Även det forna Persien tillhörde en tid som präglades av vetenskap och kunskap i samband
med världens erövring. Sumer, Egypten, Babylonien, Assyrien, Persien samt indianrikena
(Maya-, Inka- och Aztekerriket) visade sig vara överlägsna i vetenskap och kunskap, jämfört
med dagens länders makthavare. (Det gäller främst makthavarna såsom kungar och kejsare.)
Nu är det Persien som står i fokus med sin stolta historia när den var som störst och
blomstrade fullt ut. Rikets store konung var Cyrus/Kyros den store, som grundade det
Persiska riket. Vem var egentligen denne mystiske konung? Judarna kallade honom för den
smorde, alltså Messias. Han grundade det märkligaste imperium med tillhörande
kultur/religion som jorden har skådat. Jag sammanställde detta tema enligt material som är
tillgängligt och enligt min kunskap.

Den 5-uddiga stjärnan är symbol för
planeten Venus. I detta fall har stjärnan
en svans som symbol för en komet.

Tiaran. Denna tiara tillhörde farao
Akhenaton, (18:e dynastin). Tiarans grund
är ormen. Varför bar Cyrus denna krona?

Kanske många frågar sig vem denne Cyrus/Kyros var, den store konungen i Persien, som grundade världens största imperium.
Några historiker jämför honom med Julius Caesar. Kunde han ha varit samma person fast i ett tidigare liv? I naturen brukar det
vara så att en individ i varje liv gör samma sak som i tidigare liv. Det gäller även för Cyrus/Kyros den store. Kyros den stores
emblem var en örnliknande fågel. Örnen håller två kulor, och en tredje kula finns placerad på huvudet. Knyter man samman
dessa kulor får man fram en triangel, en triangel kan även kallas för en pyramid. Massor av pyramider omger örnen i form av en
kvadrat. Pyramidernas land är Egypten, och då får man återvända till det forna Egypten och besöka några tidigare faraoner som
hade örnen som symbol. En sådan var farao Djoser, som hade en örn som symbol. Jag har själv kopplat samman Djoser med
Julius Caesar i en tidigare text, så jämförelsen mellan Kyros II och Julius Caesar är riktig och korrekt. Kyros II:s ursprungliga
namn var Adam den jordiske. (Se vidare sidan 8-9) Adams största fiende var ormen. Att bära en krona av ormen är en ständig
påminnelse om att ormen finns ständigt närvarande i mörkret bakom ryggen.

Krona och vetenskap

Kyros den store, 559-530
Kronan med fyra ränder symboliserar de
fyra positiva världarna i Vintergatan

De fyra vibrationsvärdarna
koinomateria i vår galax.

av

Kyros den store
559-530

Kyros den store, 559-530
Spiralkronan med fyra ränder
symboliserar de fyra positiva världarna
i Vintergatan

Kyros den store
559-530

Djosers trappstegspyramid

Xerxes, 519-465

Khusrov/Khosro II
Sassanidisk kung
590-628
Hans krona består av ett
dubbelsolsystem samt två vingar,
symbol för ett rymdskepp i trafik
mellan solarna.

Artaxerxes, 464-423

Anahita - Khosro II – Ahura Mazda, en triad. Anahita, hennes krona
består av solen (symbolisk) och hon håller en komet och jorden i
sina händer, en illustration av trafiken mellan jorden och kometen. I
mitten står den stolta konungen Khosro II, hans krona består av ett
dubbelsol/dubbelstjärnesystem och tillsammans med Ahura Mazda
håller han neutronstjärnan AN i form av en komet. Ahura Mazdas
krona består av neutronstjärnan AN, som senare döptes om till
Nemesis.

Khusrov/Khosro II
Sassanidisk kung
590-628
Ett dubbelstjärnesystem
syns tydligt på hans
bröstkorg.

Under Dareios I regeringstid skapades denna relief i samband med den sjuarmade
ljusstaken som symboliserar vår galax. Den slingrande ormen hänger ovanför
kungens huvud

Även under Xerxes I regeringstid skapades en relief i form av den sjuarmade
ljusstaken. Också här syns ormen bakom kungen. Observera att den sjuarmade
ljusstaken är världen äldsta statsvapen och tillhör fortfarande Israel.

Kyros den store som världsherre. År
539 f.v.t. erövrade han Babylon, sen
gjorde han något helt nytt. Han
befriade judarna. De hade levt i
fångenskap i Babylon, sen Nebukadnessar II förintade Jerusalem. Han är
den ende icke-jude som i Bibeln
omnämns shiakh, eller Messias

Ormen i staden Susa, liknande Davidstjärna. Den slingrade ormen i form av en Davidstjärna förekom i staden
Susa. Även David var känd i den forna Persien. Davids folk var i första hand judarna, som befriades av Kyros
den store. Väggmålningen av ormen, där ormens huvud är ett talande budskap. Man kan se tydlig spiralen som
utgår ifrån huvudet. Spiralen symboliserar vår spiralgalax och betyder att den tillhör ormen och inte Kyros den
store eller hans gud Ahura Mazda.

Zarathustra
Ahura Mazda, vem är han, han som befinner sig i den dolda världen? Hans budskap framfördes genom Zarathustra.
Vem var denne Zarathustra? Låt oss titta lite närmare på denne gudom Ahura Mazda. Man skriver sålunda om honom:
Ahura Mazda (avestiska för "den vise herren"; av ah-u-ra, av ah, "att vara", "närvara", till ahura, "det som finns", "varandet",
"närvaron", och mazda, "den högsta kunskapen" av maz, "allra störst", och da, "kunskap", "visdom") är den högste gudomen
inom zoroastrismen.
Han är livets gudom och alltings upphov, men är för den skull inte allsmäktig.
Zarathustra förklarade honom som den första och den sista för allt evigt, som fader av gott sinne, den sanne skaparen av
sanningen och herren över allt liv (Ys 31.8). Ahura Mazda är Vispanam Datarem, skaparen av allt gott (Ys 48.3), och Data
Angheush, skaparen bakom allt liv (Ys 50.11). Ahura Mazda kallas Spenishta Mainyu Mazda, den välgörande anden, värd att
älska, Herre över livet och sanningen, utstrålande av handlingar (Ys 46.9). Zarathustra åkallar Mazda genom Vohuman, den
goda tanken, så att han kunde förstå ändamålet med skapelsen och uppnå kunskapen om de två skapelserna, den andliga
(menog) och den fysiska (getig).
Människan och universum är skapade av Mazda genom hans speciella makter, den första är Asha, sanningen, rättvisa och
kosmisk ordning, den andra är Vohuman, den goda tanken och den tredje är Khashathra, Mazdas högsta makt, kraften och hans
kungarike. Denna makt är sammankopplad med sanningen och den goda tanken och Aramaiti, rättsinnighet, hängivenhet.
När jag läser igenom denna korta sammanfattning om Guden Ahura Mazda, fastnar jag på följande mening: ”Människan och
universum är skapade av Mazda…..” När det gäller skapande av människan så återkommer jag vid ett senare tillfälle till detta
tema, sidan 8. Universum är en liten del av en högre värld som Mazda aldrig har sett, och kommer aldrig att se heller, någon
skapelse av universum förekommer inte i detta fall heller.
Den korta sammanfattningen om denne gud påminner mig om några avsnitt ur Uppenbarelseboken 21:5-7. Ahura Mazda kallas
för alfa-omega, och även den namnlösa Guden som sitter på tronen långt utanför jorden, kallar sig för alfa-omega. Ett
dubbelsolsystem kallas för alfa-omega också. När den ena solen går förbi den andra i vissa bestämda perioder, skapas
fruktansvärda katastrofer som avslutar livet på de kringkretsande planeterna. Samtidigt börjar nytt liv som håller på till nästa
periods ände, och så vidare. Detta system kallas för alfa-omega, som ingår i naturens egen produkt som bas för skapandet. Vår
galax utgörs till ca 65-70% (som vi känner till) av dubbelstjärnesystem.
Jag uppfattar denna korta redovisning av Ahura Mazda som att han inte befinner sig på jorden, men han finns i närheten och
kan ständigt vara närvarande om det behövs. Personligen uppfattar jag hans namn Ahura Mazda såsom den som besitter den
högsta kunskapen. Om man går tillbaka till Sumers gudom och studerar gudarnas fader och himlens gud/herre, An/Anu
närmare, så finner man en gemensam nämnare i detta fall. Förutom faderskapet var han himlens herre. Man kan inte bli
himlens gud om man hela tiden bosätter sig på jorden. Ett måste är att kunna resa i rymden och kunna bosätta sig på en annan
planet i ett annat solsystem, för att över huvud taget kunna kalla sig för himlens Gud. På nästa sida kommer jag att studera
Ahura Mazdas emblem närmare.

Ahura Mazdas Emblem

Emblemet illustrerar en manlig person. Denne manliga person befinner sig i en bevingad cirkel. Vingarna
symboliserar flygning och cirkeln mellan vingarna är ett föremål för flygning, med andra ord: emblemet
symboliserar ett rymdskepp, ett transportmedel för Ahura Mazda. Men rymden är stor, var finns målet för
honom? Från den bevingade cirkeln utgår två vägvisare i olika riktningar. Den ena vägvisaren symboliserar
vårt solsystem, den andra symbolen pekar mot neutronstjärnan AN/Nemesis solsystem. Detta betyder konkret
att Ahura Mazda reser mellan dessa två solsystem. Det finns ytterligare en mycket intressant sak i
rymdskeppssymbolen, nämligen cirkeln, han håller i sin hand en mindre cirkel också. Människans blodgrupp
symboliseras med O eller 0 och emblemet kan styrka att han verkar för människan, mänskligheten och hela den
globala grupp som anslutit sig till mänskligheten. Ahura Mazda är just nu på väg till vårt solsystem tillsammans
med neutronstjärnan, och beräknas komma fram till solsystemets gräns den 21 december 2012. Se vidare
länkarna: Mörk materia och dess existens, sidan-13-24, Arken och den globala floden; Statsvapen och
vetenskap samt Maya-inka-azteker och deras hemligheter, mayakalendern.
Enligt min kunskap är An/Anu, Ahura Mazda och den namnlösa Guden som sitter på tronen utanför vår planet
enligt Upp.21:5-7, en och samma person. Det kan inte heller uteslutas att det var han som gav idén om
blodomvandlingsprocessen till det forna Egypten, Dynasti 0-Dynasti 4.

Ett dokument från Sumer före
den
globala
floden.
Ett
cigarrformat rymdskepp syns
klart och tydligt, till vänster om
rymdskeppet
befinner
sig
neutronsolen och dess sju
planeter. Detta rymdskepp trafikerar dessa två solar.

En symbolisk illustration av Ahura Mazda
och hans rymdskepp.
Även han kan färdas
mellan solen och neutronstjärnan.

Zarathustra. Vem var han egentligen? Enligt de
samlade handlingar eller dokument som är bevarade
om honom var han en mycket intelligent och kunnig
person på en hög kunskapsnivå. Enligt zoroastrisk
tradition föddes han den 26 mars 1767 f.v.t. Om
berättelserna om hans barndom och uppväxt stämmer, Dareios I under ett paraply i form av
Dareios I under ett paraply i form av bör han ha levat i området öster om Kaspiska havet
den sjuarmade ljusstaken och ormen.
den sjuarmade ljusstaken och ormen. någon gång mellan 1800 och 1200 f.v.t.

Zarathustras lära var under mer än tusen år den dominerande religionen i Stor-Persien (den persiska
kultursfären) men har idag endast ca 2,6 miljoner anhängare.
För omkring 3700 år sedan grundades zoroastrismen av den persiske profeten Zarathustra. Denne Zarathustra
eller ”den gyllene stjärnan” som hans namn betyder, var också filosof och poet. Hans lära har kallats ”ljusets
religion” eftersom elden har en central betydelse för den zoroastriska tron som symbol för sanning och
upplysning.
Vid trettio års ålder mottog profeten Zarathustra visioner från högguden Ahura Mazda (Vishetens Herre),
visioner som närmast hade formen av förtroliga dialoger. Dessa dialoger fick namnet Gatha-hymnerna och
utgör kärnan i religionens texter, Avesta. Dess lära baseras på idén om människans fria vilja, att människan
själv med sina tankar, sina ord och sina handlingar har makt att välja mellan sant (asha) och falskt (drug),
mellan gott och ont. Friheten att bestämma sin egen religion är en av zoroastrismens grundsatser, vilket bidrog
till att det persiska riket under akemeniderna präglades av en unik tolerans och öppenhet. Den persiske
religionsstiftaren var en av de första tänkarna som värnade om människans frihet och rättskänsla redan då. På
det viset överensstämmer Zarathustras budskap och Ahura Mazdas emblem med varandra.

Solen

Zarathustra föddes ca 1767 f.v.t., en mycket intressant tid. Enligt Zarathustras egna
uppteckningar kom Ahura Mazda i kontakt med honom via telepati när Zarathustra
fyllde 30 år. Vid telepati är det viktigt att såväl sändaren som mottagaren befinner sig
på samma frekvensnivå. Mottagaren är alltid mottagarens hjärna. Via telepati kan man
skicka såväl texter som bilder, till och med rörliga bilder/film med ljud. Sändaren kan
befinna sig lång bort i rymden och mottagaren någonstans här på jorden. I fallet med
Ahura Mazda och Zarathustra hände samma sak. Neutronstjärnan AN/Nemesis har sitt
eget solsystem som består av sju planeter. En av dem heter kallas för ”Nibiru”, som
Ahura Mazda befinner sig på. När han kom i kontakt med Zarathustra befann sig AN
en bra bit utanför solsystemets yttre gräns.
Figuren till vänster försöker illustrera detta. AN var på väg tillbaka för att passera
solen i den kortare omloppsbanan (ca 900 eller 1000 år).

Då sände han sitt budskap till Zarathustra via telepati.
Någon ny religion var det inte fråga om enligt min uppfattning. Hans budskap liknar den forna hedniska kulturen, i
vilken människan står i centrum med naturen, utan bön och kyrkor.
Enligt källorna som finns tillgängliga dödades Zarathustra vid 77 års ålder. Ungefär samtidigt gick Turanerna in i
Persien från Mesopotamien under en kortare period för att senare fortsätta till områdena mellan Svarta och
Kaspiska havet. Turanerna förökade sig i Persien under väntetiden. När tiden var inne fick det turanska folket en
ny ledare vid namn Menroth den store. Men frågan kvarstår fortfarande om vem egentligen Zarathustra var.
Telepati kan ge några ledtrådar i samband med sändning och mottagning av dialoger, som sker på samma
frekvensläge. Exempelvis brukar familjemedlemmar befinna sig på samma frekvensläge. Om Zarathustra kunde ta
emot information direkt från Ahura Mazda och om de kunde ha dialoger med varandra via telepati, då befann sig
båda två på samma frekvensläge. På det viset var Zarathustra närstående som exempelvis en familjemedlem eller
en son till Ahura Mazda. Om man utgår ifrån att Ahura Mazda och An/Anu är en och samma person, då vet man
att hans son hette Ea/Enki, som senare fick namnet Adam den jordiske. (Se vidare sidan 8-9)
Tillbaks till Menroth den store. Jag har en stark känsla och vissa spår pekar på att Zarathustra återföddes i
Menroth. Sedermera gifte sig Menroth med persiskan Eneth och i detta äktenskap föddes Hunor och
Mogor/Magyar. Hunor blev hunnernas urfader och Mogor blev magyarernas urfader. När tiden var inne, delade
turanerna sig i två delar, den ena delen blev kvar i Persien och förökade sig där, medan den andra delen vandrade
vidare med Menroth den stores ledning till områdena mellan Svarta och Kaspiska havet. (På vägen dit skedde
jakten efter den legendariska hjorten, hinden av sönerna Hunor och Mogor.) Skyterna var turanernas avkomlingar,
hunnerna var skyternas avkomlingar och slutligen kom magyarerna till.
Med facit i hand kan man konstatera att kontakten med Zarathustra kom i rätt tid, tajmningen var perfekt. Efter
hans död, 354 år senare, ca 1336, passerade neutronstjärnan AN/Aton i form av en komet solen och ungefär
samtidigt skedde uttåget ur Egypten. Naturkatastrofer inträffade då överallt på jorden och även långt efter, när
kometen lämnade solsystemet fanns många problem kvar. I en sådan situation är omöjligt att sprida information
om ett nytt budskap, som tar tid att sprida i världen. (Telepati=tankeöverföring mellan två hjärnor).

Josef jr, Palestina

De persiska elden
Upp.5:5

Iran Shah

Upp.5:5

Det finns en mycket intressant sak till i detta tema, nämligen den persiska elden. Zoroasters lära har kallats ”ljusets
religion” eftersom elden har central betydelse för den zoroastriska tron som symbol för sanning och upplysning.
Överallt på jorden frågar folk sig: ”Vad är sanning?”. Vi har ett antal olika religioner som alla påstår att deras
religion är sanning; vi har olika politiska riktningar som är knutna till olika religioner; jorden har under ca 2000 år
matats med lögner och ständiga krig råder på planeten. Vad är sanning i detta onda och sjuka kaos?
Den persiska elden symboliserar sanning och upplysning enligt Zarathustra. Men var finns sanningen? Sanningen finns i den
dolda värld, som inte syns. För att den skall synas behöver vi ljus i form av kunskap. Den persiska elden har Kyros den store
förstärkt under sin regeringstid. Den hinduiske fursten Jadi Rana välkomnade 785 e.v.t en stor grupp flyktingar i Gujarat.
Med sig från Iran hade de aska från en existerande helig eld (atash bahram) och tände en ny flamma på fosterlandets aska.
Den nya elden fick det symboliska namnet Iran Shah, konungen av Iran. Men denna Iran Shah hade ett mycket svagt ljus på
70-talet. I början av 70-talet, närmare bestämt 1971, tystades Lejonet. Därefter störtades i Etiopien Solomos tron 1974, sedan
följde Shahen av Iran 1979, och elden har slutligen slocknat, vilket inte borde ha inträffat.

1979

1974
Lejonet/Tibor E. och ändens tid
1958-1971
Dan.9:25-26
Upp.1:7

Hela 70-talet var en märklig period. Lejonet tystades och perioden av ändens tid började. Kejsaren av Etiopien
störtades, därmed försvann Solomos tron. Framför tronen stod lejonet av Juda med ett kors. Under lejonet stod på
amhariska: ”Det segrande lejonet av Juda stam”. Därefter föll även Shahen av Iran och elden slocknade. Dessa två
starka monarkier borde ha belyst 70-talet lite starkare för att kunna behålla Lejonet i livet. Världen har inte reagerat
på 70-talets händelser i samband med lejonet; inte ens judarna. Man brukar säga att historien upprepar sig. Om man
inte vet vad som hände på 70-talet (som var en avgörande tid inom vissa religionen), hur skall man veta då vad som
hände för mer än ca 2000 år sen? Men det finns en urgammal tradition på denna planet: innan slutet kommer ska
sanningen ändå komma fram. Detta är Ahura Mazdas beslut.

Betlehem
Betlehem

Det segrande Lejonet av Juda stam
Upp.5:5

Gudarnas
fader och
himlens gud;
An/Anu,
Ahura Mazda

Daniel

Daniel

Bild B

Bild A
Bild C
Adam, den
jordiske

Enki/Ea
7

Ninhursag

6
5
4
3
2
1
Denna relief är från staden Susa och
föreställer det kosmiska livsträdet i
mitten. Till höger står Enki/Ea och till
vänster om kosmiska livsträdet befinner
sig Ninhursag. Man kan se att det
kosmiska livsträdet är omgivet av sju
olika taggar. Taggarna är symbol för
skydd i varje vibrationsvärld. Varje tagg
är symbol för en vibrationsvärld, sju
olika taggar är symbol för sju olika
vibrationsvärldar. Med andra ord: det
kosmiska livsträdet finns representerat i
varje vibrationsvärld med tillhörande
skydd. Vi ser också en orm med dubbelhuvud som slingrar sig osynligt på
livsträdet. Eftersom ormen varken är
man eller kvinna, kan vi anta att den kan
hantera båda rollerna var för sig i olika
uppkomna situationer.

Adam, den
kosmiske

Eva

Det kosmiska trädet är
Människan själv. Ursprungligen kom Människan från en
högre värld, och finns representerad i varje vibrationsvärld av sju. På grund härav
är han symbol för liv och
kunskap, och kallades redan
i början för ”Ljusbringare”.
Adam betyder ”Människa”,
av hebreiskt ursprung, i ett
annat sammanhang betyder
det ”Fader”. Människan är
skapelsens ”Krona”, och det
finns igen högre varelse än
människan. Alltså är den ursprungliga Människan den
kosmiske Adam, som omslingras av ormen i kvinnlig
form.

Genesis, Bibeln, GT. Hebreisk översättning och
bearbetning från Sumer. Enki/Ea fick namnet
Adam och eftersom han avlades här på jorden
blev han Adam den jordiske. Det kosmiska
livsträdet kallas här för ”Livsträd”. Runt
livsträdet slingrar sig ormen i kvinnlig form.
Äpplet som hon håller i sin hand är en symbol
för bl.a. faderskap och religion. Livsträdet
symboliserar den kosmiske Adam, d.v.s. den
ursprungliga Människan. I det femte kapitlet i
Talmud, under rubrik ”hemligheter”, nämns två
Adam. Det sägs att Adam (den jordiske) har
skapats med två ansikten åt motsatta håll. Adam
(den kosmiske) kunde se från den ena himlen till
den andra. (Talmud bör man förstå.) Ninhursag
fick namnet Eva. Se vidare Mormonernas bok
ang. uppteckningarna av de fem ursprungliga
Moseböckerna, vilka innehåller en berättelse om
världens skapelse och om Adam och Eva, i vilka
beskrivs två Adam.
Se länken Arken och den globala floden, sidan 6.

Min faders, TK:s sista faderskapsärende. Hans faderskapsärende utspelades under 70-talet, närmare bestämt från 1975
till 1979. Ärendet präglades bl a av våld, brutalitet, bedrägeri, fusk, urkundsförfalskningar och mord. Han och hans
familj blev utsatta för totalt förnedring av myndigheterna, vilket medförde att han fick nog av ärendets brutala
handläggning. Hans beslut var att aldrig mera vara med om något ärende i samband med faderskap, varken på denna
planet eller i denna vibrationsvärld. Det verkar vara så att djuren aldrig lär sig. Människans tecken är O/0 dvs. blod O/0,
även Människosonen tillhör samma blodgrupp.

Den jordiske Adam såsom
Julius Caesar, Árpád och
Tenoch i olika tider

Den jordiske Adam såsom
Scorpion II, Djoser och
Kyros den store i olika tider

Janus, (lat. Ianus) romersk gud förknippad med
passager och inträde, såväl i bokstavlig och figurlig
Farao Scorpion II bemärkelse. Namnet har tolkats som ett
verbalsubstantiv, genomgåendet, passerande, ur
Dynasti 0
detta bildades ordet ianua, dörr.
Forna Egypten

Lade grunden till det
blomstrande forna Egypten

Det bekanta dubbelhuvudet med två ansikten åt
motsatta håll uppträdde två gånger i historien,
såsom budbärare. Denne Janus illustrerar den
jordiske Adam, det ena ansiktet är som statsman,
kung, kejsare och det andra är som budbärare. Det
första uppdraget som budbärare fick han med
namnet Zarathustra, då han kom i kontakt med
gudarnas fader Ahura Mazda och spred dennes budskap på denna planet.

Julius Caesar,
Romarrikets allra
störste ledare,
statsman

Farao Djoser
Dynasti 3
Forna Egypten

Árpád, grundare
av Ungern, den
störste statsman...

Himmelriket är nära

Kyros den store, historiens största
Imperiegrundare, forna Persien

Det andra uppdraget som budbärare fick han med
namnet Johannes Döparen, som var rösten från en
som ropar i öknen från Jordanfloden. Hans budskap var en fortsättning av Zarathustras budskap
som handlade om att Himmelriket är nära.
Himmelriket i detta sammanhang är neutronstjärnan AN/Nemesis och dess solsystem., med
andra ord: en ny himmel och en ny jord, enligt
Upp.21. (gäller planeten Nibiru) Denna neutronstjärna i form av en komet är på väg att nå
solsystemets gräns den 21 december 2012, den har
redan lokaliserats av astronomer, så Johannes
Döparen hade rätt i samband med Himmelriket.

Tenoch
Tenoch,
grundare av
Aztekerriket,
dagens Mexico

Daniel/Beltesassar

Daniel/Beltesassar
Susas borg i hövdingsdömet Elam

Daniel levde och arbetade på äldre dagar i staden Susa när Kyros den store tog över riket.
Förmodligen skrev han där sin ursprungliga bok. Daniel kom till Babylon som tonåring till sin
far, som kom dit tidigare på grund av arbetsbrist och oroligheter i sitt hemland. Daniels far
hade i Babylon ett mycket besvärligt och omfattande faderskapsärende som slutade tragiskt.
Daniels familj härstammade från turanerna som då befann sig i områdena mellan Svarta och
Kaspiska havet, de kallades skyter.
Daniel var naturvetare och arkitekt till yrket och inte bönemaskin som uppges i vissa delar av
hans bok. Sanningen är att hans bok blev ordentligt omarbetad och fokuserar på en Gud som
Daniel kände väl, men inte dyrkade. Daniel var emot allt dödande av människa, gud eller djur,
oavsett religion och han var vegetarian tillsammans med sin familj. Daniel hade den största
respekt för sin far som var tusenkonstnär och Daniels store läromästare. Det var Daniels egen
far som stod i centrum i hans liv och inte gudarna. När jag läser igenom Daniels bok kan jag
urskilja vad som skrivits av Daniel och vad som inte skrivits av honom. Det är mycket
skamligt och sorgligt att nästan alla dokument som skrivits av förfäderna blivit förfalskade
och omskrivna till eftervärlden. - Se även länken Babylons hängande trädgårdar.
Staden Susa var ett så kallat kulturcentrum redan på Daniels tid. Många världsberömda
reliefer att besöka och studera närmare fanns på plats redan då.

Daniels grav
Daniel gick bort vid ca
100 års ålder
förmodligen i staden
Susa och där blev han
också begravd.

Dan, 12:4 och 12:13
”/…/ Men du, Daniel, må gömma dessa
ord och försegla denna skrift intill
ändens tid; många kommer att rannsaka
den, och insikten skall så växa till.
Men gå du fram mot ändens tid; sedan
du har vilat, skall du uppstå till din del,
vid dagarnas ände. /…/”

Gudarnas fader och

Cyrus/Kyros den store

Dareios I

Cambyses I

Xerxes I

Dareios III

Cambyses II

Artaxerxes I

dennes återkomst till jorden

