Vem som helst kan inte vara brottens son. Brottens son kännetecknas av att
han alltid levde ett dubbelliv under olika namn; föräldrarna var okända och
han lurades in i olika familjer utan familjens kännedom.
Nu ska vi titta närmare på en familj och följa dess långa blodiga och
kriminella väg in i ändens tid. Observera att detta tema är sammanställt enligt
min kunskap med skarpa ledtrådar, bevis, bl.a. från Internet.

Detta tema berör familjen Scherff i
Dölitzsch, Tyskland, under 30-talet

Familjen Scherff i Dölitzsch under 1930-talet. På bilden syns fadern, George Scherff Sr, hans hustru fru Scherff,
sonen George Scherff Jr. Vidare kan vi se farmor Scherff, ett antal barn och gästerna Reinhard Gehlen, Josef
Mengele, Martin Bormann (som håller farmoderns högerhand) och Otto Skorzeny. (Gästerna utgjorde Gustaf Hitlers
hemliga inre krets mellan åren 1933 - 45.) Om vi tittar närmare på denna familjebild saknas ett par personer,
nämligen farfar Scherff och morfadern. Vem har tagit detta familjefoto?
Namnet Scherff är tyskt och judiskt (ashkenaziska judar) namn och härstammar från ortnamnet Scherf eller
Scherfede nära Warburg. Där levde judar på den tiden och säkert lever de där ännu än idag.
Med namnet Scherff som utgångspunkt tänker jag analysera denna familj lite djupare.

Warburgs
stadsvapen

Scherfedes
emblem

På den tiden levde askenasiska judar i och runt om Scherfede

Herr Scherff, vem var han?
Mannen
Okänd

Moder Scherff, hustrun

George Scherff Sr,
sonen
Mor och son

Mor till fru G. Scherff

Fru George Scherff
Hustru

Mor och dotter

Av familjebilden ovan framgår tydligt att G. Scherff Sr var son till modern Scherff. Han liknar sin mor, dvs. det
finns vissa inslag i sonen från henne. Modern ser inte judisk ut på bilden, men frågan är vem som var sonens far.
Hon ser ut att vara omkring 75 - 80 år gammal och sonen George Scherff Sr. omkring 55 år. Men frågan är
fortfarande: Var är hans biologiske far?
Begreppet mor och son kan ge oss en vidare ledtråd. Var modern gift med en annan man och sonen föddes ur det
äktenskapet? Det kan vara så. Mannen dog och hon gifte om sig med en jude vid namn Scherff. Vad hände med
denne Scherff? Antingen adopterades han av G. Scherff Sr, eller så stal han Scherffs familjenamn utan denne
Scherffs vetskap. – Vad hände sedan med denne Scherff? Förmodligen hände någon olycka och hans familj
omkom, förutom fadern Scherff. Hans vidare öde är okänt.
Det finns ytterligare en fråga: när föddes George Scherff Sr? Enligt ett amerikanskt dokument föddes han 1895 i
USA, men om vi tittar noggrant på familjefotot ovan (taget mellan år 1933 och 1935) ser han ut att vara omkring
55 år. Om vi tar familjebilden som grund föddes han omkring 1875 - 1880.
Det finns ytterligare en mycket stark ledtråd, som stödjer hans födelse omkring 1875, nämligen att George Scherff
var Nikola Teslas sekreterare. Nikola Tesla en stor uppfinnare och vetenskapsman som arbetade i USA i sitt
laboratorium redan i slutet av 1800-talet. Se brevväxlingen nedan:
Redan 1899 1899 ville Tesla utveckla ett transportabelt system för trådlös telekommunikation. Detta var ett av
hans uppdrag I laboratoriet i Colorado Springs, vilket vi kan se i dessa två klipp från hans korrespondens:

DEPARTMENT
Office of the Light-House Board
Washington, D. C.
May 11, 1899
Herr Nicola Tesla,
46 Houston Street,
New York, N. Y.
Bäste herre:
Jag skulle vilja fråga Er on Ni kan etablera ett system för trådlös
telegrafi på Light-Vessel No. 66, Nantucket Shoals, Mass., som
ligger cirka 10 km söder om Nantucket Islands kust.
Jag hoppas Ni vill noggrant överväga detta förslag.
Högaktningsfullt,
namnteckning
Francis J. Higginson
Konteramiral, U.S.N.,
Ordförande.
Francis J. Higginson
Konteramiral, U.S.N.,
Ordförande.

Nikola Tesla
Uppfinnare, vetenskapsman
USA

I samband med detta brev skriver Nikola Tesla till sin sekreterare Scherff Sr. följande, se nedan

Bäste herr Scherff,
Så snabbt som möjligt vill vi ha fyra storlekar av detta lilla
instrument som vi bifogar en teckning av. Det skall vara två exemplar
av varje storlek, alltså totalt 8 delar. Dessa delar ska användas till
urverken, vilket herr Uhlman säkert förstår.
. . . Snabba på detta arbete så gott det går eftersom jag förbereder mig
inför anläggningen I Nantucket (för regeringen) och jag vill klara av
så mycket arbete som möjligt innan jag återvänder.
Högaktningsfullt,
N. Tesla
Nikola Tesla
Uppfinnare, vetenskapsman
USA

George Scherff Sr
Teslas sekreterare
USA

Det finns ytterligare två brev från 1918 som Nikola Tesla skrev till sin sekreterare Scherff.

Robert Samuel Bush, 1852-1912

Clarence Harold Bush, cirka 1888-1980,
son till Robert Samuel Bush
Född: Sparta, Randolph County, Illinois,
United States;
Död: Collinsville, Madison County,
Illinois, United States.

Prescott Sheldon Bush, 1895-1972
George Scherff Sr ca. 1875-1972

Nikola Teslas sekreterare var alltså George Scherff Sr. Hans amerikanska namn var Prescott Sheldon Bush, född 1895 i USA,
student vid universitetet i Yale. Det finns ett falskt dokument om Robert Samuel Bush som föddes 1895 i USA, son till Robert
Samuel Bush. Enligt källan föddes hans biologiske son Clarence Harold Bush cirka 1888 och denne fick senare ett adoptivbarn.
Prescott Sheldon Bush var officiellt son till Samuel Prescott Bush, men denne Bush hade en son, Robert Sheldon Bush, född
1896, död, mördad, 1900. Se länken Industri, Gudomen, sidan 43. På detta sätt var 1899 George Scherff Sr cirka 24 år och var
redan sekreterare åt Nikola Tesla i USA.

Född: George Scherff Jr

Martin Bormann, 1900George Scherff Sr, cirka 1875–
1972

George Scherff Jr,
Cirka 1910–15

Fru George Scherff
Hustru och mor

Om vi tittar noggrant på detta familjefoto, bör både far som mor återspeglas i sonen, utseendemässigt. I sonen finns inslag av
modern och den biologiske fadern. Nästa fråga är när han föddes och vem som var hans biologiske far.
Kan det vara så att sonen George Scherff Jr, var son till George Scherff Sr i äktenskapet med fru George Scherff? Men i så fall, när
föddes han? Ytterligare ledtråd från familjebilden ovan.
Martin Bormann, född 1900, 33 - 35 år gammal, Reinhard Gehlen född 1902, 31 - 33 år, Otto Skorzeny, född 1908, 27 - 28 år och
Josef Mengele född 1911, ca 23 - 24 år. Familjebilden togs ungefär mellan 1933 och 1935. Två av dem är över 30 år gamla. Vi kan
tydligt se att Martin Bormann och George Scherff Jr är klädda i flottans uniform, de befann sig i militärtjänstgöring.
Av bilden framgår att Bormann tyckte om modern Scherff och håller hennes högra hand. Det kan också betyda att George Scherff Jr
och Bormann var goda vänner. Bormann bodde då i Dölitzsch nära Scherffs hus. Vi kan se att George Scherff Jr ser ganska mogen
ut, mellan 23 - 25 år. Att fastställa hans ursprungliga födelseår och dag går inte, men om fotot togs mellan år 1933 och 1935 bör
hans födelseår vara mellan 1910 och 1915. Det verkar vara så att alla är vänner i nästan samma ålder som samlar sig kring George
Scherff Sr.

George Scherff Sr, ca 1875 - 1972

Martin Bormann, 1900-

Fru George Scherff
Hustru och mor

Martin Bormann, 1900-

Om vi tittar noggrant på Martin Bormann, finner vi en viss likhet med både George Scherff Sr och fru George Scherff. Detta ger
ytterligare en ledtråd till analysen av Martin Bormanns familjeförhållande, hans föräldrar och syskon.

Kristen religion

Louise (Grobler) Bormann,
första hustrun
Äktenskap 1890
Dog 1898

Walter Bormann
Född före 1898

Else Bormann
Född före 1898
Albert
Vollborn
?

Theodor Bormann, 1862 – 1903
Posttjänsteman
Föräldrar okända

Yngre broder
Bormann

Antonie Bernhardine (Mennong)
Vollborn,
andra hustrun
Äktenskap 1898

Martin Bormann,
1900-

Albert Bormann,
1902 - 1989

Bormann
Okänd?

Enligt Internet ser Martin Bormanns familj ut ungefär så här. Hans pappa var postanställd och hade två fruar, Louise (Grobler)
och Antonie Bernhardine (Mennong). Med Louise fick han två barn, Walter och Else. Louise dog 1898. Därefter gifte Teodor
Bormann om sig med Antonie och fick två söner, Martin och Albert. Det fanns ett tredje barn i familjen, men det finns ingen
anteckning om detta barn.
År 1903 dog Teodor Bormann och därefter gifte Antonie Bernhardine om sig med Albert Vollborn, enligt källor på Internet.

Albert Bormann

Familjen Scherff och Martin Bormann,
cirka 1933 - 35

Yngre broder
Bormann
George Scherff Sr, ca 1875 - 1972
(Yngre broder Bormann,
hans mor var redan gift med juden
Scherff)

George Scherff Jr,
ca 1910 - 15

Fru George Scherff,
hustru och mor
(Antonie Bernhardine (Mennong)
Vollborn)
Var även mor till M. Bormann

Orsaken till denna upptäckt är att Martin Bormann liknar både George Scherff Sr och fru George Scherff. Det får oss att titta
lite närmare på hans familj. Hans far Theodor Bormann kunde få barn, och alla barn han fick med två olika kvinnor liknade
honom. Därför anser jag att Theodor Bormann hade en yngre bror vid namn George Scherff Sr, eftersom han också liknade
Theodor Bormanns alla tre söner som också kunde avla barn. Se vidare sidan 8.

George Scherff Sr, ca. 1875 - 1972
(Yngre broder Bormann,
hans mor var redan gift med juden
Scherff)

A

Prescott Sheldon Bush,
1895-1972

Prescott Sheldon Bush Jr
1922-2010

George Scherff Sr

George Scherff den yngste

Martin Bormann, 1900
Son till Theodor Bormann
Kunde ha varit George Scherffs
farbrors son

B

Namnet Scherff är judiskt och härstammar från bl.a. Scherfede i Tyskland. Vad är det för skillnad mellan emblem A och emblem B? Emblem
A illustrerar en vas i form av ett rött hjärta. Tre 6-uddiga gula stjärnor vilar på den röda vasen. Den gula 6-uddiga stjärnan är en Davidsstjärna
som symbol för judarna. Färgen gul är symbol för solen, lejonet, tre stjärnor står för treenigheten i kristendomen. Ifrån vasen stiger upp tre
gröna stjälkar i form av en 5-uddig stjärna. Såväl treenigheten som den 5-uddiga stjärnan är symboler i kristendomen.
Emblemets budskap är detta: Längst inne är man jude, men det går bra att konvertera till kristendomen, eller om man är kristen kan man utge
sig för att vara jude, fast man inte är det och på det viset kan man vilseleda världen.
Emblem B illustrerar att man är jude i grunden, och enbart judar härstammar från en jude. Tre är symbol för kristendomen och avser bl.a.
treenigheten, tre Kristus.

Familjen Scherff. Familjenamnet är judiskt men familjemedlemmarna är kristna.

George Scherff Sr och Gustav Hitler

Gustav Hitler och George Scherff Sr
George Scherff Jr.

Ett ytterligare bevis att familjen Scherff var kristna.
Bredvid Gustaf Hitler står George Scherff Sr i G
Hitlers allra hemligaste krets.
Han dödade cirka sex miljoner av judar och dessa hade
ingenting med Hitlers topphemliga gäng att göra.

Bilden är ett äkta dokument och dokumenten ljuger inte. Bilden avslöjar att familjen Scherff var
Gustav Hitlers allra hemligaste vänner under hans regeringstid mellan 1933 och 1945.

Bormanns familjeträd
Förenklat
Fortsättning från sidan 6

Eduard Karl Bormann
(1829 - 1907)
Son till Johann Gottfried
Bormann

?

Gifta

Mor okänd
Gift med Wilhelmine
Hoffmann i Australien
Dog i Australien
Dotter: Maria Emily
Bormann, Australien
Gifta

Theodor Bormann,
1862 – 1903
Posttjänsteman

Föräldrar okända

Louise (Grobler) Bormann
Första hustrun
1868 - 1898
Äktenskap 1890
Dog 1898
(Gifta?)

Walter Bormann
Född före 1898

Gifta

Else Bormann
Född före 1898
?

Albert Vollborn
född cirka1860
Okända föräldrar

Christopher Borman
(1830 - 1902)

Okända föräldrar
Dog i Tolleston, Lake,
Indiana, USA
Barn:
Christian Borman
1864 Indiana
Matilda Borman 1867
Indiana
Albert Borman 1870
Indiana
Franz (Frank) Borman
1875 Indiana
Otto Borman 1877
Indiana, USA
Född och gift i
Tyskland

Frank Borman (1875 - 1950)
Gift med Louise (Kunert)
Borman;
Son till Christopher Borman
Barn:
Meta Borman 1898 Indiana [2]
Edwin Otto Borman 1901
Indiana
Florence E Borman 1905
Indiana, USA

Antonie Bernhardine
Martin Bormann, Albert Bormann,
(Mennong)
19001902-1989
Vollborn
Andra hustrun
Sonen F. Borman född 7 jan 1875
Äktenskap 1898
i Tolleston, Indiana, USA.
Födelseort okänd
Kunde han vara en och samma
Födelseår osäkert
person som Scherff Jr? Han var
redan etablerad i USA.

Hustru

Wilhelmina (Kurth) Bormann (1845 - 1904)

Okända föräldrar
Gift med Christopher Bormann, 1862, orten är okänd.
Samma år föddes Theodor Bormann
Kan hon vara Modern Scherff på familjefoton, gift med
juden Scherff efter 1902? I så fall är hennes dödsår
felaktigt…..eller dödförklarad….

Det här är en mycket invecklad situation. Wilhelmina (Kurth) Bormann var gift med Christopher Bormann. Föräldrarna är okända.
De gifte sig 1862 och samtidigt föddes Theodor Bormann, hans föräldrar var också okända. Enligt källan reste de till USA (1863)
och deras första barn i USA föddes 1864. F Bormann föddes 1875. Kan det vara så att modern dödförklarades 1904 och att hon
återvände till Tyskland och där gifte sig med Scherff? Hennes man Christopher Bormann dog 1902, barnen var vuxna och därför
kunde hon lämna USA och återvända till Tyskland för att gifta om sig med juden Scherff. Ekonomin var säkert ordnad. Vem
Scherff var och vad som hände med hans familj vet vi inte. (Kanske hände en olycka och familjen dog, förutom fadern Scherff.)
Hur som helst bodde de i det lilla samhället Dölitzsch och sonen F Bormann kunde bosätta sig där med sin familj med namnet
Scherff och samtidigt arbeta i USA, antingen kallad Bormann eller Scherff. Den som läser detta frågar sig om det finns något
bevis på att Scherff Sr även arbetade i USA. Jo, det finns. – Man vet ju med 100% säkerhet att Scherff Sr var Nikola Teslas
personliga sekreterare i USA redan i slutet av 1800-talet. Tesla jobbade i sitt laboratorium i New York och skrev ett brev till sin
sekreterare Scherff Sr daterat i juli 1899. Det finns fler brev från Tesla till Scherff Sr från 1918.
Detta kan bevisa att George Scherff Sr levde ett dubbelliv. Teodor Bormanns änka gifte om sig med en man vid namn Albert
Vollborn. Vad som hände med Albert Vollborn vet vi inte, kanske blev hans fru änka igen, alltså Antonie Bernhardine (Mennong)
Vollborn. Därefter fanns en möjlighet att Scherff Sr också kunde gifta sig med Teodor Bormanns och Albert Vollborns änka och
kunde få en son med henne vid namn George Scherff Jr, ca 1910. En reinkarnation av Eduard Karl Bormann
F. Bormanns/Scherff Sr:s fru Louise (Kunert) Borman dog 1974 i USA, nästan 100 år gammal, ovetande att hennes man levt ett
dubbelliv. Var bröderna Martin och Albert Bormann fanns vet jag inte, men på familjefotot nedan syns ganska tydligt att Martin
håller moder Scherffs högerhand, det är mycket möjligt att hon var Martins farmor. Då bodde han i närheten. Kanske fotot togs av
yngre brodern Albert.

OBS! Ovanför modern
Scherff står ett porträtt
på skåpets kant.
Porträttet visar
förmodligen en man.
Kan han vara den
ursprunglige Scherff ?

George Scherff Jr
Ca. 1910 - 15

Eduard Karl
Bormann

George Scherff Sr/Frank.
Bormann
Förmodligen son till Christopher
Bormann

Martin Bormann

Albert Bormann

Walter Bormann

Söner till Teodor Bormann med två olika kvinnor, se ovan
Man kan också konstatera att enligt bilderna var Martin, Albert och
Walter halvbröder till George Scherff Jr på farssidan.

Observera att det är min egen, personliga uppfattning som färgar George Scherff Sr:s och George Scherff Jr:s härkomst. Den
starkaste ledtråden är att Martin Bormann liknar både George Scherff Sr och fru Scherff, framförallt Scherff Sr och han har en
personlig relation till moder Scherff enligt familjefotot ovan. Det är inte ett komplett bevis, men tillräckligt för att närmare
studera Martin Bormanns familj. Härstamningen verkar vara från Christopher Bormann via George Scherff Sr, bara namnet
verkar vara judiskt. G Scherff var redan etablerad i USA i slutet av 1800-talet och han var Nikola Teslas personliga sekreterare.
Samtidigt levde och verkade han i Tyskland och båda två Scherff var hemliga medlemmar i Gustav Hitlers gäng efter 1933. I
den här släkten var ingenting omöjligt, lagar och regler räknades inte. Märkvärdig släkt, där viktiga personer saknar födelseort
och födelsedatum, de är borttagna, se ovan sidan 8. Det är därför inte lätt att hitta uppgifter om George Scherff Sr och Jr, men
bilderna är också dokument och ger oss ungefärliga ledtrådar ang. härstamningen.

George Scherff Sr född ca 1875 George Scherff Jr, f ca 1910 - 15

Martin Bormann, f. 1900

Albert Bormann, 1902

Från 1910
Prescott Bushs namnunderskrift. Bokstaven P är från 1910 i samband
med en namnunderskrift, enligt källan.
Denna namnunderskrift av Prescott S. Bush styrker ytterligare att
George Scherff Sr levde och verkade även i USA 1910. Detta
sammanfaller med F Bormann, Indiana, USA se ovan sidan 8 och 9.
Walter Bormann, 1904?

Prescott Sheldon Bush,
1895-1972
George Scherff Sr.
1875-1972

George Herbert Walker Bush
1924- President 1989-1993
George Scherff Jr,
Ca 1910-15

Prescott Sheldon Bush Jr
1922-2010
Son till Prescott Sheldon Bush
George Scherff den yngste

George Walker Bush,
1946- President 2001-2009
George Scherff III
Son till George H W Bush

Efter slutet av andra världskriget 1945 levde familjen Scherff i USA med namnet Bush. Amerikanen Samuel Prescott Bush,
1863 – 1948, blev den nye fadern till Prescott Sheldon Bush. Var det en adoption eller var det helt enkelt en bluff? Samuel
Prescott Bush dog 1948 och hans biologiske son Robert Sheldon Bush, 1896 - 1900, dog alltså 1900 så att genomföra bluffen
var inget problem. Familjen Bush, såvitt jag förstått, var redan planerad i förväg, eftersom George Walker Bush är en
reinkarnation bl.a. av Reynold Bush, 1567 - 1656.
Vi kan kort sammanfatta att George Walker Bush härstammar dels från England, John Bush Sr, dels från Tyskland,
Christopher Bormann/Scherff. Se vidare länken Industri, Gudomen, sidorna 42 - 44.

Mordet på
Nikola Tesla den
6 januari 1943
i New York

Nikola Tesla
Uppfinnare, vetenskapsman
USA

Nikola Tesla
Uppfinnare, vetenskapsman
USA

Bl.a. Anti-gravitationssystem

Även han tog emot de fördröjda
radiosignalerna från rymden under 20-talet.
Han kallade dem för ‖Succé‖.

Otis T. Carr med modellen OTC-XI

Dödsstråleprojekt

Flygande maskin, projekt OTC-XI
Nikola Tesla och Otis T. Carr
Efter 1947 kallas den ‖Flygande tefat‖

Otis T. Carr med modellen OTC-XI

1911 berättade Nikola Tesla för The New York Herald at than arbetade på en anti-gravitation ―flygande
maskin‖.

FBI och Nikola Tesla

FBI
Federal Bureau of Investigation
Grundades 26 juli 1908
under president Theodore Roosevelt
Motto: Fidelity, Bravery, Integrity

Chefen, John Edgar Hoover, 1924-1972

OSS
Office of Strategic Services
Grundades 13 juni 1942
under president Franklin Roosevelt.
Upplöstes 20 september 1945.

George Scherff Sr.
Nikola Teslas sekreterare

En kort biografi om John Edgar Hoover.
J. Edgar Hoover var chef för FBI i 48 år, från 10 maj 1924 fram till sin död 1972, längre än vad någon annan person någonsin varit chef i
den amerikanska förvaltningen. Under sin tid som FBI-chef arbetade han under åtta olika presidenter. Ingen vågade någonsin utmana
Hoover, då han med all säkerhet hade synnerligen komprometterande material om varje enskild amerikansk politiker. Det påstås att Hoover
hade hemliga personakter för alla kända amerikanska politiker.
Hoover överskred ofta sina befogenheter, han beskylls för att ha använt utpressning mot kända personer inom politik, förvaltning, armén
och storföretag, samt sysslat med olovlig politisk förföljelse. Hoovers COINTELPRO-program arbetade med ett flertal maffialiknande
metoder för att splittra grupper som Socialist Workers Party, Ku Klux Klan, Black Panthers Party, Nation of Islam och Southern Christian
Leadership Conference.

Det har spekulerats om att Hoover ska ha varit homosexuell och att maffian i USA hade pornografiska fotografier på Hoover och hans
närmaste man, Clyde Tolson, i en homosexuell akt. Detta skulle ha orsakat Hoovers motvillighet till att låta FBI bekämpa den organiserade
brottsligheten. Misstankarna om Hoovers sexuella läggning och förhållandet med Tolson hade sin huvudsakliga grund i det faktum att båda
var ungkarlar, och att Hoover bodde hemma hos sin mor tills hon avled, när Hoover var 43 år. Dessa spekulationer har dock aldrig bevisats.
(Enligt den här kortfattad biografin hade han mycket stor makt i USA, nästan lika stor makt som presidenten.)

Chefen, John. Edgar Hoover, 19241972

Francis Joseph Spellman, 1939-1967
Kardinal, ärkebiskop av New York
Motto: Sequere Deum
(Follow God)
Påven Pius XII:s favorit i USA

Den 4 januari 1943 besökte George Scherff Sr, Teslas personliga sekreterare, honom på hotellrummet. De diskuterade viktiga
saker, bl.a. finansiering av några projekt. Nikola Tesla kallade Scherff Sr för ”nyfiken”, eftersom han alltid ville veta allt vad
som hände och vad som skulle komma enlig planering. Däremot hatade han George Scherff Jr och vice versa, Scherff Jr
hatade Tesla.

Den 6 januari 1943 mördades Nikola Tesla i sitt hotellrum
i New York

FBI har offentliggjort dokumentet om uppfinnaren Nikola Teslas död i september 2016. FBI utpekar Sava Kosanovic som
huvudmisstänkt på mordet.
Författaren Erik Orion intervjuas i en tv-dokumentär om mordet på Tesla, 2017 - 18. Mordet utfördes av Otto Skorzeny och
Reinhard Gehlan. Hur mordet gick till berättar han utförligt. – De hälsade på Tesla som bjöd in dem och kokade te. De
låtsades vara från amerikanska OSS. När han vände ryggen mot dem höll Gehlan fast hans armar och Skorzeny kvävde
honom med en kudde. Den här versionen tog ingen på allvar. Vad jag förstår har FBI aldrig gjort någon riktig undersökning.
Jag hävdar alltid att något spår, svagare eller starkare bör finnas efter varje händelse, i detta fall mordet på Nikola Tesla. Om
vi tittar noggrant på bilden ovan, en bild som FBI offentliggjorde i september 2016, så hittar vi lösningen på mordet på Tesla.
I detta fall kan läsaren själv befinna sig på hotellrummet i New York där mordet verkställdes den 6 januari 1943.

Sista bilden på
Nikola Tesla

Vad jag förstår har Erik Orion inte sett denna bild på Tesla innan intervjun skedde. Jag återger hans påstådda berättelse angående
mordet av Nikola Tesla: ‖De hälsade på Tesla som bjöd in dem och kokade te. De låtsades vara från amerikanska OSS. När han
vände ryggen mot dem höll Gehlan fast hans armar och Skorzeny kvävde honom med en kudde.‖ Om vi tittar på foton, ser vi
tekannan på skrivbordet. Teslas kavaj hänger på skrivbordsstolen. Han stod mitt framför sängen, och Gehlan höll fast hans
armar. Samtidigt kvävde Skorzeny honom med kudden. Efter att han dött slängdes han på sin säng. På foton syns två kuddar,
liksom tekannan på skrivbordet. Hotellrummet är tomt, dokumenten är borta. Slutsatsen är att Erik Orions berättelse till 100%
överensstämmer med bilden ovan. Vi kan konstatera att FBI lämnade ut bevis på mordet av Nikola Tesla, så att Skorzeny
tillsammans med Gehlan mördade Nikola Tesla på uppdrag av Scherff Jr. Officiellt dog Nikola Tesla den 7 januari 1943 av
hjärtsvikt i rum 3327.

Bloddroppar,
symbol för mord
Chefen, John. Edgar Hoover, 1924 - 1972

George Scherff Sr. ca. 1943

Kardinal och ärkebiskop Francis Spellman av
New York, 1943

Bakom mordet på Nikolas Tesla stod George Scherff Jr som gav order, FBI-chefen Hoover samt kardinalen och ärkebiskopen Spellman av
New York som förresten var påven Pius XII:s favorit i USA/New York och var involverad i själva mordet. Det var förmodligen J. Edgar
Hoover som skickade Gehlan och Skorzeny till hotellet för att mörda Tesla. Han rekommenderade mördarna att meddela Tesla, att OSS
skickat dem till honom. Tesla hade förtroende för OSS under president Roosevelts ledning, eftersom Tesla i hemlighet arbetade för USA.
Kardinal Spellman var homosexuell liksom Hoover. Hen deltog också i kriminell verksamhet och hade nazikontakt genom Vatikanen. Han
var påvens favorit i USA. Spellmans kardinalvapen illustrerar bl.a. bloddroppar som symbol för kriminell verksamhet, t.ex. mord. FBI-chefen
hade då nästan gränslös makt i USA. Tesla var son till Milutin Tesla, präst i den serbisk-ortodoxa kyrkan och hans mor Duka var dotter till
en serbisk-ortodox präst. Hans religion var inte önskvärd i Vatikanen och hos jesuiterna.

Våning 33, hotellrum
3327
"Var god stör
inte"

Våning 33, hotellrum
3327

Våning 33, hotellrum 3327
33= 3+3--6 och 3327=3+3+2+7—15—1+5--6
Han mördades den 6 januari 1943

Gehlan

Nikola Tesla mördades på den ortodoxa, kristna julaftonen. Han var klädd i svart kostym, kavajen
hängde på skrivbordets stol. Troligen skulle han fira julafton, men hann inte innan mördarna slog till

Skorzeny

I dag vet vi att konstruktören, ingenjören, uppfinnaren och
vetenskapsmannen Nikola Tesla mördades den 6 januari 1943 i sitt
hotellrum i New York. Hans död meddelades officiellt den 7 januari,
på julaftonen enligt den ortodox-kristna traditionen. - Den största
frågan är varför han mördades han, en oskyldig man, som i hela sitt
liv arbetat för fred och mänsklighet. Varför, varför och återigen
varför?

Den 15 juli 1942 besökte kungen Peter II från
Jugoslavien Nikola Tesla på hotell, Hotel New Yorker. .

Ledtrådarna finns i den mörka, dolda världen. Den tillhör inte
mänskligheten, det är Mammons värld och där finns ledtrådarna till
lösningen av mordet på Tesla. Den första ledtråden är våning 33 och
hotellrummets nummer 3327. Enligt numerologi slutar både våning
33 (33= 3+3—6) och rumsnummer 3327 (3327=3+3+2+7—15—
1+5—6) på siffran 6. Han mördades den 6 januari. I detta hotellrum
bodde han de sista 10 åren. Ledtrådarna säger oss att hans mord
planerades mycket noggrant i förväg för att ske på lämplig tid, dvs.
den 6 januari 1943.

Året 1943 öppnades portarna till ‖Mammons‖ värld‖ eller ‖rike‖. Enligt huvudkällan George Scherff Sr besökte han Tesla den 4
januari 1943 i hotellet. Scherff Sr var Teslas personliga sekreterare. Nästan allt i Teslas verksamhet, som kontakter i USA,
finansiering och andra viktiga ärenden skedde genom hans sekreterare. Tesla kallade honom för ”Nyfiken”, Scherff ville veta
allt som berörde Nikola Tesla. Scherff Sr skaffade uppgifter om Tesla om de sista dagarna och därför var hans sista besök hos
Tesla den 4 januari viktigt.
Den andra ledtråden handlar om en vit duva som berörde honom. Vid slutet av hans liv påstod han bland annat att en viss vit
duva besökte honom varje dag och att deras kärlek för varandra var ömsesidig. Många biografier nämner att Tesla såg duvans
död som den "sista stöten" mot honom och hans verksamhet. Under sina sista år led han av extrem känslighet för ljus och ljud.
Nu har vi en viktig ledtråd, men vad betyder den vita duvan och hans kärlek till den i detta sammanhang?

I den kristna religionen är
den vita duvan symbol för
‖Heliga Ande‖. Den vita
duvan finns också i ortodox
religion.
Vidare är den Heliga
Anden symbol för en
kvinna, dvs. den Heliga
Anden är en kvinnlig själ.
Den vita duvan är symbol
för freden och kvinnan, en
kvinnlig symbol.
Vit duva som symbol för fred

Den vita duvan som symbol för den Heliga
Anden i kristendomen. Så även i ortodox
religion, samt Cyperns statsvapen.

Nikola Tesla lämnade efter sig kanske den bästa ledtråden till hans död som berör ‖vita duvan‖. Jag vet inte om han såg och
träffade med den vita duvan i sin syn, en kvinnlig själ i form av en duva i samband med ett extremt ljussken i hotellrummet eller
också träffade han duvan dagligen utanför hotellet. Budskapet alltså är den vita duvan.
Den 6 januari 1943 mördades alltså Nikola Tesla i sitt hotellrum i New York av Otto Skorzeny och Reinhard Gehlen. Mordet
den 6 januari sammanfaller med våningen 33—6 och hotellrummet 3327—6 enligt numerologi. Detta betyder att Teslas mord
planerades noggrant i förväg av Scherff Jr och FBI. En skylt som inte fanns i hotellrummet: "var vänlig stör inte" (do not
disturb) hängdes av Otto Skorzeny upp på Teslas dörr för att inte skapa uppmärksamhet efter mordet. De försvann spårlöst med
FBI:s och Scherff Jr:s hjälp. Mordet sammanhänger också med den vita duvans död. Den 7 januari hittades hans lik av
städerskan Alice Monaghan som valde att ignorera skylten på dörren. Därefter kom FBI och konfiskerade alla Teslas dokument,
saker och hans oscillator. Det alla viktigaste dokumentet, anteckningar om anti-gravitationens skapande i samband med en
flygande maskin (UFO/flygande tefat) beslagtogs också av FBI för gott.

911 berättade Nikola Tesla för The New York Herald at than arbetade med anti-gravitation och en
―flygande maskin.‖

Anti-gravitationssystem hos en flygande maskin, ett rymdskepp, som sedan kallades för flygande tefat.
Ett projekt som Nikola arbetade med.

Flygande maskin, projekt OTC-XI,
Nikola Tesla och Otis T. Carr
Efter 1947 kallas den Flygande tefat
Se ovan sidorna 11 - 12

Otis T Carr

Nikola Tesla

Om vi tittar ytterligare närmare på den vita duvan och analyserar den, finner vi följande:
Egyptiska pyramider
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Även kristna
ortodoxa

Treenigheten, trefaldigheten

Jesuitordern

Från Petrus och Paulus tid

Pris ske oliven

Påven Gregorius XVI vapen

Påven Gregorius XVI vapen

Tillbaka till Teslas vita duva. Den här duvan leder oss dels till dubbelduvan, se ovan, dels till en duva som har ögon och kan se
dels till en blind duva som saknar synd. Den ena duvan dör och den andra lever vidare. Duvan som kan se dör och bär oss vidare
till Uppenbarelseboken, där samlas ufo/rymdskepp i form av symboliska vita moln. Nu är vi framme vid produktionen av
flygande maskiner eller rymdskepp, sedan 1947 kallade ‖flygande tefat‖. I ett sådant rymdskepp/vitt moln skulle någon
återvända till jorden när tiden är mogen. I nazityskland framställdes en flygande maskin vid namn ‖Die Glocke‖. I USA hade
Nikola Tesla hand om sin flygande maskin.
Nazityskland, även kallat ‖Det Tredje Riket‖, grundades 1933 och
det skulle ha överlevt till ändens tid, alltså till år 2012. Då hamnade
återigen den svarta solen, neutronstjärnan i vårt solsystem. Om
Gustav Hitler hade vunnit det andra världskriget, skulle det tredje
riket välkomnat den svarta solen år 2012. Se länken Industri,
Mayakalendern och Omega.

Svart sol, neutronstjärnan
Nemesis,

Svart sol, neutronstjärnan
Nemesis,

På den tiden samarbetade Nikola Tesla med Otis T. Carr i
projektet ‖flygande maskin OTC-XI‖. Samtidigt arbetade
han med anti-gravitationssystemet.
Parallellt pågick i Tyskland, i Ostpreussen, forskning rörande

De

UFO och framställning av flygande maskiner. Projekten
kallades Haunebu och Die Glocke, Klockan, under
ledning av SS-Oberführer Jakob Sporrenberg. De
allierades UFO-forskning och antigravitations-experiment
var den hemligaste verksamhet under nazismens tid. – När
Scherff Sr för sista gången besökte Nikola Tesla den 4
januari ville han troligen komma åt om antigravitationens
hemlighet, men Testa vägrade. Vad jag förstår var detta
orsaken till Nikola Teslas död.

Slutligen kan vi konstatera att Nikola Tesla själv berättade om mötet med den vita duvan, kanske den starkaste ledtråden till
lösning av mordet på honom. Orsaken var alltså religion i kombination med teknik.

1844-1893

Tesla på porträttet Blue Portrait
från 1916 målat av den ungerska
prinsessan Vilma LwoffParlaghy.

Tivadar Puskás var en ungersk uppfinnare, känd för att ha
uppfunnit telefonväxeln.
Tesla flyttade 1880 till Budapest i Ungern för att arbeta åt
Tivadar Puskás på det nationella telebolaget. Tesla och Puskás
arbetade alltså tillsammans och Tesla behärskade det ungeska
språket.

Tesla på porträttet Blue Portrait
från 1916 målat av den ungerska
prinsessan Vilma LwoffParlaghy.

Kort sammanfattning av Nikola Tesla: Född 10 juli 1856 i Smiljan, Kejsardömet Österrike (nuvarande Kroatien). Bosatt i
kejsardömet Österrike, Österrike-Ungern, Frankrike, USA. Medborgarskap: österrikiskt-ungerskt (1856–1891), amerikanskt
(1891–1943). Tesla talade flera språk flytande. Vid sidan av serbiska/kroatiska behärskade han sju andra språk: tjeckiska,
engelska, franska, tyska, ungerska, italienska och latin. Tesla hade även väninnor omkring sig, bl.a. Dorothy Skerritt.
Nikola Tesla var vegetarian.
En intressant fråga: Vem var egentligen Nikola Tesla? Vi vet att han levde före sin tid, han var överlägsen nästan alla.
Redan på Teslas tid trodde somliga att han egentligen var en änglavarelse från Venus som sänts till jorden med kunskap åt
mänskligheten. Denna tro finns kvar hos de nutida nuwaubianisterna. – Finns ytterligare ledtrådar som kan bekräfta att han
skulle ha kunnat komma från Venus? – Teslas framtida flygande maskin skulle vara antingen cigarr- eller tefatsformad. I
Adamskis och andra UFO-böcker kommer dessa typer av rymdskepp bl.a. ifrån Venus. Samtidigt, i Nazityskland i Ostpreussen,
pågick ufo-forskning, och framställning av flygande maskiner med hjälp av utomjordingar som hade samröre med Venus. På det
viset kunde Nikola Tesla visst komma från planeten Venus. Se länken Industri, Arken: Den kosmiska globala floden, sidorna
25 - 29.
Slutligen tänker jag på Tesla och Einstein, Tesla var nämligen kritisk till Einsteins relativitetsteorier. – Tesla sa följande: "Jag
anser att rymden inte kan vara krökt av den enkla anledningen att den inte kan besitta några egenskaper. Man skulle lika gärna
kunna säga att Gud har egenskaper. Det har han inte utan bara kännetecken och dessa har vi själva skapat. Egenskaper kan man
bara tala om när man har att göra med materia som fyller rymden. Att säga att rymden kröks vid förekomsten av stora kroppar är
som att hävda att någonting kan påverkas av ingenting. Jag, och flera med mig, vägrar skriva under på en sådan uppfattning."
Jag kan tillägga till dessa höjda kunskapsnivåer att såväl Tesla som Einstein hade rätt. Om man känner till formen av den värld
vi lever i, med materia som fyller den på olika frekvensområden och nivåer, mörk materia, då kan man prata om att rymden
kröks vid kanterna. Gud är ingen skapare av världen men Gud har egenskaper som avser höga kunskapsnivåer. – Se länken
Industri, Arken: Den kosmiska globala floden, sidorna 45 - 58 ang. Albert Einsteins ursprung.

Jag kan tillägga detta: Även min far Tibor Kemény som konstruktör och tusenkonstnär kände till flygande tefatens alla
hemligheter och sa flera gånger att han kunde ha byggt ett själv. Han visade mig hur man bygger ett. Det är positivt att ha en
hög kunskapsnivå även i teknologi för mänskligt ändamål.

Mordet på
President Franklin
D. Roosevelt, den
12 april 1945
I Warm Springs
Bullochville
The Little White House
President Franklin D. Roosevelt,
4 mars 1933 – 12 april 1945

President FDR:s mystiska död

President Franklin D. Roosevelt,
4 mars 1933 – 12 april 1945

OBS! Att använda ordet mord i detta sammanhang är min egen konstruktion, enlig vissa viktiga ledtrådar jag fick när jag skrev
länken Evolution, sidorna 23 – 36, om War Refugee Board, WRB, Krigsflyktingbyrån. Denna var en amerikansk myndighet,
som var verksam under andra världskrigets slut 1944 - 45 för att rädda europeiska judar undan förintelsen. Bakom denna
myndighet verkade presidenten Franklin D. Roosevelt. Han var nära att befria bl.a. Raoul Wallenberg i Ungern och var en
skyddande hamn för judarna. President Roosevelt dog plötsligt den 12 april 1945 när Gustav Hitlers tid gick mot sin slut den 30
april. April månad var den viktigaste perioden under andra världskrigets slut. Tanken slog mig direkt, varför dog han mitt i
denna period? Varför, varför och återigen varför? Visst var han sjuk, men ändå…
Gustav Hitler tog makten i Nazityskland under namnet Adolf i januari 1933. Franklin Roosevelt började sin ämbetstid som
president för USA i mars 1933. G. Hitler regerade 12 år och Roosevelt dog den 12 april. Den här är den första ledtråd jag hittar
och den tar jag i min hand.

Einsteins och Szilárds brev till Roosevelt

Albert Einstein, född 14 mars
1879 i Ulm i Tyskland, död 18
april 1955 i Princeton i USA,
Medborgarskap
tyskt (1879–1896, 1914–1933)
schweiziskt (1901–1955)
amerikanskt (1940-1955)

Leó Szilárd, född 11 februari
1898 i Budapest, död 30 maj
1964 i La Jolla i Kalifornien
Medborgarskap
ungerskt
amerikanskt
En krater på månen är uppkallad
efter honom

Enrico Fermi, född 29 september
1901 i Rom, död 28 november
1954 i Chicago, USA,
Medborgarskap
italienskt (1901–1954)
amerikanskt (1944–1954)

Ede Teller Edward Teller,
född 15 januari 1908 i
Budapest, Österrike-Ungern,
död 9 september 2003 i
Stanford, Kalifornien,
Medborgarskap
ungerskt
amerikanskt 1941

I augusti 1939 skrev Szilárd ett brev till president Roosevelt om behovet av amerikansk atombombsforskning. Albert Einstein
skrev under brevet på Szilárds initiativ. Brevet blev senare känt som "brevet från Einstein", eller Einstein-Szilárds brev, se
ovan. I brevet nämns också Enriko Fermi. Nazityskland hade då en framgångsrik atomforskning och dessa fyra vetenskapsmän
var oroliga.
Leó Szilárd flyttade till Tyskland 1919. Han började vid Humboldt-Universität zu Berlin där han deltog i föreläsningar av
bland annat Albert Einstein. Szilárd flydde från nazisterna 1933 till England. Eftersom han trodde att ett nytt krig i Europa var
nära förestående, flyttade han till USA, dit han anlände 1938. Ede/Edward Teller fick sin universitetsutbildning i Tyskland,
först i Karlsruhe och därefter under Werner Heisenberg i Leipzig. Eftersom han var jude emigrerade han 1934 först till
Köpenhamn där han arbetade under Niels Bohr och året efter till USA. Både Leó Szilárd och Edward Teller hade kunskap om
nazisternas atomforskning. – Det här brevet kan vara den andra ledtråden…. (Alla fyra var mer eller mindre involverad i
atombomsutveckling)

Warm Springs, Bullochville, det lilla Vita Huset
11 - 12 april 1945

Gångväg till huset

Den sista bilden 11 april

Huset där F.D. Roosevelt bodde

Den sista bilden togs av
fotografen Nicholas Robbins den
11 april 1945.

Fotografering

11 april 1945

Franklin D. Roosevelt, President av USA

Nicholas Robbins
Fotograf

Arthur Prettyman, 1938 - 1945
presidentens betjänt

Dr. Howard Bruenn (1905–1995)
presidentens läkare

Den 30 mars 1945 reste F.D.R. till Warm Springs, till sitt hus, för att ta semester och vila sig till den 14 april.
För den officiella berättelsen om president F.D. Roosevelts död har jag valt Dr. Howard Bruenn promemoria kallad
‖Oavkortad text gällande intervjun med doktor Howard G. Bruenn, president Franklin D Roosevelt’s hjärtläkare.‖
Den 11 april 1945 besökte fotografen Nicholas Robbins presidentens bostad och fotograferade honom i betjäntens och
läkarens närvaro.

12 april 1945

Presidenten åt frukost, han mådde bra.
Margaret Suckley (1891–1991)

Han tar en biltur…

Laura Franklin Delano (1885 - 1972

Lunchtid…..

Elizabeth Shoumatoff, konstnär som
porträtterade presidenten

Badhuset, där Howard Bruenn badade och Secret Service kom med meddelandet…. Tillbaks till huset….

Den 12 april 1945 i Warm Springs hände följande enligt Dr. Howard Bruenn, Presidentens läkare. F.D.R. åt frukost
på morgonen i sällskap med sina kusiner Margaret Suckley och Laura Franklin Delano och därefter tog de en biltur
med presidenten i spetsen. F.D.R. mådde bra och Bruenn tyckte det var bra att ta ett bad och gick till badhuset. Så
småningom dök Secret Service upp och meddelade att någonting har hänt med presidenten.
De tog mig rätt upp till villan och han var medvetslös. Arthur Prettyman, presidentens betjänt, bar honom till
sovrummet, lade honom i sängen och gjorde vad han kunde, vilket inte var mycket. Sedan tog han kontakt med
Washington, med Ross Mclntire. Han underrättad fru Roosevelt och läkaren Paullin, som satte sig i sin bil och körde
direkt hit. Det tog sin tid, ca två timmar.
‖Jag befann mig vid sängen och gav honom konstgjord andning, och då stannade hans hjärta. Han slutade andas
också. Paullin kom och vi försökte starta hjärtat igen, men det gick inte. — ingenting fungerade.‖
Elizabeth Shoumatoff hade börjat måla ett porträtt av presidenten runt middagen den 12 april. Roosevelt åt lunch när
han sa "Jag har en fruktansvärd smärta i mitt huvud." Sedan sjönk han ner i sin stol, medvetslös, och dog kl. 3.35 på
eftermiddagen, så konstnären hann aldrig avsluta porträttmålningen.
Om vi noggrant tänker igenom Dr. Howard Bruenns beskrivning som jag kortfattat återberättat ovan, märker vi att
hans beskrivning av det som utspelades den 12 april i Warm Springs, Georgia inte stämmer överens med
verkligheten. Att president Roosevelt åt frukost och därefter tog en biltur kan vi ta till oss, han mådde bra enligt
Bruenn. Sedan kom lunchen. Att en president äter en måltid och under tiden också är modell och låter sig
porträtteras av en okänd konstnär är osannolikt. Sådant har aldrig hänt i historien. – Det finns en annan version: att
Elizabeth Shoumatoff började med porträttet före lunch och tog en paus i samband med måltiden.

I detta rum fotograferades president F. Roosevelt av fotografen Nicholas Robbins (Nicholas Kotzubisky) för
sista gången, den 11 april 1945. Förmodligen var det presidenten själv som valde detta rum.

1

2

Vi kan mycket tydligt se att porträttet är exakt likadant som bilderna som togs en dag tidigare. Porträttet är en
kombination av bild 1 och bild 2.

Vi kan se att porträttet är ett resultat av fotografierna som togs en dag tidigare i detta rum.

Foto och porträtt ser nästan exakt likadana ut. Porträttet målades alltså direkt efter fotografi. Detta
betyder att konstnären Elizabeth Shoumatoff inte befann sig i huset när presidenten dog och att hon
inte heller använde honom personligen som modell.

Mordet på president Franklin D. Roosevelt den 12 april 1945, enligt en källa.
Dr. Howard Bruenn rapporterade till Vita huset att presidenten mådde bra,
och att han hittat sin åtta dollar som han tappat tidigare. Man förbereder också
en gammalmodig fest. Allt verkade vara positivt.

Arthur Prettyman
Betjänt/assistent

Personalen med presidenten samlades för lunch kl.12.00. Klockan 12.40
serverade Arthur Prettyman en kopp välling med grädde i och ett glas med en
grön vätska till FDR. I den ena fanns gift i, cyanid, som läkaren Bruenn
blandat i drycken. Efter att presidenten druckit föll han omedelbart ihop i sin
stol. Vi vet att cyanid är ett mycket farligt gift, hamnar det i en
människokropp betyder det döden.
Dr. Howard Bruenns läkare förklarade presidenten död kl. 3.55, orsaken
hjärnblödning/stroke.

Doktor Howard
Bruenn

Vilhelm D. Hassett var Roosevelts "konfidentielle sekreterare" och han var med presidenten under hans sista timmar.
Hassett bevarade en dagbok och i den finns
presidentenss sista timmar, som är präglade
av cyanidförgiftningen. F.D.R. kallade honom
för ‖biskop‖, eftersom han var jesuit.
Vilhelm D. Hassett
Presidentens hemliga
sekreterare, jesuiten

Vilhelm D. Hassett
Presidentens hemliga
sekreterare, jesuiten

Allt som berättas efter förgiftningen verkar vara påhittat. Fotografen Nicholas Robbins och Lucy Mercer besökte presidenten
den 11 april och han tog bilder på presidenten. Därefter fick Lucy Mercer bilderna och hon gav dem till konstnären Elizabeth
Shoumatoff som sedan kunde sedan måla av bilderna till ett halvfärdigt porträtt av presidenten. Nicholas Robbins och folk från
Secret Service (och MI6) fanns liksom Elizabeth Shoumatoff och Lucy Mercer inte i huset när presidenten mördades. Lucy
Mercer sökte upp en präst för att skaffa ett alibi för anklagelsen i samband med sammansvärmningen mot president Roosevelt.
Tre år senare hon dog. Hon föddes i Ryssland.

Nicholas Robbins (Nicholas
Kotzubisky), fotograf

Lucy Mercer (1891–1948)
i Warm Springs, 11 April, 1945.

Elizabeth Shoumatoff, (1888–1980).
konstnär som målade porträtt av presidenten

Någon agent från brittiska Secret Service/M16 fanns inte närvarande vid mordet på presidenten.
70 timmar efter mordet på president Franklin Roosevelt begravdes han enligt ett färdigställt schema
utan att folket i USA hade sett honom. Ingen obduktion företogs heller, ty cyanid märktes säkerligen
på hans ansikte.

Ursprunget bakom mordet på president Roosevelt

Familjen Scherff, George Sr och George Jr. på 30-talet i Tyskland
Familjen Scherff var jesuiter

Gustav Hitler tillsammans med Scherff Sr ca 1938.
Då skickades Scherff Sr och Scherff Jr till USA för
ett topphemligt uppdrag: infiltrering
Cyanidkapslar

Vilhelm D. Hassett,
presidentens hemliga
sekreterare som fick giftet
cyanid i en tub av Gustaf
Hitler via Scherff Jr.

Även OSS och FBI var involverade i
händelsernas centrum

Dr. James Paullin
(1881–1951) assistent
till Dr. Bruenn.

Hänvisning till
THE ASSASSINATION OF PRESIDENT
ROOSEVELT!!
Internet!

Dr. Howard Bruenn (1905–
1995) skaffade fram det
dödliga giftet cyanid.

Dr Ross T. McIntire (1932-1945)
Viceadmiral
Presidentens psykiatriker

Hänvisning till
MI6 PLANNING FOR THE ASSASSINATION
BEGAN IN 1944
Internet

Arthur Prettyman
Betjänt/assistent
Gav det dödliga giftet i en
dryck till presidenten

Den 63 årige presidenten Franklin Delano Roosevelt befann sig på livets höjdpunkt när han mördades.
I augusti 1921 drabbades Roosevelt av vad man då trodde var polio och blev förlamad från midjan och nedåt. I början av
1900-talet kunde man inte ställa en säker diagnos. Enligt en rapport från 2003 kan det istället ha varit Guillain-Barrés
syndrom som Roosevelt drabbades av. Hur som helst så fanns det inte något effektivt botemedel mot någon av sjukdomarna
1921. Han drabbades också av andningsbesvär några gånger.
I februari 1945 gjorde Roosevelt den långa resan till Sovjetunionen till Jaltakonferensen där han träffade Winston Churchill
och Josef Stalin. Roosevelt hade blivit ombedd att inte åka på grund av sin hälsa men valde att åka ändå. Hans främsta mål
under konferensen var bildandet av Förenta Nationerna och skapa fred. Roosevelt återvände till Washington mycket nöjd
över konferensen och talade inför USA:s kongress den 1 mars 1945. Han berättade då för första gången att han var
handikappad, eftersom han för första gången höll ett anförande i kongressen sittande. Han inledde anförandet med orden;
"Jag hoppas att ni ursäktar mig för den ovanliga situationen och att jag förblir sittande under presentationen, men det blir
mycket lättare för mig än att ha fem kilo stål på mina ben."
Roosevelt hade i sikte ett fjärde presidentval eftersom han kände sig tillräcklig frisk för att arbeta fyra år till som USA:s
president. Han föddes den 30 januari i Vattumannens tecken som betecknas som det mänskligaste tecknet av de tolv
stjärntecknen. Han var USA:s mänskligaste president och han skulle aldrig ha släppt atombomber över Japan. – Frågan är
varför Roosevelt mördades. Ja, det finns ett flertal tydliga svar på denna fråga.

Atombomber, fortsättning från sidan 20. Hitler hade redan atombomber. Det finns två böcker som handlar just om detta, dels
Die Atombombe und das Dritte Reich av Edgar Mayer och Thomas Mehner, dels Hitlers Bombe, skriven av den f.d. östtyska
historikern Rainer Karlsch. Vid en provsprängning av en taktisk atombomb, den 12 mars 1945 kl. 22.15 i provinsen Thüringen,
på det militära övningsfältet Ohrdruf, offrade Gustav Hitler och hans SS-general Hans Kammler cirka 700 människor (f.d.
krigsfångar
och
koncentrationslägerslavar)
för
att
testa
bombens
effekt
som
massförstörelsevapen.
Atombomben fungerade. G. Hitler hade många atombomber färdigbyggda. Han gav bort två atombomber till Japan. Resterande
bomber skänkte han till USA, men förmodligen ville Roosevelt inte höra talas om atombomber som förstörelsevapen i sin
egenskap som USA:s president. Man ställde honom vid sidan genom mord och atombomber byggdes också i USA.
Näste president, Truman, hade däremot hade ingenting emot G. Hitlers atombomber. Vetenskapsmannen Edward Teller skrev
ett personligt brev till presidenten efter andra krigets slut. Han ville att presidenten skulle avstå från att använda atombomber. Vi
vet att Trumans statssekreterare Jimmy Byrnes hade stor inflytande på honom. Vad jag förstår fick USA reda på av G. Hitler att
Japan fick två atombomber som gömdes i Hiroshima och i Nagasaki.

Hiroshima 6 augusti, 1945.

Nagasaki 9 augusti, 1945
Eftersom USA var i krig mot Japan var det nödvändigt att använda atombomber, eftersom Japan också kunde använda
atombomber mot USA. När man vill skada en nation, skadar man huvudstaden. I detta fall skulle det ha varit Tokyo, men det var
inte Tokyo som var slutmålet för USA, utan Hiroshima och Nagasaki. Vill man oskadliggöra en atombomb, behöver man släppa
en vanlig bomb över området där atombomben är gömd, i detta fall Hiroshima och Nagasaki. Vad jag förstår har USA aldrig
släppt atombomber över Japan. Det var vanliga bomber, som träffade atombomben i respektive stad. Enligt min uppfattning var
det ett misstag att mörda Roosevelt. I historien konserverades att USA släppte atombomber över Japan. Det inhumana vapnets
effekt släpptes lös mot oskyldiga människor som president Trumans segervapen.
Varför skänkte Gustav Hitler sina atombomber till Japan och USA? Han var ansvarig för cirka 50 miljoner människors liv i
Europa, men ville inte använda det värsta massförstörelsevapnet mot vanligt folk i stor skala, så han lät Japan och USA göra upp
i krigets slutfas. Men i uppgörelsen ingick också att hans närmaste män fick resa fritt, bl.a. till Latinamerika och USA.
Flygande farkoster
Hitlers hemligaste vapen: Die Glocke/ The Bell Project och Haunebu med namnet V-7 projekt, flygande farkoster.

Die Glocke/ Klock-projektet

Rymdforskning och rymdfärder
Basen låg i Ostpreussen och därifrån startade rymdfärder och där hade nazityskarna ett UFO och en forskningsbas. Basen var
insprängd i berget och sträckte sig flera kilometer inåt. Uppe på berget fanns en kraftstation och en ring. Längs med ringen gick
en kraftledning under jord. Den SS-officer som blev tillfångatagen berättade häpnadsväckande historier för de allierade om
UFO-forskning och anti-gravitations experiment. En dokumentärfilm av BBC visade en nedlagd UFO-bas i södra Polen med en
polsk guide 2008. Vi brukar säga: ‖Ingen rök utan eld‖. Se även länken Industri, Akhenaton den allsmäktige, sidorna 33-34
och Lammets testamente, sidorna 17-18 och 96. Våren 1945 transporterades Die Glocke-farkosterna i ett tyskt, speciellt utrustat
flygplan med SS-General Hans Kammler ombord till USA. Flygplanen landade i södra delen av USA. - Vad visste Roosevelt om
dessa rymdfarkoster?

Haunebu och Vril testmodeller, ett hemligt V-7 projekt

Rymdfarkosten, det flygande tefatet Haunebu, framställdes i Ostpreussen i Nazityskland. Enligt uppgift skedde
testflygningen 1938. Bilderna kan bekräfta att deras flygmaskiner fungerade väl även när de lyfte. Förmodligen
framställdes sju stycken.

Man kan ganska tydligt se att farkosterna liknar George Adamskis rymdfarkost, ett flygande tefat från planeten Venus 1952. Vad
jag förstår hjälpte utomjordingar, de så kallade små grå, till med byggandet av dessa Haunebu-tefat. De hade totalkontroll över
verksamheten, men dessa rymdfarkoster användes aldrig i krig. Efter krigets slut tog dessa utomjordingar med sig farkosterna
från jorden.

OBS! Fyra fingrar

En bild som säger allt. Gustav Hitler och en utomjording, en av de små gråa, träffades och
skakade hand med varandra i rymdbasen i Ostpreussen.
Se länken Industri, Solen i underläge, sidorna 19 - 22
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Varför kallades den ena farkosten Die Glocke/Klockan? Klockan betyder Tiden, och vad jag förstår menas här ändens tid. Den
här rymdfarkosten Die Glocke skänkte Gustav Hitler till USA.
Rymdfarkosterna Haunebu framställdes med namnet V-7, Vad jag förstår hänvisar Uppenbarelseboken till tal 7 som
återkommer till jorden när tiden är mogen. – Vitt moln = flygande rymdfarkost/tefat, symboliskt. - Vad visste Roosevelt om
dessa rymdfarkoster?

Stöd för judar och Horthy/Ungern
War Refugee Board, WRB, Krigsflyktingbyrån, var en amerikansk myndighet, som var verksam under andra världskrigets slut
1944 - 45 för att rädda europeiska judar undan Förintelsen. I samband med WRB skickades Raoul Wallenberg till Budapest,
Ungern för att rädda så många judar som möjligt såväl i Ungern som i granländerna, exempelvis Polen. President Roosevelt
stödde Horthy i kampen mot Nazityskland. Se länken Industri, Evolution, sidorna 23 - 38.
För Gustav Hitler var judar och Ungern ett extremt känsligt tema, eftersom G. Hitler var en reinkarnation av bl.a. Stefan den
Helige. Han gick inte heller med på att släppa Adolf Hitler fri, till bl.a. Latinamerika. – Detta är mycket intressant eftersom
Gustav Hitler hela tiden verkade med Adolfs namn. Han mördade förmodligen Adolf 1936. I det fördolda gällde Argentina för
Adolf Hitlers flykt 1945, enligt bl.a. FBI. Men först ska vi återigen titta närmare på Adolf Hitler och en levande släkting till
honom, Romano-Luka. Hitler.

Adolf Hitler
Osymmetriskt ansikte,

skelögd

Francis Morris
1914-11-02
Symmetriskt ansikte
Ingenting att göra med
Hitler i Argentina.
2014 fyllde han 100 år

Gustav Hitler
Symmetriskt ansikte

skelögd

Romano-Lukas
Hitler

Gustav Hitlers namnunderskrift

Adolf Hitlers utseende karaktäriseras av att hans ansikte var osymmetriskt och att han var skelögd liksom sin far och alla fyra
bröder. Jag kan se att denne man, Romano-Lukas Hitler, inte är identisk med Adolf Hitler. När det gäller Gustav Hitler, så
överensstämmer varken hans ansikte/foto eller hans underskrift med identitetskortet som avser Romano-Lukas Hitler. Denne
RL Hitler påstås vara en avkomling av Hitlers släkt. – Vem är han?

1

2

3

Mannen på identitetskortet, bild 2, är Romano-Lukas Hitler. Denne mans namnunderskrift liknar Adolfs namnunderskrift,
åtminstone när det gäller namnet Hitler. Han också är skelögd och har ett osymmetriskt ansikte.
Johann Georg Hiedler och Johann Nepomuk Hiedler var bröder. Alois har knutits till Johann George Hiedler och Alois ändrade
själv sedan namnet till Hitler. Alois var bl.a. Adolf och Gustav Hitlers biologiske fader. Enligt källan var Alois son till moder
Maria Schicklgruber och föddes 1837 som utomäktenskapligt barn. Låt oss i samband med Romano Lukas spåra Hitlers ursprung.

Vad som karaktäriserar Alois Hitler och hans söner är att alla var skelögda. Romano Lukas Hitler liknar såväl Adolf som Gustav
Hitler. Förutom utseendet liknar Romano Lukas Hitlers namnunderskrift Adolf Hitlers namnunderskrift. Denne RL Hitler har ett
osymmetriskt ansikte liksom Adolf Hitler.
Han skriver om sig själv så här: ‖Adolf Hitlers fader Alois hade en yngre bror. Hans sonson var min pappa. Mina föräldrar
flydde från det kommunistiska Östtyskland och dog i Bratislava, Slovakien. Jag överlämnades till ett kloster och togs sedan om
hand av en polsk familj. Jag återvände senare till Tyskland och arbetade som styrman på ett fartyg.‖ – Det är ingen tvekan om
att denne Romano Lukas Hitler härstammar från Adolfs släkt. Men det finns ett problem. Enligt källorna hade Alois Hitler ingen
yngre bror - eller hade han? Låt mig se tillbaka till Tyskland enligt hans berättelse för att försöka bringa klarhet i samband med
hans ursprung, okänt nu för tiden.
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Selektivt familjeträd, Martin Hiedler, 1762-1829
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Jean-Marie Lorets härstamning genom Adolf Hitler leder tillbaka till Alois Hitler Sr. Jean-Marie Loret inte
bara liknar Adolf, utan han tillhör samma blodgrupp och han ‖ärvde‖ Adolfs handstil. Se vidare länken
Industri, Väduren, Bocken och ändens tid, sidorna 25 - 26. Han var Adolf Hitlers biologiske son. Jean
Maries son Phillipe berättade historien ang. Adolf Hitler, han är Adolfs sonson.

Romano Lukas Hitler, 1950-, Schicklgruber IV, Skelögd
Schicklgruber II
Schicklgruber III
Romano-Lukas Hitlers härstamning leder tillbaka till Alois Hitlers yngre broder Schicklgruber. Trots att hans farfar
var Alois yngre bror liknar också han (och hans handstil) bl.a. Adolf. Härstamningen finns i blodet, denne RomanoLukas vet precis vem han är. Han är den yngre brodern/ Schicklgrubers/Hitlers sonsons son. – När Alois Sr föddes,
var hans mor Maria Anna Hiedler (Schicklgruber) ogift, ensamstående, och förmodligen hände samma sak när den
andra sonen föddes. Den förstfödde sonen Alois Sr tog Johann Georg Hiedler sedan hand om, men vem tog hand om
den andra sonen?…. Var hans yngre bror Johann Nepomuk Huettler (Hiedler) i hemlighet?

Charlotte Eudoxie Alida Lobjoie, 1898 - 1951, mor
till Jean-Marie Loret. Porträtten av henne målades
av Adolf Hitler hos henne, i Frankrike.

Två av Hitlers avkomlingar, Jean-Marie Loret och Romano-Lukas
Hitler. De liknar varandra trots att den ena härstammar från Alois
Hitler Sr och den andre från Alois Hitlers yngre broder
Schicklgruber/Hitler.

Hiedler/Hiters familjeträd är mystiskt, därför att det medvetet gjordes till mystik. Det överensstämmer inte riktigt med
verkligheten. Den judiske läkaren Eduard Bloch var familjen Hitlers husläkare. Under psykolog Langers intervju med Dr. Eduard
Bloch, 1943, kom följande fram: ‖Jag lärde känna dem alla, när jag behandlade hans mor för bröstcancer. Jag gav henne en spruta
varje dag‖. ‖Hur var deras förhållande?‖ ‖Förhållandet mellan mor och son… Deras ömsesidiga dyrkan var ovanlig‖. ‖Hur yttrade
den sig?‖ ‖När jag bad Hitler och hans två gifta systrar att komma till mig. Jag skulle berätta för dem att deras mor var obotligt
sjuk. Hans reaktion när han fick beskedet var gripande. Hans bleka ansikte var alldeles förvridet, och tårarna strömmade.
Flickorna, å andra sidan, tog beskedet med lugn. Med fattning. Först då insåg jag vilka starka band som fanns mellan mor och
son. Under alla mina år i yrket har jag naturligtvis bevittnat många scener av det här slaget. Ändå har ingen gjort lika djupt intryck
på mig. Jag har aldrig sett någon som varit så förkrossad av sorg som Adolf Hitler.‖ Detta var 1907, då dog Klara Hitler. – I
intervjun med läkaren Eduard Bloch framkom att Adolf hade två vuxna och gifta systrar, men i Alois Hitlers familjeträd saknas
de. Ida Hitler dödförklarades 1888 när Paula Hitler var 11 år. Vidare saknas Alois yngre bror och dennes alla avkomlingar i
familjeträdet. Alois dödförklarade söner Gustav, Otto och Edmond, återkom senare som dubbelgångare till Adolf Hitler. Gustav
Hitler skapade 1933 - 1945 ett gigantiskt kaos som verkar än idag och som var starkast i USA under president Roosevelts
regeringstid.

Till Argentina, 1945

I mitten på mars 2014 släppte FBI nya dokument som bekräftar att Hitler fick asyl i Argentina tack vare USA. Dåvarande OSS
(senare CIA) chef Allan Dulles nämns som hjälpande hand.
Källan skriver följande: ‖Varför skulle då alla inblandade länder, Argentina, USA, England, Norge, Spanien, Italien, Schweiz,
Tyskland och Ryssland, dra åt samma håll för mörkläggning? – (Förutom förstås president Roosevelt). Svaret är enkelt i detta
sammanhang. Gustav Hitler var en reinkarnation bl.a. av Izates II Jesus/Lammet, Israels Gud, vilket de kände till. Gustav Hitler
verkade hela tiden i Adolfs namn och Adolf hade ett flertal dubbelgångare. Men det verkar vara så att de inblandade inte hade
riktig kontroll på vem Adolf Hitler egentligen var.

D-4 Hitler

och

D-3 Hitler

Bilden ovan visar att D-4 Hitler och hans medföljare flydde till Argentina i en U-båt.
Se vidare länken Industri, Lammets testamente, sidorna 90 - 93. D=Dubbelgångare

Michael Musmanno och Heinz Lorenz, pressattaché
1948
Michael Musmanno
‖Var vänlig och berätta om de mest slående händelserna
ni förknippar med Hitler.‖
Heinz Lorenz
‖Den första inträffade den 12 april, då jag meddelade att
Roosevelt, USA:s president, hade avlidit. Från hans
andra hem i Warm Springs, fördes Franklin Delano
Roosevelts stoft till sin slutliga viloplats. Hitler började
dansa och gratulerade sig själv som om han själv orsakat
det. Han ropade: ‖Det här betyder att jag kommer att
vinna kriget.‖

Nürnbergsdomaren och
kommendören

Heinz Lorenz, Pressattaché, 1948

Se vidare länken Industri, Lammets testamente, sidorna
39 - 99. Dokument från 1945, april.

Michael Musmanno
1948
Låt mig nu se tillbaka till Nürnbergsdomaren och kommendören Michael Musmanno och hans intervjuer 1945 - 48 med
personalen från Gustav Hitlers stab i berlinbunkern 1945. Hans fråga (ovan) var ställd till Heinz Lorenz, pressattaché 1945 i
bunkern. Svaret från G. Hitler var inte bara slående, det var också ett bevis att det var han som låg bakom mordet på president
Roosevelt. Hans infiltrering i Vita huset lyckades över förväntan. Även britterna blandade han in i infiltreringen genom
Scherff Sr och Scherff Jr. Pengar fanns det gott om, och amerikanerna sålde Vita huset och den amerikanska själen till
Gustav Hitler. – Det märkligaste var hans sista mening när han ropade:
”Det här betyder att jag kommer att vinna kriget.” - Han vann indirekt kriget genom USA, hans atombomber över Japan,
och han kan även syfta på striden mellan Lammet och Babylon i Uppenbarelseboken.

Ärkebiskop Caspar Klein av Paderdorf
1940

Ärkebiskop Caspar Klein, 1920 - 1941
(1865 - 1941)
Påvens man i nazismen

Ärkebiskop Caspar Klein, 1920 - 1941
(1865 - 1941)
Påvens man i nazismen

Gustav Hitler gav order till ärkebiskop Casper Klein 1940 att han skulle ta bort alla spår efter SCHERFF. Ingen i framliden
skulle kunna ta reda på någonting om George Scherff Sr och hans härkomst.
Denne ärkebiskop Klein hade sin religösa verksamhet i Gustav Hitlers blodiga aktiviteter i Nazityskland, Han, liksom andra
katolska biskopar i Tyskland, spred oavbrutet den nazikristna religionen enligt G. Hitlers önskan. Den nazistiska kristna
religionen liknade den kristna religion som Stefan införde i Ungern efter att Fursten Gézas hedniska rike störtades, bl.a. med
hjälp av tyskarna och påven.
Det fanns nämligen en Walter Scherff hos eller runt Gustav Hitler mellan år 1939 och 1945. Det finns ingen anteckning om
honom; vilka hans föräldrar var, härkomst saknas, familjeförhållanden saknas, alltså finns över huvud taget inga data
bevarade om honom. Det som är mest intressant hos denne W. Scherff är om det finns någon fysisk, biologisk koppling till
George Scherff Sr. och Martin Bormann.

Major General Walter Scherff (född 1 november 1898, i
Cannstatt – död 24 maj 1945, i Saalfelden) var en tysk
arméofficer och militärhistoriker, senare placerad av Hitler i
Oberkommando der Wehrmacht i maj 1942 för att
sammanställa det andra världskrigets historia.
Han arbetade i en pansarbataljon och befordrades till
Oberstleutnant 1939, Oberst i september 1941 och
Generalmajor i september 1943. Han skadades 1944 av 20juli-bomben i högkvarteret Varglyan i Rastenburg, Ostpreussen.
Walter Scherff, 1898 - 1945
Walter Scherff, 1898 - 1945
A great admirer of Hitler, he committed suicide by means of
tysk arméofficer och militärhistoriker a cyanide capsule while in American captivity.
tysk arméofficer och militärhistoriker
Son till vem?
Son till vem?
Scherff was responsible for the destruction of parts of the
complete stenographic record of Hitler's military conferences
despite not having the authority to do so. Those copies under the
administration of the Stenographic Service were ordered burned
early in May 1945, at his direction. His personal copies were also
"probably" burned, according to historians, as "Scherff made it
plain that his opinion of Hitler as a general had changed, and he
strongly criticized the military strategy of the last few years." [1]

Prescott Sheldon Bush,
1895-1972
George Scherff Sr.
1875-1972

George Scherff Sr f. ca 1875

Walter Scherff

George Herbert Walker Bush
1925- President 1989-1993
George Scherff Jr,
Ca 1910-15

George Scherff Jr, f. ca 1910 - 15

George Scherff Sr

Prescott Sheldon Bush Jr
1922-2010
Son till Prescott Sheldon Bush
George Scherff den yngste

Martin Bormann, f. 1900

Walter Scherff,

George Walker Bush,
1946- President 2001-2009
George Scherff III
Son till George H W Bush

Albert Bormann, f 1902

Walter Bormann, f. 1904?

På dessa bilder av Walter Scherff liknar han Scherff Sr och Martin Bormann, det finns en viss biologisk koppling mellan dem. Scherff är ett
judiskt familjenamn, men ser han ut som en jude? – Vem var denne Walter Scherff egentligen? Född den 1 november 1898 i Bad Cannstatt,
begick självmord den 24 maj 1945 genom att svälja en cyanidkapsyl, enligt källan. Han var en stor beundrare av G Hitler. Kunde han ha varit
son till George Scherff Sr, den förstfödde? Bodde då familjen också i Cannstatt som är en stadsdel i Stuttgart i Baden-Württemberg i Tyskland,
tidigare en självständig stad med rötter tillbaka till romartiden? Man vet egentligen ingenting om denne Scherff.
Han fick förstöra massor av dokument på order av G. Hitler. –Begick han verkligen självmord?

Efter kriget 1945

George Herbert
Walker Bush Jr

Prescott Sheldon
Bush Sr,

Josef Mengele
(Steven Rabel).
1911 - 1979

Otto Skorzeny 1997
(Frank Edward P)
1908 - 1975

Martin Bormann
1900-1945 - 2002

Reinhard Gehlen
(Hank Janowicz, Wayne)
1902 - 1979

Goda vänner under Gustav Hitlers nazitid: George Scherff Sr, George Scherff Jr, Josef Mengele, Martin Bormann, Reinhard
Gehlen och Otto Skorzeny. Dessa sex män var alltså goda vänner under 30-talet, de hjälpte varandra under G. Hitlers ledning.
Dessa sex män var involverade i Gustav Hitlers hemligaste krets. Efter krigets slut hamnade de i USA med nya namn och
identiteter. Exempelvis dödförklarades Martin Bormann 1945 och Otto Skorzeny 1975, men de levde också vidare i USA. Dessa
sex män förblev goda vänner även efter kriget och de hjälpte varandra oavsett situation. Här kan man prata om hållbar vänskap
med Bush Sr och Bush Jr i spetsen. – I detta gäng befann sig massmördaren Otto Skorzeny, en hänsynslös mördare. Innan han dog
träffade han författaren Erik Orion i USA, och berättade om ett hänsynslöst mord på Nikola Tesla. Mordet på Tesla förföljde
honom resten av livet. Nikola Tesla var en gammal sympatisk man som arbetade för fred i hela sitt liv, i mänsklighetens namn. Att
hänsynslöst mörda en sådan gammal oskyldig man (efter att man bjudit honom på te) gick över gränsen och detta mord fanns hela
tiden i hans minne tills han avslöjade allt i samband med mordet på Tesla. Efter det kände han lättad. Han överlämnade många
bilder till Erik Orion, bl.a. familjebilden ovan, som är ett dokument från 30-talet. Fotot avslöjar allt tack vare Otto Skorzeny. Men,
men, men det gäller uppenbarligen inte George Scherff Jr, George Herbert Walker Bush Jr. De ångrar ingenting. Se ovan sidorna
13-14.

Den 25 februari 1942, Kalifornien
Oidentifierat föremål
Eller
Slaget om Los Angeles
Los Angeles är en stad med extremt många UFO-observationer. Tusentals UFOn finns dokumenterade i officiella arkiv. De
flesta har logiska och vetenskapliga förklarningar, beroende på om man är för UFO eller emot UFO. Men vissa observationer går
inte att förklara, de är hemligtstämplade. Den 25 februari 1942: Något dyker upp ovanför Los Angeles. Tre månader efter Pearl
Harbor spanar luftvärnet efter japanska flygplan. De fokuserades mot en viss punkt på himlen, sen började luftvärnet skjuta. Alla
i kvarteret stod ute på gatan och alla tittade upp.

Den enda bild som finns bevarad från den
tiden, 25 februari 1942

Long Beach

Den 17-årige Bill Tompkins beskriver den natten: ‖Jag såg ett stort, runt föremål på 3 000 meters höjd. Det stannade rakt
ovanför oss. Och jag såg andra mindre föremål som rörde sig i dess närhet‖. Enligt f.d. FBI-agenten och UFO-utredaren Ben
Hansen kan det ha varit Los Angeles första och bäst dokumenterade UFO. – ‖Tittar vi västerut ser vi Santa Monica. – se bilderna
ovan. Föremålet dök upp vid kullarna där borta. Det rörde sig långsamt inåt land till Baldwin Hill och Culver City. Här svängde
föremålet tillbaka ut mot kusten, mot Long Beach och havet.‖ Den sista observationen ägde rum kl. 04.13. Strax därefter
försvann föremålet spårlöst. Inga bomber fälldes och inga skadades. Dödsfallen berodde inte på exploderande granater utan på
bilkrascher och hjärtinfarkter kopplade till nattens dramatiska händelser. Trots att man sköt 1400 granater lyckades man inte
skjuta ner en enda av måltavlorna. De fick civila och soldater att undra över vad de just hade sett. Var det falskt alarm, en
misslyckad flygräd, eller som man påstår idag, ett UFO?
De offentliggjorda dokumenten nämner en särskild händelse strax före kl. 02 den 25 februari. Radarn såg ett föremål 190 km
utanför Los Angeles kust. Föremålet kom från väster in mot Malibu och svängde söderut via Santa Monica mot Los Angeles. Kl.
02.21, när föremålet närmat sig staden beordrade man mörkläggning. Kl.02.30 fick skyttarna klartecken för fri eldgivning. Kl.
02.43 såg en officer något i skyn söder om centrala Los Angeles. Ställda inför ett möjligt nytt Pearl Harbor tog man inga risker,
menas i dokumentet. – Japanerna hävdade att de inte hade haft några plan över Los Angeles.
För att förstå mera, hänvisar jag till UFO-utredaren Ben Hansen, se nedan.

Det här fotot publicerades i ‖L.A. Times‖ och är det mest kända.

Ben Hansen, UFO-utredaren, säger att när han såg fotot trodde han att det var ett bevis på att man hade fångat ett UFO i
sökarljusen. Hansen skulle snart göra ett fynd som aldrig tidigare varit känt. Han begav sig till platsen där fotot togs.

De flesta tror att fotot togs nära Baldwin Hills bakom honom. Det passar ganska bra med kullarnas profil, som syns bra och det
stämmer med hur långt in över land det flög. Men finns det något i sökarljuset? Det enda sättet att ta reda på om det finns något
på bilden är att titta på negativet. Den ende som kunde hjälpa honom var arkivarien Simon Elliot på UCLA. Han hade hand om
över fyra miljoner foton från L.A. Times. – Här har vi negativet, se nedan.

Det är underexponerat! Hansen visste inte att det skulle vara så blekt. Man ser sökarljuset men inte kullarnas profil. Här är
fotot som publicerades i tidningen. Originalfotot har retuscherats kraftigt. Retuschering kräver att man kopierar negativet,
förstorar detaljer och till och med målar på celluloiden. – Har man gjort det för att göra fotot mer effektfullt? Retuscherades
fotot för att skapa något som egentligen inte fanns där? Innehåller originalet detaljer som inte syns på bilden i tidningen? Men innan analysen startar ser Elliot något han inte sett tidigare, hackkoderna på kanten av negativet. Det har en helt annan
hackkod. Det togs med en annan filmtyp. – Av fyra miljoner negativ i samlingen från L.A. Times är det här det allra första
från en annan filmtyp.

Standard hackkod

Icke-standard hackkod

Lite märkligt. Han hade inte sett det på något annat negativ. Alla L.A. Times fotografer använde film från samma tillverkare.
Bilden ovan är helt annorlunda, så kanske togs den inte av en Times-fotograf. - Vem kan ha tagit det? – Det är ett mysterium
han får lösa. Det berömda fotot togs kanske inte av en L.A. Times-fotograf och originalnegativets ursprung kan ifrågasättas. Om
det inte kom från L.A. Times varifrån kom det? – Fotoanalytikern och f.d. L.A. Times-fotografen George Reis ska lösa gåtan.
Först ska han ta reda på om de två negativen är samma bild.

De är samma bild

George jämför de två negativen för att se om bilden är densamma. – Skönt att se att de stämmer överens. Ja, det är samma bild.
Nu vet vi det. Analysen säger att det retuscherade fotot inte är en förfalskning. Men den har större problem. De flesta som har
studerat fotot har frågat sig om det finns ett föremål där sökarljusen samlas? Vad säger han?

Om vi zoomar in och justerar ljuset och kontrasten ser vi en förtätning i den delen av fotot. Det kan indikera att det finns något
där men vi kan inte avgöra formen. Det kan vara i rörelse, det kan vara genomskinligt. – Fotoanalysen verkar ha lett till fler
frågor och fler mysterier. En annan sak som man har lagt märke till är att några sökarljus verkar passera rakt igenom föremålet,
medan andra stoppas. Den här detaljen har experterna analyserat i åratal. – Kan det finnas något i luften som reflekterar ljuset? –
De här ljusstrålarna kan vara reflektioner, de träffar kanske ett föremål och byter riktning. De är ljusare mot mitten och sen blir
det svagare igen. Det kan tolkas som att de träffar ett föremål, sökarljusen verkar reflekteras mot något.
Men de har fortfarande ett mysterium att lösa. När Reis fick se negativet såg han att alla negativen hade samma hackkod utom
just det här. Han har en lista på hackkoder. Det är många men det som påminner om detta negativ är hacket för Kodak Fine
Grain Positive film.

Hacket för Kodak Fine Grain Positive film.
Det antyder att det här negativet är en kopia. - Så det här negativet är inte originalet? – Nej. – Helt otroligt! All forskning har
antagit att det här är originalet. – Så var finns det? – Ingen aning, ett mysterium. Den digitala analysen leder till lika många
frågor som svar. – Reflekteras sökarljusen av ett föremål? – Den frågan går inte att besvara eftersom originalnegativet saknas.
– Försvann det av en slump eller har någon avlägsnat det? Kan originalet bevisa att föremålet existerade? Om det verkligen är
ett föremål på fotot, varför sköts det inte ner?

En sak vet vi säkert. Fotot togs inte av en Times-fotograf. Även originalnegativet försvann spårlöst. Frågan är: Vem var
fotografen och vart tog originalnegativet väg? Jag brukar alltid påstå att det efter varje händelse bör finnas ledtrådar som
slutligen kan leda till lösningen. Om vi tittar på fotot och negativet ovan (som är det bästa för en analys) ser vi ett stort runt
föremål som liknar ett UFO/tefat. Bakom det rör sig ett antal (fem stycken) mindre runda föremål åt samma håll. Finns det ett
bevis att bilden kan vara riktig? Jo, det finns. Vi har ett ögonvittne vid namn Bill Tompkins, 17 år. som berättade hur såg han
händelsen den aktuella natten. - ”Jag såg ett stort, runt föremål på 3 000 meters höjd. Det stannade rakt ovanför oss. Och
jag såg andra mindre föremål som rörde sig i dess närhet”. – Om vi noggrant läser vad Bill Tompkins berättar, så märker
vi att hans berättelse passar utmärk överens med fotot och negativet ovan. Med andra ord: fotot är äkta och ej fejkat.
Fortfarande återstår att ta reda på vem som tog bilden och var originalnegativet finns.
På den tiden, alltså i början av 40-talet, var det ingen som talade officiellt om UFO och besökare från yttre rymden. Samtidigt i
Nazityskland, i Ostpreussen, fanns i det fördolda en rymdbas för rymdforskning och UFO, se sidorna 28 - 30 ovan. Däremot
byggdes Die Glocke-farkosterna i rymdbasen i samband med forskning.

Alla UFO som förekommer på bilderna byggdes inte i Tyskland, alla rymdfarkoster var ommålade med Tysklands symboler och
styrdes också av tyska piloter tillsammans med utomjordingar. Dessa UFO användes inte i krig. Hur många UFO/tefat som fanns
där vet vi inte. Dessa UFOn började visa sig ovanför jorden, och förmodligen flög de över till Los Angeles den 25 februari 1942
för att skapa kaos i USA. Vad jag förstår var det G. Hitler som sände dessa UFO till Los Angeles. Ursprungsplaneten är Venus. Dessa UFO går inte att skjuta ner på grund av deras anti-gravitationssystem I USA verkade då Nikola Tesla och hans krets, bl. a. konstruktören Otis T. Carr, som kände till UFO och deras ursprung. Teslas
sekreterare var George Scherff Sr. – Nu kan vi fråga oss igen vem fotografen som tog bilden kunde ha varit. Det finns ytterligare
en ganska stark ledtråd i samband med filmen, nämligen ‖Hacket för Kodak Fine Grain Positive film‖. Filmen var en tysk
produkt, så fotografen hade samröre med tyskar. Fotografen borde ha känt till UFO:s uppvisning den 25 februari 1942 i förväg,
eftersom han var på plats och kunde ta foton på UFO:s uppvisning. Den enda bild som inte tagits av enTimes-fotograf i detta
sammanhang.

Jag anser att fotografen kände till Nikola Tesla och George Scherff Sr och Jr. Han var på plats i tid och kunde förbereda sig på
natten för att ta bilden. Han var den ende som fotograferade händelsen. Därför är hans namn borttaget och originalnegativet
bör finnas hos CIA. – Frågan är om det finns ytterligare ledtrådar som kan styrka denna bild.
Ja, det finns ett dokument som kan ge svar på frågan.

General George Marshall, 1939 - 1945
USA:s arméstabschef
1880-1959

År 2014 släpptes dokumentet som skrevs av General George Marshall 26 februari 1942 ang. nattens händelse. Han skrev direkt
till Presidenten Roosevelt, så han fick information vad som hände den 25 februari. I promemoria beskrivs närmare slaget om Los
Angeles..

Dokument 1, 25 februari 1942, se ovan
Dokument 2, en vecka därefter, se nedan

Dr. Robert Wood, Ingenjör, 1942
Arbetat 40 år på Douglas Aircraft Company

Dr. Robert Wood, Ingenjör, 2014
Arbetat 40 år på Douglas Aircraft Company

Dr. Robert Wood, ingenjör, har arbetat 40 år som ingenjör på Douglas Aircraft Company. Han tror sig ha ett dokument om att
något kraschade 1942. Detta dokument har fått konspirationsteorierna att ta fart. Han blev intresserad av slaget om Los
Angeles när han kom över dokument som verkade vara hemlighetsstämplade. Fem sidor märkta ‖Topphemligt‖ överlämnades
till Dr. Wood av någon som sade sig vara militär. Dokumentet verkar vara från 1940-talet, ett brev till presidenten. Han blev
nyfiken för det här dokumentet antydde att USA hade blivit anfallna av UFO och att armén hade skjutit ner ett par av dem.
Dokumenten verkade vara autentiska och ett av dem är välkänt bland historiker: brevet från George Marshall till president
Roosevelt skrivet dagen efter slaget om Los Angeles.
Men det är de andra dokumenten man tvistar om. När han läste att USA hade fått tag på en farkost blev han uppspelt. Det är ett
brev från FDR till George Marshall en vecka senare som säger att man hade tagit hand om två farkoster. En uppe i Sant
Bernardino Mountanins och en ute till havs. ‖Högkvarterets slutsats är att farkosterna inte är från vår planet,‖ ‖Enligt
underrättelsetjänsten kommer de sannolikt från yttre rymden‖. Det skriver man en vecka senare, i mars 1942. - Man skriver
följande: ‖Dr. Woods dokument är häpnadsväckande. Men det finns inget som kan bekräfta påståendet. Och det finns inga
andra kopior än de Wood fick anonymt.
UFO-utredaren Ben Hansen tvivlar på dokumentets äkthet. För att kunna analysera
dokument måste man ha originalen. Det är problemet med Dr. Woods dokument. Vi
kan varken testa pappret eller bläcket. Vi kan inte leta efter detaljer som var vanliga
vid den tiden. De här dokumenten är de enda som binder ihop slaget om Los
Angeles med teorin att det handlade om en utomjordisk farkost. Utan en säker källa
är dokumentets äkthet i bästa fall tveksamt. Det som kvarstår är rapporterna om en
mystisk farkost i Los Angeles, soldater ska ha skjutit mot okända mål, och
vittnesuppgifter. Bill Tompkins är en av få som såg en tefatsliknande farkost, något
som ingen hade skådat tidigare, en situation där en stor utomjordisk
militärorganisation anlände till vår planet efter att man förklarat Japan krig. Ben
Hansens synpunkter på Dr. Woods dokument, håller jag fullständig med honom om.
Men i hans utredning hittar jag en ledtråd, viktig information i samband med detta.

I varje land vet man att om något är ‖Hemligt‖ då är det inte för allmänheten. Är ett dokument hemligstämplat, då är det hemligt
och inga kopior behövs. Dr. Wood skriver klart och tydligt att dessa dokument är hemligstämplade, varje sida till och med
‖Topphemlig‖. Det var inte heller meningen att dela ut kopior av dessa. Jag anser att innehållet i de så kallade Woods-dokumenten
är det viktigaste.
Om vi tittar på bilden här ovan igen, den bästa UFO-utredaren Ben Hansen hade för sin analys, ser vi att det stora runda föremålet
liknar ett UFO. Bilden överensstämmer ganska bra med dåvarande 17-årige Bill Tompkins berättelse om Slaget om Los Angeles.
Av dr Woods dokument framgår följande: Dokumentet sändes från FDR, Franklin D Roosevelt, till George Marshall. Man skriver
i dokumentet att ”Högkvarterets slutsats är att farkosterna inte är från vår planet‖. ‖Enligt underrättelsetjänsten kommer de
sannolikt från yttre rymden‖. – Nu tänker jag analysera dessa två meningar. Högkvarteret bör vara lika med Vita huset, eller
Pentagon och underrättelsetjänsten var då OSS. Varifrån fick de informationen om UFO? Gustav Hitlers speciella infiltrering i
bl.a. Vita huset och OSS via George Scherff Sr och George Scherff Jr. verkade utmärkt. Också dessa två kände till rymdbasen i
Ostpreussen i Nazityskland och kunde informera Vita huset om att något skulle hända den 25 februari 1942, något kortvarigt och
ofarligt. UFO vid den tiden fanns bara i Ostpreussen. Enligt Woods dokument kände även president Roosevelt till Rymdbasen i
Ostpreussen, Tyskland. – Slaget om Los Angeles ordnades för att skapa kaos i och utanför Vita huset.
I Woods dokument står att USA hade tagit hand om två rymdfarkoster. En uppe i Sant Bernardino-bergen och en ute till havs (här
finns inga bevis). Det är alldeles uppenbart att USA inte tog hand om två UFO. Men varför skrev man detta till George Marshall?
Vad ville man markera med rymdfarkoster, UFO? – Var det två Die Glocke rymdfarkoster som då störtade i USA? De
tillverkades då i Tyskland, Ostpreussen. - Slaget om Los Angeles utspelades två månader efter USA förklarat Japan krig, så
president Roosevelt visste ganska mycket, det gick inte att lura honom.……. Hade han också träffat utomjordingar?? - Året därpå
mördades Nikola Tesla.
Som avslutning kan jag sammanfatta Slaget om Los Angeles på följande sätt: Vad jag kan förstå återspeglar Dr. Woods dokument
Slaget om Los Angeles i bild och text, jag kan se händelsen den 25 februari 1942 framför mig. Hans dokument är värdefullt, men
det beror på vem som läser det, eftersom vi är olika med olika kunskapsnivåer. Personligen vill jag tacka både dr Robert Wood
och Bill Tompkins för deras medverkan i temat. Vi behöver människor som står för verkligheten och inte lever i illusion, lögner
och sagornas värld. - Dokumenten släpptes alltså fria 2014.

Här bodde Presidenten Roosevelt, enkelt i naturen vid skogen. Hans hus ligger i ett sådant område som utomjordingarna kan
besöka utan att bli upptäckta av närboende personer. Jag har en mycket stark känsla att utomjordingarna besökte president
Roosevelt några gånger, men när kan jag inte veta.

UFO-krasch 1947
Kapustin Yar, CCCP

USA

Roswell, USA
Nu är det 1947, fem år efter Slaget om Los Angeles. Den mest
kända UFO historien sägs ha börjat med en kraftig explosion
över New Mexicos öken, juli 1947.

Bilderna illustrerar hur ett UFO störtar efter en explosion, i
detta fall i Roswell. Ett Die Glocke UFO.

Även tidningen bekräftade att ett UFO störtat
i Roswell.
Det är enda gången en regering medgett att
de har ett okänt föremål.

Kapustin Yar, CCCP
Samma år störtade ett UFO i Kapustin Yar i dåvarande
Sovjetunionen.

Ett UFO som störtade. Halva delen har sjunkit ner.
Farkosten är vit och symboler syns på den.

En närbild på ett störtat UFO. Vi ser symboler
som är okända för oss.

Jesse Marcel, en respekterad underrättelseofficer, hittade
vrakdelar efter ett UFO son störtade den 8 juli 1947 i
Roswell i New Mexicos öken. Av vrakdelarna syns att det
var ett vitfärgat UFO. Bilden är tagen två veckor efter
kraschen. Vrakdelar på ett kilometerlångt område.

Enligt luftvapnet har de tagit ett flygande tefat i
förvar, men vrakdelar av ett sådant hittades av
Jesse Marcel. Han åkte hem och visade dem för
sin familj innan han körde vrakdelarna till basen

Delarna kunde inte förstöras. Man försökte göra
märken med en slägga, men det syntes inget. De var
märkliga vrakdelar, väldigt starka och lätta, de vek upp
sig igen. Det mest fantastiska var något Marcell kallar
för ‖minnesmetall‖.

Det kraschade UFOt omgivet av militärer. Det
hände någon gång på senvintern i början av
1947. Halva delen av UFOt finns nersjunket i
marken, vid ett skogsområde i Kapustin Yar.
Farkosten är hel och oskadad.

Vid ett skogsområde i Kapustin Yar har däremot
Sovjetunionen hittat ett helt flygande tefat inskruvat i
marken i sin helhet. Materialet verkar vara stenhårt
och kraschen gjorde ingen skada på farkosten.

Vid kanten av ett skogsområde låg halva UFOt nedborrat i
marken.

Massor av symboler. Marcell kallar dem hieroglyfer,
för han kunde inte tolka dem. Det mest fantastiska
var
något
Marcell
kallar
‖minnesmetall‖,
Minnesmetall i Roswell.

Frankie Rowe, boende i Roswell.
Frankie säger att hennes pappa tog en metallbit från
kraschen och hennes historia stämmer överens med
Jesse Marcels. Metallen var så mjuk att pappan kunde
skrynkla ihop den i handen och släppa greppet igen,
det fanns inga märken. –Frankie Rowes pappa och
Jesse Marcel kände inte varandra, hade aldrig träffats.
Men deras beskrivning av ‖minnesmetallen‖ är
densamma.

På bilderna syns tydligt massor av symboler och hur
Sovjetunionen transporterar bort UFOt. Vi kan lägga
märke till att vit färg omvandlats till mörk färg. Är det
snön som smälter bort?

Bilden visar ett halvt UFO som är nedborrat i
marken med massor av symboler. Vad är det som
bilden bekräftar och avslöjar? Det mjuka, lätta
elastiska metallen omvandlas vid ett kraftigt
nedslag till ett stenhård, malmhård metall.

Utomjording från Roswell
Så här beskriver man utomjordingarna: De är i ett
barns storlek med grå hårlös hud och stora ögon.

Utomjording från Kapustin Yar

En död och mycket svårt skadad utomjording efter en
explosion. Huvudet, ansiktet och hela kroppen är
skadade. Han hittades troligen i en vrakdel på marken.
Utomjordingen är varken man eller kvinna, den är en
hybrid.
UFO-forskaren Donald Schmidt tror att militären
städade bort vrakdelarna i hemlighet 1947. Under 2.5 till
3 dagar var det 50 - 60 man som kom i lastbilar. De
ställde sig på led, och ibland till och med på alla fyra för
ordern var att om något inte gick att flytta skulle det
gömmas. Även om platsen rensades finns det vissa som
tror att det finns rester av UFO kvar i öknen. – Kroppen
finns bevarad i ett museum i Roswell.

Här i muséet ligger kroppen än i dag.
Roswell har blivit en helt egen industri

Här ser vi en levande utomjording som ett barn ute i skogen
i Kapustin Yar. Han hittades troligen i farkosten. Den lille
utomjordingen är påklädd och följs bort av två militären.
Bilderna bekräftar att stämningen då var spänd, men allt
gick lugnt till. Vad som hände den lille utomjordingen vet
vi inte, men troligen är den död nu.
När det gäller rymdfarkosten är den säkert under kontroll
och används fortfarande i hemlighet i forskningen.
Varför kraschade UFO? – Det finns två anledningar att
störta. Den ena är när ett mycket allvarligt fel uppstår i
drivsystemet. Då exploderar farkosten, och när ett mindre
fel som inte berör drivsystemet uppstår, då tvingas farkosten
också att störta.

Även i Sovjetryssland fanns och finns fortfarande
människor som står för verklighet och inte vill befatta sig
med lögner och illusioner, det leder till undergång

Roswell överlevde händelsen och har blivit som ett eget företag. Företaget har
förankrat allmänhetens uppfattning om att regeringen döljer sanningen om Roswell.
Alla UFO-forskare är ense om att när tiden är inne kommer den officiella sanningen
fram om Roswell den 8 juli 1947. – En sak ska vi komma ihåg: för alla UFOintresserade är USA i centrum. Den så kallade ‖minnesmetallen‖ framställs inte på
denna planet…... men, men.
I USA är vetenskapen uppdelad i två olika grupper. I den ena finns vetenskapsmän som står för
mänsklighet, verklighet. I den andra finns motsatsen, de står för illusion, lögn och sagornas värld.

Central Intelligence Agency, CIA, George Bush Center for
Intelligence. (CIA=Vilddjur), bildades den 18 september 1947. CIA är
den amerikanska hemliga underrättelsetjänsten (Den 18 september
sammanfaller med min pappas faderskapsärende). Med andra ord:
George Herbert Bush personligen är grunden för CIA och befinner sig
också i dess centrum det är han som bestämmer. Se länken Industri,
Gudomen, sidorna 40-60

John F. Kennedy och UFO
Mordet på Kennedy
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63

Kennedys hemliga NASA-arkiv
President John F. Kennedy,
20 januari 1961– 22 november 1963

Roscoe H. Hillenkoetter, USN
1947 – 1950
Chef för CIA

President John F. Kennedy,
20 januari 1961– 22 november 1963

UFO-krasch i Roswell den 8 juli 1947

Roscoe H. Hillenkoetter, USN
1947 – 1950
Chef för CIA

Efter Roswellindicenten - där en rymdfarkost påstås ha kraschat, se ovan, upprättade CIA en hemlig grupp som bevakade
UFO-aktiviteter i USA med Roscoe H. Hillenkoetter som CIA-chef. - Vad jag förstår har den här hemliga gruppen kontakt
med UFO och George Herbert Bush är chef. - De följande åren dokumenterades och katalogiserades tusentals iakttagelser.
Plötsligt ombads de att lämna över allt till president Kennedy.

President John F. Kennedy, 1963

CIA-chefen John A. McCone, 1963

CIA-chef John A. McCone, 1963
1961 - 1965

Hemlig UFO-rapport

NASA-tjänsteman James Webb, 1963
1952 - 1968

Vad hände i Vita huset den 12 november 1963? Temat var månen och UFO. Förmodligen förde han samtal med NASAadministratören James Webb samtidigt som rapporter om flygande tefat flödade in. Hur som helst hade han som president och
överbefälhavare och chefen för NASAs rymdorganisationen J. Webb ingen aning om dessa UFO, som i nästan 20 år existerat i
och utanför USA. Endast CIA visste då sanningen om dem.
I en skrivelse, daterad den 12 november, kräver president Kennedy att CIA delar med sig av UFO-upplysningar till NASA.
Brevet är daterat tio dagar före mordet. Dokumentet är sensationellt.
Den 22 november 1963 kl. 12.30, Dallas, Texas, Kennedy är död. Mordet på Kennedy är ett av de mest kontroversiella och
polariserande fallen i USA:s historia. Det är en gammal fråga: ‖Vem mördade Kennedy och varför?‖. USA:s president är död.
De senaste 50 åren har det funnits många teorier om Kennedys död.
Efter mordet kom det många utredningar som hade till uppgift att ta reda på vad som hände. År 1964 hävdar Warren
Commission, den officiella utredningen av mordet på Kennedy, att Lee Harvey Oswald var ansvarlig för presidentens död.
Många tror att det finns motsägelser i teorin om den ensamma skytten. Det var ett brott som bevittnades av flera hundra och
naturligtvis skiljde sig deras iakttagelser åt. Många är säkra på att Kennedy hade mäktiga fiender, även CIA.
Konspirationsteorier som kopplar CIA till mordet är väl dokumenterade.
Men 2010 dök en tidigare hemligstämplad skrivelse upp och vissa tyckte att det kom fram nya motiv bakom myndighetens
inblandning i mordet. Det är ett dokument skrivet av Kennedy. Tio dagar före mordet skrev Kennedy ett brev till CIA och
krävde att de skulle överlämna alla UFO-dokument till honom. Presidenten beordrade även myndigheten att förmedla UFOarkivet till NASA. ‖Ni skall dela med er av informationen om det okända, dela med er så att NASAs uppdragschefer kan bistås i
sina försvarsplikter.‖ – Brevets datum är spännande, skriver NASA. Man undrar om det finns något samband mellan det
skickade brevet och mordet. – Ledde Kennedys direktiv till CIA om UFOn till oro eller möjligtvist till mord?
Det uppslaget är föga övertygande. Men för CIA kan Kennedys brev ha innehållit ett större hot, dokumentet tar även upp ett
samarbetsprogram med Sovjetunionen i rymden. Det beordrar i själva verket CIA att inleda ett informationsutbyte med
Sovjetunionen. Kennedy var intresserad av ett gemensamt program för att nå månens yta. ‖Bland de möjligheterna ser jag en
gemensam resa till månen‖. Vissa författare och historiker menar att CIA blev rasande av Kennedys försök till samarbete med
USA:s kalla kriget-fiende. Det är en period med enorm spänning mellan supermakterna, menar NASA. En teori hävdar att han
dödades av CIA som befarade att han var för vek inför hotet från Sovjet. Avslöjandena av Kennedys skrivelse skapade en
mediestorm 2010. Det verkar innehålla avgörande bevis i den kontroversiellaste mordutredningen under 1900-talet. Är brevet ett
motiv? Är det ett bevis? Sen brevet upptäcktes har vissa hävdat att det faktiskt är det.
Om man analyserar Kennedys brev ang. samarbete med Sovjet i rymden, faller även detta motiv bort som orsak till mordet,
eftersom ca. sju år senare inledde NASA/USA ett samarbete med Sovjet ang. rymd- och månfärder som håller än idag. Alltså
ville Kennedy ha ett samarbete i rymden utan hemligheter, eftersom Sovjet också hade kännedom om UFO.
Nu återstår att återgå till 1947, då CIA bildade en hemlig grupp som lade beslag på alla UFO-rapporter. Det finns igen
upplysning om denna hemliga grupp, och vilka dess medlemmar är. I hemliga UFO-arkiv finns också material och rapporter bl.a.
från Slaget om Los Angeles och UFO-kraschen i Roswell. I gruppen vet man att också George Herbert Bush ingick, förmodligen
som grundare, eftersom han hade kännedom om rymdbasen i Nazi-Tyskland, Ostpreussen, Slaget om Los Angeles 1942, samt
UFO-kraschen i Roswell 1947. Enligt lagen var Kennedy president och överbefälhavare i USA så han hade alla makt att fullgöra
sin önskan i sitt brev till CIA. För att hemligheten inte skulle avslöjas valde den hemliga gruppen i CIA att ta bort Kennedy från
makten. Det här mordet påminner mig om mordet på president Roosevelt.
Om detta mord hade påvestolen kännedom redan 1959 när påven Johannes XXIII fick besök av den så kallade Svarta Madonnan
den 7 april 1959. Enligt dagboken talade hon om en händelse som skulle inträffa fyra år senare, knuten till en världsledare.
President Kennedy var en världsledare och Madonnans profetia handlade om utomjordingarna/UFO. När påven hörde detta,
blev han skräckslagen men han fick inte uppleva 22 november 1963. Se länken Industri, Den fjärde pyramiden som försvann,
sidan 55 och Solen i underläge, sidorna 17-18.

I början av 1970-talet började samarbete mellan NASA/USA och Sovjetunionen, Apollo STP, Apollo Soyuz Test Program
1975. Se länken Industri, Månens mysterium, sidorna 92 – 94, Apollo 18 1974, Apollo 19 1975, Apollo 20 1976 och
Clementine månprojekt, Clementine 9 under 1990-talet. Se vidare länken Industri, Neutronstjärnans ankomst, sidorna 3 - 15
samt Månens besökare, final, sidorna 36-95.
Alltså var 1947 ett mycket viktigt år, då kom verkligen genombrottet för UFO genom amerikanen Kenneth A. Arnold som
döpte UFO till ”Flygande tefat”. Se länken Industri, Månens mysterium, sidan 1 och Arken: Den kosmiska floden och dess
naturliga orsak, sidan 25.

UFO-krasch i Kecksburg
9 december 1965

Den 9 december 1965 störtade ett UFO i Kecksburg

Kartan över UFO-kraschen i Kecksburg
Den här UFO-kraschen sågs av tusentals människor i Kecksburg, Pennsylvania. Den störtande farkosten liknade en klocka. Den
här kraschen blev världsberömd. Poliser, brandmän och intresserade människor var på plats. När de kom fram såg de ett objekt,
ca 3 meter i diameter och 4 - 5 meter högt. Objektet var metalliskt och hade hieroglyfer skrivna runt dess omkrets. Det var
fortfarande glödande. Dussintals folk började komma och omringa området, militär anlände plötsligt och skickade bort alla från
platsen. Objektet lyftes på en lastbil, täcktes över med en stor presenning, och kördes bort från Kecksburg. På detta sätt
avlägsnades UFO-farkosten/ Die Glocke, som störtade i Kecksburg den 9 december 1965.
I farkosten befann sig två små döda besättningsmän.

Die Glocke under tillverkning och test

Några av dessa symboler känner vi till, exempelvis bokstaven m,
+ eller kors, bokstaven V och månen.

Minnesmetall från Roswell
UFOn/ Die Glocke beskrivs vara tillverkad av en mycket hård metall och hade hieroglyfer skrivna runt undre delen av farkosten.
Denna observation påminner mig om minnesmetallen från Roswell.

Rymdfarkosten Die Glocke existerade, men vad var meningen med detta UFO? Många experter, ufo-forskare och
vetenskapsmän menar att Die Glocke var eller skulle ha blivit en tidsmaskin. Begreppet tidsmaskinen känner det flesta till,
man kan åka bakåt och framåt i tiden i en specialbyggd maskin.
Die Glocke var ett sådant UFO, men det här UFOt, som kallades för Klockan, var byggt för att titta in i framtiden eller
tillbaka i tiden. Men syftet var naturlingvist att titta framåt, se in i framtiden och vara förbered. Die Glocke byggdes för två
besättningsmän i en rörlig kabin. I kabinen fanns en specialbyggd skärm som visade framtiden, men om den var en bild, en
text eller i symboler, vet jag inte. Detta gällde i prototyp 1. Det finns en dold kod till detta program, berörd personal kallade
koden för ‖ Laternenträger ‖.
(Laternenträger betyder ‖ägare av lykta‖). Detta betyder konkret att ingen får ta reda på den här kodens hemlighet. Lyktan
används när man vill belysa saker och ting som inte syns på grund av mörkret, eller symboliskt, om man vill ta reda på
framtida saker och ting som är okända. Denna kod gäller alltså för jorden och dess historia i vårt solsystem.
Den andra delen av Die Glocke bestod i ett speciellt framställt anti-gravitationssystem i vilket magnetvågor uppstår på det
frekvensområde som berör vårt solsystems alla planetrörelser med jorden i centrum, inklusive neutronstjärnan Nemesis.
Koden kallades för Xerum-525, enligt källan. I kombination med Laternenträger-koden får man fram hur framtiden ser ut.
I koden Chronos ingick dessa två hemliga koder. Chronos=Tiden. Alltsammans kallades för Die Glocke-programmet.
Den som läser detta tema frågar sig om det finns några ledtrådar som kan någorlunda bekräfta koden Laternenträger som i
och för sig är mycket hemlig. – Jag har hittat en ledtråd, låt mig nu titta lite närmare på och analysera den.

Dubbelstjärnesystem

Inskription på farkosten Die Glocke/Nazi Bell: olika symboler bl.a. dubbelstjärnesystem, solen och
neutronsolen Nemesis, symbol för slutet av en 3,5 tusen år lång period. – ca 2 x 3,5 = 7 tusen år

Dubbelstjärnesystem

Inskription på farkosten UFO, Die Glocke/Roswell, vrakdelar, som störtade i Roswell, mängder av
symboler, bl.a dubbelstjärnesystem, solen och neutronsolen Nemesis, symbol för slutet av en 3,5
tusen år lång period. – ca 2 x 3,5=7 tusen år.

Samma bild på samma vrakdelar på farkosten Die Glocke UFO/Roswell. Symbolen för
dubbelstjärnesystem syns ganska bra.

Nostradamus –
Strofer från
Century 2, Strof
41:
Den mäktiga
stjärnan skall
brinna i sju dagar,
Molnet skall
frambringa två
solar:
Den stora besten
skall yla hela
natten
När den store
påven
skall byta land.

Neutronstjärnan
Nemesis

Solen

Nostradamus –
Strofer från
Century 2, Strof
41:
Den mäktiga
stjärnan skall
brinna i sju dagar,
Molnet skall
frambringa två
solar:
Den stora besten
skall yla hela
natten
När den store
påven
skall byta land.

Även
Nostradamus
skriver om
detta

På denna bild syns bäst symbolen för dubbelstjärnesystemet, en stor och en mindre sol
bredvid varandra. Neutronstjärnan Nemesis dök upp våren 2018. – En ‖Minnesmetall‖
döpt av Jesse Marcel, vilken fullträff! – minnet sammanfaller med att se in i framtiden och
se resultat som sedan förvandlas till minne. Se ovan sidan 48.

En testflygning med Die Glocke1935 - 36 i Nazityskland. Bilderna visar rymdfarkosten Die Glocke som står på sin
startplats före testflygningen. Observera att bakom projektet stod till 100% utomjordingarna. – Kan detta vara den första,
ursprungliga prototypen till Die Glocke före testflygningen???

Die Glocke pototyp-3?
Störtar i Roswell 1947
Prototyp –1? 1935 - 36?
Die Glocke

Die Glocke prototyp-2?
Störtar 1937 i Tyskland

Die Glocke pototyp-4?
Störtar i Kecksburg 1965

Enligt källan tillverkades sammanlagt sju Die Glocke. Prototyp-1 försvann vid krigets slut, Prototyp-2 störtade i Tyskland och
resterande fem Die Glocke transporterades med flyg till USA 1945. Två av dem störtade 1947 och 1965. Har de återstående tre
också kraschat? Syftet med detta var att G. Hitler skulle ta reda på hur slutet kommer, framförallt Lammets strid mot vilddjuret i
Uppenbarelseboken. G. Hitler har undvikit att dra Sverige ut i krig.

Jimmy Carter, 1977 - 1981
President

Jimmy Carter, 1977 - 1981
President

1969 påstod Georgias guvernör och USA:s blivande president Jimmy Carter att han sett ett UFO. Carter beskrev att objektet
blinkade i olika färger. Det var stort som månen och ska ha rört sig på ett bisarrt vis. Georgias guvernör med examen från
Annapolis såg alltså ett UFO. Det kom ingen officiell förklaring till vad Jimmy Carter sett. Han hade inga belägg, men han
glömde inte upplevelsen.

Jimmy Carters rapport till
International UFO Bureau,
2 A4 sidor

Svar från International UFO
Bureau till Jimmy Carter.

Han kände sig manad att rapportera det till National Investigations, NICAP, och International UFO Bureau. Rapporten låter som
en vanlig ufo-observation, men det är den inte. Det som gör den här rapporten unik är observatörens identitet. Han heter Jimmy
Carter, USA:s blivande president. Vittnen blir inte trovärdigare än Jimmy Carter. Som kärnfysiker arbetade han på väl ansedda
Annapolis Naval Academy innan han började syssla med atomubåtar. Senare blev han en av demokraternas förgrundsgestalter.
Carter är en trovärdig och väldigt välutbildad militär observatör. Man kan se att rapporten som han skrev är professionell. – Det
kom ingen officiell förklaring till vad Jimmy Carter sett.

Jimmy Carter är presidentkandidat och får frågan: ‖Tänker ni berätta för folk i USA hur det ligger till med UFO?‖ Jimmy
Carter säger ja. Han tänker lägga kortet på bordet.

Jimmy Carter, President

George Herbert Bush, CIA chef

År 1977, när Carter blir president ber han CIA att släppa rapporter om ufon och utomjordiskt liv. CIA vägrar. Att bara säga nej
till presidenten så där är något extra. Jimmy Carter frågar CIA-chefen, George H.W. Bush: ‖Kan du redogöra för vad CIA vet
om ufon?‖ Och George Bush, proffsig som han är, säger: ‖Som blivande president måste du inte ha insyn i det här‖. – CIA
ger inte presidenten tillstånd att släppa topphemlig information. Folk överraskas av att presidenten i USA inte har tillgång till
allt.
‖UFO-hemligheter är hemligare än det du håller på med, trots att du är överbefälhavare.‖ Han hänvisar till att det är ett
allvarligt hot mot USA:s säkerhet. - President Carter yppar aldrig ordet ‖ufo‖ igen under sin ämbetstid.
Vad är det som CIA-chefen Bush avslöjar? Det är solklart att det är den hemliga gruppen i CIA som styr USA och inte
presidenten, bortsett från presidenterna Bush Sr. och Jr. UFOn utgör inget hot mot USA. UFOns ursprung i detta sammanhang
finns i Nazityskland, och hotet hänger över Bushdynastin och inte över USA som nation. – UFOn känner hela världen till
sedan 1950. Det finns kanske tusentals världen över som träffat utomjordingarna. Det finns mycket bra information om UFO
och utomjordingarna och deras liv i vår galax. – I USA, bl.a. på Area 51, arbetade några utomjordingar på 80-talet och CIA var
ansvarigt för det. Det här känner man till i USA. Vad jag förstår är det inte UFO och utomjordingarna som hotar USA:s
säkerhet utan dynastin Bush, jesuiterna.

Har man sett ett UFO glömmer man det aldrig. Ovanstående bok av Larry W. Bryant handlar om Jimmy Carters UFO.

Gerald Ford, 1974 - 1977
President

Gerald Ford, 1974 - 1977
President

En annan president, president Ford, är också intresserad av UFO, se hans brev från 1998.
Se vidare länken Industri, Månens besökare, final, sidorna 28 - 32, och 36 – 91, Månens mysterium, sidorna 1 - 2 och 95 106, samt Arken: Den kosmiska globala floden, sidorna 20 - 24 och 25 - 79.
Vanligt folk och UFO-organisationer världen över har information om UFO, känner till deras ursprung, existens och varför de är
här på jorden; TV, Internet, böcker, tidskrifter m.fl. är utmärkt media…. Men presidenterna i USA, som påstås vara de
mäktigaste männen på vår planet, får ingen information om UFO…... UFO sammanfaller med rymden och vår galax,
Vintergatan. – Presidenterna Roosevelt, Kennedy och Carter var unika i samband med UFO i USA:s historia.

Liberal politik
Liberal
uppfattning

Republikaner, elefant som djursymbol
I Politiken
Djursymbolen är en elefant. Elefanten är jordens
största och kanske det starkaste djuret bland de andra.
Elefanten är ett klokt, envist djur.
Om vi för över elefanten som djursymbol till
solsystemet och jämför den med planeterna, så är
Jupiter den största planet som dyker upp.
När det gäller religion finner man kombinationen
tjurguden Jupiter- Zeus.

Demokrater, åsna som djursymbol
I Politiken
Åsnan är ett djur, ett husdjur. Djuret är klokt och
fruktansvärt envist, om man medvetet slår eller
hetsar upp det.
Åsnan används som transportmedel, kan dra en
kärra eller så rider man på den.
Åsnan dyker även upp i religionen, exempelvis i
evangelierna vid judegossen Immanuels/Josef jr:s
födelse i Betlehem.

Judinnan Maria och timmermannen Josef på väg till
Betlehem. Där föds Immanuel/Josef jr. Därefter flyr de
till Egypten men förföljs av tjurguden Herodes den store.

Efter Herodes död återvände de till Jerusalem (åsnan
som transportdjur). Jag kan jämföra dåvarande
situation med fallet i Linköping 1958, då judinnan
Maria födde Tibor E. – Historien upprepar sig.

Bakom Zeus/Jupiter hänger solen. I sin högra
hand håller han pilarna och i sin vänstra har han
storken som symboliserar återfödelsen/födelsen.
Han reinkarnerades senast 1946.
Se länken Industri Arken: Den kosmiska
globala floden, sidan 58 och sidorna 59 - 79.
Planeten Jupiter är den största i vårt solsystem,
och elefanten är likaledes det största och starkaste
djuret på vår planet.
Republikanerna har alltså en elefant som politisk
symbol.
(Var finns Människan som symbol?)
I detta politiska parti finns politiker som står för
verklighet, mänsklighet och det finns de som står
för motsatsen, alltså för illusion, lögn och
sagornas värld.

Åsnan är återigen i centrum. Juden Immanuel eller Izates
II/Jesus rider in i Jerusalem på en åsna. I evangelierna
står klart och tydligt att det var två olika Messias,
Frälsare, som dök upp samtidigt med ungefär samma
budskap. Se länken Industri Arken: Den kosmiska
globala floden, sidorna 37 - 44 och 45 - 57.
Demokraterna har alltså en åsna som politisk symbol.
(Var finns Människan som symbol?)
I detta politiska parti finns politiker som står för
verklighet, mänsklighet och det finns de som står för
motsatsen, alltså för illusion, lögn och sagornas värld

Farao = Det stora huset –Vita huset
Man kan utan tvivel jämföra Egyptens Farao och Det stora huset med USA:s Vita huset. I det forna Egyptens faraorike fanns
tre huvudgudar: Falkguden, Ormguden och Tjurguden Osiris, som också kallades för uppståndelseguden. I kungariket
Egypten fanns makten hos kungen, men han kallades för Farao, dvs. Det stora huset som symboliskt flyttades in i vår galax,
Vintergatan. Slutmålet var för Farao att erövra vår galax genom hög kunskap. – Vita huset är också ett stort hus, därifrån
styrs fortfarande världen.

Det forna Egyptens faraorike i vilket obelisken var den största hemligheten i striden om livet och kungarnas verksamhet. På
bilden syns farao Ramses II bredvid obelisken som symbol för att han tillhörde Människan Amon. Det verkar vara så att
Vita huset med obelisken bakom är en kopia av faraosystemet. I USA finns president i stället för kung.

Tutankhamon
Världsberömd bild från Egypten
Amon, Tutankhamon, Mut

Världsberömd bild från Egypten
Amon, Ramses II, Mut

Judegossen Tibor E.
Mördad 1971

Judinnan Maria E, Tibor E och Tibor Kemény
1958 25 - 26 december Linköping
En reinkarnation bl.a. av
Judinnan Maria, Immanuel, timmermannen Josef

Världsberömd bild från Egypten
Amon, Ramses II, Mut

Judegossen född julaftonen prick kl.24 på natten i
Linköpings sjukhus.
OBS! Tibor E. en reinkarnation bl.a. av Tutankhamon.
(Christer Philip R.), George W. Bush, en
reinkarnation bl.a. av farao Ramses II.
Den ena bilden visar Amon, Tutankhamon och Mut, den motsatta bilden är nästan samma, fast Ramses II lade beslag på Amon och Mut, och
kastade bort Tutankhamon. Vi brukar säga att historien upprepar sig, Christer Philip R. försöker ta bort judegossen Tibor E från sin mor,
judinnan Maria. I den amerikanska historien finns bara en president, jesuiten George W. Bush, som låtit sig fotograferas med jungfru Maria
ett flertal gånger.

Familjen
Bush

Bush
Dynasti

Dessa böcker är välkända över hela världen.
Grunden är jesuiter, världens kanske mäktigaste och
rikaste dynasti. Det är amerikanerna själva som
presenterar familjen Bush via bl.a. böcker, Internet
och tidskrifter. Bush och Jungfru Maria som
slutmål.

Namnteckningar

Med denna enkla metod jämförs Christer R:s namnteckning i samband med min fars, T. Keménys faderskapsärende.
Handstilen och bokstaven C:s lutningsvinkel är ca 47 grader. (Krister/Christer R. min pappas kusiners barn)
Lutningsvinkel ca 47 grader, se länken Industri, Gudomen sidorna 45-49

President George Herbert W Bushs namnteckning. Lutningsvinkel hos bokstaven G är ca 53 och 42 grader
Hans handstil liknar Christer R:s namnteckning och handstil. Se länken Industri, Gudomen, sidorna 45 - 49.

67 grader

56 grader

Prescott Sheldon Bushs namnteckning. Lutningsvinkeln hos bokstaven P är ca 56 - 57 grader. Vi ser att hans handstil inte liknar
George H. Bushs handstil, men liknar istället lite grann George W. Bushs handstil-

.

Talande handstil

P som i Prescott liknar bokstaven C och G som form
och lutningsvinkeln hos P. P kommer från olika
namnunderskrifter under 1910-talet. Vi kan i alla fall
se att handstilen finns i familjeblodet…..

Orbán påstår inför hela världen att han håller fast de
kristna värderingarna i Ungern, Ungern är en kristen
nation. - Men problemet för Orbán är att han inte kan
bevisa att Ungern är en kristen nation. Det finns inget
dokument underskrivet av fursten Géza att han skulle ha
gått över till kristendomen.
Påven Johannes XVI, 997-998
År
997,
med
påvens hjälp, störtades
storfursten
Géza i Ungern och
ersattes med Stefan
från Polen. Se
länken
Industri
Påven Johannes XVI rider in Magyar i dunkel,
i Roms gata sittande bakläges sidorna 38 - 40.
på en åsna

Ett av världens rikaste länder
sedan 50-talet……

Parate viam Domini
Bereden väg för Herren

Start...
Orbán Viktor, från
liberal politik till
diktatur,
förtryckare i
Antikrists namn.

Avsnitt av avtalet från 19 januari 1959 avser en födelse av ett barn, som
föddes julaftonen 1958 av judinnan Maria, men vem? Identiteten är borta.
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Människan
gav välfärd åt
Kungariket
Sverige.
Ekonomisk sanktion, än idag

Brottens son i Norden Nu lever vi i Antikrists tid.
Falska dokument
Observera att jag inte är emot USA som nation, eftersom CIA
inte är USA, och USA är inte CIA. – Samma sak gäller här i
Sverige, jag är inte emot Sverige som nation utan är emot
monarkin i Sverige.

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

Daniel/Baltazár
Babylon, Babylonien,
Persien

Parate viam Domini/Bereden väg för Herren
De globala brottens son
CIA:s inofficiella motto: ‖Och I skolen då förstå sanningen, och sanningen
skall göra eder fria‖. (Johannes 8:32).

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

Kemény, Szabolcs József
Skandinavien
Stockholm, Sverige
Tibor Keménys enfödde son

Och jag, Enoch, jag ensam såg bilden af all tings slut. Aldrig skall någon mänsklig varelse se det, såsom jag såg
det. Se motsvarande syn, länken Vetenskap, Svarta hålets hemlighet, sidorna 3 - 6.

Nostradamus - Quatrains

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

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

Daniel/Baltazár
Babylon, Babylonien,
Persien

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

Kemény, Szabolcs József
Skandinavien
Stockholm, Sverige
Tibor Keménys enfödde son

Och jag, Enoch, jag ensam såg bilden af all tings slut. Aldrig skall någon mänsklig varelse se det, såsom jag såg
det. Se motsvarande syn, länken vetenskap ””Svarta hålets hemlighet” sidorna 3 - 6.

Kung av Visdom= Gud (Ingen skapelse)
Benämningen ‖Gud‖ är den högsta rangen i vår galax, och några få bär den titeln. Bl.a. visdom, kunskap, liv, natur kännetecknar
gemensamt Människa och Gud. Såväl Gud som Människa är för verklighet och respekt. – Lögn och falskhet existerar inte heller
hos Gud. Vad jag förstår finns den högsta kunskapsnivån i vår galax hos plejaderna. - Att få se världens slut är den största pris och
utmärkelse man kan få på denna planet. – Jag är också mycket stolt över de priser och utmärkelser som jag har fått för mitt hårda
arbete under 18 år av det brittiska AI Global Media Ltd. – Se länken Industri, Gudomen, Människans testamente och
Architecture Awards 2016, 2017, 2018.

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

