var lärjunge. Fiskaren Petrus var Josef
jr./Immanuels biologiske far. Detta bör ha ägt rum före år 30 e.v.t, då Johannes Marcus var mycket ung (man ska inte förväxla fiskaren
Petrus med Simon Peter, som var Izates II/Jesus äldre broder). Denne Johannes Marcus förekommer även i gnosticismen, i Judas (Tomas)
evangelium. I detta evangelium beskrivs möten med Jesus/Izates II:s medföljare, lärjungar. Johannes Markus var också närvarande. Se
länken Industri, Akhenaton, den allsmäktige, sidorna 19-22.
Först förde Johannes Marcus fram sitt budskap i Jerusalem, men folket, judarna, upptäckte att han var Baal och kallade honom för Jesus
Beelsebub, som även finns i evangelierna. Därefter spreds budskapet utanför Jerusalem, framförallt nära öarna och Grekland, samt Rom.
Samtidigt spred också Ptolemaios av Mauretania sitt budskap, bl.a. i Paulus, Barnabas fotspår.
Det fanns ett antal duktiga, unga troende som följde Barnabas och Paulus, exempelvis Silas, Titus, Timotheos som var troende, aktiva
greker och biskopar kring just Barnabas och Paulus och även Johannes Marcus. Var inte dessa unga män dolda söner till Barnabas Josef?
Se länken Grundsten, sidan 37 och Solen i underläge, sidorna 110-112. Slutligen kopplades denne Jesus Beelsebub till timmermannen
Josef såsom hans son.
Under år 6 e.v.t, översteprästens Annas tjänstgörings tid, verkade Immanuel och Izates II/Jesus och efter Kajafas tjänstetid 36 e.v.t.
verkade Barnabas, Paulus och deras anhängare.

Nephilim, ledare för Anak, avkomling av Sesai, son till Anak Ahiman, son till Anak
folkslaget Nephilim
Nephilims folkslag

Baal= Herren
Osiris

El, Övergud
Fader

Baal Hadad
Son till El

Baal Sebub
Son till El

Baal Peor
Son till El

Talmai, son till Anak

Baal Beelsebub
Son till El

Baal= Herren
Osiris

Bartolomeus Linus, påve 2
Timotheus, biskop Silas, biskop
Titus
Barnabas
Johannes Markus
Paulus, apostel
Dessa huvudmän verkade aktivt under aposteln Paulus tid. Egentligen vet vi inte så mycket om dessa män. En drivkraft var Barnabas och den andra var
Paulus. Barnabas och Johannes Markus antogs vara judar, men de verkade utan judarna, de hade igenting med dem att göra. Paulus antogs också vara
jude, av Benjamins avkomlingar, men benjamiter var inte judar. Dessa män förkunnade kristendomen mycket aktivt. Titus var ledare i Kreta; Timotheus
var biskop på Efesus; Silas var biskop på Korint; Linus den andre påven i Rom. Paulus var den allra starkaste förkunnare av den nya religionen,
kristendomen. Johannes Markus grundade den kristna koptiska kyrkan i Alexandria. Vad jag förstår var den nya kristendomen en förnyad version av den
forna Baal-religionen. – Kända apostlar som förekommer under den här tiden kanske inte var identiska med de ursprungliga apostlarna under Annas
tjänstetid. Förmodligen använde man kända namn, men personerna var nya. - Johannes Markus är också evangelist, hans kvarlevor fördes över till
Venedig från Alexandria 815 under påven Leo IIIs pontifikat; han valde ett lejon som djursymbol, men vi ska inte förväxlas hans lejon med Lejonet av
Juda.

Nycklar till Himmelriket och att fiska människor
(Enligt evangelierna)

Kingdom of Heaven

Enligt Hebréerevangeliet delade Jesus, som kallade sig för Människosonen, (OBS! inte Guds Son) bröd med sin äldste bror
Jakob. Det betyder att Jabob blev Jesus ställföreträdare, hans efterträdare som representerade honom på jorden och att han
överlämnade nycklar till Himmelriket. Nycklar är symbol för kunskap som berör Universum och den blivande Människovärlden
enligt Tomas bok. Denna bok kallades "De hemliga skrifternas bok" eller de "Levandes Bok" av skribenten Thomas. Ett
exemplar av boken hamnade hos Jesus, och på det viset fick även han kunskap om Universums hemligheter. Bilden ovan
illustrerar när Jesus/Izates II/Lammet överlämnar nyckeln till världsalltets uppbyggnad till sin äldste broder Jakob Petrus.
(Petrus/Peter betyder Klippa.). Se vidare Industri, länken Akhenaton, den allsmäktige, sidan 21 samt Norrskenets konung,
sidan 62, Den fjärde pyramiden som försvann, sidan 73, samt Människan, Gud och vetenskap, sidan 34. OBS! Detta
utspelades under översteprästens Hannas ämbetstid. Under hans ämbetstid talade ingen om korsfästelse, och gnosticismen var
det dominerade temat. På den tiden fanns ingen kristendom. Frälsningen skulle ske genom kunskap. – Att fiska människor var en
grund för kunskap, eftersom människor är naturens produkt, så att i den nya människovärlden kan bara människor komma in.
Jesus bjöd fisk till 5000 enligt evangelierna. Han menade att människor skall vara vegetarianer och börja äta fisk i stället för
kött.

Den Romerska Katolska Kyrkan
268 påvar styrde kristendomens
vagga i Rom, Vatikanen, i 2000
år
Påvar och motpåvar
Här startar fiskebåten……

1

Simon Peter, 30/33-60/67
Påvevapen, Raka nycklar

2

Linus, 67-79

3

Anacletus I, 79-91

4

6
5

Clemens I, 91-101

Evaristus, 101-109
Aristo

8

7

Sixtus I, 116-128, fåraherde
för fårflock

10

Telesphorus, 128-138

11

Pius I, 142-161

Anicetus, 161-168

Alexander I, 109-116

9

Hyginus, 138-142

12

Soterius, 168-177

14

13

Elentherus, 177-189

16

Callistus I, 218-222
Motpåve: Hippolytos, 217-235 (1)

15

Victor I, 189-199

Zephyrius, 199-218

18
17

Urban I, 222-230

Pontianus, 230-235

19
20

Anterus, 235-236

Fabianus, 236-250

21

Cornelius, 251-253
Motpåve: Novatianus, 251-258, (2)

22

23

Lucius I, 253-254

Stefan I, 254-257

24

Sixtus II, 257-258

26

25

Dionysius, 259-268

28

Gajus, 283-296

Felix I, 268-274

29

27

Eutychianus, 274-283

30

Marcellinus, 296-304
Marcellus I, 308-309

33
31

32

Miltiades, 311-314

Silvester I, 314-335
Under Constantin den stores regeringstid
Första konciliet i Nicaea 325
Övergång till kristendom

Eusebius, 309-310
Håller korsade nycklar i sin
vänstra hand

34

36
35

Marcus, 336-336

Julius I, 336-352

Liberius, 352-366

37

Felix II, motpåve-3, 356-365

Damasus I, 366-384
Gav order att skriva om evangelierna

Ursinus, motpåve-4, 366-367

38

Siricius, 384-399

39
0

Anastasius I, 399-401

40

Innocentius I, 401-417

41
42

Eulalius, motpåve-5, 418-419

43

Celestinus I, 422-432

Zosimus, 417-418

44

Sixtus III, 432-440

Bonifatius I, 418-422

45

Leo I, 440-460 - Leo den store
Mötte hunnerkonungen Attila, och lovade
att inte jaga dess avkomlingar….

Leo I och Attila, se Industri, länken
Magyar i dunkel, sidorna 26- 28

46

47
48

Simplicius, 468-483

Felix III, 483-492

Hilarius, 460-468

50

49

Gelasius I, 492-496

51

Symmachus, 498-514

Laurentius, motpåve-6,
498-506

Anastasius II, 496-498

52

Hormisdas, 514-523

53

Johannes I, 523-526

54

55

Dioskurus, motpåve-7,
530-530
Felix IV, 526-530
Bonifatius II, 530-532

56

57

Johannes II, 532-535

59

Vigilius, 538-555

Agapetus 1, 535-536

60

Pelagius I, 555-561

58

Silverius, 536-538

61

Johannes III, 561-574

63

62

64

Benedictus I, 574-579

Pelagius II, 579-590

Gregorius I, 590-604, Gregorius den store
En reinkarnation bl.a. av Job och Yacob bar Monobaz II

65

66

67

Sabinianus, 604-606
Bonifatius III, 606-607

68

Adeodatus I, 615-618

69

Bonifatius IV, 608-615

70

Bonifatius V, 619-625
Honoris I, 625-638

71

73
72

Severinus, 640-640

Johannes IV, 640-642

74

Theodor I, 642-649

75
76

Martin I, 649-655

77

Adeodatus II, 672-676

Eugene I, 655-657

Vitalianus, 657-672

78

Donus, 676-678

79

Agatho, 678-681

Påven Agatho sände 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. Fältherre Batbaján-Bezmér, skickade sändebudet tillbaka till Rom och förklarade att Ungern
ändrar sig inte…. Se länken
Industri, länken Evolution, sidan 61.

80

81

Leo II, 681-683

82

Benedictus II, 681-683

Johannes V, 683-686

84

83

Konon, 686-687
Sergius I, 687-701

Theodorus, motpåve-8, 687-687

86

85

Paschalis, motpåve-9, 687-692

Johannes VI, 701-705

Johannes VII, 705-707

87

88
89

Sisinnius, 708-708

Constantinus, 708-715

Gregorius II, 715-731

90
92

Gregorius III, 731-741

91
Zacharias, 741-752

Stefan (II), 752-752,
kröntes ej

Påven Zacharias sände sändebud till Skytien, till ungrarna för övergång till kristendomen,
utan resultat. Se Industri, Evolution. sidan 61

93

Paulus I, 757-767

Constantinus II,
motpåve-10, 767-768

Filippus,
motpåve-11, 768-768

96
94
95

Stefan III/IV, 767-772

Hadrianus I, 772-795
Leo III, 795-816

97
98

Stefan IV/V, 816-817

99

Paschalis I, 817-824

Eugene II, 824-827

101
100

Valentinus, 827-827

Gregorius IV, 827-844

Johannes VIII, motpåve-12, 844-844

(104)

103
102

Sergius II, 844-847

Leo IV, 847-854

Johanna, 854-856,
första och enda påvinna, påvestolen
förnekar hennes existens. Hon födde sin
son under sitt pontifikat och styrde kyrkan
med järnhand

104
104

Anastasius III, motpåve-13, 855-855

Benedictus III; könskontroll

106

Benedictus III, 856-858

107

105

Nicolaus I, 858-867

Hadrianus II, 867-872

Johannes VIII, 872-882

108

110
109

Marinus I / Martin II, 882-884

Hadrianus III, 884-885

Stefan V/VI, 885-891

Påven Hadrianus III sände sändebud till Skytien, till ungrarna för övergång till
kristendomen, utan resultat. Se länken Industri, Evolution, sidan 61

111
112

Formosus, 891-896

114

Romanus, 897-897

Bonifatius VI, 896-896

115

Theodor II, 897-897

113

Stefan VI/VII, 896-897

116

Johannes IX, 897-900

117

Benedictus IV, 900-903

118

Christobal, motpåve 14, 903-904

Leo V, 903-903

121
120
119

Sergius III, 904-911

Anastasius III, 911-913

Lando, 913-914

124
122

Johannes X, 914-928

123

Leo VI, 928-928

Stefan VII/VIII, 928-931

125

127

126

Leo VII, 936-939

Stefan VIII/IX, 939-942

Johannes XI, 931-935

128
129
8

Agapetus II, 946-955
Marinus II / Martin III, 942-946

131

Benedictus V, 964-964

132

Leo VIII, 964-965

130

Johannes XII, 955-964,
Ottaviano
dei Conti di Tuscolo

133

Johannes XIII, 965-972
Giovanni dei Crescenzi

135
134

Benedictus VI, 973-974

Bonifatius VII, motpåve 15, 974-974,
Franco Ferruci

Benedictus VII, 974-983

138
136
137

Johannes XV, 984-996,
Giovanni di Gallina Alba
Johannes XIV, 983-984,
Pietro Canepanova

Gregorius V, 996-999,
Bruno di Carinzia, av Kärnten)

141
139

Johannes XVI, (motpåve 16), 997-998,
Johannes Philagathus

140

Silvester II, 999-1003,

Johannes XVII(I), 1003-1009,

Gerberto di Aurillac

Giovanni Fasano - Phasianus

Påven Johannes XVI. Med bl.a. Tysklands och Polens hjälp avsatte han fursten Géza i Ungern genom en blodig kupp, dödade bl.a. Gézas hela
familj och satte in Stefan från Polen i Gézas ställe. Därefter förde Stefan Ungern över till kristendom. Se vidare länken Industri, Magyar i
dunkel, sidorna 32-40…. Påven representerade familjen Crescenzi, som satte honom på påvestolen…. Påven Silvester II balanserade den
uppkomna blodiga situationen och under hans pontifikat kröntes Stefan till kung, den 24 december år 1000.

142

143

Sergius IV, 1009-1012,

Gregorius VI, motpåve 17, 1012-1012,

Pietro Boccadiporco

Giovanni Gratian,

Benedictus VIII, 1012-1024,
Teofilatto dei Conti di Tuscolo

144

145

146

Johannes XIX, 1024-1032.

Benedictus IX, 1032-1044,

Silvester III, 1045-1045,

Romano dei Conti di Tuscolo

Teofilatto dei Conti di Tuscolo

Giovanni dei Crescenzi Ottaviani

147

148

Benedictus IX, 1045-1045,

Gregorius VI, 1045-1048,

Teofilatto dei Conti di Tuscolo

Giovanni Graziano

Efter den blodiga kuppen mot bl.a. fursten Géza, hans familj och släkt och den ungerska
nationen, ändrades fiskebåtens kurs mot en säker grund. Sedan dess släpper den in vatten och
håller på att sjunka, långsamt men säkert.

149

Clemens II, 1046-1047,
Suitgero di Morsleben e Hornburg

150
151
152

Benedictus IX, 1047-1048,
Teofilatto dei Conti di Tuscolo

Damasus II, 1048-48,

Leo IX, 1049-1054

Poppone - Poppo av Curagnoni

Brunone dei Conti di Egisheim-Dagsburg
Kyrkan delas i två stora grupper,
Romersk-katolsk och ortodox.

St Peter kyrka i Rom

Leo IX, 1049-1054

Haga Sofia, Konstantinopel

Brunone dei Conti di Egisheim-Dagsburg
Kyrkan delas i två stora grupper,
Romersk-katolsk och ortodox

Rom

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

Konstantinopel

Michael Cerularius, patriark
av Konstantinopel
1054

Efter att påven Leo IX återvänt till Rom från Pozsony, Ungern (nuvarande Bratislava) och misslyckats att få fram ett avtal
mellan Tyskland och Ungern ang. laglig övergång till kristendomen, blev situationen mellan Rom och Konstantinopel
outhärdlig. Kristendomen hade ingen hållbar makt i Europa på grund av Ungerns fortsatta motstånd mot kristendomen.

Se länken Industri,
Evolution, sidorna 8285

Se länken Industri,
Förödelsens styggelse,
sidorna 1-28

Vi kan inte gå på vatten…
Symboliskt
Umberto de Silva Candida,
Kardinal
1054-06-16

Michael Cerularius,
patriark av Konstantinopel
1054-06-16

Den 16 juni 1054 gick Fiskebåten på grund i Konstantinopel, och vatten började rinna in, cirka
1000 år efter sjösättningen och starten i Rom. Skadan var så stor att den inte gick att reparera, så
fiskebåten, kristendomens vagga, står forfarande där och håller på att sjunka, långsamt men
säkert.
Alla ortodoxa kyrkor

Koptiska kyrkan
Grundad av Johannes
Markus

1439
Kontakt med Vatikan
Den ende enfödde som kan komma i fråga är timermannen
Josef, se länken Industri, Arkitekternas beskyddare, sidan 2.

Armeniska kyrkan
Fristående kyrka……
Grundad av Judas Taddeus
och Bartolomaios.
Staden Etjmiadzin.
Stadens namn betyder
"härstammande från den
enfödde".

153

154

155

Stefan IX/X, 1057-1058,
Victor II, 1055-1057,

Federico di Lorena

Nicolaus II, 1058-1061,
Gerardo di Borgogna

Gebhard II dei Conti di Dollnstein-Hirschberg

156

Benedictus X, motpåve 18, 1058-1060,

Honorius II, motpåve 19, 1061-1064,

Giovanni Mincio von Tusculum

Pietro Cadalus von Parma

Alexander II, 1061-1073,
Anselmo da Baggio

157

158

Gregorius VII, 1073-1085,
Ildebrando Aldobrandeschi di Soana

Clemens III, motpåve 20, 1084-1100,
Wibert von Ravenna

Victor III, 1086-1087,
Dauferio o Desiderio

159

Theoderich,
motpåve 21, 1100-1100

Adelbert , motpåve 22, 1102-1102,
Albert von Sabina

Urban II, 1088-1099,
Ottone di Lagery

160
161

Silvester IV, motpåve 23, 1105-1111,
Maginulf

Paschalis II, 1099-1118,

Gelasius II, 1118-1119,

Raniero Ranieri

Giovanni dei Caetani d'Aragona

162

Gregorius VIII, motpåve 24, 1118-1121,

Calistus II, 1119-1124,

Celestinus II, motpåve 25, 1124-1124,

Mauritius Burdinus

Guido dei Conti di Borgogna

Tebaldo Buccapecus

164
163
164

Honorius II, 1124-1130,

Anacletus II, motpåve 26, 1130-1138,
Pietro Pierleoni

Lamberto Scannabecchi da Fiagnano

Innocentinus II, 1130-1143,
Gregorio Papareschi

Tog emot påvelistan

Malachy O'Morgair, 1094-1148

Victor IV, motpåve 27, 1138-1138,

Lista över 112 påvar (1139) och den siste påven

Gregorio Conti von Ceccano

169
167
168

Celestinus II, (1143–1144),
Guido da Castello
167, 1. From a castle of the Tiber

Lucius II, (1144–1145),
Gherardo Caccianemici dall'Orso
168, 2. Enemy expelled

Eugene III, (1145–1153)
Bernardo dei Paganelli
169, 3. Out of the greatness of the mountain

170

171

Anastasius IV, (1153–1154),
Corrado della Suburra
170, 4. Suburran abbot

Hadrianus IV, (1154–1159)
Nicholas Breakspear
171, 5. From the white countryside

Victor IV, motpåve 28, 1159-1164,
Octaviano de Montecello
6, Out of a harsh prison

172

Paschalis III, motpåve 29, 1164-1168,
Guido von Crema
7, Road beyond the Tiber

Calixtus III, motpåve 30, 1168-1178,
Giovanni von Struma
8, From Tuscian Hungary

173

Innocentius III, motpåve 31, 1179-1180,
Lando von Sezze

Lucius III, (1181–1185)
Ubaldo Allucignoli
173, 10. A light in the entrance

Alexander III, (1159–1181),
Rolando Bandinelli
172, 9. Out of the guardian goose

174

Urban III, 1185-1187,
Uberto Crivelli
174, 11. Pig in a sieve

176
175
177

Gregorius VIII, (1187-1187),
Alberto de Morra
175, 12. The sword of St. Lawrence

Clement III, (1187–1191),
Paolo Scolari
176, 13 He will come from school

Celestinus III, 1191-1198,
Giacinto Bobone Orsini
177, 14. From cattle country

180
178

179

Innocentius III, (1198–1216),
Lotario dei Conti di Segni
178, 15. Designated count

Honorius III, (1216–1227),
Cencio Savelli
179, 16. Canon from the side

Gregorius IX,(1227–1241),
Ugolino dei Conti di Segni
180, 17. Bird of Ostia

183
181

Celestinus IV, (1241-1241),
Goffredo Castiglioni
181, 18. Sabine Lion

182

Innocentius IV, (1243–1254),
Sinibaldo Fieschi
182, 19. Count Lawrence

Alexander IV, (1254–1261),
Rinaldo di Jenne
183, 20. Sign of Ostia

185

184

Urban IV, (1261–1264),
Jacques Pantaleon
184, 21. Jerusalem of Champagne

187

Innocentius V, (1276-1276-1276),
Pierre de Tarentaise
187, 24. French Preacher

Clemens IV, (1265–1268),
Guy Foucois
185, 22. Dragon pressed down

186

Gregorius X, (1271–1276),
Tedaldo Visconti
186, 23. Snaky man

189

188

Hadrianus (Adrian) V, (1276-1276),
Ottobono Fieschi
188, 25. Good Count/companion

Johannes XXI, (1276–1277),
Pietro di Giuliano
189, 26. Tuscan Fisherman

190
191

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

192

Honorius IV, (1285–1287),
Giacomo Savelli
192, 29. Out of the leonine rose

195

194

193
Nicolaus III, (1277–1280),
Giovanni Gaetano Orsini
190, 27. Composite Rose

Nicolaus IV, (1288–1292),
Girolamo Masci
193, 30. Woodpecker between food

Honorius IV, (1285–1287),
Giacomo Savelli
192, 29. Out of the leonine rose

Celestinus V, (1294-1294),
Pietro Angeleri Di Murrone
194, 31. Elevated from a hermitage
Abdikerade den 13 december 1294,
död 19 maj 1296

Bonifatius VIII, (1294–1303),
Benedetto Caetani
195, 32. From the blessing of the waves

198
196

197

Clemens V, (1305–1314) Avignon,
Benedictus XI, (1303–1304), Rom
Johannes XXII, (1316–1334) Avignon,
Bertrand de Gouth
Nicola Boccasini
Jacques Duèse, d'Euse
197, 34. From the misfortunes/fesses of Aquitaine
196, 33. Preacher From Patara
198 35. From a bony cobbler

200
199

Nicolaus V, motpåve 32, (1328–1330) Rom
Pietro Rainalducci
36 The schismatic crow

Benedictus XII, (1334–1342), Avignon,
Jacques Fournier
199 37. Cold abbot

Clemens VI, (1342–1352), Avignon,
Pierre Roger
200, 38. From the rose of Arras

203
201

Innocentiua VI, (1352–1362), Avignon,
Etienne Aubert
201, 39. From the mountains of Pammachius

Clemens VII, motpåve 32, (1378–1394), Avignon,
Robert Graf von Genf
42. From the apostolic cross

202

Urban V, (1362–1370), Avignon, Gregorius XI, (1370–1378), Avignon – Rom,
Guillaume de Grimoald
Pierre Roger de Beaufort
202, 40. French viscount
203, 41. New man from the strong virgin

Benedictus XIII, motpåve 33, (1394–1423), Clemens VIII, motpåve 34 (1423–1429),
Avignon, Aragon,
Aragon,
Pedro Marinez de Luna y Gotor
Gil Sánchez Muñoz y Carbón
43. Cosmedine moon (Kallades även för Månpåve)
44. A schismatic from Barcelona,

204

Urban VI, (1378–1389), Rom,
Bartolomeo Prignano
204, 45. From a pregnant hell.

Påvens grav under Peterkyrkan i Vatikanen, Rom. Bilden visar Peter när han överlämnar raka nycklar till påven. Påven fick benämningen från Malakias: från ett
havande helvete. – Är man från helvetet bygger man ingen bro till Himmelriket.
Fiskebåten släpper in mer och mer vatten och håller på att gå under.

206
205
207

Bonifatius IX, (1389–1404)
Pietro Tomacelli
205, 46. The block of mixture

Innocentius VII, (1404–1406)
Cosma Migliorati
206, 47. From a better star
Se länken Industri, Mayakalendern
och Omega

.

Gregorius XII, (1406–1415),
Angelo Correr
207, 48. Sailor from a black bridge
Abdikerade den 4 juli 1415.
Död 18 oktober 1417

208

Alexander V, motpåve 35 (1409–1410),
Pisa, Pietro Philargi
49. Whip of the sun,

Johannes XXIII, motpåve 36 (1410-1415), Pisa,
Baldassare Cossa
50. Stag of the siren

Martin V, (1417–1431), Oddone Colonna
208, 51. Crown of the golden

209

Benedictus XIV, motpåve 37 (1424-1429),
Rodez Bernard Garnier

Benedictus XIV, motpåve 38 (1430-1437),
Rodez Jean Carrier

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

210

Felix V, motpåve 39 (siste) (1439-1449),
Avignon – Lausanne- Basel
Amadeus Graf von Savoyen
53. Lover of the cross,

211

Nicolaus V, (1447–1455),
Tommaso Parentucelli
210, 54. From the meanness of Luna
Den störste och mänskligaste påven

212

Callistus III, (1455–1458),
Alonso de Borgia
211, 55. Pasturing ox

213

214
Pius II, (1458–1464),
Enea Silvio Piccolomini
212, 56. From a nanny-goat and an inn

Paulus II, (1464–1471), Pietro Barbo
213, 57. From a stag and lion

216

Sixtus IV, (1471–1484),
Francesco Della Rovere
214, 58. Minorite fisherman

217

215

Innocentius VIII, (1484–1492),
Giovanni Battista Cybo
215, 59. Forerunner of Sicily

Alexander VI, (1492–1503), Rodrigo Borgia
216, 60. Bull of Alba in the harbor

Pius III, (1503-1503),
Francesco Nanni Todeschini Piccolomini
217, 61. From a small man

218

219

Julius II, (1503–1513),
Giuliano Della Rovere
218, 62. The fruit of Jupiter will help

Leo X, (1513–1521), Giovanni de' Medici
219, 63. From a Politian gridiron

220

Hadrianus,/Adrian VI, (1522–1523)
Adriaan Florenszoon Boeyens
220, 64. Florentian lion

221
223
222

Clemens VII, (1523–1534),
Giulio de' Medici
221, 65. Flower of the sick man's pill

Paulus III, (1534–1549) Alessandro Farnese
222, 66. Hyacinth of the physicians

225

Julius III, (1550–1555)
Giovanni Maria Ciocchi Dal Monte
223, 67. From the mountainous crown

226

224

Marcellus II, (1555-1555),
Marcello Cervini degli Spannochi
224, 68. Trifling grain

Paulus IV, (1555–1559),
Giovanni Pietro Carafa
225, 69. From Peter's faith

Pius IV, (1559–1565),
Giovanni Angelo Medici
226, 70. Aesculapius' medicine

229
227

228

Pius V, (1566–1572), Antonio Michele Ghislieri Gregorius XIII, (1572–1585), Ugo Boncompagni
227, 71. Angel of the grove
228, 72. Half body of the balls

230
9

Urban VII, (1590-1590),
Giovanni Battista Castagna
230, 74. From the dew of the sky

232
9

231
9

Innocentius IX, (1591-1591),
Giovanni Antonio Facchinetti
232, 76 Pious city in war

Gregorius XIV, (1590–1591)
Niccolò Sfondrati
231, 75 Of the antiquity of the city

233
9

Clemens VIII, (1592–1605), Ippolito Aldobrandini
233, 77 Cross of Romulus

Sixtus V, (1585–1590),
Felice Peretti di Montalto
229, 73. Axle in the midst of a sign.

234
9

Leo XI, (1605-1605), Alessandro de' Medici
234, 78 Wavy man

236
9

235
9

Paulus V, (1605–1621), Camillo Borghese
235, 79 Corrupted nation

238
9

Innocentius X, (1644–1655),
Giovanni Battista Pamphili
238, 82 Delight of the cross

Gregorius XV, (1621–1623),
Alessandro Ludovisi
236, 80 In the trouble of peace

237
9

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

239
9

240

Alexander VII, (1655–1667), Fabio Chigi Clemens IX, (1667–1669), Giulio Rospigliosi
239, 83 Guard of the mountains
240, 84 Star of the swans
Tog emot drottning Kristina från Sverige

242

243

241

Clemens X, (1670–1676), Emilio Altieri
Innocentius XI, (1676–1689), Benedetto Odescalchi
241, 85 From a great river
242 86 Insatiable beast

Alexander VIII. (1689–1691),
Pietro Vito Ottoboni
243, 87 Glorious penitence

244
245

246

Clemens XI, (1700–1721),
Giovanni Francesco Albani
245, 89 Surrounded flowers

Innocentius XII, (1691–1700),
Antonio Pignatelli
244 88 Rake in the door

Innocentius XIII, (1721–1724),
Michelangelo Conti
246 90 From good religion

247
248
249

Benedictus XIII, (1724–1730),
Pietro Francesco Orsini
247 91 Soldier in War

Clemens XII, (1730–1740), Lorenzo Corsini
248 92 Lofty column

Benedictus XIV, (1740–1758),
Prospero Lorenzo Lambertini
249 93 Country animal
Serafimerordern

252
250

Clemens XIII, (1758–1769),
Carlo Rezzonico
50 94 Rose of Umbria

251

Clemens XIV, (1769–1774),
Gian Vincenzo Antonio Ganganelli
251, 95 Swift bear

Pius VI, (1775–1799),
Giovanni Angelo Braschi
252, 96 Apostolic pilgrim, -strid mot Napoleon

254

255

253

Pius VII, (1800–1823),
Leo XII, (1823–1829), Annibale Sermattei Della Genga
(Barnaba Niccolò Maria Luigi Chiaramonti)
254 98 Dog and adder
253, 97 Rapacious eagle
– Fortsatt strid mot Napoleon

Pius VIII, (1829–1830),
Francesco Saverio Castiglioni
255, 99 Religious man

257

256

Gregorius XVI, (1831–1846),
Bartolomeo Mauro Alberto Cappellari
256 100 From the baths of Tuscany

258

Leo XIII, (1878–1903), Vincenzo Gioacchino Raffaele Luigi Pecci
258, 102 Light in the sky
Under hans pontifikat föddes bröderna Hitler….

Pius IX, (1846–1878),
Giovanni Maria Mastai Ferretti
257, 101 Cross from cross

259

St. Pius X, (1903–1914), Giuseppe Melchiorre Sarto
259, 103 Burning fire

261
260

Benedictus XV, (1914–1922),
Giacomo Paolo Giovanni Battista della Chiesa
260, 104 Religion destroyed

Pius XI, (1922–1939), Ambrogio Damiano Achille Ratti
261, 105 Intrepid faith
Under hans pontifikat samarbetade påvestolen och
G. Hitlers regering via ett avtal.

(263)
262

Pius XII, (1939–1958), Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli
262, 106 Angelic shepherd – Gustaf Hitlers siste påve

Gregorius XVII, Genova, vald till påve 26 oktober 1958, Giuseppe
Siri. Se länken Industri, Den fjärde pyramiden som försvann,
sidorna 47-52

263

Siste
påve som
kröntes

264

.

Paulus VI, (1963–1978),
Johannes XXIII (1958–1963),
Giovanni
Battista
Enrico Antonio Maria Montini
Angelo Giuseppe Roncalli
263, 107 Shepherd and sailor - Vald till påve 28 264, 108 Flower of flowers – Under hans pontifikat
oktober 1958. Därefter kallades Siri som motpåve mördades judegossen Tibor E 1971 i Stockholm.

Gregorius XVII, motpåve 41 (1978-2005),
Palmar de Troya, Sevilla, Spanien.
Palmarian Catholic Church

Gregorius XVII, motpåve 41 (1978-2005),
Palmar de Troya, Clemente Domínguez
Gómez

265
266

Johannes Paulus I (1978-1978),
Albino Luciani
265, 109 From the midst of the moon
Mördades den 29 september 1978

Johannes Paulus II (1978–2005),
Karol Józef Wojtyła
266, 110 From a solar eclipse

Michael I, motpåve 42 (1990- ),
Kansas, USA,
David Allen Bawden
Kansas, USA,

267

Pius XIII, motpåve 43 (1998-2009),
Springdale, Washington, USA,
Lucian Pulvermacher,
Washington, USA Pope Pius XIII
True Catholic Church

Peter II, motpåve 44 (2005 - 2011),
Benedictus XVI, (2005–2013), Joseph Alois Ratzinger
Palmar de Troya, Sevilla, Spanien,
267, 111 Glory of the olive.
Manuel Alonso Corral
Abdikerade från sin påvetron den 28 februari 2013
Palmarian Catholic Church

Gregorius XVIII, motpåve 45 ( 2011 - ),
Palmar de Troya, Sevilla, Spanien,
Sergio María,
Palmarian Catholic Church

Franciskus 1, 2013- Jorge Mario Bergoglio
268 112, Petrus Romanus
Enligt Malakias lista han är den siste påven, nr 112 enligt listan. Peter
betyder klippa och påven är verkligen en klippa. Nu återstår endast
den allra sista: 113, den fruktansvärda domaren…..
Strid mellan Napoleon och påvestolen, se länken Industri, Fursten
av Ponte Corvo eller, sidan 32. Påven är en reinkarnation av bl.a.
kardinal Bartolo Pacca. Under denne påves pontifikat kommer
fiskebåten att sjunka för evigt.

I början av de 2 000 åren hade jorden aldrig sett en period som befann sig på en så hög kunskapsnivå i samband med
”Himmelriket”. Den som startade denna period var Johannes (Döparen), en reinkarnation bl.a. av Enki och Zarathustra.
Symbol för detta var bl.a. de raka nycklarna och människor som är naturens produkt, eftersom i det nya himmelrikets
skapelse ingår också människor. Johannes riktiga anteckningar om det nya ”Himmelriket” är borta. OBS! På den tiden rådde
gnosticismen med kunskap och vetenskap som timmermannen, tusenkonstnären Josefs biologiske son Tomas grundade cirka
år 0. – Temat var alltså det nya Himmelriket och som fortsättning på det var liv och kunskap/gnosticism.

Hur kommet det sig att raka nycklar, Himmelriket och människor plötsligen omvandlas till korslagda nycklar och fårflock?
Hur skapas en religion, en kyrka som badar i blod, förkunnar lögner och sänker folkets kunskapsnivå. Kyrkan blev dödens
verktyg.
Det här är också en händelse, och som vi vet följs varje händelse av ledtrådar som kan leda oss tillbaka till ursprunget, till
gnosticismens tid. Den första ledtråden (bland flera) är påven Pius XII som var G. Hitlers siste påve.

Joses bar Monobaz
Påvering/fiskering
Mörk vision
om framtid

Kröning av Pius XII den 12 mars 1939
under Gustav Hitlers regeringstid

Vid kröningen av Pius XII syns hans jesuithandske som bär jesuitsymbol. Pius själv
tillhörde inte jesuiterna, men ändå medverkade jesuiter i den dolda kyrkans verksamhet.
Innan Pius XII dog hade han en öppen mörk vision om kyrkans och världens framtid. –
Vad jag förstår var Pius XII en reinkarnation bl.a. av Izates II/Jesus äldre bror Joses bar
Monobaz. Se vidare länken Industri, Den fjärde pyramiden som försvann, sidan 52 och
länken Månens besökare, final sidan 100.

Apostel
Filippus

Kardinalring

Den förste som valdes till påve efter Pius XII:s död var kardinal Siri från Genova, den 26 oktober 1958. Han kallades även
för röd påve. Det syns ganska tydligt att även hans jesuithandske symboliserar jesuitinslag i hans kyrkliga verksamhet i det
fördolda. Inte heller tillhörde han jesuiterna. Vad jag förstår var han en reinkarnation bl.a. av aposteln Filippus.
Apostel Filippus attribut: Kors/T-tecken, sten, orm och drake, starka symboler. Min uppfattning är att Giuseppe Siri var en
reinkarnation bl.a. av aposteln Filippus, korset återfinns i hans vapen, Ormen är associerad till den 5-uddiga stjärnan, symbol
bl.a. för planeten Venus, som i sin tur är kopplad till Uppenbarelsebokens Morgonstjärna, som är en kvinnlig symbol. Se
vidare länken Den fjärde pyramiden som försvann, sidorna 47-52, samt Fursten av Ponte Corvo eller, sidorna 58-66.

Apostel
Johannes

Påvering/fiskering

Kröning av Johannes XXIII ägde rum den 28 oktober 1958. Konklaven hade nästan samtidigt valt två påvar, så Gregorius VII
kallades motpåve. Även denne påve använde jesuithandske, det syns tydligt på bilden ovan, jesuithandsken vid hans kröning.
Denne påve var en reinkarnation bl.a. av aposteln Johannes. Under påvens pontifikat föddes judegossen Tibor E. av judinnan
Maria i Linköping prick kl. 24.00 julaftonen 1958. (Observera att påven Pius XII var Gustav Hitlers påve, men han fick inte
uppleva judegossens födelse. Under hans pontifikat blev judinnan Maria havande). Även i påvens korta pontifikat hade
jesuiterna inflytande i den dolda i kyrkans verksamhet.

Apostel
Paulus

Påvering/fiskering

Paulus VI kröntes till påve den 30 juni 1963. Även här syns tydligt Jesuitordens symbol, på hans vita handske. Vad jag förstår
var påven Paulus VI en reinkarnation bl.a. av aposteln Paulus som var huvudapostel för Tjurguden Marcus. Paulus attribut är
ett svärd och bokrullen med de sju inseglen, se ovan. Enligt St. Malakias var han Blomman bland blommor, Flos Florum.
Blomman är symbol för kvinnan/jungfrun, dvs. han har mördat för en blommas skull. Se hans personliga vapen: symboliska
blommor och det stora berget. Av kröningen framgår mycket tydligt att Tiaran inte är en tiara längre, utan kronan består bara
av en kronring, som slutligen skulle hamna på Jesuiten, Tjurens Kristus huvud. Jämför denna krona med Johannes XXIII:s
tiara. Paulus VI var den siste påve som kröntes. Under hans pontifikat mördades judegossen Tibor E i Stockholm 1971.

Johannes Paulus I installerades till påve den 3 september 1978. Han var den förste som tog två påvenamn. Johannes avser
Johannes XXIII, som var Lammets påve, Paulus avser Paulus VI som var Tjurens påve, en märkvärdig kombination. St.
Malakias kallade honom eller hans program Av halva månen, De medietate lunae. Månen är en kvinnlig symbol liksom den 5uddiga stjärnan på hans vapen. Den är kopplad till Venus/Morgonstjärnan, dvs. en symbol för Jungfru/ungmö/hybrid/Lammet.
Påven var en reinkarnation av Judas, Izates II/Jesus/en av Lammets äldre bröder. Månens färg är silver och så är också nyckeln i
påvens vapen. Se länken Väduren, Bocken och ändens tid, sidan 9. Han mördades den 29 september 1978 i Vatikanen.

Johannes Paulus II installerades till påveämbetet den 22 oktober 1978. Han antog samma påvenamn som sin företrädare, alltså ett
dubbelt namn, Johannes och Paulus och de har samma innebörd. St. Malakias motto som avser denne påve: De Labore Solis,
Solförmörkelse. Bokstaven ’M’ står för bl.a. Moses och hybrid/jungfru. Det gula korset på hans vapen (den svenska flaggan) är
symbol för Solen, Lejonet, medan silverkorset på det andra vapnet är symbol för Månen, Jungfru/Lammet. Påven var en
reinkarnation bl.a. av Moses och Simon bar Monobaz, Izates II/Jesus äldre broder, Simon Peter, som var den förste översteprästen i
Rom ca 30-33 e.v.t. Denne påve hade en dubbelroll: dels mörka mordet på judegossen/Lejonet/solen Tibor E, dels lyfta fram Krister
R/månen men samtidigt skapade han utrymme för tjuren, jesuiten Christer Philip R.

Benedictus XVI installerades till påve den 24 april 2005. St. Malakias motto för honom var Gloria Olivae, Olivens härlighet,
som återspeglar det forna Israel och dess Gud Ormen/Lammet. Påven Benedictus XVI var en reinkarnation bl.a. av fiskaren
Sebedeus äldre son Jakob. Han var Jesus/Lammets apostel. Aposteln Jakobs emblem var ett snäckskal. Jakob ingick i
Jesus/Lammets inre krets och tog del av hemligheterna kring denne. Hans stora intresse var bl.a. vetenskap inom gnosticismen.
På hans personliga vapen återfinns snäckskalen. Denne påve befann sig på en högre kunskapsnivå. Jag tror att det mörka
porträttet på hans vapen är Lammet i det fördolda, symboliskt. Aposteln Jakobs attribut är bl.a. bok, pilgrimsstav och snäckskal.

Franciskus installerades till det sista påveämbete den 19 mars 2013 på timmermannen Josefs namnsdag. För precis 73 år sedan, 19
mars 1944, ockuperade nazityskland, med Gustaf Hitler i spetsen, Ungern för att döda judinnan Marias familj och släkt och andra
judar och romer, samt för att dra in Ungern i världskriget. Josefsdagen sammanfaller med min pappa Tibor Keménys
faderskapsärende angående Lejonet Tibor E och Lammet Krister R. St. Malakias motto för denne siste påve är Peter Romare,
Petrus Romanus, den siste i en lista av 112 påvar. Jag anser att denne påve är en reinkarnation av, förmodligen, Linus, som var
överstepräst ca 67-79 e.v.t, alltså strax efter Simon Peter, som var den förste översteprästen, samt av kardinal Pacca under Pius
VII:s pontifikat. Påven Franciskus tillhör Jesuitorden, är Tjurens påve. Även hans blågula vapen bekräftar detta. Den blågula
färgen är också den svenska flaggans färg. På bilden syns hur påveringen/fiskeringen träs på påvens finger. Följer vi denna ledtråd
finner vi att jesuiterna har ett mycket starkt inflytande via påvarna för den katolska, kristna kyrkan. Även den siste påven är en
jesuitpåve.

Enligt Hebréerevangeliet blev Jakob den rättrådige Jesus (Izates II) efterträdare. Blev hans efterträdare betyder att det var han
som fick ta emot nycklarna (kunskap på en mycket hög nivå) till Himmelriket. Nyckeln är symbol för boken som Tomas,
timmermannen Josefs biologiske son skrev om sin fader Josef och världsalltets uppbyggnad och existens. Men Judas, Jesus
äldre broder, skrev om den till Jesus fördel efter att Jesus sett ett exemplar av boken.
I Jakobs Apokryphon kan vi läsa brevväxlingar mellan Jakob och förmodligen Paulus. Jakob skriver följande: "Eftersom du
har bett mig att sända dig en hemlig bok, vars uppenbarelser Frälsaren har skänkt mig och Petrus, vill jag tillmötesgå din
önskan. Dock har jag nedskrivit den med hebreiska bokstäver och sänder den till dig, till dig allenast. Men enär du är en
frälsningens tjänare, måste du med all kraft akta på att du icke låter andra taga del av denna bok, som Frälsaren icke har
anförtrott oss alla, sina tolv apostlar". Paulus hörde talas om denna hemliga bok i den hemliga krets som fanns på den tiden.
Han ville komma åt boken till varje pris, så han berättade för Jakob att Jesus uppenbarat sig för honom i Damaskus. Han var en
frälsningens tjänare, och på det sättet kunde han övertala Jakob. Han fick därefter boken av honom, enligt Jakobs dokument. Se
vidare länken Akhenaton, den allsmäktige, sidan 21 och Väduren, Bocken och ändens tid, sidan 7. Efter att Paulus övertagit
boken och läst den, dödade han Jakob och alla Jesus viktiga lärjungar. Se länken Grundstenen, sidan 37.
Eftersom Jakob blev mördad på grund av sitt misstag att ge bort den förbjudna boken till Paulus, blev han inte Jesus
efterträdare. På det viset blev det Simon Petrus, Jakobs yngre bror, som fick ta över nycklarna, symboliskt. Men Paulus och
hans inre hemliga krets med bl.a. Barnabas och Johannes Markus, kunde följa Jesus planeringar också in i framtiden. Jesus
kom över boken som Tomas skrev, därefter förlorade han den genom Jakob till Paulus.

Simon Petrus och de raka nycklarna, kunskapssymbol

Simon Petrus och de raka nycklarna
Symbol för kunskap

Simon Petrus, det första överhuvudet, påve

Raka nycklar som påvevapen
30/33 - 60/67

Papos bar Jehuda
Fiskaren Petrus, ca 55-30
Imanuels/Josef jr:s biologiska far

Se länken Industri, Väduren, Bocken och ändens tid, sidorna 6 - 12.

Fosterson till
timmermannen Josef

Paulus och bokrullen
Kunskap

En och samma sak

Linus, det andra överhuvudet, påve
Korslagda nycklar som påvevapen
67 - 79
Linus påstås vara aposteln Paulus lärjunge, så
han började införa den nya religionen,
kristendomen, enligt Paulus budskap. Påvarna
efter Linus förde också fram Paulus budskap. Se
vidare länken Industri, Människan, Gud och
vetenskap, sidan 60.

Släkt med timmermannen
Josef

Erksamheten

En symbolisk förklaring till vad korslagda nycklar betyder. I början stod fyra s.k. Frälsare, Messias vid startlinjen. Två
under översteprästens Annas ämbetstid och två senare vid slutet av översteprästens Kajafas ämbetstid. Bara en skulle
komma i mål. När man korsar varandras väg i en central punkt, då kommer ingen till mål. En central punkt i detta
sammanhang är ett faderskap. Ingen av dessa fyra var biologisk son till timmermannen, tusenkonstnären Josef, så den
delen av verksamheten misslyckades, Återstod den kunskapsmässiga verksamhet på en högre kunskapsnivå som ägde
rum under Annas ämbetstid. Nu i ändens tid hände samma sak i samband med min fars, Tibor Keménys
faderskapsärende, i vilket judegossen Tibor E var hans fosterson och Krister R hans kusiners barn, medan den tredje
superrika Christer Philip R inte har någonting med min familj och släkt att göra. I detta sammanhang skapades endast
massor av falska dokument och handlingar. Den som skulle komma först som biologisk son, skulle vara också son till
Guden som sitter på sin tron utanför jorden. GUD = kung av kunskap. Det syns tydligt att de korslagda nycklarna som
symbol för kunskap också blockerar varandra, så korset som symbol faller nu i slutet. Med andra ord: kristendomen är
över.

Uppenbarelseboken
Boken med sju insegel

Simon Petrus

Johannes

Sedan kristendomen uppstod har frågan alltid varit aktuell: Vem skrev Uppenbarelseboken? Vem var denne Johannes? Allmänt
påstår man att Uppenbarelseboken skrevs av evangelisten Johannes. Evangelierna skrevs mellan år 40 och 60 ev.t.
Uppenbarelseboken skrevs av en Johannes cirka 98 - 100 e.v.t. Mellan evangeliernas skrift och Uppenbarelsebokens uppkomst
har vi cirka 40 - 50 år. De som verkade mellan år 40 och 60 levde förmodligen inte då Uppenbarelseboken skrevs. – Simon
Peter som var det första överhuvudet dog omkring 60 - 67 e.v.t. Han reinkarnerades i Johannes, cirka 70 e.v.t. och skrev
Uppenbarelseboken vid cirka 35 - 40 års ålder på ön Patmos. (Jag skrev tidigare vid olika tillfällen att Uppenbarelseboken
förmodligen skrevs av Immanuels son Judas, som också kallades Johannes, eftersom han också föddes på den tiden).

Vatikanen

Simon Petrus med raka nycklar

Kunskap

Paulus med bokrullen

På Peterplatsen i Vatikanen står dessa två statyer, aposteln Peter och aposteln Paulus med sina respektive attribut. Vad betyder
dessa två budskap i praktiken? Vi tittar närmare på min pappas Tibor Keménys faderskapsärende i vilket förekommer
bokrullen försedd med sju insegel och mängder av dokument i form av tre öppna kompendier. Låt oss följa dessa dokuments
väg, benämnda ”Människans testamente” som skedde i det fördolda. (En förkortad beskrivning finns även i länken
Människans testamente, sidan 17.
Människans testamente

Bokrullen med de sju inseglen och
3 öppna kompendier
1978-03-13, Stockholm

Anker Henrik Jørgensen, Statsminister, 1972 - 73, 1975 - 82
(1922 - 2016)

Margrethe II av Danmark, drottning, 1972
(1940-)

X

Sommaren 1978

X

Sven Olof Joachim Palme,
Statsminister 1969 - 1976, 1982 - 86
(1927 - 1986) - mördad

Carl XVI Gustaf, kung
Statschef

X

Olof Sundby, Ärkebiskop
1972 - 1983

1978-09-19, kl. 14.00

Paketen sändes till dåvarande danske statsministern Anker Jörgensen. Där fanns Testamentet av Bokrullen med de sju
inseglen och tillhörande 3 öppna kompendier, vitböcker, mängder av handlingar i samband med min far T.K:s
faderskapsärende som avser judegossen Tibor E och Krister R. De tre öppna kompendierna skulle danska staten sätta i
säkerhet medan Bokrullen med de sju inseglen skulle överlämnas till drottningen av Danmark. – Att min far valde Anker
Jörgensen berodde på att han var den lämpligaste statsministern utanför Sverige och att han valde drottningen i Danmark på
grund av att hon då hade ett mycket gott rykte och det påstods att hon är en mycket intelligent, skolad och tänkande kvinna.
Min far var inte religiös, han hade inget förtroende varken för kyrkan eller monarkin i Sverige. Detta var fortfarande ett
privat ärende, hans ärende, och det var alltså Danmark som han valde.
Sommaren 1978, strax efter att hon mottagit Bokrullen med de sju inseglen reste hon till Stockholm, till kungen. Nästan
samtidig reste även statsministern A. Jörgensen till Stockholm och mötte sin vän O. Palme. Båda två gjorde ett hastigt,
kortvarigt besök. Så här långt är läget fullständigt säkert. – Vad jag förstår fick kungen ta emot Bokrullen med de sju
inseglen, medan Palme tog emot de tre öppna böckerna. Eftersom de berörde kyrkan, hamnade de troligen slutligen hos
dåvarande ärkebiskopen i Uppsala, medan Bokrullen med de sju inseglen behölls av kungen. Detta hände under påven
Paulus VI pontifikat. I början av augusti dog påven oväntat. Den nya påven Johannes Paulus I installerades den 3 september
1978.
Den 19 september kl. 14.00 anföll fyra desperata polismän huset där vi bodde. De hade order att hämta min far och föra bort
honom till dårhuset, fångenskap. I samband med inbrottet brann huset ner, se bilden ovan. De förde bort oss alla tre. Se
vidare länken Industri, Väduren, Bocken och ändens tid, sidan 5. På polisstationen vände sig polisen, som väntade oss, till
min far och sa till honom: ”Tibor, så här har det slutat” - ”Det verkar vara så”, sa min far. Polischefen och pappa träffades
tidigare i samband med polisanmälningar som avser pappas faderskapsärende. Alla var nedstämda. Poliserna var vänliga
och hjälpsamma. Min syster kördes till ett sjukhus, och polisen körde pappa och mig till dårhuset. Under färden berättade
polismännen att de hade igen aning varför de fick order att föra bort min far. Skulle de ha känt till den riktiga bakgrunden,
skulle de ha vägrat att utföra uppdraget.

Min far frågade polismännen vad orsaken var att de kom hem till oss. En av polismännen svarade: ”Någon Bokrulle. Vi har
ingen aning vad en bokrulle är, vi fick aldrig veta. Order kom uppifrån.” ”Då förstår jag”, svarade min far. - Den ende som
kände till Bokrullen var kungen, förutom honom också Palme. – Efter 11 dagar i fångenskap fick vi frigång, och vi, pappa
och jag, åkte tillbaka till det nedbrända huset. Vi hittade alla dokument, handlingar och böcker. Handlingarna är lite
brännskadade men fortfarande användbara. Vi sorterade dem och därefter visade vi alla dokument i samband med faderskapet
för överläkaren, avdelningsläkaren och den närmaste sjuksköterskan. Även familjebilder och bilder på lille Tibor. När alla tre
fick läsa handlingarna, alla dokument, ställde sig överläkaren upp från sängkanten, där hon satt, höjde rösten och sa följande:
”Jävlar, jag blev totalt lurad, allt är lögn, fusk och bedrägeri, nu förstår jag dig, Tibor.” Hon var väldig arg. Då togs kontakt
personligen med Krister R som berättade i telefonen att han inte känner oss, vet inte heller vad saken gäller. – Alla brott
begicks i hans namn. – Hela sjukhuset/dårhuset lades under 90-talet ned, det finn inte längre kvar. Även domstolen
(tingsrätten) där pappas faderskapsärende avgjordes är borta.
Den här händelsen är vårt livs mörkaste tid, skapad av kungen för oss. Han hade ingen respekt varken för min far eller för
hans familj. Nu visade han sitt riktiga, onda ansikte. Hans utgångspunkt är, om han är dum i huvudet, och inte har någon
kunskap, att han inbillar sig att andra är lika dumma och okunniga som han är. Detta är kungens visdom.

Påven Johannes Paulus II besökte kungahuset i Köpenhamn och
Stockholm samt ärkebiskopen i Uppsala sommaren 1989

Påven på besök hos drottningen i Köpenhamn.
Ärkebiskop Bertil
Werkström

Påven på besök hos kungen och ärkebiskopen

Påven tog
med sig
Det
förseglade
Testamentet

I påvens privata bibliotek ägde hemliga
samtal rum mellan påven och kungen.

Påvens handslag var en trygghet för kungahuset i
en protestantisk kyrka.

Reaktionen på sverigebesöket kom snabbt
Påven tog emot kungen Carl XVI Gustaf och drottningen Silvia i Vatikanen den 13 november 1989 kl. 11.00, därefter satt påven och
kungen tillsammans i påvens privata bibliotek och förde ett hemligt samtal i över en timme. – Man kan ju fråga sig vad den katolska påven
och den protestantiska kungen kunde prata om i hemlighet i över en timme. Vad jag kan förstå var det tal om handläggningen av min fars
faderskapsärende, den var ju katastrofal.

=
Simon Petrus med raka nycklar

Paulus med bokrullen

Bokstaven M
M=Moses
M=Jungfru, varken
man eller kvinna,
hybrid
M=Maria

Vem var egentligen påven Johannes Paulus II? Han presenterar sig här ovan. På hans personliga vapen kan hela den
kristna världen se en stor bokstav, M. Bokstaven M betyder främst Moses, påven var en reinkarnation av Moses.
Bokstaven M betyder också Jungfru, alltså varken man eller kvinna, hybrid; Ormen, Lammet, Israels Gud. Kort sagt:
påven lyfte fram Ormen nu i ändens tid på samma sätt som Moses lyfte upp Ormen ute i öknen vid Israels grundande.
Hans personliga vapen består av den svenska flaggan, och varför just Sverige? Därför att min fars faderskapsärende
utspelades just här i Kungariket Sverige, här lurades påvens Gud Ormen, Krister R också, liksom min gode fader och
judinnan Maria. – Under påven Paulus VI:s pontifikat släpptes min fars/Människans testamente. Påven var en
reinkarnation bl.a. av aposteln Paulus.

Moses då och Moses nu.
Under 80 och 90-talet kunde man här i vårt protestantiskt kristna kungarike läsa och höra om att Gud är hybrid.
Men idag är den uppfattningen borta. Idag är Gud jesuit.
Moses långa väg till ändens tid, se nedan

I Ormens tjänst

Simon Peter, 30/33 - 60/67

Johannes, Uppenbarelseboken
Cirka 70 - 140

Leo I, 440 - 460 - Leo den store
Mötte hunnerkonungen Attila, och lovade
att inte jaga dennes avkomlingar….

Silvester II 999 - 1003,

Eugene III (1145–1153)

Gerberto di Aurillac

Bernardo dei Paganelli
169, 3. Out of the greatness of the mountain

Strax efter den blodiga
kuppen mot fursten Géza i
Ungern

Julius II (1503–1513),
Giuliano Della Rovere
218, 62. The fruit of Jupiter will help
Tjänstgör för Guden Jupiter

Johannes Paulus II (1978–2005),
Karol Józef Wojtyła
266, 110 From a solar eclipse
Född 1920-05-18,
solförmörkelsedagen

Den som nu läser detta är säkert är nyfiken på om det finns ledtrådar som kan leda till att påven
Johannes Paulus II var en reinkarnation bl.a. av Johannes som skrev Uppenbarelseboken.
Ja, det finns en ganska bra ledtråd som Johannes själv skrev i Uppenbarelseboken.
Ängel med Bokrullen. Upp. 10:1-11.
Han skriver så här: ”Och jag såg en annan väldig ängel komma ner från himlen klädd i ett moln och
med regnbågen kring sitt huvud. Och hans ansikte var som solen och hans ben som pelare av eld, och
i sin hand höll han en liten bokrulle som var öppnad.
Han satte högra foten på havet och den vänstra på jorden och ropade med hög röst som ett lejon
ryter. Och när han hade ropat talade de sju åskornas röster. När de sju åskorna hade talat tänkte jag
skriva, men jag hörde en röst från himmelen säga: ”Försegla vad de sju åskorna har talat och skriv
inte upp det”. Och ängeln som jag hade sett stå på havet och på jorden lyfte sin högra hand mot
himlen och svor vid honom som lever i evigheternas evighet och som har skapat himlen och vad som
finns i den och jorden och vad som finns på den och havet och vad som finns i det: Tiden är ute.
”I de dagar då den sjunde ängeln höjer sin röst och låter sin basun ljuda har Guds hemlighet
fullbordats enligt de goda budskap han gett sina tjänare profeterna. Och rösten som jag hade hört från
himlen talade till mig igen och sade: ”Gå och ta den öppna bokrullen ur handen på ängeln som står
på havet och på jorden”. ”Och jag gick bort till ängeln och bad honom ge mig bokrullen”. Han sade
till mig: ”Ta den och ät upp den. Den skall svida i din mage, men i din mun skall den vara söt som
honung.”
”Och jag tog emot bokrullen ur ängelns hand och åt upp den, och i min mun var den söt som honung. Men när jag hade svalt den
sved det i min mage. Och de sade till mig: ”Du måste profetera på nytt om många länder och folk och språk och kungar ”.
Det här korta inslaget om ängeln med bokrullen och Johannes är den bästa presentationen av båda två. Den väldiga ängeln som
kom ner från himlen med bokrullen i sin hand kan jag jämföra med den som liknar Människosonen i början av
Uppenbarelseboken. Ytterligare en ledtråd om honom: när han lyfter upp sin högra hand mot himlen. Den som lyfte upp sin
högra hand och hälsade var Izates II/Jesus, alltså en representation av Jesus. Ytterligare ledtråd: när han svor vid honom som
lever i evigheternas evighet och skapare av allt, samt tiden är ute. Borealis och de andra utomjordingarna kallar honom för ”den
Oändlige” dvs. ”Den Kosmiske Fadern”. Vi lever i dess mikrokosmos och tiden är en evighet för oss. –Jag återkommer senare
till orden Tiden är ute. Hela Borealis bok Vänner i Universum grundar sig på detta korta inslag. Regnbågen kring ängelns
huvud visar bl.a. sju olika färger, som symboliserar de sju olika världarna som befinner sig på en och samma plats, rum, fast på
var sitt frekvensläge, det är vår galax. Jag kan jämföra den med den sjuarmade ljusstaken. Denna ängeln befinner sig på en

hög kunskapsnivå. Kung av Visdom = Gud, och denna ängels riktiga namn på denna planet är Israels Gud.
En annan viktig sak som läsaren märker är att det finns ingen Gud som skapare. Detta är mycket riktigt. En
mikroskopisk Gud kan inte skapa jorden och stjärnorna, de tillhör till makrokosmos atomvärld.
Vad det gäller den lilla bokrullen är den, som jag förstår, samma bok som Jesus/Izates II gav åt sin broder Jakob som
bl.a. avser världens hemlighet, (alltså en kopiering av Tomas bok), som Jakob gav bort till Paulus och hans Mammons
Gud/Jesus Beelsebub, som är fiende till Jesus/Izates II.
Det finns ytterligare ett mycket intressant inslag när Johannes uppmanas att gå till ängeln och hämta bokrullen ur ängelns hand.
Han fick äta upp bokrullen som var söt som honung i hans mun, men i hans mage kändes den som bittert plågsam. – Vad betyder
det här? Att äta boken var ett symboliskt uttryck, det gällde bokrullens innehåll. I början tyckte Johannes att bokrullens innehåll
lät positivt, medan andra delen av innehållet handlade om slutet. Johannes drack den bittra kalken ända i botten, liksom Jakob
enligt Hebréerevangeliet också drack av frälsarens kalk.

Johannes visste precis vem den väldiga ängeln var. På den tiden befann sig ängeln på ön Patmos. Han var klädd i ett moln, som
betyder att han reinkarnerades i en utvald familj, men han använde någon familjemedlems identitet, liksom Nero lade beslag på
Lucius Domitius Aenobarbus identitet och Gustav Hitler sin yngre broder Adolfs identitet. Det här kallas för klädd i ett moln,
man känner individen men ändå vet man inte vem han är. Ett exempel som världen kände till var Adolf Hitler, fast honom såg
världen inte till. Det finns ett antal, ca 8 - 9 bilder av Adolf Hitler, men de bara liknar varandra, de är inte identiska, så världen
känner inte till Adolf, men den som verkade i hans namn kände världen till, alla tror än idag att det är Adolf Hitler. Nu förstår
världen vad det betyder att vara klädd i ett moln. Men Johannes kände personligen till den här ängeln och fick order att han
måste profetera på nytt. om många länder och folk och språk och kungar.
Johannes fick alltså order om att han skulle profetera på nytt eftersom han hade profeterat tidigare bl.a. vid namn Simon Petrus,
men det var meningslöst, för Paulus tog kommandot med ett nytt budskap som så småningom kallades för kristendom. Johannes
reinkarnerades därefter och verkade som påvar i olika tider, som Leo I och, som avslutning, påve Johannes Paulus II.

Min faders testamente daterades den 13 mars 1978 under
påven Paulus VI:s pontifikat. Påvenamnet härstammar
från dels Johannes XXIII, dels från påven Paulus VI.
Påven Johannes Paulus II reste till Danmark och Sverige
sommaren 1989 och hämtade personligen Testamentet
som motsvarar bokrullen som aposteln Paulus håller i sin
vänstra hand.

Nycklar symbol för
kunskap, vetenskap

Bokrullen innehåller kunskap,
vetenskap på hög kunskapsnivå An,
Himmelriket, Universum

Påven Johannes Paulus födelse inföll 18 maj 1920 på solförmörkelsedagen. Malakias
benämning som avser den 110:e påven har också med solförmörkelse att göra. Den
här solförmörkelsen är symbolisk. Solen jämförs med ett lejon, T.E, som förekommer
i min fars, T.K:s faderskapsärende. Detta faderskapsärende mörklades totalt fr.o.m.
påvevalet den 16 oktober 1978. Genom att han totalt mörklade faderskapsärendet i
samband med lejonet Tibor E, Lammet Krister R, ordnade han ett utrymme för
jesuiten Christer Philip R. också. - Nu har Guds hemliga rådslut fullbordats enligt det
goda budskap han gett sina tjänare profeterna. Eftersom min fars faderskapsärende
bestod av falska handlingar så sprack bubblan slutligen, en nackdel för jesuiten
Christer Philip R.
266, 110 From a solar eclipse
18 maj 1920, solförmörkelse

Om vi går vidare med detta tema och läser Book of Mormons avseende Nephis plåtar
hittar vi ett inslag som berör en förseglad bok som skall brytas och skrivas om till
Guds (Mammon Guds) favör i ändens tid. Den enda förseglad bok som sammanfaller
med temat är min fars Testamente som daterades den 13 mars 1978. Skulle det vara
sant, skulle det betyda att det inte bara var min far som ville luras utan även Gud som
sitter på tronen enligt Uppenbarelseboken och som är på väg mot Solen. Jorden ska
luras också.

Söker vi så hittar vi ledtrådar även i detta inslag. Det sista påvevalet, enligt Malakias lista den 112:e påven, inleddes den 13
mars 2013, alltså 35 år efter dateringen av min fars Testamente. Den nyvalde jesuitpåven öppnade Uppenbarelsebokens värld i
vilken bl.a. bröts den förseglade bokens sju insegel. – Har Lammet och Guden upptäckt att Boken med de sju inseglen redan har
öppnats på jorden? Kan detta vara deras reaktion på den fejkade, förseglade boken? – nedan
Upp. 6:15-17. ”Och konungarna på jorden och stormännen och krigsöverstarna och de rika och de väldiga, ja, alla, både trälar
och fria, dolde sig i hålor bland bergklippor. Och de sade till bergen och klipporna:
”Fallen över oss och dölja oss dens ansikte, som sitter på tronen och för Lammets vrede. Ty deras vredes stora dag är kommen,
och vem kan bestå?” Domedagen, och vredesdagen är lika med begravning.
Detta inslag kan tyda på att min fars Testamente är fejkat till Mammon Guds fördel. – Det finns igenting på denna planet i sitt
ursprungliga läge utan att vara fejkat, förfalskat. Denna är Mammon Guds heliga lögnens värld.

Nu är det dags igen att citera den väldiga ängelns ed vid honom som lever i evigheternas evighet.
”Och ängeln som jag hade sett stå på havet och på jorden lyfte sin högra hand mot himlen och svor vid honom som lever i
evighet och som har skapat himlen och vad däri är och jorden och vad däri på och havet och vad däri är och sade: Tiden är ute,
eller ingen tid skall mer givas.
Om vi analyserar ängelns budskap, finner vi följande: Utomjordingarna kallar honom för den Oändlige som är Människa och är
vår kosmiske Fader. Han som skapade också vårt Universum, som är hans mikrokosmos, skapade indirekt alla människor.

Upp.
6:2.
Mellan
mål
och
slutmål
Denna är vår galax, Vintergatan. Denna galax är vårt hem och vårt liv,
och här gäller naturlagarna i allra högsta grad. I mitten syns ett s.k.
svart hål som är ingång till galaxens inre Däri pågår grundandet av en
nyskapande människovärld. Denna galax är personlig.
-Alla galaxer som finns i vårt Universum är personliga-

A

B

Denna bild visar en avlägsen galax, dess svarta hål växer
och blir större. Den här galaxen är också personlig och
ligger långt före oss.

C

Bilderna illustrerar tre olika galaxer i utveckling. Galax A har ett mindre svart hål, som vår Vintergata, galax B illustrerar att det
svarta hålet växer, en materiaomvandling sker successivt och slutligen galax C som visar när materieomvandlingen är klar och
täcker hela galaxen som ett otroligt hårt skal. Då är galaxen mogen och sluter sig. Allt utanför galaxen är slut. Även detta är
mörk materia som slutligen täcker hela galaxen, och mörk energi är det som driver alla galaxer.

I evangelierna jämför Izates II/Jesus denna galax med
ett senapsfrö, ett blivande himmelrike.
I galaxens inre grundas en mänsklig värld, i vilken mänsklig helhet dominerar. Genom så kallad naturlig kloning delade sig
denna mänskliga helhet med en liten del av sig själv och den lilla enheten hamnade bl.a. här på jorden kallad: ”Den kosmiske
Adam”. Med andra ord: Denne kosmiske Adam är exakt identisk med den helhet som befinner sig i galaxens inre. Enheten
kallas för ”Människosonen- den enfödde. Se Upp. 6:2.
Denne kosmiske Adam skapade sitt familjeträd bl.a. här på jorden. Det första kända, bevarade namnet är Lemek, Enoks fader.
Den näst sista gången hade han namnet ”Timmermannen, tusenkonstnären Josef”, Yehosef bar Parechja, son till
Parechja/Parittya Julius och nu slutligen: ”Tibor Kemény” f. 18 april 1923, son till Lajos Kemény, min gode fader. Han gick
bort den 4 maj 1991 och förenade sig med Helheten som befinner sig i galaxens inre. Det betyder att han aldrig mera kommer
tillbaka till jorden. Vad jag förstår menar ängeln detta när han säger att ”Tiden är ute”, eller ”Ingen tid skall mer givas”. Med
andra ord: Allt har sin tid och gräns. Hans familjeträd kallas i Bibeln för ”Livets träd”, och den vetenskaplig benämningen är
”Familjeträd som har biologisk koppling till såväl mikrokosmos som makrokosmos”. – Nu är det slut med religionen och
kungen kan sitta kvar på monarkins tron och följa dess avslutning….. Mot Monarkin i tiden ……

Bereden väg för Herren

PARATE VIAM
DOMINI

I början av februari 2013 visade Svenska kyrkan i ett svenskt tv-program ”Livets Träd” i en ny version. Man märker
omedelbart att den traditionella slingrande ormen med äpplet är borta. Livsträdet har formen av en spiralgalax, dvs. Vintergatan,
och förekommer endast på min hemsida.
Men om vi tittar närmare på trädets topp, ser vi en sittande figur, Guden Mammon/Jesus Kristus/Antikrist i form av en duva.
Duvan är forfarande en kvinnlig symbol. Ärkebiskopens valspråk: Bereden väg för Herren/ Parate Viam Domini och Herren
hamnade plötsligt på mitt familjeträd. – Detta är också ett tecken på att det förseglade Testamentet är fejkat just till Mammons
Gud, Antikrists favör. Hur fick ärkebiskopen reda på detta? Av påvestolen och CIA? - På ärkebiskopsvapnet syns tydligt en gul
Davidsstjärna med mörk bakgrund. Judegossen Tibor E, en reinkarnation bl.a. av David, mördades 1971 i Stockholm. Såväl
Svenska kyrkan som monarkin kände till mordet och medvetet tog de Herren in i min familj på grund av förfalskade handlingar.
Se vidare Industri, länken Fursten av Monte Corvo eller, sidorna 50 - 68 och Den fjärde pyramiden som försvann, sidorna 68
- 69. – Svenska kyrkan och monarkin i Sverige tillhör inte Människan och Mänskligheten utan Guden Mammons penningvärld
och påvestolen. Här i Kungariket Sverige är pengar Gud liksom i andra delar av världen, inklusive Orbans Ungern.

Tillbaka till vår galax, Vintergatan

Den kosmiska arkitekturen
När vår galax Vintergatan är mogen kommer den också sluta sig själv i sitt hårda skal. Galaxen har redan nu en speciell kod som
befinner sig i ett unikt frekvensläge som i sin tur är unikt bland alla galaxer och kommer att användas i det yttersta slutmålet.
Urladdningen/utlösning har redan startat, är fortfarande igång och kommer att hålla sig igång framöver, det verkar vara evigt
eftersom vi lever i vårt universums mikrovärld, medan i makrovärlden allt går blixtsnabbt. Men slutet kan även i detta fall
komma snabbt och oväntat.
Stjärnhimlen som vi ser är en atomvärld för vårt universum, makrokosmos och ständiga förändringar på stjärnhimlen är
materieomvandling som till sist kommer att täcka hela vår galax som ett mycket hårt skal. Här finns även stjärnor som hamnar i
svarta hålet. Då kommer allt sluta utanför vår galax, Vintergatan. Detta slut såg jag i min syn… se länken Vetenskap, länken
Svarta hålets hemlighet, sidorna 3-5. Samma syn beskiver Enok i sin bok, se Industri, länken Gudomen, sidan 11. – Läs även
alla inslag som handlar om svarta hål. Färgen på galaxen på sitt rätta frekvensläge kommer att bli gråaktigt vit innan den når
slutmålet. – Det är svårt att förstå vad livet är, men makt, fusk, pengar, rikedom, krig, tortyr, lögn m.m. stöter livet bort ifrån sig.
Livet är naturens produkt, och man bör följa dess lagar och regler, kunskap i centrum för natur och människor. Även olika
UFO-grupperingar följer naturlagarna….
.

Paradis på jorden

Gnosticism
Kunskap
Vetenskap
För människor

Religion
Kristendom
Lögner/sagor
För fårflocken

I början av Palestina under timmermannens och Tomas tid dominerade gnosticismen bl.a. hela Palestina. Immanuel/Josef jr,
hans hustru Maria från Magdala, manliga, kvinnliga lärjungar; Izates II, Jesus, och hans lärjungar var aktiva deltagare, liksom
många andra. Till och med den unge och rika Johannes Markus (17 - 19 år) dök upp vid olika gruppmöten. Se vidare länken
Industri, länken Akhenaton, den allsmäktige, sidorna 19 - 22.Den som offentligt startade hela rörelsen var Johannes (Döpare)
parallellt med Tomas. Förmodligen var han också släkt med timmermannen Josef, liksom Helena, Izates II/Jesus moder. Det
var Johannes som började förkunna att Himmelriket är nära. Det ena himmelriket är solsystemet neutronstjärnan med sina
planeter i vilket befinner sig gudarnas fader An, det andra himmelriket är faktiskt vår galax. Även Johannes hade lärjungar.
Izates II/Jesus talade om Fadern, den oändliga Människan, och kallade sig för Människosonen. I detta sammanhang var naturen
och Människan i centrum och inte Gud och religion. På den tiden dominerade gnosticismen verksamheten och genom kunskap
ville man höja folkets kunskapsnivå. Målet var att komma in i Himmelriket, galaxens inre, där är grunden till den blivande
mänskliga världen. Att tvätta sig var en symbol för nya, friska vanor, exempelvis att vara vegetarian, och leva i en ny harmoni
där kunskap står i centrum och dominerar livet. Det är ett faktum att kunskap dominerade på den tiden. – För denna
verksamhet bestraffade Guden An gruppen från Plejaderna, giftermålet och spridningen av kunskap.
Om nu blickar vi tillbaka till tiden för det forna Sumer innan den globala översvämningen ägde rum, träffar vi upphöjda
personer som verkade för och emot kunskap. Den främsta förkunnaren var Samyaza, hans grupp och deras Gud Azazel från
Plejaderna som kallade sig för himmelens väktare. Nefilim, och hans storväxta grupp verkade mot kunskap och dödade massor
av människor; liksom Inanna. Han och hans anhängare slaktade folket i Samyazas namn. Enki och Enlil var mindre
intresserade att stödja kunskap, Inanna påverkade dem. Självklart är att Lemek och hans son Enok/Utnaphistim levde där.
Efter tusentals år var tiden mogen i det forna Palestina. Immanuel/Josef jr. var bl.a. en reinkarnation av Samyaza; Izates
II/Jesus var en reinkarnation bl.a. av Inanna, Johannes (Döpare) av Enki; Ptolemaios av Mauretania av Enlil; och Johannes
Markus var en reinkarnation av Nefilim. Förutom Johannes Markus var alla för kunskap. Johannes Markus återkom som en
Baal-Gud. Den starka kunskapsvinden som då blåste genom Palestina skapade ett problem för religion och Gud, (Baal Gud,
Mammon Gud). Paulus började förkunna den nya religionen som fick namnet kristendom. Gnosticismen förbjöds (men
fortsatte sin verksamhet, kallad hedendom). För att folk skulle bli goda troende matades de med mycket kött av olika djur,
droger och alkohol spreds och folk tvingades dricka blod av djur, den mänskliga kunskapen sänktes till djurens nivå. Nätet som
skulle fiska människor bytes till fårflock, droger spreds världen över och tungt alkoholmissbruk garanterade sänkt
kunskapsnivå. I dag är de kristna, även kallad ”Fårflocken”, en djurgruppering, mycket troende. De tror på Gud och är med
nedböjt huvud på väg till den sista stationen. Varför ska fårflocken ha kunskap, när deras Gud inte har det. Det här kallas för
korslagd kunskap, och i skärningspunkten elimineras den. Då tror fårflocken på lögner, sagor, Gud, änglar osv. I denna
situationen behöver vi inte veta vem Gud och Jesus är, det räcker om fårflocken är blint troende och hörselskadade och enbart
böjer huvudet nedåt. Jesuit- påven som är den siste pastorn driver fårflocken till slakthuset, prästerna som hundar (symboliskt)
håller flocken ihop på betesmarken.. Se länken Industri, länken Gudomen sidorna 38-60, samt länken De globala brottens
son.

Nu i ändens tid är det dynastin Bush som dominerar tillsammans med Vatikanen. Dynastin Bush kan man
jämföra med Nefilims grupp; Baalgudar och Barnabas gruppering. Dynastins kristna och politiska
verksamhet och värderingar påverkar hela jorden.
Påven Franciskus förkunnar hela tiden att det är de fattiga, enkla som har fördelar i detta fall, men den
superrika dynastin vet hur en superrik familj plötsligen omvandlar sig till en fattig, enkel familj.
Påven är en klippa/Petrus/som fortfarande styr den sjunkna fiskebåten

Den gode herden,

Av vilken anledning sprids bl.a. att koldioxidutsläpp orsakar global uppvärmning?
Sedan 80-talet byggs i Amerika, USA, Asien och Europa lyxbunkrar för utvalda rika. I USA byggs
hundratals bunkrar för bl.a. affärsmän, läkare/kirurger, vetenskapsmän/forskare, lärare osv. det finns en
lyxbunker under Vita huset. I Europa/Norden finns liknande lyxbunkrar för utvalda. för att skydda sig när
katastroferna råder över hela jorden. I Norden i en klippa fins en stad med bl.a. modern kommunikation och
byggnader skapade för ca. 100 000 utvalda, bl.a. rika politiker.
Försvagning av solens
och jordens magnetfält
är orsaken till den
globala uppvärmning
och katastrofer.
Se länken Industri,
Neutronstjärnan är här.

Man förstår nu varför politiker och klimatforskare
jämt pratar om att minska och stoppa koldioxidutsläpp
trots att det inte går. De tror att deras överlevnad är
garanterad, och därför behövs de inte tänka på folket.
Bunkrarna är mycket dyra. Se länken Industri, länken
Att erövra rymden II, sidorna 25-40.

Nostradamus - Quatrains

Century 2, Quatrain 41
Den stora stjärnan skall
brinna i sju dagar,
Molnet skall framkalla två
solar:
Den stora mastiffen skall
yla hela natten
När den store påven skall
byta land.
Nu befinner vi oss i
ändens och antikrists tid

Enok/Utnapishtim
Sumer
Lameks enfödde son
Kapitel X, 1-29:

Daniel/Baltazár
Babylon, Babylonien,
Persien

Tomas/Tamás
Armenien, Nazaret, Palestina
Timmermannen Josefs
enfödde son

Kemény, Szabolcs József
Magyarország, Baja
Stockholm, Sverige
Tibor Keménys enfödde son

Och jag, Enoch, jag ensam såg bilden af all tings slut. Aldrig skall någon mensklig varelse se det, såsom jag såg
det.” Se motsvarande syn, länken Vetenskap, Svarta hålets hemlighet, sidorna 3-6.
Att man har en renare luft är bara en fördel, Att man skaffar sig en bunker under jorden är en nygammal idé. Den kan var ett kortsiktigt skydd
mot krig och liknande, men på lång sikt är den inte mycket hjälp. Vi står inför fruktansvärda katastrofer av olika slag, de har redan börjat, och
vi bör veta redan i förväg hur och var man bygger sitt skydd mot katastroferna. Vi bör ha en mobil bostad av typen mitt överlevnadsprojekt,
och inte fast. När vi stänger dörrarna i underjordiska bunkrar, är det inte säkert att vi kan öppna igen. Samma sak med klippor, de kan också
hamna under vatten. Det är inte heller omöjligt att en av de gamla kontinenterna Atlantis eller Mu kommer upp till ytan. Vi kan inte hjälpa
alla, men vi bör hjälpa så många som möjligt att överleva. Vi måste förbereda i god tid, men bunkrarna och kampen mot koldioxidutsläpp
förhindrar detta. – När vi förstår den allvarliga situationen, då är det för sent…….

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
för er skall bli uppenbarat. Ty inget är
fördolt som inte skall uppenbaras, och
inget är begravt som inte skall uppväckas
igen”. - Även Jesus ville att allt som är
fördolt skall komma upp till ytan och att
låta världen få kunskap.

”/…/ Men du, Daniel, må gömma
dessa ord och försegla denna skrift
intill ändens tid; många kommer att
rannsaka den, och insiktenMänniskan
skall så är
skapelsens krona – ”O”
växa till.”

10. Jesus sade: ”Jag har kastat en eld

”Men gå du fram mot ändens tid;
över världen, och se, jag vårdar den
Dentill
ursprunglige Guden förnekades på denna planet i senaste tusentals år
sedan du har vilat, skall du uppstå
tills den flammar upp”. 16. Jesus
din del, vid dagarnas ände. /…/”
sade: ”Människor kanske tror att jag
har kommit att 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

