I nuvarande situation är Gudomen kaos. Religionen talar om en Gud som skapade universum, galaxer, planeter människor och
djur. När det händer något positivt på planeten sägs det omgående vara till Guds fördel; när det händer något negativt, skyller
man på människan. Samtidigt har i dag Gudomen spelat ut sin roll på grund av religion och därav förorsakade krig. Enligt UFO
finns det ytterligare 5 eller 6 planeter i vår galax som har en värre situation än jordens. Men först vill jag ge en riktig bild av
Gudomen enligt min uppfattning, insyn och de budskap som redan finns. Detta är det svåraste och mest komplicerade temat av
alla andra. - Kända Gudar på jorden:

An, Himmelens Gud (Ahura
Mazda)
Gudarnas fader, Sumer
Sitter på tronen enligt
Uppenbarelseboken

Korpen Utu, Samas
Son till Nanna, Sonson till Enlil
Bror till Inanna
Visdomens följare, Krigsledare
Solgud av Sippar

Falken Enlil,
Luftens Gud, Nippur
Son till An
Falken som liknar en
flygande örn

Himmelens tjur Gugalanna
Krigsledare, krigsgud
Samhällsbyggare

Skorpionmannen Enki,
visdomens Gud,
vattnens Gud
Son till An,
örn som djursymbol,
7-uddig stjärna
Jordiske Adam, enligt
Bibeln levde han
830 år

Lejonet Marduk,
kung av Babylon
Sol- och
fruktbarhetsgud,
associerad med
jordbruket
Son till Enki

Ormgudinnan Inanna
Himmelens och
jordens drottning,
Enkis dotterdotter
Visdomen är viktigast
Hon var hybrid
Morgon och
aftonsjärnan av Uruk

Tjuren Gilgamesh
Son till Lugalbanda och Sirtur,
fåraherde, kung av Uruk
Vi kan nämna Sumers sju största gudar enligt mig: An, Enki,
Enlil, Inanna, Utu, Marduk och Gugalanna.

Neutronstjärnan och dess 7 planeter

Arcturus

Arcturus
Solsystemet Arcturus och dess
sju planter

Stjärnbilden Björnvaktaren

Guden An, Anu, gudarnas fader kom
från solsystemet Arcturus, stjärnbilden
Björnvaktaren, 103 ljusår härifrån. När
han kom han hit med sina följare finns
ingen uppgift om. Under den globala
floden i Sumer lämnade han jorden med
sina utvalda följare och flyttade till
neutronstjärnan, som redan då befann
sig i vårt solsystem, och slog sig ned på
planeten Nibiru. Sedan dess bor han där
med sina närmaste. Sitt senaste budskap
sände han genom profeten Zarathustra
vid namn Aura Mazda och i Uppenbarelseboken förekommer han som
Guden, eller den som sitter på tronen i
himlen. Så vitt jag förstår är han en
väktare också över vårt solsystem.

Stjärnbilden Björnvaktaren

Så vitt jag vet förekommer denne Gud An som Herre, Herre och Konung: Herrars Herre, Gudars Gud, Konungars Konung enligt Enoch, alltså Gud redan vid Begynnelsen (Genesis), berättelsen i Bibeln. Han är en omkring sex till sju tusen år
gammal Gud, kanske den äldste vi känner till. Han kallas för Gud, alltså ”kung av Visdom”, vilket också betyder att han
befinner sig på en mycket hög kunskapsnivå. Se vidare länkarna Arken och den globala kosmiska floden sidorna 20-23,
Magyar i dunkel sidorna 1-9, Falken flyger inte längre, sidorna 12-13 och 17-19, Mörk materia och dess existens sidorna 1322 och Livet och det svarta hålet, sidorna 6-7.
Denne Gud är mycket gammal enligt uppgifterna, han behöver förnya sina krafter genom en ny reinkarnation inför den
sjutusenåriga nya perioden som en ny, naturlig människa. Så vitt jag förstår har han ingen arvinge som han skulle kalla för som
sin son.
Guden Apsu. Men om vi förflyttar oss till begynnelsen, hittar vi urskrifter, anteckningar om det första rymdskeppet som kom
från planeten Venus med en större besättning på ca 100 personer, i spetsen en Gud vid namn ”den uppflammande Herren
Sanat Kunara”. Med sig hade han fyra huvudpersoner och hundra assistenter. Farkosten landade på Vita Ön, som befann sig i
Gobihavet, (cirka 7000 år sen).
Denne Gud, Sanat Kumara, hamnade sedan i Sumer med sitt husfolk vid ett nytt namn, Apsu, sött vatten, och träffade Tiamat,
salt vatten, som var dotter till An. – Med vatten menas i detta sammanhang bl.a. liv och att båda två var ormar, en hane och en
hona. I sitt äktenskap fick de en ormson, Lahmu, och en ormdotter, Lahamu, som i sin tur fick en son vid namn Anshar och en
dotter, Kisar. För första gången hände det att två ormar fick en tjur som barn, detta skedde förstås från kvinnlig sida, dvs. tjuren
föddes via modern. Jorden hade då två huvudgudar, en Orm, Apsu, och en Tjur, An, med var sin familj. Men då hände något
oväntat: Människan, den Kosmiske Adam och hans familj, anlände till jorden och valde att bosätta sig i Sumer. Varifrån han
kom vill jag inte gå in på, eftersom det är en familjeangelägenhet. Se länken Mörk materia och dess existens, sidorna 13-15.
Människan, den kosmiske Adam, kom till jorden med liv och gigantisk kunskap och hans son, Människosonen, skrev ett
kortfattat sammandrag, en så kallad promemoria kallad ME, senare Ödets Tavlor. ME handlar om bl.a. världen och dess
uppbyggnad, dess gigantiska krafter, det som idag vetenskapsmän kallar för mörk materia och mörk energi. Vad jag förstår
bestämde sig då Ormguden Apsu och Tiamat att peta bort Människan och lägga beslag på dennes Familjeträd, men An gick inte
med på det, eftersom han skyddade Människan. An bestämde sig för att följa Människan i liv och kunskap, men guden Apsu
gjorde motsatsen, han trodde att den kunskap som han då fick räckte för att erövra vår galax Vintergatan (även An och hans
följeslagare kom mycket tidigare hit från ett annat solsystem, långt bort härifrån). Se vidare länken Falken flyger inte längre,
sidorna 17-18. Man hade då två stora rivaliserade gudar med var sin familj och med var sitt folk, det gällde makten på planeten,
båda två hade sitt ursprung i rymden och behöll kontakten
Då hände att ytterligare ett rymdfolk anlände till jorden från rymden, från Plejaderna. Deras ledare var en Gud vid namn Azazel,
en getgud. Denne Gud hade med sig omfattande kunskap och ett antal följare.

Getabocken Kung av Visdom, Guden Azazel från Plejaderna kom till jorden och hade med sig ett budskap:
högre kunskap.
Azazel/Asasel kan betyda ”Guds styrka”.
Vid den tiden fanns två stora rivaler ang kunskap och makt. Den ena var alltså Ormen ”den uppflammande Herren Sanat
Kumara”, senare guden Apsu, och Tjurguden An. Sedan kom den tredje Guden in i händelsernas centrum. – Denna grupp
kallade sig för Himmelens söner och väktare av rymden. Dessa himmelens söner gifte sig sedan med jordiska kvinnor och
fortplantade sig, så efter en viss tid kunde deras söner föröka sig. På detta sätt fick man ett nytt folkslag från Federation
Plejaderna. Folkslaget kallades för Nepfilim. Nepfilim var de äldsta halvt gudomliga väsendena. De var oerhört stora människor
(jättar)) med övernaturliga fysiska och andliga krafter, dvs på en mycket högre kunskapsnivå. (Enligt vissa källor var
översättningen från grekiska felaktig när det gäller namnet Nefilim, förmodligen fanns inga motsvarande ord att använda och
därför tillämpades ordet ”jättar”. Troligen var dessa längre till kroppsuppbyggnaden än vi och därför kallades de för jättar.) – De
omnämns även i Bibeln och Talmud samt i Enocks bok.
Låt mig titta lite närmare på dessa jättar. Livet fortsatte och folket förökade sig. Enoch kapitel VII, 2-7: ”Och då änglarna,
himmelens söner, sågo dem, blefvo de intagna af kärlek till dem, sägande sig emellan: kom, låt oss utvälja hustrur åt oss af
menniskors afföda, och låt oss afla barn. Då sade deras anförare, ledare Samyaza till dem: Jag fruktar, att J kanhända ären
oskicklige till utförandet af detta företag.
Och jag allena måste lida för ett så groft brott.” (Vad är det för brott, att gifta sig och avla barn?) Men de svarade honom och
sade: ”Vi svärja alla. Och förbinda oss vid ömsesidiga förbannelser, att vi icke skola ändra vår afsigt, utan verkställa det
tillämnade företaget. Derpå svuro de alla tillsammans, och förbundo sig vid ömsesidiga förbannelser. Deras hela antal var två
hundrade, hvilka nedstego på Ardis, som är spetsen af berget Armon.”
Enoch, kapitel VII, 8-15:
”Detta berg blef derföre kalladt Armon, emedan de hade svurit på det och förbundit sig genom ömsesidiga förbannelser. Dessa
äro namnen på deras hufvudmän: Samyaza, som var deras anförare, ledare, Urakabarameel, Akibeel, Tamiel, Ramuel, Danel,
Aakeel, Sarakuyal, Asael, Armers, Batraal, Anane, Zavebe, Samsavoel, Ertael, Turel, Yomyael, Arazyal. Desse voro anförare
för de två hundrade änglarne, och alla de öfrige voro med dem.
Och de togo sig hustrur, hvar och en väljande för sig, hvilka de började att nalkas, och med hvilka de lefde tillsammans, lärande dem trolldom, besvärjningar och sönderdelandet af rötter och träd. Och qvinnorna blefvo hafvande och framfödde jättar.
Hvilka hvardera hade en kroppshöjd af 450 fot. Dessa uppslöko allt, hvad menniskornas arbete frambragte, till dess det blef
omöjligt att föda dem. Då vände de sig emot menniskorna för att uppsluka dem. Och började att anfalla foglar, fyrfota djur,
krälande djur och fiskar, för att äta deras kött, den ene efter den andre, och för att dricka deras blod.”
Här måste jag avbryta Enochs anteckningar och ställa följande fråga: Dessa tvåhundra män, de så kallade himmelens söner, hade
samma kroppsuppbyggnad och längd som människorna hade på den tiden, utseendemässigt var skillnaden inte heller märklig.
Hur kunde dessa män med kvinnorna avla barn som hade en kroppshöjd av 450 fot vid vuxen ålder (1 fot = 30,48 centimeter
nuförtiden)? De var köttätande och drack djurens blod.
Detta är en biologisk utopi. Folk på Plejaderna har normal kroppslängd, är vegetarianer och har en mycket hög kunskapsnivå, de
är hjälpsamma och vänliga. Här är det något som inte stämmer. Dessa män som kallades för himmelens söner bar inte gener
som skulle ha medverkat till jättar vid avlandet av barn. Vid sidan om dessa män, i det fördolda, fanns varelser som var mycket
längre än normalt. För många år sen läste jag en UFO-bok, i vilken förekom en grupp från rymden som var smala och mycket
långa, storväxta. De hade vita dräkter och på bröstet hade de en Drake som symbol. En sak är klar och tydlig: dessa tvåhundra
män, himmelens söner och väktare kunde inte avla dessa vilddjur som kallades för jättar, Nefilim, på den tiden. - Då vände de
sig emot människorna för att uppsluka dem. Då straffade jorden de orättfärdiga. Kapitel VIII, 1-9: ”I öfrigt lärde Azazyel
menniskorna att göra svärd, knifvar, sköldar, tillverkningen af speglar, och konsten att göra armband och prydnader,
bruket af smink, ögonbrynens förskönande, bruket af stenar af alla dyrbara och utvalda slag och af alla slags färger, så
att verlden blef förändrad.” – Detta är kultur och kunskap, men inte brott.

”Ogudaktigheten tillvexte, afguderiet mångfaldigades, och de öfverträdde och förderfvade alla deras vägar.
Amazarak underviste alla trollkarlar och rotdelare. Armers lärde trolldomens upplösning. Barkayal underviste dem,
som gåfvo akt på stjernorna. Akibel underviste om tecknen. Tamiel underviste i Astronomien. Och Asaradel
underrättade dem om månans rörelse. men menniskorna, som blifvit förstörda, ropade och deras röst räckte till
himlen. ”
-Dessa män undervisade människorna bl.a. i konst, kultur, hälsa, läkekonst, astronomi osv som ovan. Det har
ingenting med brotten att göra. De så kallade jättarna dödade folket på denna planet hänsynslöst. Dessa väktare,
himmelens söner hade ingenting med dessa djuriska jättar att göra. Dessa 200 män blandades ihop med Nefilims
jättar, storväxta folkslag.
IX Kap 1-14. ”Då skådade Michael och Gabriel, Raphael, Suryal och Uriel ned från himmelen och fingo se den mängd af
blod, som blifvit utgjuten på jorden, och all den orättvisa, som blifvit begången på den, och sade den ene till den andre: det är
rösten af deras rop. Jorden, beröfvad sina barn, har äfven ropat vid himmelens port. Och nu beklaga sig menniskorna själar
för eder, J himmelens ende helige, sägande: skaffa oss rättvisa från den Aldrahögste. Då sade de till deras Herre och Konung:
Du är Herrars Herre, Gudars Gud, Konungars Konung. Din helighets thron varar ifrån evighet till evighet, och från evighet
till evighet är ditt namn helgadt och förherrligadt. Du är välsignad och förherrligad. Du har gjort all ting, du äger makt öfver
all ting; och all ting äro öppne och uppenbare för dig. Du ser all ting, och ingen tin kan blifva doldt för dig. Du har sett, hvad
Azazyel har gjort, huru han har lärt dem hvarje slags synd på jorden och upptäckt för verlden alla de hemliga ting, som göras
i himlarn
Samyaza, åt hvilken du gifvit befälet öfver dem, hvilka äro i förbund med honom, har äfven lärt dem trolldom. De hafva tillsammans begifvit sig till menniskornas döttrar, hafva beblandat sig med dem, och blifvit besmittade. Och hafva gjort dem
bekanta med brott. Qvinnorna hafva äfvenledes framfödt jättar. Sålunda har hela jorden blifvit uppfylld med blod och med
synd. Och nu se, de dödas själar ropa. Och beklaga sig vid sjelfva himmelens port Deras jemmerrop uppstiga, och ej heller
kunna de undfly den orättfärdighet, som begås på jorden. Du vet all ting, förr än det sker. Du känner dessa händelser, och
hvad de hafva gjort; men du säger det icke för oss. Hvad böra vi göra dem, för dessa händelsers skull?”
Kapitel X, 1-29: ”Då talte den Aldrahögste, den store och ende Helige. Och skickade Arsayalalyur till Lamechs son.
Sägande: Säg till honom i mitt namn: dölj dig! Derefter underrätta honom om den verldens förstörelse, som snart skall
inträffa; ty hela jorden skall förgås; en syndaflods vatten skall strömma öfver hela jorden, och allt lefvande, som finnes på
den, skall omkomma. Och lär honom nu, huru han skall undkomma, och huru hans säd skall qvarblifva på hela jorden.
Återigen sade Herren till Raphael: bind Azayel till händer och fötter; kasta honom i mörkret, öppna den ödemark, som är i
Dudael, och kasta honom dit. Kasta på honom rullande skarpa stenar, och betäck honom med mörker. Der skall han förblifva
i evighet; betäck hans ansigte, att han ej må få se ljuset. Och på den stora domens dag låt honom kastas i elden. Upplifva
jorden, som änglarne hafva förderfvat, och förkunna lif åt den, att jag skall åter upplifva den. Icke skola alla menniskornas
söner förgås genom de dolda konster, som vaktarne nyttjat till att förstöra och hvari de hafva undervisat sin afföda.
Hela jorden har blifvit förderfvad genom verkningarne af Azazyels lära. Tillskrif honom derföre hela brottet. Åt Gabriel sade
Herren äfven: Gå till de bedragne, de ogudaktige och till änglarnes oäkta barn, och förgör dessa barn, väktarnes afföda. Haf
dem fram och uppreta dem den ene emot den andre. Låt dem förgås genom ömsesidigt mördande; ty dagarnes längd skall
icke blifva deras. De skola alla bönfalla hos dig; men deras fäder skola ej få sina önskningar uppfyllda i afseende på dem; ty
de skola hoppas ett evigt lif och att hvardera af dem må lefva i femhundrade år.
Till Michael sade likaledes Herren: Gå och förkunna för Samyaza hans brott och för de öfrige, som äro med honom, hvilka
hafva haft umgänge med qvinnor, för att blifva besmittade med all deras orenhet. Och då alla deras söner skola blifva slagne,
och de få se sina älskade förgås, bind dem då för sjuttio slägten ned under jorden till domens och förstörelsens dag, till dess
domen, hvars verkan skall räcka i evighet, blifver fullbordad. å skola de blifva bortförda i eldens och plågornas djupaste
afgrunder, och de skola instängas i fängelse för evighet. Genast efter detta skall han tillika med dem brinna och förgås. De
skola vara inneslutna, tilldess många slägter förgåtts.
Förstör alla själar, som äro begifna på otukt, och all väktarnes afföda; de hafva rymt regerat öfver menniskoslägtet. Låt hvarje
förtryckare utplånas af jordens yta. Låt alla onda verk förstöras. Låt rättfärdighetens och redlighetens planta synas och dess
frukt blifva en välsignelse. Rättfärdigheten och redligheten skola för evigt planteras med fröjd.
Och då skola alla de heliga gifva tacksägelser och lefva, till dess de hafva aflat ett tusende barn, under det hela deras ungdomstid och deras Sabbater skola uppfyllas med frid. I dessa dagar skall jorden blifva odlad i rättfärdighet. Den skall
öfverallt bli planterad med träd och uppfylld med välsignelse; hvarje glädjens träd skall planteras derpå. På den skall
vinträdet planteras; och det vinträd, som derpå planteras, skall bära frukter till öfverflöd; hvarje frö som sås derpå skall för ett
mått frambringa ett tusende, och ett mått oliver skall frambringa tio prässar olja. Rensa jorden från allt förtryck, all orättvisa,
alla brott och ogudaktighet och från all den besmittelse, som är begången på den. Utplåna dem från jorden. Då skola alla
menniskors barn blifva rättfärdiga och alla folkslag skola bevisa mig gudomlig heder och välsigna mig. Alla skola tillbedja
mig. Jorden skall blifva renad från allt förderf, från hvarje brott, från allt straff och från allt lidande; och ej mer skall jag
skicka en syndaflod på den från slägte till slägte i evighet. I dessa dagar skall jag öppna välsignelsens skatter, som äro i
himmelen, på det jag må låta dem nedstiga på jorden och på alla menniskans verk och arbeten. Fred och rättvisa skola”
förbinda sig med menniskornas söner i alla verldens dagar från slägte till slägte.

Kapitel XI saknas. Kapitel XII, 1-7: ”Före alla dessa händelser blef Enoch dold; ej heller visste någon af menniskornas söner,
hvarest han var dold, hvar han hade varit och hvad som hade händt. Han var helt och hållet sysselsatt hos den Ende Helige och
hos väktarne i Hans dagar. Jag, Enoch, välsignade den store Herren och fredens Konung. Och se, väktarne kallade mig Enoch
skrifvaren. Då sade Herren till mig: Enoch, rättfärdighetens skrifvare! gå och säg himmelens väktare, hvilka hafva
öfvergivit den höga skyn och deras heliga evigt varande hemvist, hvilka hafva blifvit besmittade med qvinnor. Och hafva gjort
såsom menniskornas söner göra, derigenom att de taga sig hustrur, och hvilka hafva blifvit högeligen förderfvade på jorden.
Att de på jorden aldrig skola erhålla fred och förlåtelse för synden, ty de skola icke glädja sig åt sin afföda; de skola se sina
älskades nederlag, de skola jämra sig öfver sina söners undergång, och de skola i evighet söka, men aldrig erhålla nåd och fred.
Kapitel XIII,1-11: Då gick Enoch åstad och sade till Azaziel: du skall icke erhålla fred; en stor dom har gått öfver dig. Han
skall binda dig. Ej heller skall tröst, nåd och bön beviljas dig, i anseende till det förtryck, som du har lärt. Och i anseende till
hvarje hädisk, tyrannisk och syndig gerning, hvari du undervisat menniskornas barn.
Derefter skilde jag mig från honom och talte till dem alla gemensamt. Och de blefvo alla förskräckta och darrade. Bönfallade,
att jag skulle skrifva en böneskrift för dem, att de skulle erhålla förlåtelse, och att jag skulle låta deras bönskrift komma inför
himmelens Gud; emedan de icke sjelfva ända ifrån den tiden inlemna den till honom, ej heller upplyfta sina ögon till
himmelen, i anseende till den förhateliga öfverträdelse, för hvilken de blifvit dömde. Då skref jag en skrift och förbön för deras själar, att de måtte få förlåtelse och samvetsfred för allt, hvad de hade gjort, och jag framförde deras ärende. idare fortsatte
jag min väg öfver Danbaddans vatten, hvilket är till höger, vester om Armon, läsande deras böneskrift, till dess jag föll i sömn.
Och se, en dröm förekom mig, och en uppenbarelse gafs mig. Jag föll ned och såg en syn af straff, som jag skulle berätta för
Himmelens söner och näpsa dem. Då jag vaknade, gick jag till dem. Alla hade kommit tillsammans och stodo gråtande med
höljda ansigten i Oubelseyael, hvilket är beläget i mellan Libanon och Seneser. Jag berättade i deras närvaro alla de syner jag
haft, och min dröm. Och började yttra dessa rättfärdighetens ord, bestraffande himmelens väktare.”
Kapitel XIV,1- 25: ”Detta är boken af rättfärdighetens ord, af väktarnes bestraffning, hvilken tillhörer verlden, i följd af det
som Han, hvilken är helig och stor, befallde i synen. Jag märkte i min dröm, att jag nu talte med en tunga af kött och med min
andedrägt, hvilka den Ende Mäktige har gifvit i menniskornas munn, på det de dermed må tala. Och förstå med hjertat. Såsom
han har skapat och gifvit åt menniskorna förmågan att fatta förståndets ord, så har han skapat och gifvit mig förmåga att straffa
väktarne, himmelens afföda. Jag har skrifvit eder böneskrift, och i min uppenbarelse har det blifvit visadt mig, att allt, hvad J
begären, skall ej blifva eder beviljadt, så länge verlden står. Domen har gått öfver eder. Eder begäran skall icke beviljas eder.
Allt ifrån denna stund skolen J aldrig uppstiga i himmelen; Han har sagt, att Han skall binda eder på jorden, så länge verlden
står. Men innan detta sker, skolen J få se edra älskade söners undergång; J skolen icke få äga dem, utan de skola i eder åsyn
falla för svärd.
Ej heller skolen J bönfalla för dem eller för eder sjelfva. Men J skolen gråta och bönfalla i tysthet. Dessa äro orden af boken,
som jag skref. Se, i denna uppenbarelse lockade moln och töcken mig; irrande stjernor och ljungande blixtar drefvo och tryckte
mig framåt, under det vindarne i min uppenbarelse biträdde min flykt och påskyndade min resa. De upplyfte mig högt upp till
himmelen; jag framfor, till dess jag anlände till en mur, byggd med stenar af kristall; en fladdrande låga omgaf den, hvilken
började injaga förskräckelse hos mig. I denna fladdrande låga ingick jag. Och drogs nära intill en rymlig boning, äfven
uppbygd med stenar af kristall. Dess väggar så väl som dess golf voro bildade af kristall-stenar, och grundvalen var kristall.
Dess tak hade utseendet af irrande stjernor och ljungeldens blixtar; och ibland dem voro Cheruber af eld i en stormande sky. En
låga brann rundt omkring dess väggar, och dess portal flammade af eld. Då jag inkom i denna boning, var den het såsom eld
och kall såsom is. Intet spår af glädje eller lif fanns der. Förskräckelsen öfverväldigade mig, och en förfärlig skakning betog
mig. Häftigt skakade och darrande föll jag på mitt ansigte. I synen såg jag. Och se, der var en annan boning, rymligare än den
förra, uppbyggd i midten af den fladdrande lågan, och hvarje ingång stod öppen för mig. Så förträfflig var den till alla delar
i herrlighet, prakt och storlek, att det är omöjligt beskrifva för er, hvarken glansen eller vidden deraf. Dess golf var i låga;
ofvan voro ljungeldar och irrande stjernor, medan dess tak framställde en flammade eld. Uppmärksamt betraktade jag den
och såg, att den innehöll en upphöjd thron. Hvilkens utseende liknade frost, medan dess omkrets föreställde den lysande solens klot, och den var rösten af Cherubim. Nedanföre denna mäktiga thron utgongo strömmar af lågande eld. Att se derpå var
omöjligt. Den Ende Store i herrlighet satt derpå. Hvars klädnad sken klarare än solen och hvitare än snö. Ingen ängel var i
stånd att uthärda åsynen af Honom, den Herrlige och Strålande. Ej heller kunde någon dödlig skåda Honom. Äfven en eld af
stor vidd utsträckte sig framför Honom, så att ingen af dem, som Honom omgåfvo, var i stånd att nalkas Honom ibland de
myriaders myriader, som framför Honom voro. Han hade intet behof af någon helig rådplägning; men de helige som stodo när
Honom, aflägsnade sig likväl icke från Honom hvarken natt eller dag, ej heller blefvo de förda ifrån Honom. Jag fördes äfven
närmare med en slöja för mitt ansigte och darrande. Då kallade Herren mig med sin egen mun sägande: Nalkas hit Enoch på
mitt eget ord. Och han uppreste mig, låtande mig komma nära ända till ingången. Mitt öga var fästadt vid golvet.”
Kapitel XV, 1-10: ”Då vände Han sig till mig, talte och sade: hör och blif icke förskräckt, du rättfärdige Enoch,
rättrådighetens skrifvare; nalkas hit och hör min röst. Gå och säg till himmelens väktare, hvilka hafva sänt dig, att bedja för
sig: J borden bedja för menniskorna, och icke menniskorna för eder. Hvarföre hafven J öfvergifvit den höga och heliga
himmelen, hvilken varar i evighet, och beblandat eder med qvinnor; hafven befläckat eder med menniskornas döttrar, hafven
tagit eder hustrur, hafven gjort lika som jordens barn och hafven aflat en ogudaktig afkomma J som ären andeliga väsen, heliga
och ägande ett lif, som är evigt, hafven besmittat eder med qvinnor; hafven aflat med köttsligt blod, hafven haft lystnad till
menskligt blod och hafven gjort såsom de göra, hvilka äro af kött och blod.

Desse dö likväl och förgås. Derföre hafven J gifvit dem hustrur, att de skulle bo tillsammans med dem, att de skulle föda söner
och att detta skulle verkställas på jorden. Men J hafven från begynnelsen varit andeliga väsenden, ägande ett lif, som är evigt
och ej någonsin underkastadt döden. Derföre har jag ej skapat några makar åt eder, emedan J, såsom andeliga väsenden,
hafven eder boning i himmelen.
Nu skola de jättar, som blifvit födda af anda och kött på jorden, kallas onda andar, och på jorden skall deras boning vara. Onda
andar skola utgå af deras kött, emedan de voro skapade ofvanefter, från de helige väktarne var deras början och deras första
upprinnelse. Onda andar skola de bli på jorden, och den ogudaktiges andar skola de kallas. Himmelens andar skola hafva sin
boning i himmelen; men på jorden skola de jordiska andarne bo, emedan de äro födde på jorden.
Jättarnes andar skola likna molnen, hvilka skola förtrycka, förderfva, kullstörta, strida och väcka oro på jorden. De skola
förorsaka veklagan, ingen föda skola de förtära; och de skola blifva törstiga; de skola döljas och skola icke resa sig upp emot
menniskornas söner och emot qvinnorna; ty de gingo ut under nederlagets och förödelsens dagar.” XVI Kap. 1- 5. ”Vid
Jättarnes död, hvar helst deras andar blifvit skilda från sina kroppar, låt det som är kötsligt hos dem förgås före domen. Sålunda
skola de förgås intill dagen af den stora verldens stora undergång. Undergång skall drabba väktarne och de ogudaktige. Och
säg nu de väktare, som hafva sändt dig att bedja för sig, hvilka i begynnelsen voro i himmelen: I Himmelen hafven J
varit, dolda ting hafva likväl icke blifvit uppenbarade för eder; dock hafven J kännt en förderflig hemlighet. Och denna
hafven J berättat för qvinnorna i edra hjärtans hårdhet, och genom denna hemlighet hafva qvinnor och menniskoslägtet
mångdubblat det onda på jorden. Säg till dem: aldrig skolen J derföre erhålla fred.”
Kapitel (XX*), XVII, 1-7: ”Desse äro namnen på de änglarne, som vaktade: Uriel, en af de helige änglar, som styrer öfver
klagan och förskräckelse. Raphael, en af de helige änglar, som styrer öfver menniskornas andar. Raguel, en af de helige änglar,
som belägger verlden och de lysande kropparne med straff. Michael, en af de heliga änglar, som styrer öfver menskliga kraften
och befaller folkslagen. Sarakiel, en af de helige änglar, hvilken styrer öfver de menniskorns barns andar, som synda. Gabriel,
en af de helige änglar, som styrer öfver Ikisat öfver Paradiset och öfver Cherubim.”
Kapitel XVII, section IV, 1-6; “De upphöjde mig på en viss plats, hvarest det syntes vara en brinnande eld; och då de
behagade, antogo de menniskoskapnad. De förde mig till ett högt ställe, till ett berg, hvars spets räckte upp till himmelen.
Och jag såg förvaringsrummen för ljuset och åskan vid ställets yttersta ändar, hvarest det var djupast. Der var en båge
af eld, och pilar i deras koger, ett svärd af eld, och alla slags ljungeldar. Derpå upplyfte de mig till en brusande ström och till
en eld i vester, hvilken emottog hela Solens nedgång. Jag kom till en flod af eld, hvilken flöt likasom vatten och utgöt sig i den
stora sjön vester ut. Jag såg hvarje stor flod, till dess jag anlände til det stora mörkret. Jag gick dit, hvarthän allt af kött skall
flytta; och jag såg bedröfvelsens berg, hvilka förorsaka vintren, och det ställe, hvarifrån vattnet utgjuter sig i hvarje afgrund. Jag
såg äfven mynningarne af alla floder i verlden och mynningarne af djupet.”
Kapitel XVIII, 1-16: ”Jag öfversåg sedan förvaringsrummen för alla vindar, bemärkande, att de bidraga att pryda hela skapelsen
och att bevara jordens grundval. Jag öfversåg den sten, hvilken stödjer hörnen af jorden. Jag såg äfven de fyra vindarne, som
upprätthålla jorden och himmelens firmament. Jag såg vindarne uppfylla den upphöjda skyn. Uppstigande i midten af himmelen
och af jorden och utgörande himmelens pelare. Jag såg vindarne, som drifva molnen, hvilka förorsaka, att solens och alla
stjernors klot gå ned; och öfver jorden såg jag de vindar, hvilka stödja molnen. Jag såg änglarnes väg. Jag såg vid jordens ända
himmelens fäste deröfver. Sedan gick jag vidare söder ut.
Hvarest brunno både dag och natt sex berg, skapade af herrliga stenar; tre österut och tre söderut. De som voro österut, voro af
en mångfärgad stenart, och ett af dem var af perlor, ett annat af spetsglans (antimonium). De söderut belägne voro af en röd sten.
Det medlersta räckte till himmelen såsom Guds thron, en thron sammansatt af alabaster, hvars spets var af saphir. Jag såg äfven
en lågande eld sväfva öfver alla bergen.
Och jag såg der på andra sidan ett ställe af ansenlig vidd, hvarest vattnen samlades. Likaledes såg jag jordiska källor
djupt in i himmelens eldstoder. Och i himmelens stoder såg jag eldar, hvilka utflöto utan tal, men hvarken i höjde eller i
djupet. Äfven märkte jag öfver dessa källor ett ställe, som hvarken hade himmelens fäste öfver sig, eller den fasta
marken under sig, ej heller fanns vatten der öfver, eller någonting lefvande, utan stället var öde. Och der såg jag sju
stjernor liknande stora lågande berg, och liknande andar, som bönföllo hos mig.
Då sade ängelen: ”Detta ställe skall intill himmelens och jordens slut blifva fängelse för stjernorna och för himmelens här. De
stjernor, hvilka rulla öfver elden, äro sådana som öfverträdt Guds befallning, förr än deras tid kom; ty de kommo icke på deras
rätta tid.” Derföre blef Han förtörnad på dem och inneslöt dem, intill tiden för fullbordan af deras brott i det dolda året.
Kapitel XIX, 1-3: Då sade Uriel: ”Här hafva de änglar, hvilka bodde tillsammans med qvinnorna, utnämnt sina anförare. Och
som de voro till useende talrika, gjorde de menniskorna ogudaktiga och kommo dem att gå vilse, så att de offrade åt djeflar
liksom åt gudar. Ty på den stora dagen skall det blifva en dom, hvarigenom de skola dömas, till dess de förgåtts, och deras
hustrur skola äfven blifva dömde, hvilka utan motstånd förvillade sig med himmelens änglar. Och jag, Enoch, jag ensam såg
bilden af all tings slut. Aldrig skall någon mensklig varelse se det, såsom jag såg det.” Kapitel XX, se ovan. Kapitel XXI, 16: ”Derpå gjorde jag en omgång till ett ställe, hvarest ingen ting var fullbordadt. Och der såg jag hvarken det förskräckliga
verket af en upphöjd himmel eller af en grundlagd jord, utan ett ödsligt ställe, beredt och förfärande.

Der såg jag äfven sju af himmelens stjernor instängda tillsammans, liknande stora berg och en lågande eld. Jag ropade: för hvad
slags brott hafva desse blifvit instängde, och hvarföre hafva de blifvit bortförde till detta ställe? Då svarade Uriel, en af de helige
änglar, som var med mig, och som ledsagade mig: Enoch! hvarföre frågar du? hvarföre öfverlägger du med dig sjelf och forskar
oroligt? Dessa äro de stjernor, hvilka hafva öfverträdt den aldrahögsta Gudens befallning, och äro här inneslutne, tilldess det
oändliga antalet af deras brotts dagar blifver fullbordadt.
Derifrån gick jag sedermera till ett annat förfärligt ställe. Hvarest jag såg verkan af en stor glimmande eld, hvilken var delad
mitt i tu. Stoder af eld sträfvade tillsamman till afgrundens slut, och djupt var deras nedstigande; men hvarken måttet eller
storleken var jag i stånd att upptäcka. Ej heller kunde jag märka dess ursprung. Då ropade jag: Huru förskräckligt är ej detta
ställe, och huru svårt att utforska! Uriel, en af de heliga änglar, som voro med mig, svarade och sade: Enoch, hvarföre är du
orolig och förskräckt vid detta rysliga ställe; vid åsynen af detta ställe för lidandet? Detta, sade han, är änglarnes fängelse, och
här skola de hållas för evigt.”
Kapitel XXII, sektion v, 1- 15: Derifrån begaf jag mig till ett annat ställe, hvarest jag såg vesterut ett stort och högt berg, en stark
klippa och fyra angenäma ställen. Inuti var det djupt, rymligt och ganska jemnt; så jemnt som om en vält hade rullat deröfver.
Det var både djupt och mörkt att beskåda. Då svarade Raphael, en af de heliga änglar, som voro med mig: dessa äro de
angenäma ställen, på hvilka de dödas andar och själar skola samlas; för dem blefvo de skapade, och här skola samlas alla själar
af menniskors barn. Dessa ställen, på hvilka de vistas, skola de bibehålla till domedagen och intill deras förelagda tid. Deras
förelagda tid skall bli lång, äfven intill den stora domen. Och jag såg andar af de menniskornas barn, som voro döda, och deras
röster räckte till himmelen, då de klagade. Då frågade jag Raphael, en af änglarne, som voro med mig, och sade: Hvilkens ande
är det, hvars röst räcker till himmelen och anklagar? Han svarade, sägande: Detta är anden af Abel, som blef slagen af sin broder
Cain och som skall anklaga brodren, tilldess hans säd blir utplånad från jordens yta. Till dess hans säd försvinner från
menniskoslägtet. Vid den tiden frågade jag derföre rörande honom och rörande den allmänna domen, sägande: Hvarföre är den
ene skild från den andre? Han svarade: tre skillnader hafva blifvit gjorde imellan de dödas andar, och sålunda hafva de
rättfärdigas andar blifvit åtskilda.
Nemligen genom ett svalg, genom vatten och genom ljus der ofvan. Och på samma sätt blifva likaledes syndare åtskilde, då de
dö och blifva begrafne i jorden, då domen icke hinner dem under deras lifstid. Här blifva deras själar åtskilda. Utomdess är deras
lidande öfvermåttan stort intill stunden för den stora domen, straffet och plågan för dem, hvilka äro evigt fördömda och hvilkas
själar blifva straffade och inspärrade der för evigt. Och sålunda har det varit ifrån verldens begynnelse. Sålunda har en skillnad
ägt rum imellan själar af dem, som ropa veklagan, och af dem, som vänta på sin förstörelse, föratt nedgöra dem på syndares dag.
Ett förvaringsrum af detta slag har blifvit skapadt för själar af orättfärdiga menniskor och af syndare; af dem som hafva
fullbordat brott och sällat sig tillsammans med de ogudaktiga, hvilka de likna. Deras själar skola icke blifva tillintetgjorda på
domens dag, ej heller skola de uppstiga från detta ställe. Då välsignade jag Gud.” (Välsignelse=respekt).
Kapitel XXIII, 1-5: ”Derifrån gick jag till ett annat ställe vesterut, intill yttersta ändarne af jorden. Hvarest jag såg en lågande
och oupphörligt framströmmande eld, hvilken hvarken dag eller natt afbröt sitt lopp, utan fortfor beständigt på samma sätt. Jag
frågade, sägande: hvad är detta, som aldrig upphörer? Då svarade Raguel, en af de helige änglar, som voro med mig, Och sade:
Denna lågande eld, som du ser strömma vesterut, kommer från alla himmelens lysande kroppar.”
Kapitel XXIV, 1-11: ”Jag gick derifrån till ett annat ställe, och såg ett berg af eld, som flammade natt och dag. Jag
nalkades detsamma, och blef varse sju lysande berg, hvilka alla voro skilda från hvarandra. Deras stenar voro glänsande
och sköna. Allt var präktigt och lysande att se, och skön var deras yta. Tre berg voro österut; befästade derigenom, att de
voro ställde det ena på det andra. Och tre voro söderut, befästade på ett lika sätt. Der voro likaledes djupa dalar, hvilka
icke kommo hvarandra nära, och det sjunde berget var i midten af dem. Slutligen liknade de alla sätet af en thron, och
välluktande träd omgåfvo dem.
Ibland dessa var ett träd af en oupphörlig lukt; och af alla som voro i Eden fanns ej något träd, som luktade såsom detta. Dess
löf, dess blommor och dess bark vissnade aldrig, och dess frukt var skön. Dess frukt liknade palmens klase. Jag ropade: Se, detta
träd är praktfullt till utseendet, skönt till sina löf, och åsynen af dess frukt är angenäm för ögat. Då svarade Michael, en af de
heliga och herrliga änglar, som voro med mig, och en, som styrde öfver dem. Och sade: Enoch, hvarföre frågar du rörande lukten
af detta träd? Hvarföre forskar du att veta det? Då svarade jag, Enoch, honom och sade: Rörande hvarje ting önskar jag att blifva
undervisad, men i synnerhet rörande detta träd. Han svarade mig sägande: det berg, som du ser, hvars utsträckta spets
liknar Herrens säte, skall blifva det säte, hvarpå den helige och store herrlighetens Herre, den evigt varande Konungen
skall sitta, då Han skall komma och nedstiga, för att besöka jorden med godhet.
Och detta träd med en angenäm lukt skall icke en enda med köttslig lukt äga makt att röra, intill stunden för den stora
domen. Då alla skola straffas och förgöras för evigt, skall detta tillhöra den rättfärdige och ödmjuke. Frukten af detta
träd skall gifvas åt de utvalda. Ty norr ut skall lifvet planteras på det heliga stället emot den evigtvarande Konungens
boning. Då skola de högeligen glädja sig och fröjdas i den Ende Helige. Den söta lukten skall intränga i deras ben, och de
skola lefva ett långt lif på jorden, såsom deras förfäder hafva lefvat. Ej heller skola i deras dagar sorg, bekymmer, oro
och straff förfölja dem.
Och jag välsignade herrlighetens herre, den evigt varande Konungen, för det Han tillredt detta träd för de heliga, skapat det och
förklarat, att han skulle gifva det åt dem.”

Kapitel XXV, 1-3: ”Derifrån begaf jag mig till midten af jorden, och såg ett lyckligt och fruktbart ställe, innehållande grenar,
som oupphörligen utvuxo från de träd, som voro planterade derpå. Der såg jag ett heligt berg, och nedunder detsamma på östra
sidan ett vatten, som flöt söder ut. Jag såg äfven på östra sidan ett annat berg, lika så högt som detta, och imellan dem voro der
djupa, men icke breda dalar. Vattnet rann emot berget på vestra sidan om detta, och der nedanföre var äfvenledes ett annat berg.
Der var en dal nedanföre detsamma, men som icke var stor, och i midten af den voro andra torra, djupa dalar emot yttersta
gränserna af de tre. Alla dessa dalar, hvilka voro djupa, men icke stora, bestodo af en stark klippa, samt ett träd, som var
planteradt i dem. Och jag förundrade mig öfver klippan och dalarne, varande högeligen förvånad.”
Kapitel XXVI, 1-4: ”Då sade jag: hvad betyder detta välsignade land, alla dessa höga träd, och den förbannade dalen imellan
dem? Då svarade Uriel, en af de Helige änglar, som voro med mig. Denna är de evigt fördömdas förbannade dal. Här skola
samlas alla, som med sina munnar yttra oanständigt tal emot Gud och tala bittert om Hans ära. Här skola de samlas, här skall
deras vistelseort blifva. På de yttersta dagarna skall ett exempel af domen verkställas på dem i rättfärdighet inför de heliga,
emedan de, som hafva erhållit nåd, skola för evigt i alla sina dagar välsigna Gud den evigt varande Konungen. Och i domens
stund skola de välsigna Honom för Hans nåd, emedan han har utdelat den till dem. Då välsignade jag Gud, ställande till Honom
sjelf mitt tal, och talande om Hans storhet, såsom tillbörligt var.”
Kapitel XXVII, 1-3: ”Derifrån begaf jag mig öster ut till midten af berget i öknen, hvars jemna yta jag allenast blef varse. Den
var full af träd af det omtalta fröet, och vatten rann hastigt nedföre detsamma. Der syntes ett vattenfall, sammansatt likasom af
många vattenfall både vesterut och österut. På ena sidan voro träd, på den andra vatten och dagg.” XXVIII Kap. 1-3. ”Då gick
jag till ett annat ställe, från öknen öster ut om det berget, hvilket jag hade nalkats. Der såg jag träd af bestämt värde, i synnerhet
dem, som frambringa välluktande droger, rökelse och Myrrha, och trän olika hvarandra. Och öfver detsamma bortom dem höjde
sig det östra berget på icke stort afstånd.”
Kapitel XXIX, 1-3: ”Jag såg likaledes ett annat ställe med dalar af vatten, hvilka aldrig uttorkade. Hvarest jag märkte ett
praktfullt träd, hvilket i lukt liknade Zasakinon. Och emot sidorna af dessa dalar blef jag varse kanelträdet med en söt lukt.
Vidare gick jag österut.” Kapitel XXX, 1-2: ”Då såg jag ett annat berg, bevuxet med träd, hvarifrån vatten flöt likasom Niketro.
Dess namn var Sazira och Kalboneba, och uppå detta berg blef jag varse ett annat berg, hvarpå voro träden Alva. Dessa träd voro
fulla likasom mandelträd och starka, och då de frambragte frukt, öfverträffade densamma all vällukt.”
Kapitel XXXI, 1- 5: ”Efter dessa händelser öfversåg jag ingångarne i norr öfver bergen, och blef varse sju berg uppfyllda med
ren nardus, välluktande träd, kanel och papyrus. Härifrån begaf jag mig öfver spetsarne af dessa berg ett stycke österut, och gick
öfver den Erythræiska sjön, och då jag hade kommit långt på andra sidan om den, gick jag jemte ängeln Zatheel och anlände till
rättfärdighetens trädgård. I denna trädgård så jag ibland andra träd några, som voro talrika och stora, och hvilka blomstrade der.
Deras vällukt var angenäm och kraftig, och deras utseende var både omskiftande och präktigt. Kunskapens träd var äfven der,
af hvilket, om någon åt, han blef begåfvad med stor vishet. Det var likt ett slag af Tamarind-trädet, bärande frukt som liknade
vindrufvor, oändligt skön, och dess vällukt spridde sig på ett ansenligt afstånd. Jag ropade: huru skönt är icke detta träd, och
huru angenämt är icke dess utseende! Då svarade den heliga Raphael, en ängel, som var med mig, och sade: Detta är
kunskapens träd, af hvilket din stamfader och din stammoder, som blef enka, åto, hvilka voro före dig, och hvilka, då de erhållit
kunskapen, fått öppna ögon och sett sig vara nakna, blefvo drifna ur trädgården.”
Kapitel XXXII, 1-4: ”Derifrån gick jag till yttersta gränserna af jorden, hvarest jag såg stora djur, olika hvarandra, och foglar,
skiljaktiga till utseende och skapnad samt begåfvade med läten af olika ljud. Öster om dessa djur märkte jag yttersta gränserna
af jorden, hvarest himmelen upphörde. Himmelens portar stodo öppna, och jag såg de himmelska stjernorna komma ut. Jag
räknade dem, då de framkommo genom porten, och uppskref dem alla, så fort de kommo ut, den ena efter den andra, enligt deras
antal. Jag uppskref jemväl deras namn, deras tid och deras omlopp, såsom ängeln Uriel, hvilken var med mig, utvisade dem för
mig. Han visade dem alla för mig, och uppskref en berättelse om dem. Han uppskref äfven för mig deras namn, deras ordning
och deras verkningar.” (sid 88-89)
Innan jag fortsätter förklara ovanstående texter vill jag tillägga att den jord eller planet som Enoch berättar om inte är vår jord.
Denna finns i ett annat solsystem som på den tiden kallades för Ans solsystem kring en neutronstjärna som var mycket känd här
på jorden på den tiden. Planeten eller jorden kallades för Nibiru.
Allra först i Enochs bok framkommer att Enoch var Lemeks son, dvs Lemek var Enochs biologiske fader. I Bibeln Genesis) står
att Enoch var Lemeks farfar. Jag återkommer senare till detta tema.

Fragment av Enochs bok.
Betydande delar av den har återfunnits i Döda Havsrullarna

Enoch
Av Enoch bok framkommer mycket tydligt att
på den tiden, under hans livstid, hände
någonting märkligt på denna planet. Då
verkade Enki och Enlil som gudar i denna
värld och bl.a. Inanna hade ganska stort
inflytande på Enki och Enlil. Hennes största
fiende, lejonet Marduk, levde då inte längre.
För dem var kunskap viktigast. Frågan är hur
de delade sin kunskap med folket.
På den tiden fick jorden besökare från rymden,
änglar, utomjordingar.
Deras antal var tvåhundra och de nedsteg på Ardis, som är spetsen av berget Armon. Där började de samla sig och planera
verksamheten. Namnen på deras huvudmän: Samyaza, som var deras anförare, Urakabarameel, Akibeel, Tamiel, Ramuel, Danel,
Aakeel, Sarakuyal, Asael, Armers, Batraal, Anane, Zavebe, Samsavoel, Ertael, Turel, Yomyael och Arazyal.
Dessa var anförare för de tvåhundra änglarna/utomjordingarna. Dessa män ingick så småningom äktenskap med jordiska kvinnor
och bildade familjer på berget Armon. De förökade sig. Dessa män var småväxta, precis som de jordiska kvinnorna. De var
mycket duktiga, hjälpsamma, befann sig på en högre kunskapsnivå och började lära folket genom Azazyels/Azazel lära.
Folkslaget kallades för Himlens söner, se sidorna 3-4 ovan.
Plötsligen dök jättar (långväxta utomjordingar) upp. Dessa jättar var köttätare, djurätare och började slakta folk, de förstörde allt
och införde ett skräckvälde. De drack blod, stred mot människor och mänsklighet och tillhörde folkslaget Nefilim. De var
ondskans söner. Deras ledare hette Nefilim. Rykten om skräckväldet på jorden nådde slutligen guden AN/Allrahögste. Guden
skickade änglarna Michael och Gabriel, Rafael, Suryal och Uriel ned från himmelen. De fick se mängden av blod och förstörelse
på planeten. Anklagelserna riktades mot dessa tvåhundra änglar, väktare och deras ledare Samyaza och Azazel. Därefter fick
Guden/Allrahögste anklagelser från jorden och skickade sin budbärare Arsayalalyur till Lameks son Enoch, rättfärdighetens
skrivare. Han fick uppdraget i det fördolda att söka upp dessa 200 änglar med deras ledare Samyaza och Azazel och deras
familjer på berget Armon och överlämna Guds/Allrahögstes budskap till det nya folket där. De tog emot budskapet angående
brotten, bl.a. spridning av kunskap som ovan. De blev förskräckta och förvånande över budskapet och lämnade över en böneskrift,
bönföll Enoch att överlämna den till himmelens Gud An (i överklagandet skrev de, vad jag förstår, att de inte hade någonting med
de så kallade jättarna och deras barbariska brott att göra, och att kunskapen som de spred bland människor låg i tiden).
Sedermera träffade Enoch i sömnen denne himmelske Guden An, överlämnade överklagandet från himmelens söner, väktarna och
tog emot ett yttrande ifrån dem. - Men denne Gud svarade att himmelens väktares vilja inte blir godkänd så länge världen står.
Han upprepade de brott som begåtts, framförallt spridningen av kunskap i olika former och kallade det för ogudaktiga ting. Han
nämnde även jättarna som skulle ha skapats av de små himmelens söner. (I Bibeln, Genesis, står ingenstans att himmelens söner
skulle ha avlat dessa brottsliga jättar). Denne Gud Allrahögste nämnde att det finns en dold kunskap, dolda ting (Ödens tavlor)
hos honom i himmelen, som inte blev uppenbarade på jorden. Var himmelens söners kunskap i olika former dolda ting från
Guden? – det största brottet var att de gifte sig med jordiska kvinnor och bildade familjer, himmelens söner har alltså slagit rot på
denna planet. - Han nämnde den stora domen och att utrota jorden genom syndaflod. Han bad Enoch att framföra allt detta till
himmelens väktare Guden Azazyels/Azazel. - Det gjorde Enoch också.
Alla hade kommit tillsammans och stodo ”gråtande med höljda ansigten” i Oubelseyael, vilket är beläget i mellan Libanon och
Senese när Enoch meddelade Gudens dom. De var besvikna på den Gud som sitter i himmelen, planeten Nibiru.

Vad jag förstår var tonen lite svagare hos Guden An, efter att Enoch överlämnat klagomålet från himmelens söner till honom.
Hur kunde denna situation uppstå på den tiden? Att dessa småväxta, normala himmelens söner inte kunde avla jättar med
småväxta jordiska kvinnor är ett faktum. Hur kom jättarna in i bilden? Jordens härskare var då gudarna Enki och Enlil samt
Inanna, vilka hade kunskap som vapen. Mest känslig för kunskap i olika former var Inanna, som inte ville att folk i allmänhet
skulle bli starkare med kunskap. Hon kände sig hotad om kunskapsnivån ökar på denna planet. Därför kom hon i kontakt med en
annan grupp från rymden med syftet att till varje pris stoppa Samyaza och Guden Azazels läroplan. Dessa rymdvarelser hade
långa, stora kroppar. De kallades Nefilim och lyckades uppenbarligen stoppa Guden Azazyels/Azazel lära på en högre
kunskapsnivå. Slutligen blev också jättarna dödade. Samyaza dog och dem andra hade möjlighet att lämna jorden och återvända
till hemplaneten Plejaderna, - Jag tror att Guden An, den Allrahögste, visste någonting om Inanna, eftersom Ormen blev
symboliskt placerad i Edens lustgård som en förbjuden frukt en viss tid framöver. – Också Samyazas grupp med Gud Azazel i
spetsen som jobbade för mänskligheten med spridning av kunskap i olika former blev bestraffade. Även denna grupp har stor
makt i vår galax men de använder inte våld och krig.

Tillbaka till Enochs familjeförhållande
I Bibeln står mycket tydligt att Lemeks farfar var Enoch. I Enocks bok, ovan, står lika tydligt att Enoch var son till Lemek. I
Lemekrullen (fragment) står att Enoch levde lång tid, han var gammal när han gick bort, i Bibeln står att han blev upptagen till
himlen som ung. Man kan inte vara farfar och son samtidigt. I Mormons bok står att Nephi mördade juden Laban och tog över
judarnas uppteckningar som även berör just detta avsnitt. Vad som framgår är mycket tydligt: någonting stämmer inte. Den bästa
utgångspunkten är själva boken av Enoch, i vilken han själv skriver att han är son till Lemek, och att själva händelserna
utspelades på Lemeks tid. Lemek levde i 777 år enligt Bibeln. Det mest sannolika är att Lemeks farfar var Jered, det är möjligt
att detta namn Jered som farfar till Lemek också förekommer i judarna ursprungliga uppteckningar. Se länken Arken och den
kosmiska globala floden, sidan 59.
Lemeks son var alltså Enoch och han hade ytterligare ett namn, Utnapisthim (i Lemekrullen förekommer Enoch som Lemeks
farfar men frågan är om översättningen är korrekt, eftersom endast fragment av Lemekerullen är bevarade). Enligt Bibeln levde
Jered i 962 år, ett långt liv, han passar bättre som Lemeks farfar än som Enochs far.
Förutom sitt äktenskap hade Lemek en sambo vid namn Bat-Enosch. Denna kvinna födde en son, en himmelens son som
förmodligen fick namnet Lemek jr. Se länken Arken och den kosmiska globala floden, sidorna 13-14. Denne Lemek jr var en
reinkarnation bl.a. av Samyaza som i sin tur var en reinkarnation bl.a. av Marduk och Kain. Denne Lemek jr mördades senare i
sitt liv och Inanna tog över hans identitet med ett nytt namn, Noa. Så blev Noa Lemeks son enligt Bibeln. Se länken Den
Kosmiska Arkitekturen, klicka vidare till länken En och Tvåplans Familjehus, och klicka vidare till länken Arken. Se vidare
också länken Arken och den globala floden och Arken och den kosmiska globala floden sidorna 1-18, den globala floden.

Lemek och hans son Utnaphistim Enoch/Enok/Hanok
OBS! Boken har ingenting med religion att göra!
Boken är för kunskap/vetenskap på en högre nivå

Låt mig nu fortsätta Enochs vandring hos Guds rike på planeten Nibiru med olika utomjordingar som guider. Han fick syn på
följande: ”De upphöjde mig på en viss plats, hvarest det syntes vara en brinnande eld; och då de behagade, antogo de
menniskoskapnad. De förde mig till ett högt ställe, till ett berg, hvars spets räckte upp till himmelen. Och jag såg
förvaringsrummen för ljuset och åskan vid ställets yttersta ändar, hvarest det var djupast. Der var en båge af eld, och
pilar i deras koger, ett svärd af eld, och alla slags ljungeldar.” – Jag kan jämföra Enochs syn med länken Resan genom det
svarta hålet, sidorna 2-3 där jag skriver om skapandet av en ny mänsklig värld och väntrum för cirka 144 000. Se ovan sidan 6.
”Och jag såg der på andra sidan ett ställe af ansenlig vidd, hvarest vattnen samlades. Likaledes såg jag jordiska källor
djupt in i himmelens eldstoder. - Och i himmelens stoder såg jag eldar, hvilka utflöto utan tal, men hvarken i höjde eller
i djupet. Äfven märkte jag öfver dessa källor ett ställe, som hvarken hade himmelens fäste öfver sig, eller den fasta
marken under sig, ej heller fanns vatten der öfver, eller någonting lefvande, utan stället var öde. Och der såg jag sju
stjernor liknande stora lågande berg, och liknande andar, som bönföllo hos mig.” – Enligt min uppfattning beskriver Enoch
här ett svart hål i galaxens centrum och i dess närhet sju stjärnor. Se sidan 6 ovan och länken Vad händer i ett svart hål?
”Och jag, Enoch, jag ensam såg bilden af all tings slut. Aldrig skall någon mensklig varelse se det, såsom jag såg det.
Derpå gjorde jag en omgång till ett ställe, hvarest ingen ting var fullbordadt. Och der såg jag hvarken det förskräckliga verket af
en upphöjd himmel eller af en grundlagd jord, utan ett ödsligt ställe, beredt och förfärande.” - Denna syn kan jag jämföra med
det syn som jag såg i min dröm som jag beskriver i länken Svarta hålets hemlighet, sidan 3. Där såg jag även slutet. När jag
läser detta av Enoch undrar jag om inte samma syn upprepades för mig, det verkar vara samma syn i slutet. Vår galax består
också av en kärna, inne i kärnan börjar en ny mänsklig värld att skapas medan allt är slut utanför.
”Derifrån gick jag sedermera till ett annat förfärligt ställe. Hvarest jag såg verkan af en stor glimmande eld, hvilken var delad
mitt i tu. Stoder af eld sträfvade tillsamman till afgrundens slut, och djupt var deras nedstigande; men hvarken måttet eller
storleken var jag i stånd att upptäcka. Ej heller kunde jag märka dess ursprung. Då ropade jag: Huru förskräckligt är ej detta
ställe, och huru svårt att utforska! Uriel, en af de heliga änglar, som voro med mig, svarade och sade: Enoch, hvarföre är du
orolig och förskräckt vid detta rysliga ställe; vid åsynen af detta ställe för lidandet? Detta, sade han, är änglarnes fängelse, och
här skola de hållas för evigt.” – Enligt min kunskap beskriver Enoch en neutronstjärna och dess svarta hål, glimmande eld lika
med frekvensläge, symboliskt. Se länkarna Kampen om dödsriket och Vad händer i ett svart hål?
”Jag gick derifrån till ett annat ställe, och såg ett berg af eld, som flammade natt och dag. Jag nalkades detsamma, och
blef varse sju lysande berg, hvilka alla voro skilda från hvarandra. Deras stenar voro glänsande och sköna. Allt var
präktigt och lysande att se, och skön var deras yta. Tre berg voro österut; befästade derigenom, att de voro ställde det
ena på det andra. Och tre voro söderut, befästade på ett lika sätt. Der voro likaledes djupa dalar, hvilka icke kommo
hvarandra nära, och det sjunde berget var i midten af dem. Slutligen liknade de alla sätet af en thron, och välluktande
träd omgåfvo dem.” – Samma sak här, eld och lysande berg symbol för olika frekvenslägen. - I detta avsnitt beskriver Enoch
sju världar på olika frekvenslägen i form av sju lysande berg som är skilda från varandra på ett symboliskt sätt. Tre berg österut
är symbol för tre världar av vanlig materia, tre berg söderut symbol för tre världar av antimateria och berget i mitten, det sjunde
är också av vanlig materia, symbol för den sjunde världen. Djupa dalar vilka icke kommer varandra nära är den mörka materia
som finns mellan världarna och som dagens vetenskap också känner till. Guden Ans slutmål är att härska över alla sju världar i
vår galax. – ”och välluktande träd omgåfvo dem”. – Livets och kunskapens träd är i centrum. Se länken Mörk materia och
dess existens. Arken och den kosmiska globala floden, sidan 34, 38-39, 50-52.

”Ibland dessa var ett träd af en oupphörlig lukt; och af alla som voro i Eden fanns ej något träd, som luktade såsom detta. Dess
löf, dess blommor och dess bark vissnade aldrig, och dess frukt var skön. Dess frukt liknade palmens klase. Jag ropade: Se, detta
träd är praktfullt till utseendet, skönt till sina löf, och åsynen af dess frukt är angenäm för ögat. Då svarade Michael, en af de
heliga och herrliga änglar, som voro med mig, och en, som styrde öfver dem. Och sade: Enoch, hvarföre frågar du rörande lukten
af detta träd? Hvarföre forskar du att veta det? Då svarade jag, Enoch, honom och sade: Rörande hvarje ting önskar jag att blifva
undervisad, men i synnerhet rörande detta träd. Han svarade mig sägande: det berg, som du ser, hvars utsträckta spets
liknar Herrens säte, skall blifva det säte, hvarpå den helige och store herrlighetens Herre, den evigt varande Konungen
skall sitta, då Han skall komma och nedstiga, för att besöka jorden med godhet.” - I detta avsnitt berättar Enoch om träd,
träd som kan vara en växt och en symbol för ett familjeträd, människa, människor. Enoch menar träd som människor i detta
sammanhang. På ett ställe blev Enoch uppmärksammad på träd som människor och började fråga efter dem. Ängeln Michael
svarade: ”Det berg, som du ser, vars utsträckta spets liknar Herrens säte, skall bliva det säte, varpå den helige och store
herrlighetens Herre, den evigt varande Konungen skall sitta.” Det träd som Enoch var intresserad av liknade faktiskt honom,
detta träd lämnade Edens lustgård då och fanns inte längre kvar.
”Och detta träd med en angenäm lukt skall icke en enda med köttslig lukt äga makt att röra, intill stunden för den stora
domen. Då alla skola straffas och förgöras för evigt, skall detta tillhöra den rättfärdige och ödmjuke. Frukten af detta
träd skall gifvas åt de utvalda. Ty norr ut skall lifvet planteras på det heliga stället emot den evigtvarande Konungens
boning. Då skola de högeligen glädja sig och fröjdas i den Ende Helige. Den söta lukten skall intränga i deras ben, och de
skola lefva ett långt lif på jorden, såsom deras förfäder hafva lefvat. Ej heller skola i deras dagar sorg, bekymmer, oro
och straff förfölja dem.” - Ängeln berättar för Enoch om Guds nya plan: livet skall planteras av detta träd, detta familjeträd,
framför konungens boning och leva där så länge som möjligt. Enoch blev plötsligt intresserad av detta träd, det kosmiska trädet.
Lukten av familjeträd jämställdes då med olika blodgrupper; en oupphörlig, angelägen lukt jämställdes exempelvis med det
mänskliga blodet. Se länkarna På Livets Väg och Människans testamente.
Därefter kom plötsligt vår jord in i bilden, utanför Erythræiska sjön:
”Efter dessa händelser öfversåg jag ingångarne i norr öfver bergen, och blef varse sju berg uppfyllda med ren nardus, välluktande träd, kanel och papyrus. Härifrån begaf jag mig öfver spetsarne af dessa berg ett stycke österut, och gick öfver den
Erythræiska sjön, och då jag hade kommit långt på andra sidan om den, gick jag jemte ängeln Zatheel och anlände till
rättfärdighetens trädgård. I denna trädgård så jag ibland andra träd några, som voro talrika och stora, och hvilka blomstrade der.
Deras vällukt var angenäm och kraftig, och deras utseende var både omskiftande och präktigt. Kunskapens träd var äfven der,
af hvilket, om någon åt, han blef begåfvad med stor vishet. Det var likt ett slag af Tamarindträdet, bärande frukt som liknade
vindrufvor, oändligt skön, och dess vällukt spridde sig på ett ansenligt afstånd. Jag ropade: huru skönt är icke detta träd, och
huru angenämt är icke dess utseende! Då svarade den heliga Raphael, en ängel, som var med mig, och sade: Detta är
kunskapens träd, af hvilket din stamfader och din stammoder, som blef enka, åto, hvilka voro före dig, och hvilka, då de erhållit
kunskapen, fått öppna ögon och sett sig vara nakna, blefvo drifna ur trädgården.”
Här har vi beviset att det Kosmiske Adams (Lemeks) familjeträd slogs samman med det jordiske Adams (Enkis) familjeträd.
Kunskap följer parallellt livet och vise versa, så att Livets och kunskapens familjeträd tillhör den Kosmiske Adam. I detta
sammanhang föds den jordiske Adam i vissa perioder in i Kosmiske Adams familjeträd. Enoch jämför det jordiske Adams
familjeträd med Tamarindträdet som också är ett kunskapens träd och tillhör den jordiske Adam. Enligt Enochs bok var Enoch
Lemeks son, så Enochs stamfader och stammoder var inte nakna. Nakenhet i detta sammanhang betyder symboliskt att man inte
är människa utan djur, kunskap och nakenhet kan också betyda at man förlorat makten. – Det finns många som missbrukar
kunskap och använder den som ett negativt verktyg, som bl.a. förstörelsemedel, krig, mord, tortyr osv. i dödens tjänst.

Två Gudar, den ena kallas för den Allrahögste, (An) från vårt dubbelstjärnesystem, och är herre här i vårt solsystem. Den andra är
Guden Azazel från Plejaderna. Båda Gudarna satsar på kunskap på en mycket hög nivå som tjänar Mänskligheten. Men, den
Allrahögste vill gärna behålla kunskapen för sig själv, medan den andra, Azazel, vill sprida kunskap i vår hela galax, inklusive
jorden. Ingen tvekan om att hans budskap tjänar människan och mänskligheten. Samtidigt menar An, att Azazels budskap ligger
före sin tid och tiden är inte riktig mogen för det. Detta hände för ca 6 - 7000 år sen. Jag menar att den mänskliga kunskapen
behövs, annars kan vi lätt tappa vårt mänskliga jag och bli djur. Bland annat detta vill Azazel ändra på. Vad jag förstår arbetar han
och hans stora grupp hårt för att nå detta mål.

Vad som framkommer ganska tydligt är att redan då, för cirka 6-7000 år sen, hade det uppstått en konflikt mellan vårt dubbelstjärnesystem och storväxta Nepfilims folk och Plejaderna, ca 444 ljusår härifrån. Orsaken var kunskap och vetenskap. Denna
konflikt medförde att himlens söner började förföljas av de så kallade smågudarna, exempelvis Inanna, med hjälp av Nephilis
dödargäng. Då skapades rasförföljelse på vår planet. Efter den s.k. syndafloden, den globala översvämningen, började livet
komma igång igen och de små gudarna, bl.a. Enki, Marduk, Enlil, Inanna, Gilgamech, Utu med flera, fortsatte kampen om
makten på denna planet.

Jehova Gud, JHWH
Kung av Visdom
Federation Plejaden

Federation Plejaderna (stjärnhop) även kallad sjuan
De sju systrarna, Atlas döttrar
444 ljusår härifrån

Jehova Gud, JHWH
Kung av Visdom
Federation Plejaden

Efter den globala (synda)floden ändrade Azazel sitt namn till Jehova.
När Jehova och hans medföljare kom till jorden vet vi inte heller, men han borde vara med i begynnelsen, i Genesis, i början av
denna sjutusenåriga period. Att Guden An förekommer i beskrivningen är säkert, men Jehova var förmodligen också med,
eftersom ärkeängeln Gabriel finns med i Genesis. Han är förmodligen från Plejaderna. Tecknen visar att han lämnade den
Allrahögstes värld och gick över till Plejaderna.

ADAM, den kosmiska
Adams familjeträd

Tera

Bröder
ADAM/Enki, den jordiske
Adams släktgren

Abraham
(Symboliskt)

Abram (Symboliskt)

Ca 2000 år före vår tidräkning följde Teras,
Abrams och Abrahams tidsperiod. Här måste
jag betona att framförallt Abrahams/Enkis tid
fanns med i detta sammanhang. Hans familjegren förökade sig på jorden och utgjorde
viktiga beståndsdelar i världshistorien.

Ismael (1)
12 söner
(Symboliskt)
ej förstfödd

Isak (2)
(Symboliskt)

- Inanna ändrade också namn och började kalla
sig för ”Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs
Gud”. Denna gud lade beslag på Jakobs familj
och ändrade Jakobs namn till Israel och tog
även över Jacobs identitet. (Jakob blev
mördad). Därefter grundade denna Gud Staten
Israel och blev dess Gud, dvs. Israels Gud.
Esau (1)
(Symboliskt)
6 söner
Edoms furstar
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Jakob (2)
(Symboliskt)
12 söner

8

9

10

11

12

Ruben, Simeon, Levi, Juda, Sebulon, Isaskar, Dan, Gad, Aser, Naftali, Josef, Benjamin

En av de forna
hebréerna

/…/ ”Ett ungt lejon är Juda; Han har
lagt sig ned, han vilar såsom ett lejon,
såsom en lejoninna – vem vågar oroa
honom? /…/ Lejonet är det
dominerande djuret

Efter Abrahams tid började olika religioner grundas av olika smågudar bl.a. i Mesoptamien, Egypten, Mellanöstern, Grekland,
Rom och Palestina. En mäktig stat bildades då med en religion vid namn Israel. Även Baal var en storartad religion. Israels Gud,
Ormguden och Herren Baal var redan då rivaler. Med i sammanhanget var också kung David, eller David den store, Israels
förste och bäste konung. Genom religionen skapades också makt, och striden om världsmakten var igång i denna värld.

Juden Josef jr/Immanuel, som
korsfästes och begravdes;
Lejonet av Juda
”Det första väsendet liknade ett lejon”

Izates II/Jesus, som gjorde
himmelsfärden; Lammet/Jungfrun;
”Det tredje väsendet hade ett ansikte
såsom en människa”,

Johannes Marcus
Ptolemaios av Mauretania
Jesus Beelsebub/Mammon/Baal Jesus/Horus, Mammon;
”Det andra väsendet liknade en ”Det fjärde väsendet liknade
ung tjur”,
en flygande örn”.

Så småningom uppstod begreppet ”Messias”, Kristus, Frälsare. Tre av de fyra använde namnet ”Jesus” och kopierade varandras
budskap. Det ursprungliga budskapet hade Immanuel/Josef jr. Det var ett mänskligt budskap i vilket ingick att höja
människornas kunskap till en högre nivå, alltså en kultur på en hög, mänsklig nivå för att komma närmare det verkliga livet. Den
andre, Izates II/Jesus hade ett liknande budskap, men han var emot vissa raser och religioner. – Inte lätt att hitta personligheten i
evangelierna.

Den gode herden?
Det handlar om den välkända texten i Matteus 25, vers 32 till kapitlets slut. (Jag citerar bara 32-40)
”När Människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då skall han sätta sig på sin härlighets tron. Och alla
folk skall samlas inför honom, och han skall skilja dem från varandra, som en herde skiljer fåren från getterna. Och fåren skall
han ställa på sin högra sida och getterna på den vänstra. Då skall konungen säga till dem som står på hans högra sida: Kom, ni
min Faders välsignade, och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse. Ty jag var hungrig och ni
gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde
mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Då skall de rättfärdiga svara honom: Herre, när såg
vi dig hungrig och gav dig att äta, eller törstig och gav dig att dricka? Och när såg vi dig vara främling och tog emot dig eller
naken och klädde dig? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig? Då skall konungen svara dem: Amen säger jag
er: Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig.”
Vilken av dessa tre Jesus hade detta budskap? Vad menas med det? Vad menas med ”får” och ”get” i detta sammanhang? Låt
mig nu titta lite närmare, i ett djupare perspektiv, på vad detta begrepp betyder även i praktiken. Låt oss börja med den
grekiska mytologin.

Atlas
Atlas var, enligt den grekiska
mytologin, son till jätten Iapetos som i
sin tur var son till Uranos. Han fick ta
över himlen från Herakles och hålla
den på sina axlar. Analyserar vi den
grekiska mytologin, finner vi att den
innehåller visst kaos, men bakom
kaoset döljer sig en gigantisk kosmisk
plan.
Frågan är hur himlen hamnade på
Atlas axlar, och varför.

Bilderna illustrerar hur Herakles förmår lejonet Atlas att ta över himlen från sina axlar, symboliskt. Vad betyder detta budskap?
Vem var denne mystiske Herakles? Av vilken anledning fick han bära jorden på sina axlar? Hur kom Atlas över huvud taget in
i händelsernas centrum?
I det forna Egyptens historia och religion verkade Falkguden Horus (Enlil), den högste Guden. Han hade insikt i den inre
rymden, dvs. vår galax, Vintergatan. Han befann sig på en högre kunskapsnivå och tilldelades då Messiasuppdraget Därefter
ingick han efter överenskommelse i Osiris triad som sonen Horus. Så småningom började hans stjärna falla från himlen och
han blev utslagen ur Gudseliten. Förmodligen var det dödstjuren Osiris som slog ut honom, och lade beslag på hans
Messiasuppdrag. Men Osiris fick problem eftersom solguden lejonet Cheops hade det ursprungliga Messiasuppdraget från
Samyazas tid. En kort återblick på Samyaza:
Från Plejaderna kom ett stort rymdskepp som landade på Ardis, som
är spetsen av berget Armon. Två hundra s.k. himmelens söner eller
vakter etablerade sig på jorden. Deras högste ledare var Gud
Getabocken Azazel, kung av Visdom. Därefter återförenades
rymdskeppet med en rymdstation som stod stilla ovanför jorden
med Azazel ombord. Ledaren på berget Ardis var lejonet Samyaza.
Deras gud Azazel landade och steg upp från Armon. På det sättet
hade de en kroppslig kontakt också. Denna grupp började sprida
kunskap av olika slag på denna planet för att förbättra
mänskligheten, en typ av Messiasuppdrag, och deras ledare var
lejonet Samyaza som var först i detta sammanhang.

Lejonet Samyaza
Himmelens son;
Ledare för väktarna

Planetens härskare på den tiden var gudarna Enki, Enlil och senare
bl.a. Inanna. Inanna tyckte inte om ökad kunskap och började
motarbeta den. Då uppstod plötsligen de storväxta så kallade
jättarna vid namn Nefilim som jämfördes med de himmelska
sönerna och spred rykten om att dessa onda jättar var avkomlingar
av himmelens söner. Nefilims grupp kopierade Samyazas grupps
verksamhet som berörde budskapet om kunskap. Därmed blev
Nephilim ny budskapsgivare. Vid sidan om började även
Ormgudinnan Inanna sprida sin religion och kom också i konflikt
med Nefilim.

Tjuren Nefilim
Ledare för storväxta jättars
folkgrupp, Nephilim

.
För att man någorlunda ska förstå Messiasuppdraget från rymden, bibliskt namn Himmelen, bör man titta lite närmare på den
grekiska mytologin som innefattar messias-kandidater såsom lejonet Samyaza/Atlas; Falken Horus/Herakles; Ormen
Inanna/Nemesis/Athene och dödstjuren Osiris/Zeus.
Det gudarnas familjeträd som följer på nästa sida grundades av Erebos, korpen Utu. I mytologin sammanfördes vanliga
familjer med jättarna. A dessa jättar var några få fortfarande vid liv och levde på avstånd från vanligt folk. Vad jag förstår
bildadae ingen jätte familj med småväxta individer.

Erebos, (Mörker, dunkel)
Reinkarnation bl.a. av Korpen Utu,
Samas Son till Nanna, Sonson till
Enlil Bror till Inanna
Visdoms följare, Krigsledare
Solgud av Sippar

Nyx. (Nattens gudinna)
En reinkarnation bl.a. av
Ereshkigal.

Okeanos, Havsgud.

Aither, "övre luft".

Son till Uranos.Han visas
ofta med två horn på
huvudet, en tjur. En
reinkarnation bl.a. av
Dumuzi

Hemera, Dagen

Skorpionmannen Enki, visdomens Gud,
Vattnets Gud Son till An,
örn som djursymbol,
7-uddig stjärna

Thalassa, Havsgudinna
Uranos, gudars anfader.
Falken Enlil,
Luftens Gud, Nippur
Son till An
Falken som liknar en flygande örn
Falkguden Horus

Gaia, Moder Jord
en reinkarnation bl.a. av
Ki och Isis/Hathor, kogudinnan

Varghonan. Senare blev hon
stasvapen för Romarriket,
dotter till Julius Caesar
o. vitéz Kemény Simon
vid nam Helena

Okeanos, Havsgud.
Son till Uranos

Nemesis, vedergällningens, den
straffande och hämndens gudinna.
Ormgudinnan Inanna. Vingarna symbol för
rymdskepp.
Dottern till Okeanos o Thalassa

Tethys,
Mor till
flodgudar

Pleione, nymfa
Dotter till Okeanos o
Tethys. Hade bl.a. 7
döttrar i äktenskap med
Atlas.

O

Kronos, Skördegud, himlen
en reinkarnation bl.a. av Nanna,
månguden från Sumer, och Uranos son.

Rhea, jord

Enligt mytologin hände följande: En titan, skördeguden Kronos,
konspirerade mot Uranos tillsammans med sin mor, Gaia. När Uranos
ville bestiga Gaia kastrerade Kronos honom. Kronos styckade Uranos
könsorgan också. Sedan dödade Kronos honom, - Till detta tema
återkommer jag lite senare.

Amfitryon, kung av Tiryns,

Alkmena, drottning av Tiryns

Son till kung Alkaios av Mykene

prinsessa av Mykene
Dottern till Elektryon, kung av
Mykene

Herakles, Hjälte
1264-1226
Son till Amfitryon
Enligt mytologin son till Guden Zeus
En reinkarnation bl.a. av Uranos

Ifikles, Prins av Tiryns
Son till Amfitryon
Ormgudinnan Athene

128 asteroid Nemesis

Iapetos,
Den kosmiske Adam fick
smeknamnet jätten p.g.a. sin
bakgrund. Han var sambo
med Klymene och samtidigt
fosterfar till Atlas
Någon jätte var han inte.

Lejonet Atlas, son till Klymene
Fosterson till Iapetos, han fick bära
himlen på sina axlar som straff.
Enligt mytologin var han en titan och
fader till hesperiderna

Nemeiska lejonet

Det Nemeiska lejonet i mänsklig skepnad

Klymene,
Dotter till Okeanos och
Tethys, och mor till
Atlas. Samboende med
Iapetos.

Pleione, nymfa
Dottern till Okeanos o
Tethys. Hade bl.a. 7 döttrar
med Atlas i äktenskapet.

I den forna grekiska mytologin är avsnittet om det Nemeiska lejonet det dunklaste inslaget i hela mytologin. Bakom sagorna
finns ledtrådar för att vi ska förstå hela den grekiska mytologins verkliga budskap till jordens invånare. Det är väl värt att
analysera detta lejon som tolkningen av mytologin beskriver som ett vilddjur. Herakles fick i uppdrag att döda det.
Kort om detta lejon enligt mytologin: Det nemeiska lejonet var inom den grekiska mytologin en avkomma till monstret Tyfon
och Echidna, "moder till alla monster". Lejonet levde i en grotta nära Nemea, därav namnet. Som unge sändes lejonet till månen
och togs om hand av mångudinnan Selene som älskade att kela med det. När lejonet blev äldre blev det bara till besvär varför
hon kastade ner det till jorden, till Nemea, där det började terrorisera den omgivande trakten. Det enda sättet man skulle kunna ta
död på odjuret skulle vara ansikte mot ansikte utan några som helst vapen att skydda sig med. Herakles kramade ihjäl det
nemeiska lejonet, vilket blev hans första stordåd. Lejonets skinn var som ett pansar, och eftersom inga vapen eller verktyg kunde
rå på det flådde Herakles djuret med hjälp av dess egna klor. Hjälten använde sedan lejonets skinn som en mantel vilket gjorde
honom osårbar.
Detta lejon levde i en människokropp eller i en människoliknande kropp enligt ovan, det bodde inte i en grotta. Enligt berättelsen
skickades han som unge till månen, där mångudinnan Selene tog hand om honom. Senare blev detta lejon äldre och blev till en
belastning varför mångudinnan kastade ner honom till jorden, till Nemea. - Vi vet att inget lejon sändes till månen, men däremot
hade ormgudinnan Inanna lejonet som djursymbol och hon gjorde själv ett flertal resor till månen. Enligt de flesta källor är
Selene dotter till titanerna Hyperion och Theia. På det viset rörde sig lejonet bland gudar och gudinnor och blev älskare till
mångudinnan Selene. När vi kommer så långt att vi upptäcker detta lejons vänkrets bland titanernas gudar och gudinnor, kan vi
börja jämföra detta lejon från Nemea med titanen, lejonet Atlas. Vi kan konstatera att det nemeiska lejonet och lejonet Atlas var
en och samma person, en och samma man. Enligt mytologin var Atlas mor Klymene som var sambo med människan Iapetos.
När Människan, den kosmiske Adam, är indragen i det hela talar man om ett faderskapsärende. Då förstår vi att Atlas blev
populär hos vissa gudar och gudinnor. (Jag följer fortsättningen av det Nemeiska Lejonet längre fram).

I hesperidernas trädgård

Hera, bl.a. "att bli utvald".

Eurystheus, kung av Tiryns

En reinkarnation bl.a. av Gaia,

kusin till Herakles
Ett uppdrag i tolv punkter för Herakles
Bl.a. att hämta de gyllene äpplena från hesperidernas
trädgård. En reinkarnation bl.a. av tjuren Apis och
Ramses III samt Okeanos

Äpplena som kunskap

DE GYLLENE ÄPPLENA. Efter att ha mördat sina barn i ett
raserianfall, bad Herakles det delfiska oraklet om råd till bot. Han
sändes till Eurystheus som undersåte och under sina tolv år där
åstadkom han sina tolv stordåd. Han hade fått tolv olika uppdrag att
genomföra, bl.a. det 11:e, att hämta de gyllene äpplena från
hesperidernas trädgård trots att de bevakades av den odödliga
ormen/draken Ladon. Vad jag förstår är detta höjdpunkten i den
antika grekiska mytologin. Om vi analyserar detta från en osynlig
vinkel hittar vi ganska säkra ledtrådar till meningen med den
grekiska mytologin och med den högste guden Zeus.
De tolv uppdragena kan vi jämföra med Jakobs tolv söner, alltså
talet tolv. Det elfte uppdraget jämför jag med Jakobs elfte son Josef,
och enligt Bibeln/Moseboken är han ”ett ungt fruktträd är Josef, ett
ungt fruktträd vid källan.”
Alltså befinner han sig vid källan i händelsernas centrum. I detta sammanhang som kung av Tiryns, med andra ord: Eurystheus var
en reinkarnation bl.a. av Josef, Jakobs elfte son. Och vad menas med de gyllene äpplena? Äpplet är symbol för kunskap och är
kopplat till Ormen/Ormgudinnan. Det bör vara ett budskap, bl.a. ”Ödets tavlor”. Ödets tavlors ursprung var i Sumer och de
tillhörde Enki och hans dotterdotter Inanna som stulit dem från honom. Så småningom hamnade de på månens baksida. Se vidare
länken Översteprästen Kajafas testamente, sidorna 25-26. Ormgudinnan Inanna förekommer även i den grekiska mytologin med
namnen Nemesis och Athena. I mytologin står att Athena hoppade ur Zeus huvud. Alla vet att inget barn hoppar ut ur sin fars
huvud, inte ens Athena. Så vitt jag förstår var Athena och Nemesis en och samma gudinna. Hon hade olika roller med olika namn.
Om vi studerar Nemesis bilder, finner vi att hon har symboliska vingar på sin rygg.

Vingar står för färder och är kopplade till rymdskepp. På det viset hade Nemesis tillgång till rymdskepp och hade möjlighet att
resa bl.a. till månen. Nemesis djursymbol var också ett lejon. I mytologin står att det nemeiska lejonet skickades till månen. Det
var Nemesis som gjorde sin månfärd och hämtade de gyllene äpplena som förmodligen var kopior av ”Ödets tavlor”. Äpple står
symboliskt för kunskap, bl.a. om odödligheten. Enligt mytologin tillhörde de gyllene äpplena Gaia. De var hennes
bröllopspresenter, hon skänkte dem till Zeus bröllop. Troligen var han då ett litet barn och Hera levde inte. Men de har slutligen
hamnat i hesperidernas trädgård hos Atlas döttrar. Troligen fick Gaia låna äpplena av Nemesis för att läsa och studera dem och
senare fick hon lämna dem tillbaka. Därefter fick förmodligen Nemesis halvsyster Pleione dem av Nemesis själv. Pleione blev
Atlas hustru och därigenom hamnade de gyllene äpplena i hesperidernas trädgård.
Vid den tiden hände något märkvärdigt. Gaia berättade för sin man Uranus och sin son Kronos att hon läst i de gyllene äpplena,
som alltså var guldplåtar, hur man ska bära sig åt för att erövra evigt liv, odödlighet. Hon kände till bl.a. att Aithe och Iapetos
var släkt med varandra, och att av alla barn som Uranus lämnade efter sig, var det ingen som liknade honom. Det var en katastrof
för henne, Uranus och Kronos. Hon menade att Uranus var värdelös som man, och Kronos blev så arg och besviken att han av
vrede klippte av Uranus könsorgan, se ovan.
Efter många år kom detta tema upp igen i Heras omgivning, hon ville komma åt de gyllene äpplena. Det var ju hennes idé att ge
uppdraget åt Herakles genom Eurystheus att denne skulle hämta de gyllene äpplena från hesperidernas trädgård. Då satte
Eurystheus upp detta som uppdrag nummer elva av de tolv.

Atlantis med sin huvudstad Poseidopolis i form av tre cirklar som återspeglar
vår galax, Vintergatan. I mitten syns bl.a. galaxens centrum. Galaxen
kallades för himlen, som placerades symboliskt på Atlas axlar.

När tiden var inne skickade Eurystheus i väg Herakles för att hämta de gyllene äpplena från hesperidernas trädgård. Enligt vissa
ledtrådar tog det lång tid och var besvärligt för Herakles att hitta trädgården. Den befann sig av allt att döma på en ö vid namn
Atlantis. Atlantis var känt i det forna antika Grekland och låg en bra bit bl.a. ifrån Athen och Olympen. På grund av det långa
avståndet till ön var den inte så viktig för gudarna. Ön var mer känd under namnet Basileia.
Slutligen kom Herakles fram till slutmålet och fick reda på att det var Ormen som hade ägt de gyllene äpplena under ett
symboliskt namn, Ladon, som hade 100 huvuden och var odödligt. Han bad Atlas att ordna fram äpplena, eftersom han var
hesperidernas fader och under tiden tog han över himlen från Atlas axlar (symboliskt). Atlas gick med på förslaget och
Herakules tog över himlen. Atlas tog fram de gyllene äpplena och gav dem till Herakles. Denne bad Atlas att ta över himlen,
han måste skaffa en dyna till axlarna eftersom himlen var tung att bära. Därefter försvann Herakles med äpplena och kom aldrig
mer tillbaka till ön Atlantis. Därmed fick Atlas bära himlen även i fortsättningen, ända in i framtiden.
När Herakles kom tillbaka till kung Eurystheus slott i Mykene, fick kungen ta emot de gyllene äpplena av Herakles. Vad jag
förstår fick även Hera ta emot äpplena, läste dem och gav dem tillbaka till Eurystheus utan att låta Zeus att läsa dem, vilka
också innehöll omfattande kunskap på en hög nivå. Slutligen gav Eurystheus dem tillbaka till Herakles som i sin tur lämnade de
gyllene äpplena tillbaka till Athene/Nemesis.

En sak är klar och tydlig: det antika Grekland befann sig i kaos genom sin kännedom om de gyllene äpplena. (Atlas uppror mot
Olympen). I kaos ingick ständiga krig och elände, kung mot kung och gud mot gud. Man ifrågasatte kungarnas och gudarnas
faderskap, framförallt Zeus, som hade en blodtörstig svartsjuk hustru. Enligt mytologin hade Zeus ingenting med kunskap att göra,
makt, krig, fester, drickande, män som älskare och kvinnor som älskarinnor fyllde hans liv. Hur och när Zeus dog vet vi inte. Enligt
grekisk mytologi var Zeus ingen kung av Visdom!.
I mytologin står följande om Zeus
födelse och uppväxt: Efter att
Kronos mördat sina fem första barn
och ätit upp dem, födde hans fru
Rhea Zeus i hemlighet och sände
honom till ön Kreta i en grotta. Där
växte han upp i en rik miljö utan
Kronos vetskap. Med andra ord: den
unge tjuren levde sitt ungdomsliv
utan problem på ön Kreta där Minos
var kung. När Zeus vuxit upp tog
han strid med sin far en strid som
Zeus vann.

Att fånga in den ilskna tjuren som härjade
på Kreta där Minos var kung
I sitt sjunde uppdrag för Herakles, gav
Eurystheus ovanstående instruktion.

Enligt mytologin lyckades Herakles tämja tjuren och i slutändan kom han fram med tjuren till Eurystheus slott i Mykene.
Eurystheus släppte däremot tjuren fri istället för att låsa in den. Den fick ströva fritt mellan Athen och Marathon och störde
invånarna. En av kung Minos söners, Androgeos, död skylldes på tjuren och slutligen dödade Theseus den. Stjärntecknet Oxen
härstammar av denna tjur (Zeus) som också bär Europa (Athene) på sin rygg. Se länken Babylons hängande trädgårdar, sidan
16.

Theseus dödar tjuren från Kreta

Kung Minos av Kreta,
bevakad, fångad av Ormen.
Han offrade inte tjuren

Theseus dödar tjuren från Kreta

Symbolisk
Tjuren på Kreta
Minos, som var en viktig gestalt i den grekiska mytologin, levde i sitt labyrintliknande
palats i staden Knossos. Mycket av hans gestalt kommer sig av hans opposition till
havsguden Poseidon. Denne gav Minos en tjur som offergåva men Minos valde att
behålla det ståtliga djuret. Som straff lät Poseidon kungens hustru Pasifaë förälska sig i
tjuren och hon födde därefter sonen/monstret Minotauros, hälften människa, hälften
tjur. I skam dolde kungen monstret inne i palatsets labyrinter som uppfinnaren Daidalos
byggt åt honom. - Pasifaë övertalade Daidalos att bygga en ihålig ko i vars buk hon
gömde sig för att ha samlag med tjuren. Resultatet blev monstret Minotauros som
kungen i skam gömde i labyrinterna i sitt palats.

Pasifaë är i grekisk mytologi hustru till kung Minos
på Kreta.
Vi kan ju fråga oss vad det var som hände på den
tiden i det antika Grekland. Tjuren ovan som
skänktes till kung Minos på ön Kreta kopplas
samman med tjuren Zeus på Olympen. Det är också
sant att Zeus kunde omvandla sig till tjur och kunde
uppenbara sig var som helst. – Men i verkligheten
går det inte. Zeus var en reinkarnation bl.a. av
Gilgamesh i Sumer, och vi vet att en tjur vid namn
Endiku skapades till Gilgamesh favör. Denna tjur
på Kreta var en reinkarnation av Endiku som
gottgjorde Zeus på detta sätt. På detta viss kunde
Zeus omvandla sig till tjur och underhålla omgivningen som en gud.
Mor Pasifaë och sonen Minotauros,
Ursprungliga djuret hos henne är svanen

Mor Pasifaë och sonen Minotauros,

En liten tjurunge

Det var ingen lätt upplevelse för kung Minos när hans
fru valde en tjur som sexpartner och blev havande av
den. Barnet blev till hälften människa och till hälften
tjur. – Vad jag förstår måste utom-jordingarna
manipulerat hennes livmoder efter befruktningen så att
en djurmänniska kom till världen. En intressant fråga är
att vilken blodgrupp barnet Minotaurus hade, faderns
eller moderns? – Men någon Messias blev han inte.
När Minotauros växte upp blev han ett livsfarligt djur,
monstret Minotauros, som kungen i skam gömde i
labyrinterna i sitt palats. Till sist kom hjälten Theseus
att döda Minotauros på samma ställe enligt mytologin.
(I mytologin står att Minos var Zeus son men historien
visar motsatsen. Minotauros (Minō’tauros) betyder på
grekiska Minos tjur. På Kreta var tjuren känd som
Asterion, vilket även var Minos fosterfars namn).

Tillbaka till ön Atlantis, Poseidopolis
Känd som Basileia

Enligt mytologin föddes Herakles 1264 f.v.t. och dog 1226 f.v.t Han
dog ung, 38 år, liksom det flesta. Enligt mytologin lämnade han de
gyllene äpplena till Athena, Ormgudinnan, hon lämnade i sin tur
tillbaka äpplena till Atlas. – Man kan ju fråga sig: Varför lämnade
inte Herakles själv äpplena tillbaka till Atlas och vems idé var det
att det gick lika bra att lämna dem till Athena?
Förmodligen blev han mördad, till exempel av Athena själv.
Därefter reste Athena till ön Basileina för att lämna tillbaka
äpplena till Atlas.

Statyn illustrerar Herakles som barn med ormen i sin högra hand.
Barnungen och ormen ser varandras i ögonen. Barnet drar sig lite
bakåt av rädsla och balanserar sig med sin vänstra hand.

Ormen (Athena/Nemesis) och
Herakles som barn

Var det den Ormen som
styrde Herakles liv?

Statyn är ett mästerverk, ett levande verk som återspeglar det antika Greklands verkliga slutbudskap. Öga mot öga på en hög
kunskapsnivå. – Slutligen blev ormen Herakles öde i samband med de gyllene äpplena.

Herakles
och Atlas.
Båda två
är nakna

Herakles
och Atlas.
Båda två
är nakna

Det var Herakles som lovade Atlas att han skulle
återkomma och ta över himlen från honom. Någon Herakles
kom aldrig tillbaks till ön Basileia/Atlantis. Dit kom i stället
ormgudinnan Athena/Nemesis och lämnade äpplena tillbaka
till Atlas.
Den här statyn passar utmärkt in i händelsernas centrum
under slutfasen. Bilden illustrerar hur Atlas bär himlen på
sina axlar. Figuren bredvid i detta fall bör vara hybriden
Athena/Nemesis, som hjälper till att bära himlen.

Statyn visar mycket tydligt att den andra personen bredvid Atlas varken är man eller kvinna, en hybrid. Könsorganen är täckta
med en dukliknande föremål. Atlas är helt naken men bär fortfarande himlen. Av bilden framkommer mycket tydligt att
Athena/Nemesis assisterar Atlas, som var kung av Atlantis. Under Atlas ledning levde folket i fred och i harmoni med en högre
kunskap. Män och kvinnor hade samma värde och rättigheter, så riket var balanserat på ett rättvist sätt.

Enligt Platon skulle Atlantis ha varit en för sin tid tekniskt avancerad stormakt belägen bortom Herakles Stoder, vilket kan vara
bortom Gibraltar sund i norra Atlanten. Dess kärnterritorium var en stor ö vid namn Basileia 3000 gånger 2000 stadier (ungefär
200 000 km2), på vilket deras huvudstad, Poseidopolis, låg. Imperiet sträckte sig över nio andra öar, stora delar av kontinenten
innanför, och även innanför Herakles Stoder till Libyen och Etrurien. När de stod på toppen av sin makt anföll de oprovocerat
hela östra Medelhavsområdet, men till slut gav de sig av, för utanför Aten höll de på att gå under i en jordbävning. Strax
därefter sjönk Atlantis i havet, eftersom invånarna, genom sin maktlystnad, vredgat gudarna och särskilt Poseidon, som var
rikets skyddsgud.

Enligt starka ledtrådar var Atlas
kung av Atlantis.

Atlina var drottning av Atlantis,
av den flytande ön

Enligt mytologin återlämnade Athena/Nemesis de gyllene äpplena till Atlas. Men vad hände därefter? Att Ormgudinnan
Athena/Nemesis drogs till ön Basileia, Atlantis beror helt enkelt på att ön på sin tid var en tekniskt avancerad stormakt.
Försvaret var enormt starkt, folk levde i fred och harmoni på en högre kunskapsnivå än de andra utanför ön. Jämställdhet
mellan könen existerade, män och kvinnor hade samma rättigheter, alla hade det nästan lika bra. Denna situation gällde under
Atlas regeringstid. Atlas var mycket populär bland öborna.
Athena/Nemesis mördade Atlas i det tysta och tog över hans identitet, ändrade namnet från Atlas till Atlina, ön fick samma
namn. Hon började regera med järnhand och förtryckte folket, förmodligen för att öborna inte ville dyrka gudar utanför ön
Atlantis, och ej heller henne. Hon misslyckades omforna befolkningen (hesperiderna) på ön och till sist gjorde folket uppror.
Drottning Atlina aldrig blev accepterad av öfolket.

Det nämns även att på den tiden ägde fruktansvärda översvämningar och jordbävningar rum i
samband med naturkatastrofer. I samband med ett sådant tillstånd sjönk plötsligt ön Basileia,
Atlantis. När Atlantis gick under förändrades världen och den vetenskapliga utvecklingen
förlorade flera tusen år. Atlantis undergång och dess konsekvenser är den enskilt största
händelsen i mänsklighetens historia.

Det antika Grekland.
Enligt min kunskap och insyn i det hela ser jag det antika Grekland som
budbärare av det kommande Messiasuppdraget och möjligheten att välja
rätt Messiaskandidater till det. Atlas var den ende givne messiaskandidaten.
Hans symbol var att bära himlen på sina axlar, han var de ende som gjorde
det. Atlas var en reinkarnation bl.a. av Lejonet Marduk, Samyazas, farao
Cheops och Tutankhanen,
Herakles valdes till den näste kandidaten till Messiasuppdraget med 12 olika
uppdrag, bl. a. att ta över himlen från Atlas axlar. Han lyckades snabbt ta
över, men i slutändan föll han långt bort från himlen. Herakles var en
reinkarnation bl.a. av Falken Enlil, Falkguden Horus, det forna Egyptens
högste Gud.
Den tredje kandidat i detta sammanhang var ormgudinnan Athena/Nemesis
som själv ville ta över himlen, men tyngden vilar forfarande på Atlas axlar.
Den fjärde kandidaten, tjurguden Zeus, kom inte alls till start. Hans lyxiga,
rika vilda privatliv och låga kunskapsnivå stoppade honom.

Att bära himlen är ett symboliskt, dolt budskap. Det betyder att erövra galaxen på naturlig väg i samband med naturlagarna. –
”Livet är kunskap och kunskap är livet i ett mänskligt sammanhang”. - Läsaren frågar sig säkert om det finns bevis eller
ledtrådar till detta Messiasuppdrag i samband med mytologin. – Ja, det finns. Låt oss gå tillbaka till den lilla staden Nemea.

1.

Denna lilla terracottafigur illustrerar gossebarnet ”Opheltes av Nemea” ca 500 år f.v.t. – Vem var detta mystiska
gossebarn?

2.

En bit yttre tak från Zeus tempel, ca 410 f.v.t.

3.

Fragment av kruka, spiral, ca 425 f.v.t.
Till bild nr.1 återkommer jag lite senare. Låt mig först analysera bild 2 och 3. Dessa två föremål kommer från arkeologiska
utgrävningar i Nemea. Enligt min kunskap återspeglar dessa föremål staden Nemea på den tiden och grunden till den
grekiska mytologin.

2.

Bild 2 illustrerar vår spiralgalax i form av ormen. Ovanför galaxen befinner sig symboliskt fem olika världar (på en skala
mellan 1 och 7) på de olika frekvenslägen som galaxen består av. Se bl.a. länken Arken och den kosmiska globala floden,
sidorna 38, 50, 51 och 52. Ormens närmaste mål är att lägga beslag på fem världar av sju. Slutmålet för Ormen är att
bestiga vår galax, klotet himlen är symbol för den, också en symbol för neutronstjärnan Nemesis pentagonala bana kring
solen.

a.

3.

b.

Bild tre illustrerar fyra spiralgalaxer. På bild a ser man tydligt galaxerna och på bild b syns en symbolisk väg mellan dem,
den symboliserar galaxernas väg i Kosmos. Detta kan konkret betyda att den kosmiske Adam (Iapetos) levde och bodde där
med sin familj på den tiden och en krukmakare skapade detta hans budskap för eftervärlden.
Vad jag förstår var detta budskap en höjdpunkt för den grekiska mytologin.
Nu kan jag återvända till bild 1, till det mystiska gossebarnet Opheltes av Nemea”. Vad vet vi om honom? – Inte mycket, men
den korta episoden om honom kan också vara en ledtråd. Den är klädd i dunkel.

Gifta

Lycurgus, kung av
Nemea, son till Pheres och
Periclymene
Far till Opheltes

Eurydice, drottning av Nemea
Mor till Opheltes

Opheltes/Archemoros
Son till Lycurgus och Eurydice
Född i Nemea

Enligt mytologin var Lycurgus kung av Nemea. Han var son till Pheres och Periclymene och var gift med Eurydice, som var
drottning av Nemea. Om henne vet vi egentligen igenting. I äktenskapet fick de en pojke vid namn Opheltes, även kallad
Archemoros. Följande hände:
Slavinnan Hypsipyle hade hand om den nyfödde Opheltes. En dag när hon var ute på en promenad
tillsammans med gossebarnet Opheltes, hade hon en säng med sig som hon hade gjort av persilja. Hon lämnade gossebarnet i den för
att hämta vatten. På vägen dit mötte hon de sju furstarna som leddes av Adrastos och var på väg mot Thebe. De sju frågade efter
vägen till Thebe.och hon fick förklara. När hon kom tillbaka hittade hon Opheltes, dödad av en orm. I en annan version skulle hon
hämta vatten till de sju.

Bilderna illustrerar det lilla gossebarnet som ligger död i sin säng av persilja, dödad av en orm.
På detta sätt slutar den lille pojkens korta liv i mytologin. Vad som framkommer därefter är att Opheltes far ville avrätta
slavinnan Hypsipyle, men Adrastos eller Tydeus räddade kvinnan.
Enligt mytologin hette de sju furstarna: Adrastos, Amfiaraos, Kapaneus, Hippomedon, Parthenopeus, Polyneikes och Tydeus.
Gruppen bestod alltså av talet 7. – Vad jag förstår av denna korta beskrivning är att gossebarnet inte dog utan fördes vidare
med hjälp av Adrastos grupp genom slavinnan Hypsipyles medverkan mot ormens gäng, som var ute efter pojkens liv. – Att
förklara barnet dött gjorde att man kunde sluta jaga honom. Kvinnan fick däremot en bra avslutning i livet.
Modern Eurydice hade enligt en annan version ett annat namn också: Amphithea. Med det nya namnet Amphithea gömde hon
sig med den lille pojken i Nemea, med sin makes godkännande. På slutningen av det närbelägna berget Tretos fanns en grotta,
där inne gömde hon sig med sin son. Hon fick hjälp av en del personer. Där växte han upp med sitt nya namn Archemoros,
Lejonet av Nemea. Vad som hände med kungen Lycurgus finns ingen anteckning om, men Airopos son Ekhemos blev kung i
Nemea. Modern Eurydice/Amphitheas ursprungliga namn var Klymene, dotter till Okeanos och Tethys, och som prinsessa
kunde hon gifta sig med kungen Lycurgus av Nemea och blev drottning.
När och hur hon träffade Iapetos vet vi inte. Förmodligen reste Iapetos till ön Basileia och i dess huvudstad levde och arbetade
han som tusenkonstnär. Därefter hamnade möjligen även kvinnan Amphithea och hennes son lejonet Archemoros på ön
Basileia, där hon träffade Iapetos. Hon ändrade sitt namn Amphithea till sitt ursprungliga namn Klymene och sonens namn
ändrades också till Atlas. Där var de samboende. På de viset blev Atlas Iapetos fosterson.
Senare flyttade även Iapetos familj flyttade till ön.
Att lejonet Archemoros då levde i grottan (bostad med tillhörande inredning) gick inte att hemlighålla fullt ut. Eurystheus,
kung av Tiryns, kusin till Herakles, gav det första uppdraget åt Herakles att döda det Nemeiska lejonet. När Herakles kom
fram till grottan i Nemea fann han ingen där, grottan var tom, se ovan sidorna 2-3. Herakles fick reda på att det Nemeiska
lejonet inte längre fanns i grottan och i Nemea.

När Herakles kom tillbaka till Eurystheus, hade han med sig ett lejonskinn med ett lejonhuvud på, enligt mytologin mördade
han lejonet av Nemea. Nästa gång, i uppdrag 11, träffade han lejonet av Nemea. Det ägde rum på ön Basileias huvudstad
Poseidopolis i samband med de gyllene äpplena. Då hette lejonet Atlas och han var redan Atlantis kung.

Jämförelse mellan Pallas Athena och Nemesis

Atlas

Ormgudinnan Pallas Athena och hennes värsta
fiende, lejonet Atlas.

Ormgudinnan Nemesis och hennes värsta
fiende, lejonet Atlas.

Vi kan fråga oss följande: hur kommer det sig att ormgudinnan Pallas Athena och ormgudinnan Nemesis levde och verkade
samtidigt och hur kunde de vara en och samma person, en och samma ormgudinna? – Om vi jämför bilderna ovan på Athena och
Nemesis får vi ledtrådar som slutligen leder till svaren. Skillnaden mellan bilderna är de vingar som Nemesis symboliskt bär på
sin rygg. Dessa är symboler för flygande föremål. Här gäller det rymdskepp, Nemesis hade alltså tillgång till flygande
rymdskepp. Hon kunde uppträda som kvinna vid namn Pallas Athena men hade också den kvinnliga rollen som Nemesis i olika
sammanhang. Hon alltid hade en genomtänkt strategi. Frågan är när den forna Greklands historia ägde rum, eftersom mytologin
inte nämner tidsperiod. Det finns en enda ledtråd om tiden: Herakles levnadstid som daterats till 1264-1226 enligt Kaisare
Eusebios. Det skulle betyda att det antika Greklands historia och ön Atlantis undergång sammanfaller med israelernas uttåg ur
Egypten och Israels grundande. Nu har vi en mycket intressant och viktigt ledtråd. Följer vi den får vi möta händelser som
slutligen ger den grekiska mytologin mening.

Under den dynasti 18 i Egypten härskade en farao vid namn Akhenaton (ca.1351-1333). Han införde en ny religion, en ny soldyrkan
vid namn ”Aton”, solen Aton. Man brukar inte införa samma religion eller dyrkan som funnits tidigare. Denna Aton är en
neutronsol, en neutronstjärna som då låg strax utanför solsystemet och var på väg att runda solen (i detta fall kan man tala om ett
dubbelstjärnesystem). Vid slutet av Akhenatons regeringstid dödförklarades han för allmänheten men i det fördolda gjorde han en
himmelsfärd. Se länken Grundsten, sidorna 7-9. Akhenaton hade tillgång ett rymdskepp och kunde landa var som helst och när som
helst, bl.a. i det antika Grekland. Han kunde framställa sig som kvinna och hade olika kvinnliga roller med namn Nemesis och
Athena. I mytologin finns ett flertal olika versioner om födelseort och föräldrar, både till Athena och Nemesis. Om vi jämför statyn
av Akhenaton med den av Nemesis ser vi en viss likhet, men det finns en liten avvikelse i Athena. Enligt mytologin finns inslag av
uggla i Athena, som saknas i Akhenaton och Nemesis. Se länken Lammets testamente, sidorna 23-25. Hur kunde de vara då en och
samma person? Athena var en kloning av Akhenaton och reinkarnerades i Ugglan Metis. På det viset var alla tre en och samma
person. Akhenaton/Nemesis mötte alltid Athena i detta dolda sammanhang……

Neutronstjärnan Aton,
(Nemesis), den mörka
solen, rundar solen på
ett kortare avstånd på
ca 800 eller 1000 år.
Den
mörka
solen
rundade solen på ett
längre avstånd än
tidigare. Därför blev
naturkatastroferna mildare. Detta hände när
Atlantis gick under och
Israel grundades av
leviterna Moses och
Aron.

Om vi tittar lite närmare på neutronstjärnans Nemesis pentagonala bana, (år 2005), ser vi tydligt att den drog förbi solen från en
kortare bana (ca 800-1000 år) på den tiden, när uttåget ur Egypten och Israels grundande ägde rum. Då kallades stjärnan för
”Atons sol”. Den var redan inne och verkade i vårt solsystem. På den tiden hände ett flertal märkliga saker, bl.a. föll mycket
regn, till och med rött regn, liknande blod, blodregn och floderna i Egypten fylldes med rött vatten, enligt Bibeln (förklaringen
var Guds verk, ormstavens effekt). - (Inom parentes kan jag notera följande: ”En störtskur med blodrött vatten faller från skyarna
i södra Indien. Det ser ut som ett rött blodregn, som en biblisk farsot. Keralas röda regn. Den 25 juli 2001 ägde det rum i södra
Indien.” Jag återkommer till detta röda regn senare). – Då, när israelerna tågade ut ur Egypten och därefter grundade Israel som
stat, föll mycket globalt regn och starka jordbävningar ägde rum, Atlantis gick under. Förmodligen föll en mindre asteroid ned
utanför Atlantis, den bidrog till undergången. Det var kaos överallt. Moses och israelerna fick runda berget Sinai i över 40 år.
P.g.a naturkatastrofer, bl.a. översvämningar och jordbävningar, fanns ingen användbar väg att förflytta sig på. Även det forna
Grekland drabbades av naturkatastrofer i form av bl.a. jordbävningar och fruktansvärt stora översvämningar. .

Symboliska illustrationer. Himlen på Atlas rygg är symbol för vår galax, så också den sjuarmade ljusstaken. Se bl.a.
sidorna ----- ovan. Himlen fördes vidare i form av den sjuarmade ljusstaken som senare blev staten Israels statsvapen.

Detta är en oöversatt text, kallad
Tartessen. Forskarna frågar sig:
Kan detta vara Atlantis försvunna
språk? Språket från Plejaderna,
Atlas ursprungliga moderspråk?

Tjurguden
Zeus

Hela Atlantis historia finns inristad här på denna sten. Forskarna menar att vi har Atlantis Bibel här. Detta är ett
verkligt budskap från södra Spanien.
Låt mig nu återgå till de så kallad jättarna, och analysera vad som menas med dem. Hur kunde dessa jättar gifta sig
med småväxta jordiska kvinnor och bilda familjer med dem?

Jättar och småväxta
jordiska kvinnor. En
illustration som
försöker återskapa
den dåvarande
situationen med
jättarna.

Enligt Enochs bok, Bibeln och grekisk mytologi har dessa jättar av Nephilims folkslag gift sig med dessa småväxta
jordiska kvinnor och avlat barn med dem. Enligt sidan tre ovan har exempelvis jätten, titanen Kronos avlat barn med sin
mor och hustru av normala kroppslängd. Också Atlas kallades för titan och flera andra jättar sammanfördes med
småväxta kvinnor som födde barn åt dem. Jättar, titaner, i detta sammanhang är cirka 13 meter höga individer. Inte kan
de avla barn med dessa småväxta kvinnor, det är biologiskt omöjligt. Frågan är varför man förde samman jättar med
normalväxta människor? Det måste ha varit missförstånd vid översättningarna enligt ovan, sidan 3. Enligt min
uppfattning var dessa individer mellan 2,5 och 3 meter långa och kallades på den tiden jättar. Dessa hade större
möjligheter att gifta sig med vanliga människor och föröka sig på detta sätt, slutligen försvann de som jättar.
Men även Moses skriver om dessa så kallad jättar: 4 Mosebok 13:32: ”Och de talade bland Israels barn illa om landet
som de hade bespejat; de sade: »Det land som vi hava genomvandrat och bespejat är ett land som förtär sina inbyggare,
och alla människor, som vi där sågo, voro resligt folk.” 13:33: ”Vi sågo där ock jättarna, Anaks barn, av jättestammen; vi
tyckte då att vi själva voro såsom gräshoppor, och sammalunda tyckte de om oss.”

Nephilim, ledare för
folkslaget Nephilim

Anak, avkomling av
Nephilims folkslag

Sesai, son till Anak

Ahiman, son till Anak

Talmai, son till Anak

Anak och hans söner kan vi jämföra med Baals gudar

5 Mosebok 9:2, ”anakiternas stora och resliga folkstam, som du själv känner, och om vilken du har hört att man säger: »Vem
kan stå emot Anaks barn!”
Josuaé 15:14. ”Och Kaleb fördrev därifrån Anaks tre söner, Sesai, Ahiman och Talmai, Anaks avkomlingar.” Jesaja 40:22:
”Han är den som tronar över jordens rund, och dess inbyggare äro såsom gräshoppor; han är den som utbreder himmelen såsom
ett flor och spänner ut den såsom ett tält att bo inunder.”
Josuaé 11:21. ”Under denna tid drog Josua åstad och utrotade anakiterna i Bergsbygden, i Hebron, Debir och Anab, i hela Juda
bergsbygd och i hela Israels bergsbygd; Josua gav dem med deras städer till spillo.”
1 Samuelsboken 17:4. ”Då framträdde ur filistéernas skaror en envigeskämpe vid namn Goliat, från Gat; han var sex alnar och
ett kvarter lång.” – David och Goliat. 1 Samuelsboken 17:42: ”Då nu filistéen såg upp och fick se David, föraktade han honom;
ty denne var ännu en yngling, ljuslätt och skön.”

Namnändring

Getabocken, Kung av Visdom, Guden Azazel från Plejaderna ändrade sitt namn från Azazel till JHWH, Jehova
Ritad av Semjase, se länken Arken och den kosmiska globala floden, sidan 53. Juda stam tillhörde honom.

Kaldeiska dynastin, 626-539 f.v.t i Babylon

Nefilim
Kungen Nebukadnessar II 605-562 f.v.t. 630-562. En reinkarnation bl.a. Nephilim, Gilgamesh och Zeus. Gilgamesh levde inte när Nephilim
utförde sin blodiga och omänskliga verksamhet med sitt gäng av döden. Efter mordet på Nephilim reinkarnerades han i Gilgamesh. Tjuren
Nebukadnessar II utropade sig som Gud. Se bl.a. länken Norrskenets konung och dess hemlighet, sidan 64.

Israels Gud

Israels Gud
Lejonet av Babylon
Daniels pappas faderskapsärende utspelades under kung Nebukadnessar II:s regeringstid. Lejonet av Babylon var fosterson till Daniels fader
och var en reinkarnation bl.a. av Samyaza, Marduk, David, Tutankhamon och Atlas. Marduk föddes först efter mordet på Samyaza.
Faderskapsärendet återspeglar min pappas faderskapsärende på 1970-talet. - Då hände det att själva Tjurguden inte var emot Daniel och hans
familj, Liksom tidigare var Gilgamesh den unga inte heller emot den åldrande Utnaphistim/Enok. Se länken Babylons hängande trädgårdar
och Arken och den kosmiska globala floden, sidorna 14-15.

Nästan samtidigt med konungen Nebukadnessar II levde en rik familj i Jerusalem, fader Lehi, hans fyra söner Laman, Lemuel,
Sam och Nephi samt deras mor Sariah i Sidkias, i judakonungens, regeringstid. Enligt Mormonboken var denna familj
avkomlingar till Josef, Jakobs elfte son. Detta kan betyda att Nephilims folk reinkarnerades i Josefs avkomlingar bl.a. Lehi,
Laman, Lemuel och Nephi. Namnet Nephi kan härstamma från namnet Nephilim. Den här var en märklig familj. Mormons bok
inleds med Lehis syn, i vilken han såg eldstoden och den profetiska boken. – Han förutsäger Jerusalems nära förestående öde och
profeterar om Messias ankomst. Judarna traktar efter hans liv och parallellt utropar sig Tjuren i Babylon som Gud på denna planet.
- Lehis söner skickas tillbaka till Jerusalem för att hämta mässingsplåtarna, Juden Laban vägrar att överlämna dem, men Nephi tar
dem genom list. – Juden Laban dräpes med sitt eget svärd. Lehis dröm om trädet, (timmermannen Josefs familjeträd), floden och
ledstången. – Lehi förutsäger den babyloniska fångenskapen och Guds Lamms ankomst. - Israels hus jämföres med ett olivträd. Nephi och Herrens Ande (jag kan förstå att Anden är Nephi som i sin tur är Gud.) - Lehis profetiska dröm tolkad. – Nephi ser i en
syn jungfrun och Guds Son. – Kristi gärning förutsedd.
Det verkar vara så att denna familj hade samröre och anknytning till Babylon. Senare har den regerande kungen, tjuren
Nebukadnessar II, utropat sig till jordens Gud. Vidare avslöjar de korta inledningstexterna till olika kapitel i Mormons bok att
Lehi och hans familj fick i förväg veta om den babyloniska fångenskapen, dit judarna skickades på den tiden, och de fick se i
förväg hur historien kom att utspelas i det forna Palestina i samband med timmermannen, tusenkonstnären Josefs familj; judinnan
Maria, hennes son och Guds Lamm, Jesus Kristi. Med andra ord: de fick se i förväg hur hela historien skulle avslutas i samband
med deras Jesus Kristus, ty allt var redan planlagt, även från den Nephilimska gruppens sida. Jag kan nästan vara bergsäker på att
denna familj är kärnan i den Nephilimska verksamheten på denna planet.
Vad betyder namnet Nefilim?
Nefilim var bland de äldsta halvt gudomliga väsendena på denna planet. De var oerhört storväxta individer med övernaturliga
fysiska och andliga krafter. Namnet Nefilim/Nephilim (hebreiska:
, sing.
, Nafíl eller Nafil) kommer av det hebreiska
verbet nafal, som betyder ”att falla”, Verbet nafal betyder även ”att orsaka att andra faller”. Översätts även som
”våldsverkarna” och ”tyrannerna”. Detta folkslag är från rymden, alltså de är utomjordingar. Kort kan man sammanfatta att dessa
utomjordingar är dödens verktyg och de är också emot judarna..
Men först, låt oss jämföra Lehis familj och Nabopolassars familj som levde samtidigt.
Nephi skriver i kapitel 3 att han och hans bröder tog judarnas silverplåtar i Sidkias, judakonungens första regerings år, (597).
Han regerade mellan år 597 och 587 f.v.t. Lehi, en äldre man, nämnde också att hans pappa levde i Jerusalem. I Nephis
anteckningar står ingenstans att de var judar, inte heller nämns familjens härkomst, exempelvis vilka Lehis far- och morföräldrar
var. Däremot finns historien om att Nabopolassar kom från Kaldéen, ett område i sydöstra Mesopotamien, nämnt som Abrahams
hemland, (Abraham var en reinkarnation bl.a. av Enki och Marduk var Enkis son). Men inte heller finns någon uppgift om vem
eller vilka Nabopolassars föräldrar var. Vad hände med hans förstfödde son Nebukadnessar I? Nephi skriver att familjen var
avkomlingar av Josef som var Jakobs elfte son. Av det här kan jag förstå att de var ute efter makt, rikedom och religion.

Lehi, Laman, Lemuel, Sam och Nephi – Nabopolassar,
Nebukadnessar I och Nebukadnessar II,

Konung Josia av Juda, 641-609

Konung Josia av Juda, 641-609

I början av Josias, Juda konungs, regeringstid lämnade Lehi och hans familj Jerusalem, reste genom ödemarken och hamnade i
Kaldéen i regionen Bit Jakin, den omfattar bl.a. Dur Jaki och Susa. I Kaldéen var livet bättre än i Jerusalem. Lehi hade en bra
känsla både för politik, affärer och ledarskap och hade också uppbyggda kontakter även utanför Jerusalem och Judéen i sin
affärsverksamhet. I Kaldéen levde familjen ett antal år, Lehi var ledare för denna region och där fick han ytterligare två söner,
Jakob och Josef och därefter flyttade de till Babylon omkring år 628 f.v.t. Kungen, Ashurbanipal, var den siste assyriska
konungen. Ungefär samtidigt lämnade Daniels far Kungariket Juda och hamnade i Babylon, där han bl.a. arbetade som
timmerman, husbyggare och inom konstverksamhet. OBS: Kaldéen i kallas i Mormons bok för ”ödemark”. Lehi var en profet
också.

Mellan år 625 och 626 var det mycket livligt i Babylon,
mycket hände nästan samtidigt. Som jag redan nämnt var
Lehi en kaldeisk ledare som kom till makten i Babylon med
medernas hjälp år 626.
- I en bokrulle funnen 1921 i Bagdad i Irak finns
Nabopolassar. Han beskrivs där som extremt from, och att
han "sökt upp templen ... och helt fullgjort dess riter." Han
tillskriver sin framgång till Shazu (ett av namnen som är
förknippade med Marduk). I inskriften beskriver Nabopolassar några av sina största militära erövringar och
överlämnar sig till Marduk och andra gudar. När hans styrkor hade besegrat assyrierna, överlämnade
Nabopolassar sin tron till sin son Nebukadnessar II år 605
Nabopolassar, 626-605
Ashurbanipal, 668-627 Kung av Babylon f.v.t. Några månader senare dödförklarades han. Men han Kaldeisk ledare, Okända föräldrar
Son till Esarhaddon
levde vidare i det fördolda, han levde ett dubbelliv, dels som
Kallade sig för Ingemans son
(”Assur=är far åt en son"),
Babylons världsledare Nabopolassar och dels som Se länken Norrskenets konung,
Även känd som Kandalann.
familjefar Lehi, en bra bit över 50 år.
sidan 64.
Också Nebukadnessar II levde ett dubbelliv liksom sin far, dels som Babylons världshärskare, jordens rikaste och dels som
familjemedlem som Nephi. Vid sidan om Babylon levde judekonungen Sidkia 597 i Jerusalem och styrde kungariket Juda,
oberoende av Babylon. Kungariket Israel och dess tio stammar försvann vid Samarias fall år 721 f.v.t. orsakad av assyriska
konungen Sargon II. Se länken Akhenaton, den allsmäktige, sidorna 11-13.
Under Hiskias, judekonungens första regeringstid, reste Nabopolassar med namnet Lehi och hans familj tillbaka till Jerusalem
på Guds ängels befallning. Sönerna Samuel, Lemuel, Sam och Nephi skulle hämta judarnas uppteckningar på
mässingsplåtarna från juden Laban, som bodde i Jerusalem. Mässingsplåtarna var lika med judarnas identitet. Nephi
mördade juden Laban och tog tillsammans med sina bröder plåtarna ifrån honom. Vad jag förstår var det en blodig
sammandrabbning om plåtarna, som nte tillhörde Lehi och hans familj (syftet var att ersätta ursprunget och judarna med
Mormons bok). Medan de befann sig i Jerusalem togs makten i Babylon över, tillfälligt, av Jakob, Lehis förstfödde son i
ödemarken (Kaldéen), enligt Nephi. Sedan välsignade Lehi sina söner, liksom Jakob(Israel) gjorde i det förflutna. Därefter dog
han.
Av Nephiplåtarna framgår märkvärdiga saker, bl.a. Jerusalems nära förestående öde, Kristus, Messias vid namn Jesus,
korsfästelse, judarna traktar efter hans liv, jungfru Maria, staden Nasaret, Livsträdet. Med andra ord en noggrann planering
för dåvarande Palestina i samband med timmermannen, tusenkonstnären Josefs faderskap. På detta sätt fick Nephi kännedom
om hans kommande roll i Palestina. I Mormons bok är judarna uteslutna, Israel jämförs med olivträd och den Gud som
förekommer i Mormons bok ska vara Israels Gud. Av Nephiplåtarna framgår också klart och tydligt att Lehi och hans familj
samt avkomlingarna var icke-judar.
I Mormons bok, Nephis första bok kan man läsa om ”Nephis regering och verksamhet”. Var regerade Nephi, i Jerusalem? I
Jerusalem till år 587 f.v.t. regerade judakonungen Sidkias. Därefter, såväl i Jerusalem som i Babylon, regerade Nebukadnessar
II. Nephi talar också om ett båtbygge och platsen benämns ”Ymnighet”. Ymnighet kan betyda mångfald, rikedom och
överflöd, och världsstaden Babylon var exempel på detta, bl.a. floderna Eufrat och Tigris.

Juda konung Sidkias, 597 –587
Kungariket Judas siste konung
Jerusalem föll 587 f.v.t.
Nebukadnessar II

Nebukadnessar II, 605-562
Världshärskare också över Jerusalem
Och Gud
Det forna Israel var borta

Israels konung Hosea, 732 –721
Kungariket Israels siste konung
Samaria föll 721 f.v.t.
Sargon II

Tjurarnas rike, det forna Assyrien fanns till år 626 f.v.t. då Nabopolassar gjorde slut på den assyriska regimen. Den assyriska
kungen Sargon II gjorde slut på kungariket Israel, förde bort tio av Jakobs stammar genom våld, mord och terror. År 587 f.v.t.
gjorde Nebukadnessar II, precis som Lehi berättade, slut med kungariket Juda. Kungen förde bort Jakobs sista två stammar, judar
och benjamiter. Också kungen Sidkias och hans familj fördes till Babylon, till Nebukadnessar II, som lät Sidkia se hans söner
mördas, därefter stacks Sidkias ögon ut. Han behandlade judarna illa.

På Nephis plåtar kallas Guden för Israels Gud, alltings skapare. Sanningen är att inget Israel fanns, inte Israels Gud heller. Nephi
hänvisar ett flertal gånger till Moses. Jag anser att Israels hus är av Nephis familj och avkomlingar, se 2 Nephi, kapitel 2, Lehi till sin
son Jakob. Han skulle vara en rättfärdig man. Menar Lehi att denne Jakob var en reinkarnation av Isaks son Jakob?
2 Nefi kapitel 3. Lehi talar till sin son Josef. En profetia av Josef i Egypten. En utvald siare förutsagd. Menar Lehi att denne Josef är
en reinkarnation av Jakobs elfte son? Lehi till Josef: ”Ty se, du är mina länders frukt, och jag är en ättling till Josef, som bortfördes
såsom fånge till Egypten. Och stora voro Herrens förbund, som han gjorde med Josef. Ty Josef betygade i sanning och sade: ”En
siare skall Herren Gud uppväcka, som skall vara en utvald siare åt mina länders frukt.” Se länken Arken och den kosmiska globala
floden, sidan 68. På sidan ovan nämnde jag att Nephilims folk reinkarnerades i Josefs avkomlingar, och det bekräftar Lehi. Nefilim =
Nefi. På detta sätt trodde de att de hade rätt att döda juden Laban genom Nefi och lägga beslag på judarna mässingsplåtar. Av
Nephis plåtar framkommer tydligt (2 Nefi 2 kap. 17-18) att Nefis Guds största fiende är Ormen, Israels Gud, i samband med Adam
och Eva. Här hänvisar Nephi till frukt som symbol för kunskap, vilket berör Adam och Eva. Samma frukt som symbol för kunskap
hänvisar Lehi till via sin son Josef. Frukt är också en symbol för barn – Nefis folk byggde ett liknande tempel som kung Salomon
byggde på sin tid. – Jag ser ganska tydligt att Nephis verksamhet till varje pris försöker ersätta och kopiera det ursprungliga Israel
och börja skapa ett falskt, nytt Israel av Nefis avkomlingar. De vill också gärna ta bort Jehova och judarna. I 2 Nefi kap.5 beskriver
Nefi att hans bröder vill döda honom. Hans bröder ville inte ha honom som härskare. Förmodligen hade Nefi ett fruktansvärt grymt
sinnelag. – Nefi borde ha tänkt på Israels korsvälsignelse på Josef söner Manasse och Efraim, deras vägar i livet korsar varandra….
Se länken Akhenaton, den allsmäktige, sidan 6.

Lejonet av Babylon
Marduk/David

Israels Gud
Nebukadnessar II, 605-562
Världshärskare också över Jerusalem
Den forna Israel var borta

Daniel, en reinkarnation bl.a. av
Utnaphistim/Enok

Åter till Nebukadnessar II i Babylon. När han regerade inträffade Daniels faders faderskapsärende med Lejonet av Babylon och
Israels Gud. Lejonet mördades och ersattes med Israels Gud. Slutligen brast bubblan och Israels Gud kastades ut ur Babylon. Det
har kommit fram att han inte hade en aning om faderskapet. Se länken Väduren, Bocken och ändens tid, bl.a. sidan 6. Därefter
utropade kungen Nebukadnessar II sig själv till Gud över hela planeten och samtidigt reste han en gyllene bildstod av en tjur ute
på Duraslätten i Babylon. Se länken Babylons hängande trädgårdar, bl.a. sidan 7. Ur denna dynasti framgår tydligt att lejonet
Marduk användes som lockbete.

Ett
kolossalt
träd
Kungen Nebukadnessar II var själv det gyllene
huvudet av guld. Guld är symbol bl.a. för rikedom,
han var jordens rikaste kung och Gud. ”Huvud”
betyder att idéer, budskap, planering i samband med
religionen kom och ska fortsätta att komma från hans
huvud, exempelvis Nephi plåtar. .

Nebukadnessar II och världsträdet, det kolossala trädet, ett symboliskt träd för kungen och Guden. Se länken Babylons
hängande trädgårdar, bl.a. sidan 8. Bakom kungens huvud hänger en dödsskalle på bilden här ovan.
Nebukadnessar II dödförklarades år ca 562 f.v.t. Han efterträddes av Amel-Marduk Evil Merodak (en låtsasson). (Inom parentes
kan jag nämna att Nebukadnessar II var vänlig och förstående mot Daniel). Därefter kunde Nebukadnessar II fortsätta sitt dolda
liv vid namn Nephi.

Liahona – vägvisare – kompass
Lehi hittar Liahona
Mormons bok, 2008 års upplaga innehåller ett antal bilder som illustrerar bokens innehåll. Jag väljer några bilder, bl.a. båtfärden
till det Förlovade landet, USA. När Nephis familj och släkt var klara och tiden var inne för att lämna landet Ymnighet, en dold
benämning på Babylonien, reste de i väg med båten till det förlovade landet, Amerika, USA.

Gifta

Lehi, fader
Bereden väg för Herren

1. Laman
Son till Lehi

2. Lemuel
Son till Lehi

3. Sam
Son till Lehi

Sariah, moder

4. Nephi
Son till Lehi
Nephili

5. Jakob
Son till Lehi

6. Josef
Son till Lehi

Familjen Lehi är alltså grunden till Mormons bok och den
kommande Messias berättelse om verksamheten i det forna
Palestina. Samma sak gäller för Messias återkomst i ändens tid.
Detta kallas för dokument eller urkund.
Nefiterna lämnar Mellanösten, men livet går vidare i Babylon som
fortfarande är världshärskare. År 539 kom slutet för kaldeiska
dynastin, då Kyros den store av Persien störtade kungahuset i
Babylon och befriade judarna från fångenskapen. De fick börja om
i sitt hemland i Judéen i Palestina. Det verkar vara så att Israels
Gud gav aktivt stöd åt det forna Persien och Kyros II.

En jämförelse mellan Jesus och Nephi på den tiden.

Messias projekt i Palestina

Juden Josef jr/Immanuel, född 29 f.v.t. i Betlehem, dog 26 e.v.t. i Jerusalem, son till Papos bar Jehuda, cirka 55-30. Fiskaren Petrus och
judinnan Maria, ca 50-20. Utomäktenskaplig son, fosterson redan vid födelsen till timmermannen, tusenkonstnären Josef, messiaskandidat
nr. 1 enligt Atlas. Korsfästes och begravdes i Jerusalem, en reinkarnation av bl.a. Samyaza, Marduk, Tutankhamon, Atlas och David. Se
länkarna Arken och den kosmiska globala floden, sidorna 45-58, Översteprästen Kajafas testamente, sidorna 1-10. Observera att
judinnan Maria födde enbart ett enda barn, en son. Se även länken Tutankhamon, det unga lejonet, sidan 9. Han var gift med Maria från
Magdala, hade en son Judas oh en dotter i äktenskap.
Källa: Talmud Immanuel av Judas Ischkerioth. Se även länken Grundsten.

Ptolemaios av Mauretania född ca 6 f.v.t. – 40 e.v.t, Son till Juba II, 52 f.v.t. – 23 e.v.t. och Kleopatra Selene II, 40 f.v.t. – 6
e.v.t. Även han var en stark förkunnare av den nya religionen i Paulus tid, messiaskandidat nr. 2 enligt Atlas. Ptolemaios var en
reinkarnation bl.a. av Enlil, Falkguden Horus, Herakles och Marcus Antonius. Se länken Solen i underläge, sidorna 102-106 och
114-115. Hade inga bröder. Parallellt med honom förde även Paulus fram sitt budskap.

Izates II/Jesus, 16 f.v.t. och 28 e.v.t, son till kung Monobaz I, 35-31 och Helena, ca 44-50 (dotter till Julius Caesar, som var i
släkt med timmermannen Josef). Adiabene kungahus. Messiaskandidat nr. 3 enligt Atlas. Han tog över juden Josef
jr/Immanuels identitet efter hans begravning och ryktet gick att han uppstod från de döda. Därefter gjorde han sin himmelsfärd
till månen. En reinkarnation bl.a. av Inanna, Akhenaton/Nemesis/Athena/Atlina, och är Israels Gud. Se bl.a. länken Förödelsens
styggelsen, sidorna 12-23 och Arken och den kosmiska globala floden, sidorna 37-44. – Familjen konverterade till judendom,
modern Helena var drivkraften. Izates II/Jesus hade tre äldre bröder i verksamheten. Han var gift med Symmacho från
Characene. Izates II/Jesus verksamhet ägde rum under översteprästen Annas/Hannas tjänstetid, 6-15 e.v.t. Parallellt med denne
Jesus/Izates II förde också Josef jr./Immanuel fram sitt budskap enligt evangelierna (i Uppenbarelseboken står tydligt att han är
från Venus.)

Johannes Marcus. Födelsedatum är okänt, förmodligen 2 eller 3 f.v.t. Hans far är också okänd, förmodligen Barnabas Josef, som
även nämns som farbror. Barnabas nämns också som kusin till Marcus. Hans mor hette Maria. Han antogs vara jude av grekisk
härkomst. Familjen var mycket rik och bodde i Jerusalem, de hade ett flertal betjänter. I detta fall var Barnabas, även kallad
Josef, den drivande kraften i verksamheten. Johannes kallades även för Markus, som betyder tung hammare. Han fick namnet
Marcus på grund av att han formade människorna på samma sätt som en hammare formar det heta järnet. Han var en ganska
grym individ och många var rädda för honom, också Paulus. Paulus hade en mycket god kontakt med Barnabas, som skötte
viktiga saker åt Marcus bland icke-judarna, som alltså var borta från Marcus verksamhet och budskap. Familjen hade mycket
god kontakt med prästerskapet i och utanför Jerusalem, också med mäktiga rika personer. Judinnan Maria och hennes släkt,
Adiabene kungahus, var bl.a. på deras kontaktlista ang Izates II/Jesus. I hemlighet följde de timmermannen Josefs familj och
Josef jr, Immanuel och dennes familj också. Vi kan säga att alla dörrar i Palestina var öppna för denna rika familj. Familjen
bodde i Jerusalem i ett stort hus som var centrum för Johannes Markus verksamhet på Paulus tid. Även modern Maria
medverkade. Barnabas Josef var den drivande kraften för Johannes Marcus: Bereden väg för Herren.
Om vi tittar lite närmare på reinkarnationer i denna familj, finner vi följande: Barnabas Josef var en reinkarnation bl.a. av
Nabopolassar/Lehi, Antipater, som dog 43 f.v.t. så Barnabas kunde ha fötts cirka 35 f.v.t.. Johannes Marcus mor Maria var en
reinkarnation bl.a. av Sariah, Johannes Marcus var en reinkarnation bl.a. av Zeus, Herodes den store och Nephi. Vi kan
konstatera att det Nepfi skrev på plåtarna ang. Jesus och hans blivande verksamhet i Palestina, delvis inträffades i verkligheten.
Att äta av trädets frukt är symboliskt, frukt kan betyda kunskap och familjemedlemmar. Läsaren märker tydligt Markus
impulsiva karaktär (liksom Nephis) och kan ana att han färgats av aposteln Petrus, hos vilken Markus var lärjunge. Fiskaren
Petrus var Josef jr./Immanuels biologiske far. Detta bör ha ägt rum före år 30 e.v.t, då Johannes Marcus var mycket ung. (Man
ska inte förväxla honom med Simon Peter, som var Izates II/Jesus äldre broder). Denne Johannes Marcus förekommer även i
gnosticismen, i Judas (Tomas) evangelium. I detta evangelium beskrivs möten med Jesus/Izates II:s medföljare, lärjungar och
Johannes Markus var också närvarande. Se länken Akhenaton, den allsmäktige, sidorna 19-22.
Först förde Johannes Marcus fram sitt budskap i Jerusalem, men folket, judarna, upptäckte att han var Baal och kallade honom
för Jesus Beelsebub, som även finns i evangelierna. Därefter spreds budskapet utanför Jerusalem, framförallt nära öarna och
Grekland, samt Rom. Samtidigt spred också Ptolemaios av Mauretania sitt budskap, bl.a. i Paulus, Barnabas fotspår.
Det fanns ett antal duktiga, unga troende som följde Barnabas och Paulus, exempelvis Silas, Titus, Timotheos som var troende,
aktiva greker och biskopar kring just Barnabas och Paulus och även Johannes Marcus. Var inte dessa unga män dolda söner till
Barnabas Josef? Se länken Grundsten, sidan 37 och Solen i underläge, sidorna 110-112.
Slutligen kopplades denne Jesus till timmermannen Josef som hans son.
Det finns en mycket intressant anteckning om denne Johannes Marcus i ett martyrologium från 800-talet.
Han satt i fängelse i Alexandria, påskdagen den 25 april och mitt på natten ägde en kraftig jordbävning rum. Herrens ängel
uppenbarade sig för Marcus och tilltalade honom: ”Marcus, Guds tjänare, som förordnades till Egypten och du är det heliga
buskapets furste. Se så ditt namn är upptaget till himmelen i livets bok och ditt minne kommer aldrig att blekna, ty du blev
medlem i den himmelska skara som för din själ till himlen och du kommer att få del av det eviga ljuset.
Med denna tröstande syn i sitt hjärta lyfte Marcus upp sina armar mot himlen och började be: ”Min Herre Jesus, jag är tacksam
mot dig för att du ej lämnade mig för min ensamhet, utan du räknade mig till dina helgon. Jag ber dig, min Herre Jesus, i frid ta
emot min själ och tillåt inte att av din nåd slitas mig sönder. När han sa dessa ord, uppenbarade sig Herren för honom, och
hälsade: ”Frid med dig, Marcus, vår evangelist!”. Marcus svarade: ”Min Herre, Jesus Kristus”. Och Herren gick ifrån honom.
Dagen därpå, innan han mördades, sa han: Min Herre, ”I dina händer skänker jag min själ” och därefter dog han.
Denna korta episod kan bara bekräfta att Johannes Marcus var en reinkarnation bl.a. av Nephi. Ängeln, som uppenbarade för
Marcus kunde ha varit Moroni. Denna UFO-grupp är den som Borealis pekade ut på sidan 42 i länken Arken och den kosmiska
floden.

Messias återkomst i ändens tid, final
Hur återkommer Messias nu i ändens tid? Av evangelierna får vi inte riktigt fram när Han kommer. Dels kommer han från
himlen/rymden, dels blir han domare på jorden. Den Messias som beskrivs i evangelierna existerade inte. Man gjorde av fyra
individer en Messias, som inte fanns. Vi vet att familjer ligger till grund för bl.a. Mormons bok, det utlovade landet i vilket
Messias skall återkomma i ändens tid, dels en enkel familj, dels en rik familj. Ledtrådar är tecken och urkunder.

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

Pius VI, (1775–1799), Giovanni Angelo Braschi
252, 96 Apostolic pilgrim
In God We Trust"

Staden Baja grundades officiellt den 24 december (julaftonen)
1696 av kung Leopold I enligt dokumentet ovan. Påven i Rom
var Innocentius XII, som delade ansvaret med kungen att grunda
staden Baja, som tilldelades vapnet med bibliskt motiv, samt
senare den blå och gula färgen, se nedan.

Motivet till stadsvapnet är välkänt i hela den kristna världen, utom
för kungahuset Bernadotte i Stockholms slott och Svenska kyrkan.
Varken kungahuset Bernadotte eller Svenska kyrkan kände till Baja
på den tiden, mellan år 1945 och 1956.

Ungern

USA, United States of America,
Skapat, den 17 september 1787 under påven Pius VI:s
pontifikat.
Motto:
"In God We Trust"
Other traditional mottos
"E pluribus unum" (Latin) (de facto)
"Out of many, one"
"Annuit cœptis" (Latin)
"He has favored our undertakings"
"Novus ordo seclorum" (Latin)
"New order of the ages"

Linköpings stadsvapen 1958

Yale University

Motto Latin: Universitas Yalensis,, ) ותמיםhebreiska) (Urim
V'Tumim), Lux et veritas (latin), Ljus och sanning

Elihu Yale, 1649-1721 – Familjevapen, djursymbol, gris
Född i Boston, Massachusetts, British America, död i London,
England
Yale University, beläget i New Haven, Connecticut, är ett
privat universitet, en av de åtta medlemmarna i den ansedda
Ivy League-gruppen och ett av de mest framstående
universiteten i USA. Skolan grundades år 1701 som
Collegiate School men bytte namn till Yale College 1718
sedan Elihu Yale donerat artefakter och böcker. År 1887
ändrades namnet till Yale University. Yale är därmed det
tredje äldsta universitetet i USA och, med tillgångar på drygt
16,3 miljarder USD, också det andra mest förmögna.

1956 i november utbröt revolutionen i Ungern. Hundratusentals
ungrare lämnade då Ungern. Bland dem var min fader T.K. och
hans vän från Baja, och judinnan Maria och hennes systers
familj från en annan stad. I Linz i Österrike träffades de, och
därefter hamnade Maria och min pappa i Linköping.
Se länken Självbiografi, sidan 5, och Evolution, sidan 115.

Skull and Bones
Dödens broderskap

William Huntington Russell
1809-1885

Alphonso Taft
1810-1881

Skull and Bones tidigare The Brotherhood of Death
är ett ordenssällskap vid Yale University, grundat
1832 av William Huntington Russell och Alphonso
Taft.
Några medlemmar i detta dödens sällskap är
William H. Taft, Henry Robinson Luce, George
H.W. Bush, president George W. Bush, president
John Kerry, senator och utrikesminister

Linköping, 29 december, 1958. Maria E, min pappa Tibor Kemény
och den nyfödde pojken Tibor E.
Tibor E. föddes av Judinnan Maria E på Linköpins sjukhus på
julaftonen, exakt vid midnatt.
Arkiv av William Huntington Russell
Lejonet Tibor E var en reinkarnation bl.a. av Samyaza, Marduk,
Cheops/Khufu, David, Tutankhamon, Atlas, Josef Jr./Immanuel,
Attila och Vajk.
Se länken Den fjärde pyramiden som försvann, sidorna 53-54.
Väduren, Bocken och ändens tid, sidan 3.

Messias Nephilims återkomst

The Bush Clan
All Skull and Bones Secret Society Members
322 – 3+2+2 = 7, tal 7 hänvisning till Uppenbarelseboken.
Skull and Bones dolda namn är ”Magog” (Ungern) som
också är direkt kopplat till Uppenbarelseboken.
Prescott Sheldon Bush, George H.W. Bush, George W.
Bush, Jonathan Bush, George Herbert Walker III är tunga
medlemmar i detta Brotherhood of Death.

Detta är en del av ett avtal från 1958/59 i samband med Tibor E:s
födelse. Med ring markeras här ovan att kvinnan var havande med
pojken som föddes på julaftonen.

Enligt källan Yale University har Bush klanen en mycket
stark koppling till Jesuit orden och påvestolen i Vatikanen,
Rom. Prescott Sheldon Bush blev jesuit efter sin utbildning.

På barnavårdsnämndens kontor i Linköping den 18 september
1958 lurades min far att skriva på ett faderskapserkännande och
avtal om underhåll till det blivande gossebarnet. Min far trodde att
avtalet gälde bostad för det blivande barnet, eftersom det var det
personalen pratade om. Den tvåsidiga blanketten var tom. När
Maria och min far lämnat kontoret, fyllde handläggaren i
blanketten. Se länken Den fjärde pyramiden som försvann, sidan
54.

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.)

Handlingen daterades den 19 januari 1959. Av dokumentet framgår
mycket tydligt att det är tomt. Det står inte vem som har fött, dvs.
det finns inget barn antecknat. Kvinnans familjenamn är skrivet och
att någon föddes den 24 december 1958, men vem? Den 3 januari
tilldelades personnummer och fulständigt namn till pojken (Tibor E)
De saknas i dokumentet, därmed är det ogiltigt och saknar juridiskt
grund.
OBS! min far kunde inte svenska, tolk och motsvarande avtal på
ungerska fanns inte.

Vad jag förstår bär denna hemliga underrättelsetjänst
även namnet George Bush Center for Intelligence.
Han bör vara en stor personlighet i USA.
Motto för CIA:
”The Work of a Nation. The Center of Intelligence."
Unofficial motto: "And you shall know the truth and the
truth shall make you free." (John 8:32).
”Och I skolen då förstå sanningen, och sanningen skall
göra eder fria”.
. Detta motto är ur Johannes evangelium och styrker att
CIA även blandar sig i religion, exempelvis min pappas
faderskapsärende med judegossen Tibor E.
CIA jobbar direkt under presidenten. Parallellt med CIA
arbetar NSA, National Security Agency så även i
Sverige.
Motto för NSA
Defending Our Nation. Securing The Future.
Försvarar vårt land. Garanterar framtiden.

1971 mördades Tibor E och ersattes med Krister R. som är
min fars kusiners barn. Han tog över Tibor E:s identitet utan
att Krister R visste om eller godkände det. Samtidigt
mördades dansken Kristian J, han var civilingenjör från
Köpenhamn och gift med Maria fr.o.m. 1965. Se länken
Evolution, sidan 102.

Under år 1976-77 pågick domstolsförhandlingarna i
Stockholm ang. underhållsbidrag till Krister R.
Grunden var faderskaps- och underhållsavtalet ovan. I
handlingarna finns inget barn, det är tomt. Min far såg
avtalet först före domstolsförhandlingarna, det
skickades till honom av hans advokat. Varken Maria
eller Krister var med.
Slutligen fick min fader betala underhåll till Krister R
och rättegångskostnader genom Kronofogdemyndigheten.
Samtidigt även pågick blodundersökning i samband
med faderskap. Se länken Evolution, sidorna 102-107.

vitéz Kemény Simon, Kemény Ilona och Krister R.
Av blodundersökningen framgår att Krister R är min pappas
kusiners barn, med andra ord Simons dotterson.
Se även länken Norrskenens konung och dennes hemlighet sidan
55. Simon var en reinkarnation bl.a. av Enki och Árpád

George H.W. Bush, CIA-chef
30 januari 1976 – 20 januari 1977
Parallellt med domstolsförhandlingarna i Stockholm
var George H.W. Bush CIA-chef i I USA.
Domstolarna i Stockholm visste att Tibor E var
mördad, och att Krister inte var identisk med honom.
Vad som kommit klart och tydligt fram är att ärendet
sköttes utanför domstolarna, som bara var förmedlare.
Eftersom denne Bush var en stor och mäktig man på
den tiden, tittar jag lite närmare på hans ursprung.

Messing är en by i Essex i England. Byn
nämndes i Domedagsboken (Domesday Book)
år 1086, och kallades då Metcinges

Renold Bush, 1587-1686
Son till Reynold Bush
Messing, Essex, England
United Kingdom.
Skapade familjevapnet

John Bush Sr, 1510-1590
Okända föräldrar
Messing, Essex, England,
United Kingdom.

John Bush Jr, 1535-1595
Son till John Bush Sr
Messing, Essex, England,
United Kingdom.

Reynold Bush, 1567-1656
Son till John Bush Jr.
Messing, Essex, England,
United Kingdom.

John Bush, 1593-1670
Son till Reynold Bush Till USA
Messing, Essex, England,
United Kingdom

Samuel Bush Jr, 1677-1733
Son till Samuel Bush
Sudbury, Middlesex County,
Massachusetts, United States

Samuel Bush, 1647-1733
Son till John Bush
Sudbury, Middlesex County,
Massachusetts,
United States

Richard Bush, 1696-1732
Son till Samuel Bush 1647
New York, United States

Timothy Bush Sr, 1728-1815
Son till Richard Bush.
Bristol, Bristol County,
Rhode Island, United States

John Bush, 1761-1819
Son till Timothy Bush
Lebanon, Connecticut,
United States

George Bush, 1796-1859
Son till John Bush
Vermont, United States

Timothy Bush Sr, 1728-1815
Son till Richard Bush.
Bristol, Bristol County,
Rhode Island, United States

Timothy Bush Jr, 1766-1850
Son till Timothy Bush Sr
Lebanon, Connecticut, United States

Obadiah Newcomb Bush, 2.f.
1797-1851
Son till John Bush
Merchant, United States

James Freeman Bush,
1860-1913
Son till James Smith Bush
Essex County, New Jersey,
United States

Bush, Robert Sheldon, 1896-1900
Son till Samuel Prescott Bush

James Smith Bush, 1825-1889
Son till Obadiah N. Bush
Rochester, Monroe County, New
York, United States
Samuel Presott Bush, 1863-1948
Efterlämnade följande barn:
Robert Sheldon Bush (1896-1900)
Mary Eleanor Bush (1898-1992)
Margaret Livingston Bush (1899-1993)
James Smith Bush (1901-1978)
Prescott Sheldon Bush, 1895-1972 lades i efterhand
till hans faderskap enligt starka ledtrådar.

Samuel Prescott Bush,
1863-1948
Son till James Smith Bush
Columbus, Franklin County,
Ohio, United States

Prescott Sheldon Bush, 1895-1972
Son till Samuel Prescott Bush?
Columbus, Franklin County, Ohio,
United States
George Scherff Sr, NaziTyskland

Prescott Sheldon Bush Jr
1922-2010
Son till Prescott Sheldon Bush
Milton, Norfolk County,
Massachusetts, United States

Prescott Sheldon Bush, III
1945-2009
Son till Sheldon Bush Jr.
New Hampshire, United States

Prescott Sheldon Bush, 1895-1972
Son till Samuel Prescott Bush
George Scherff Sr, NaziTyskland
Columbus, Franklin County, Ohio,
United States

George Herbert Walker Bush
George Scherff Jr, NaziTyskland
1924-. President 1989-1993
(Adopterad av Prescott S. Bush)
Milton, Massachusetts,
United States

George Scherff Sr
1933, Berlin

George Walker Bush,
1946- President 2001-2009
George Scherff III
Son till George H,W. Bush
(Son till Prescott S. Bush Jr.)
New Haven, Connecticut,
United States

George Scherff Jr
1933, Berlin

Enligt vissa källor är George Scherff Jr identisk
med George Herbert Walker Bush, se själv
Dessa bilder illustrerar familjen Bush:s familjeträd enligt
vissa källor från Internet.

Vi kan se ganska tydligt att George W Bush är en
reinkarnation av Reynold Bush, och att han också liknar
Prescott Sheldon Bush, III.

Getabock
En femuddig stjärna
Familjevapen

Tre grisar, två örnar

Man brukar ju säga att ett familjevapen brukar belysa familjens egenskaper och familjens ursprung. På Bush familjevapen
högst upp syns en getabock. Den här getabocken har två budskap: det ena återspeglar getabocken som Kung av Visdom,
Guden Azazel, se sidan 3 ovan. Det andra är att geten är det ursprungliga djuret i Reynold, likaledes för familjen. På skölden
syns tre grisar, trefaldigheten; i mitten syns en femuddig stjärna, och på var sida om stjärnan svävar en örn.

Teckningen av Reynold Bush visar att det inte finns något inslag av getabock i honom, näsan är inte heller karaktäristisk för en
getnäsa. Men däremot bar han bockskägg enligt teckningen. Geten och lejon är symbol för judar. – Det finns många som bär
bockskägg utan biologisk koppling till geten.

Som vi ser innehåller skölden tre grisar och de håller troligen en olivgren i munnen. Vi kan tydligt se att Reynold inte heller ser
ut som en gris, men med en kombination av gris och ett annat djur, exempelvis tjur, ser bilden bättre ut. En gris är alltätare och
en tjur är växtätande, så denne Reynold kunde ha varit vegetarian. Både griskött och nötkött är populärt världen över. Men i
detta fall kan grisen vara det dominerande djuret i Reynold. Även Yale har en gris som djursymbol. Se vidare länken Evolution,
sidan 6.
Skölden har ett rött fält. I mitten av fältet hänger en femuddig stjärna, inte en Davidsstjärna. Vid var sin sida om den femuddiga
stjärnan svävar en örn, örnen kan hänvisa till Johannes evangelium som har en örn som djursymbol. Vi kan kort sammanfatta att
familjen Bush familjevapen berör kristendomen, liksom CIA:s motto av Johannes (Johannes 8:32). ”…det andra väsendet
liknade en ung tjur” Uppenbarelseboken.

Bouppteckning 1992

Kemény, Tibor
István
1923-1991

Kemény,
Szabolcs József
1949-

År 1991, på våren, gick min gode fader Tibor bort. Sedan
dess har allt förändrats. Jag fick ärva och axla min gode fars
liv och verksamhet. Efter hans bortgång ägde
bouppteckning rum. Först ville jag göra den utan Krister R,
eftersom han inte visste någonting om oss, enligt ett
personligt telefonsamtal med honom slutet av 1978. Men
berörda myndigheter krävde att Krister R också skulle vara
med.

1989 tillträdde George Herbert Walker Bush
som USA:s 41:a president. Även CIA fick
personligen en bekräftelse av honom.

Jag fick skriva en kallelse till Krister R i ett rekommenderat
brev för att han skulle komma personligen till bouppteckningen den 25 mars 1992. Svaret kom. Brevet daterades
den 18 mars 1992 i vilket Krister avstår från sin del i
bouppteckningen/dödsboet. Därefter följde hans namnunderskrift.

President Bush och CIA. 1992

Den allra största frågan var vem som hade skrivit under
brevet i Kristers namn, för Krister var det inte. Att skriva
under hans namn gör inte vem som helst. Den förste som
jag misstänkte var statschefen, kungen. Men hans
namnunderskrift stämmer inte överens med Kristers, så
kungen är bortkopplad i detta sammanhang. Forskningen i
grafologi fortsätter.

1992-03-18

47
Vi kan tydligt se att handstilens
lutningsvinkel är 47 grader

1992-03-29

47
Vi kan tydligt se att handstilens
lutningsvinkel är 47 grader

14/1-92

51
Vi kan tydligt se att handstilens
lutningsvinkel är 51 grader

25
Vi kan tydligt se att handstilens lutningsvinkel är 25 grader, och överensstämmer inte med Kristers vinkel på 4045 grader

Statschefen och kungens namnunderskrift
Inte samma handstil som Kristers.

46
Vi kan se att handstilens lutningsvinkel
är
0
46 grader, och liknar Kristers lutningsvinkel på 40-50 grader

President George H W Bush’s underskrift 1992

53
Vi kan se att handstilens lutning är0 53
grader, överensstämmer väl med Kristers
lutning på 40-50 grader

President George H W Bush:s namnunderskrift 2001

42
Vi kan se att handstilens lutning 0
är 42
grader, när det gäller första bokstaven.
President George H W Bush:s namnunderskrift 1989

Bush den yngres handstil och
namnteckning 2001

Bush den yngres handstil och
namnteckning

Till CIA 1989

Vi kan sammanfatta denna enkla grafologiska undersökning:
Lutningsvinkeln hos Bush den äldres handstil, liknar Kristers
signatur, medan Bush den yngres namnunderskrift inte stämmer
överens med Christers namnunderskrift, inte heller handstilen.

Till CIA 2001

I samband med bouppteckningen, ”Dödsfall och släktutredning” av kyrkan, daterad den 26 juni 1991.
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Svenska kyrkan: Utdrag ur församlingsliggare, 1991-08-14
Handlingen är falsk och ogiltig, gäller inte. I Sverige påstår
man fortfarande att Christer Philip R. är identisk med Tibor E.

I samband med bouppteckningen efter vår pappa, fick jag ett oväntat telefonsamtal, en kväll vid åttatiden 1991. Kvinnan som
ringde var Maria, jag kände igen hennes röst. Hon hann säga: ”Jag är” och i samma ögonblick bröts telefonsamtalet. Hon ville
säga mig något viktigt som berörde bouppteckningen, men troligen avlyssnade NSA/FRA samtalet och bröt det. Jag har
fortfarande en känsla av att hon ville säga att vi skulle undvika Krister R i bouppteckningen. Det var då sista gången jag fick ett
livstecken från henne. – Jag vet att hon gifte om sig i januari 1979. I december 2011 blev hon änka, men enligt källan lever hon
fortfarande. Frågan är, är hon samma Maria som jag kände personligen, som var mor till Tibor E? Något livstecken från henne
har jag inte fått sedan 1991. Att byta ut viktiga personer i pappas faderskapsärende är inget problem, det vet CIA också.
Vi kan fortsätta att analysera vad polisen säger, nämligen att det
var samma kvinna i plastsäcken som begravdes 1969 på cirka 23 meters djup i en kista. Se länken Fursten av Ponte Corvo eller,
sidorna 51-52. – Att en kvinna begravdes där 1969 i en kista är
riktigt, enligt polisen låg en kvinna till i en svart platspåse
begravd. Att det inte var samma kvinna som låg i kistan är
alldeles uppenbart. – Vem är kvinnan i plastsäcken? Kan det
vara Maria? I så fall gick hon bort av sjukdom, eller också
mördades hon också i tysthet, i mörkret. Det borde ha inträffat
efter 1992.
Kan mor och son ligga och vila här?

Det finns en rad orsaker till att hon inte längre finns i livet. Med stor säkerhet utgick man ifrån att min far var biologisk far till
Tibor E, vilket han inte var. Judinnan Maria hade en tyska som väninna, eftersom hon behärskade tyska och ungerska, men
svenska kunde hon inte. Tyskan berättade för henne hur man skaffar barn, och hur mannen som har god ekonomi väljs, det gör
man via Barnavårdsnämnden. Maria berättade själv för min far, eftersom det här systemet inte fanns inom kommunismen. För
henne var detta okänt. Maria ville ha barn, men det gick inte med min far, då tänkte hon på sin svåger. Min far åt medicin på
grund av reumatism på den tiden. Efter förlossningen på julaftonen på sjukhuset, vaknade hon ordentligt upp, då visste hon vem
hon var och vem hon födde till världen. Hon blev orolig och nervös. Hon berättade själv för min far när hon kom hem från
sjukhuset med det nyfödda barnet, som redan var dödsdömt.
Avtalet som hon också skrev på 1958 den 18 september såg hon aldrig, det är tomt och ogiltigt. 1964, när jag kom till min
pappa, bodde hon fortfarande hos honom och jobbade i närheten, lille Tibor var på daghem på dagen, ett daghem som låg nära
bostaden. Jag gick i skolan som också var i närheten. Det hände ett antal gånger att när jag kom hem var Maria ensam hemma,
min far jobbade hela dagen. Då berättade hon ganska mycket, bl.a. att hon fortfarande var ganska orolig på grund av att hon inte
hade tillräcklig kunskap för att möta framtiden, hon var hela tiden rädd och orolig. Vid sidan om Maria fanns en okänd individ i
det fördolda, som talade om för Maria vad hon skulle göra och hur hon skulle bära sig åt. Det vill säga: en utomstående lade sig i
hennes liv och styrde henne i hemlighet. Hon fick munkavle. Och därför blev det som det blev.

Den här målningen illustrerar Jesus, Messias i USA enligt Mormons bok, utgiven 2008. Mormons bok berättar att Jesus skall
anlända till USA och att han ska regera där. Målningen illustrerar en vanlig uppfattning om Jesus när vi första gången ser den.
Men om vi tittar lite närmare på denne Jesus/Messias, hittar vi detta:

På målningen kan vi se att Bush den yngres ansiktsutryck fördes över in i denna Jesusbild, ett mycket skickligt genomfört steg.
När vi ser målningen i sin helhet syns han inte men ändå är han där. Jämför vi bilderna med varandra, ser vi likheter,
ansiktsdragen, strukturen. Observera att detta inte är jämförelse till 100 %, men vi kan se att Jesusbilden och Bushbilden liknar
varandra.

Reynold Bush och Jesus, Messiasbild. Jämför vi dessa två bilder med varandra, ser vi en viss likhet mellan dem. Reynold från 1500-talet passar
också in i Jesusbilden. Jag påstår inte att denna är en fullständig jämförelse, men i en analys ser vi att det finns en viss Reynold Bush i
Jesusbilden.

Hur än jag ser denna Jesusbild, ser jag George W Bush den yngre i den, enligt vad Mormons bok medger. Jag menar att
George H W Bush den äldre är en reinkarnation bl.a. av Lehi, och att George W Bush den yngre är en reinkarnation bl.a. av
Nephi. Bush regerade i USA 2001-2009. Läser vi igenom Mormons bok, framförallt Nephisplåtarna, vet vi att Lehi redan i
början i sin syn fick se hur timmermannen Josefs familjeärende i Nazaret rullade upp framför honom, även slutet, allt i ändens
tid. Vi känner igen Lehis roll i George H W Bush den äldre, bl.a. i samband med min pappas faderskapsärende. George W
Bush Jr, alias Christer Philip R. Det finns ytterligare ett stort och besvärligt problem, nämligen namnteckningen. Christer
Philip R representerar George W Bush den yngre, och inte han som skrev under brevet ovan. Därför kan vi inte anklaga honom
för inblandningen i min pappas faderskapsärende och framförallt inte bouppteckningen efter min fars bortgång. Rätt ska vara
rätt. Han känner till min pappas faderskapsärende, men vi kan inte belasta honom för de många brott som begåtts i ärendet.
Även i evangelierna står tydligt: ”Bereden väg för Herren”, f.d. ärkebiskop av Svenska kyrkan Anders Wejryd, 2006-2014.
Hans motto var: Bereden väg för Herren, precis som Bush den äldre gjort. Resultatet blev att Bush den yngre fördes in i fällan
och får bära jordens synder.
Läser vi noggrant Mormons bok ang. trädet (Livsträdet) så gäller inte pengar och förmögenhet, utan frukt, trädens frukt. Frukt
är symbol bl.a. för barn och kunskap, i detta fall gäller det att vara barn, familjemedlem , till exempel i min familj, se nedan.
Analyserar vi Nephis plåtar, finner vi att Lehi var en drivande kraft i familjen, han befann sig alltid i händelsernas centrum.
Egentligen var det han som skapade grunden till Mormons bok.

18 (3)
PARATE VIAM
DOMINI

Den anonyma
målningen från
1600-talet finns
på
Schloss
Hellbrun i Salzburg, Österrike,
och
är
ett
inlägg i den
teologiska
debatten kring
hur den kristna
treenigheten
ska tolkas

6 (1)
PARATE VIAM
DOMINI

12 (2)

Bereden väg för
Herren

Svenska kyrkan. Utdrag ur församlingsliggare, 1991-08-14
Handlingen är falsk och ogiltig och gäller inte längre.
Se vidare länken Den fjärde pyramiden som försvann, sidan 68.

Motsvarigheten till Lehi i detta sammanhang, som berör min pappas faderskapsärende, är George H W Bush den äldre, alltså en
reinkarnation av bl.a. Lehi. Han är född 1924 i USA. Men det finns andra källor som pekar på att han föddes i Tyskland och tidigare
än 1924.

1

2
3

George Scherff Jr.

2a

George Scherff Sr.

Familjen Scherffs Bild 2. Bilden togs av Otto Skorzeny ca 1933 och visar familjen Scherffs och deras närmaste vänner. I mitten
syns George Scherff Sr, hans fru, hans son George Scherff Jr, 18 år gammal och hans farmor. Detta skulle betyda att sonen
George Scherff Jr föddes ca 1915. På fotona syns att han var med i tyska flottan. Picture 2a visar familjen George Scherff Sr,
hans fru och hans son George Scherff Jr. Vidare syns vännerna Martin Borman, Josef Mengele, Otto Skorzeny (som var G. Hitlers
livvakt till januari 1945) samt Reinhard Gehlen från Erfurt (bild 3) som var chef för underrättelseverksamheten. Gehlen är mest
känd som chef för underrättelsetjänsten Bundesnachrichtendienst i Västtyskland, en organisation han själv var med och grundade.
Dessa SS-män utgjorde G Hitlers kärna, de var mycket nära honom. Bild 1. 1938 skickade G Hitler George Scherff Jr till USA för
ett hemligt uppdrag. Därefter, i USA, blev Prescott Sheldon Bush/ George Scherff Sr far till honom med namnet George
Herbert Walker Bush. Efter kriget 1945 hamnade bl.a. Bormann, Gehlen, Mengele, Skorzeny i USA och CIA tog hand om dem.

På detta sätt visste USA/CIA hur G Hitlers självmord gick till, enligt bl.a. källan ovan. George Scherff Sr blev sekreterare hos
uppfinnaren, vetenskapsmannen Nikola Tesla, och det finns ledtrådar som pekar på att George Herbert Walker Bush medverkade
såväl i Teslas som i Kennedys mord.
Gustav Hitler dödförklarades officiellt 1948, samma år reinkarnerades han i min släkt, och blev Simons dotterson, (en mardröm
för Simon) därefter hamnade han i Stockholm och tog över judegossen Tibor E:s identitet med namnet Krister R utan att han
visste om det. Vid slutet av världskriget 1945 mördades min farfars bror Simon, han yngste son Géza, och min morbror vid
smeknamn BOBO av Hitlers tyskar. Se länken Evolution, bl.a. sidorna 10-49 och 87-93, 97-137. Grymheten fortsatte i
Stockholm utan tyskar i samband med min pappas faderskapsärende. Under år 1971 mördades judegossen Tibor E, dansken,
civilingenjören, Kristian J, min pappas granne 1977, se länken Lammets testamente, sidan 20. 1986 f.d. statsminister Olof
Palme, 1989. Tibor E:s biologiske far är död, Marias svåger. Frågan är om Maria själv är i livet, jag har inte fått livstecken från
henne sedan 1991. Frågan är följande, hade George H W Bush ett finger med i spelet i alla dessa mord via CIA, monarkin,
kungahuset och Säpo. Det lutar åt det hållet. Enligt historien om honom kan man säga att också han är en brottens son. Självklart
är att påvestolen känner till allt om dessa brott.

Återblick till Tyskland på 30-talet, familjen Scherff

Familjen Scherff i NaziTyskland 1933. Fader George Scherff
Sr, hustrun Ester Scherff och sonen George Scherff Jr
(Enligt amerikank uppgift lämnade familjen NaziTyskland 1940.)
Bilden togs av G. Hitlers livvakt Otto Skorzeny i NaziTyskland

George Scherff Jr/ George Herbert Walker Bush.
Född cirka 1915

George Scherff Sr/ Prescott
Sheldon Bush
Född 1895

Esther S. Scherff
Född cirka 1888-89

Dorothy Walker Bush
Observera att frun, Esther S. Scherff, är cirka 45 år på bilden, och ser några år (7-8) äldre ut än sin man George Scherff Sr. Bilderna kan
bekräfta att familjen Scherff i NaziTyskland är identisk med familjen Bush i USA.
I folkräkningen 1940 i Minnesota, USA finner vi familjen Scherff. Fadern George H Scherff, 44, född i Minnesota cirka 1896; hustrun Esther
S Scherf 41 född i Minnesota cirka 1899; dottern Dorothy M Scherf, 18, född i Minnesota cirka1922; dottern Mildred E Scherf, 17, född i
Minnesota cirka 1923 och George Scherf Junior, 14, född cirka 1926. – Man brukar säga: ”Ingen rök utan eld”.
Se bilderna nedan. Nästa bild är förmodligen Barbara Pierces familj och hennes blivande man George Scherff Jr. 1930 i Tyskland. På bilden ser Barbara mycket
äldre ut än sin pojkvän. Se även bilen bakom familjen. Nästa bild visar familjen Bush i USA. Prescott Sheldon Bush med sin familj, med sonen George H och
sonsonen GW Bush.

Start i NaziTyskland, sedan
USA och slutligen Sverige.
Barbara Pierce med sin blivande man George H Scherff Jr

Familjen Bush i USA, far, son och sonsonen GW Bush.

Hon ser äldre ut än pojkvännen

George Scherff
den yngre

Dottern Dorothy?

Dottern Mildred?

George Scherff Jr
Född omkr 1915, 18 år
George Herbert Walker
Bush.

George Scherff den yngre
Född omkr 1922
Cirka 11 år
Prescott Sheldon Bush Jr.

Dorothy M Scherff?
Född omkr 1928
Cirka 5 år

Mildred E Scherff?
Född omkr 1929
Cirka 4 år

Om vi utgår från att familjebilden togs 1933, då bör barnen Scherff, enligt foton ovan, vara 18, 11, 5 och 4 år gamla. Vi kan
tillägga att George Scherff Jr ser mycket äldre ut på bilden.

I folkräkningen 1940 i Minnesota, USA finner vi familjen Scherff. Fadern George H Scherff, 44, född i Minnesota cirka 1896;
hustrun Esther S Scherf 41 född i Minnesota cirka 1899; dottern Dorothy M Scherf, 18, född i Minnesota cirka1922; dottern
Mildred E Scherf, 17, född i Minnesota cirka 1923 och George Scherf Junior, 14, född cirka 1926. Bör vara Prescott Sheldon
Bush Jr, 1922-2010. Vi brukar säga: ”Ingen rök utan eld”. Observera att födelsedatum inte stämmer överens med familjebilden
ovan på barnen. OBS! det finns myket mer information ute på Internet som berör detta tema!

Enligt St. Malakias kommer den allra siste påven, 113, att inträda efter påven Petrus Romanus, 112, under
benämningen ”Fruktansvärd Domare”. Hos påvestolen i Vatikanen är den allra siste påven mörklagd, påven Alfa &
Omega. Se länken Turinsvepningen, sidan 18.
Bush besöker påvestolen.
Innan påven Johannes Paulus II dog,
besökte dåvarande presidenten Bush
honom
i
Vatikanen.
Bush
överlämnade en Mariastaty till
honom, kanske som en påminnelse
om vem som är mor till honom inom
den hemliga kristna kretsen. Maria i
detta fall avser judinnan Maria som
födde sin son, Tibor E, på julaftonen
prick klockan 24 på natten i Linköping 1958. Det finns en till vid
namn Christer Philip R. – Enligt
Mormons bok ang. Trädet och dess
frukt och Jungfru Maria.

Bush återigen hos påven i Vatikanen, hos påven Benedictus XVI. Job 28:28: ”Se, Herrens fruktan, det är vishet, och att fly det onda är
förstånd”.

Ang.George H W Bush och George W Bush: Nästan allt om
dem finns på Internet, dessutom i massmedia, bl.a.
tidskrifter och böcker.
Den franske författaren Eric Laurent har skrivit en mycket
intressant och väl genomtänkt bok om G. W. Bushs hemliga
värld, 2003.
Originaltitel: Eric Laurent
Le monde secret de Bush
La religion, les affaires, les réseaux occultes
Plon, 2003
I boken finns ett mycket intressant inslag som belyser ett
samtal mellan Bush och hans moder där han påstår att
enbart de kristna kommer till paradiset. Barbara Bush
ringde till pastor Billy Graham och frågade efter hans åsikt.
Han sade att han delar uppfattningen med honom, samtidigt
rekommenderade han presidenten, att denne ”inte bör spela
Guds roll”. – För övrigt är boken utmärkt, det finns mycket
att läsa i den. Jag hänvisar till boken som källa.
Boken om George H W Bush
I kristendomen säger man att Jesus är Guds son och
Jesus är Guden själv.

G. W. Bush
Hemliga värld
Vänner, religion, makt
Boken finns på ungerska

Rätt författare i rätt
tid
Guden spekulerar
”Enligt den bästa kunskap bör vi jobba,
men vi bör inse att allt finns i Guds
hand. Om vi tror att världen styrs av
Gud, uppför vi oss korrekt och saker och
ting kommer att falla på plats”.
G W Bush
I kristendomen säger man att Jesus är
Gud och vise versa, Gud är Jesus.

Kristendomens ursprung. I det nya testamentet i Bibeln står ord mot ord, evangelierna är omskrivna, därmed opålitliga. När den
så kallade Messiasverksamheten påbörjades fanns ingen kristendom. Gnosticismen befann sig på sin höjdpunkt då. Den
grundades av Tomas, timmermannen, tusenkonstnären Josefs biologiske son. Gnosticismen = kunskap, vetenskap på en högre
nivå. Jesus/Izates II och hans fru Symmacho från Characene samt alla lärjungar anslöt sig till gnosticismen. Efter att Josef
Jr/Immanuel kommit hem från Indien, gick även han över till gnosticismen tillsammans med sin fru Maria från Magdala, och
och sina lärjungar, både manliga och kvinnliga. Förresten var Maria från Magdala redan känd i gnosticismen innan hon träffade
Immanuel/Josef Jr. Den enda urkund som är pålitlig i samband med kristendomen är faktiskt Mormons bok.

Planen för kristendomen var redan klar när Lehi fick syn på den, enligt Nephis plåtar. Namnet Nephi härstammar från Nephilim,
en storväxt folkslag vid namn Nephilim i Lemeks och Enoks tid före den globala floden. De blandades ihop och sammanfördes
med Samyaza och hans män från Plejaderna, se ovan sidorna 9-10. Därifrån härstammar namnet Nephilim som kunde vara
ledare för det folket. Dessa storväxta folk reinkarnerades senare i Jakobs elfte sons Josefs avkomlingar som lever vidare i
Mormons bok. Mormons bok grundades av budbäraren Moronis stränga budskap åt Joseph Smith Jr. Mormons bok är äkta trots
att tjockt blod rinner ur den. Lehi kan vi finna i Barnabas och Nephi i Johannes Marcus, som också var aktiv i gnosticismen i
början, liksom nu Lehi i George H W Bush Sr. och Nephi i George W Bush Jr.
En viktig ledtråd är som jag redan nämnt Mormons bok, i vilken hänvisas till ett faderskapsärende i form av ett Träd och dess
frukter. CIA skapades den 18 september 1947 och dess inofficiella motto är (Johannes 8:32). ”Och I skolen då förstå
sanningen, och sanningen skall göra eder fria”, hämtat från den kristna religionen. Bush stamfader hette ju John Bush Sr. Den
18 september 1958 lurades min far att skriva på ett faderskapserkännande medan kvinnan änu var havande med den blivande
Messias. Skull and Bones The Brotherhood of Death 232, (7) skapades och berör återkomsten av Messias, Nephilim/Jesus
Beelsebub, och är kopplad till Jesuiter och påvestolen, där bl.a. George H W Bush Sr. och George W Bush Jr. är medlemmar.
Vidare har vi starka ledtrådar i form av en namnunderskrift av Krister R som ovan. Hans handstil och handstilens lutningsvinkel
liknar George H W Bush Sr. handstil och lutningsvinkel. En mycket skicklig överföring av G W Bushs porträtt i målningen
föreställande Messias. Alla dessa ledtrådar och jämförelser pekar på att en del av familjen Bush medverkar i min pappas
faderskapsärende via bl.a. CIA, vilddjuret.

Min fader Kemény, Tibor István och jag Kemény, Szabolcs József, hans enfödde son och E. Tibor
hans ende fosterson.

Kemény Ilona och hennes son Krister R.
Hon är min pappas kusin

Min pappas syster Gisela och Ilona är också
kusiner, de liknar varandra

George W. Bush och hans mor
(Christer Philip R.)

Sommaren 1977 körde Krister R och Maria förbi pappas hus i en gammal veteranbil, och båda
två iakttog pappas och grannens hus, grannen som gick bort tidigare. Pappa märkte direkt att
den som satt bredvid Maria och körde bilen liknade hans kusin. Därmed stod allt klart för honom
när det gällde Tibor E och Krister R, se länken Lammets testamente, sidan 20. Året därpå hade
ett personligt telefonsamtal med honom, Krister, i vilket han berättade att han inte kände oss, han
visste inte vem pappa var. I mitten av 80-talet hände märkliga saker. På pappas jobb gick en av
cheferna in till hans kontor och sa: ”Tibor, jag såg nu att din son åkte med hissen.” Pappa sade åt
honom att ”Min son jobbar inte här”. Chefen blev tyst och sa igenting. Därefter dök samma
person upp 2-3 gånger hos min arbetsgivare och körde vid halv sjutiden förbi byggnaden.
Vakterna såg honom också. En av mina arbetskamrater blev arg på mig, när jag på morgonen
kom till jobbet, p.g.a. att jag inte hälsade på honom. Den som liknar mig och min pappa, är
Krister. Av telefonsamtalet fick han höra nya saker som han kände inte till. På detta sätt
signalerade han att han finns, men inte som familjemedlem utan som släkt i det fördolda. Därför
skrev han inget brev i samband med bouppteckningen efter pappas bortgång, och inte heller
skrev han under det. – Christer Philip R, däremot, liknar varken min pappa eller mig.

CIA, motto: (John 8:32). ”Och I skolen då förstå sanningen, och
sanningen skall göra eder fria”.
Skull and Bones The Brotherhood of Death 322, (7)
Dödstjuren, dödsguden Osiris har återuppstått igen
Vi brukar säga att historien upprepar sig. I boken Vänner i Universum, A Spacewoman Speaks, avslöjar Borealis, att
kristendomens misslyckande i det forna Palestina berodde på att projektet stod under ledning av en mycket högre grupp än
vår, de var dock inte sanna gudomar i ordets strikta bemärkelse”, berättade hon. Gruppen som hon nämnde saknar alltså
motsvarande kunskap, eftersom kungen av visdom är lika med Gud. Denna grupp är Osirisgruppen som motsvarar Mormons
bok. Samma misslyckade projekt ägde rum i samband med min pappas faderskapsärende som styrdes från Washington via CIA,
Vatikanen, kungahuset, Svenska kyrkan med påvestolens kännedom.
Om vi analyserar pappas faderskapsärende som berör enbart Tibor E, finner vi att det finns varken biologisk eller juridisk
koppling till min fader. Resultatet av pappas faderskapsärende visar tydligt att denna högre grupp, Osirisgruppen, inte vet vad
Universum eller slutmålet är. I detta fall måste man följa naturens lagar och regler, besitta en mycket hög kunskap, det räcker
inte att räkna pengar och förmögenhet och muta andra. Min fader kände inte Christer Philip R. Med våld, terror, mord,
urkundsförfalskningar går det inte att erhålla faderskap. Vill Christer Philip R vara min fars son, då måste han vara avlad av min
far, likna honom och tillhöra samma blodgrupp, dvs. befinna sig på samma frekvensläge som min far befinner sig på och leva
ungefär på samma sätt som han gjorde på sin tid. Man måste ha det rätta frekvensläget, annars släpps man inte igenom naturens
spärr, det svarta hålet, annars hittar han inte min far i vår galax, Vintergatan. – Handläggningen av min pappas faderskapsärende
förstörde hela min familj. Min syster blev deprimerad redan under 70-talet, senare även min mor, min fars liv förkortades och
även mitt liv är förstört. Frågan är vad denna grupp har vunnit förutom att förstöra min familj genom monarkin i Sverige.
Ingenting, förutom besvikelsen och en bumerang som slog tillbaka.
I kungariket Sverige är kungen statschef, och i det fördolda har han stor makt. Min far nämnde att han visste att han skulle luras,
men när han kom på fusket, mordet på Tibor E, och andra brott och förfalskningar, borde kungen som statschef talat med min
far. Men i stället för det mänskliga förståndet tillämpade han via sina myndigheter bl.a. våld, tvång, terror mot min pappa och
hans familj. Huvudansvarig, det ytterst ansvarige i detta fall är kungen själv, eftersom min familj inte hade något att göra varken
med Washington eller Vatikanen. Att monarkin kallas för knähund i Washingtons famn är kungens problem. Nu är det dags att
avskaffa monarkin i Sverige och grunda en republik på demokrati, en mänsklig och naturlig väg utan religion och med liberal
politik.
Det enda jag gör är att jag försvarar min gode fader, min familj, min ställning i min familj, mitt familjeträd, min släkt och
mänskligheten på naturens villkor. Det har jag rätt till.
Jag har tagit del av några benämningar som Krister R använder, bl.a. Galactica och Star Black, den svarta stjärnan eller solen.
Med Galactica menas förstås vår spiralgalax, Vintergatan, och Star Black, eller den svarta stjärnan, solen, är en neutronstjärna,
Nemesis som redan befinner sig i vårt solsystem. Svarta Solen sammanfaller också med ”Orden av den Svarta Solen” i Gustav
Hitlers tid, Se länken Lammets testamente, sidan 17. Han befinner sig på en högre kunskapsnivå och känner till vad det hela
handlar om.

Svenska Kyrkan

Påvestolen

Ungerska Kyrkan

Ärkebiskop KG Hammar i Svenska Kyrkan, 19972006. Valspråk: Sanningen skall göra er fria.

Johannes 8:32: ”Och I skolen då förstå sanningen, och sanningen skall
göra eder fria”.
Jesus Kristus sista dagars helige, Omega
Skull and Bones - The Brotherhood of Death 322, 3+2+2=7
Vad är gemensamt för påvestolen, bl.a. i Ungerska kyrkan och Svenska kyrkan? En jesuitpåve sprider jesuitdyrkan bl.a. i Ungern
och Sverige. Jesuitorden är lika med Döden, dödskulten är gemensam. Den forna dödstjuren, dödsguden Osisris, har återuppstått
och finns även i den Ungerska kyrkan istället för Árpád och Stefan den helige. Med andra ord vill de återinföra dödens religion.
Se länken Månens besökare, final, sidan 89. Jesuitpräster var inte önskvärda i Ungern i början av 1600-talet. Nu är de där igen,
inte bara i kyrkan som dödens religion, utan även i politiken. Orbans regering är dödens regering. Se länken Asa-kulturen, sidan
41. Det gäller i Ungern att ta bort Orbans regering och religion. Döden är det eviga mörkret, och i det begås fruktansvärda brott.
Se vidare länken Norrskenets konung, sidan 45.

Vi hör ofta att Internet är jordens största bibliotek och informationskälla. Nästan allt om USA och Bush:s släkttavla finner vi på
Internet. Amerikanerna själva har lagt ut nästan allt om USA och dess historia. Är man intresserad av saker och ting, så finner
man informationen på Internet, om man söker. Jag tänker på positiva och mänskliga saker och inte på negativa och brottsliga.
När det gäller CIA, känner världen till att även tjockt blod rinner från denna organisation. CIA:s motto: (John 8:32). ”Och I
skolen då förstå sanningen, och sanningen skall göra eder fria”.

Får och getter

?
Den gode herden, vem är han?
Nu tänker jag forteätta från sidan 15 ovan ang. den välkända texten i Matt. 25, 32-46, mellan får och getter. Vem är den gode
herden? Symboliskt är getter judar och fåren de forna hebréerna.
”När Människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då skall han sätta sig på sin härlighets tron. Och alla
folk skall samlas inför honom, och han skall skilja dem från varandra, som en herde skiljer fåren från getterna. Och fåren skall
han ställa på sin högra sida och getterna på den vänstra. Då skall konungen säga till dem som står på hans högra sida: Kom, ni
min Faders välsignade, och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse. Ty jag var hungrig och ni gav
mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag
var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Då skall de rättfärdiga svara honom: Herre, när såg vi dig
hungrig och gav dig att äta, eller törstig och gav dig att dricka? Och när såg vi dig vara främling och tog emot dig eller naken
och klädde dig? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig? Då skall konungen svara dem: Amen säger jag er: Allt
vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig.
Därefter skall han ock säga till dem som står på hans vänstra sida: ”Gå bort ifrån mig, I förbannade, till den eviga elden, som är
tillrredd åt djävulen och hans änglar. Ty jag var hungrig, I gåven icke mig äta; jag var törstig, och I gåven mig inte att dricka; jag
var husvill, och i gåven mig inte härbärge, naken och I klädden mig inte, sjuk och i fängelse, och I besökten mig icke”.
Då skole också de svara och säga: ”Herre, när sågo vi dig hungrig eller törstig eller husvill eller naken eller sjuk eller i fängelse
och tjänade dig icke?” Då skall han svara dem ch säga: ”Sannerligen säger jag eder: Vadhelst I icken haven gjort mot en av
dessa minsta, det haven I ej heller gjort mot mig”.
Och dessa skola då gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv”. –
Vem var den som sade detta om får och getter? – de kristna säger direkt att det var Jesus Kristus. – Men frågan är vem av tre
eller fyra Jesus sade detta? - Läser vi noga mellan raderna ser vi ett visst hat mot getterna. För att förstå den uppkomna
situationen bör vi återgå till Lemeks, Enoks tid, där började historien om getterna.

Gruppen Samyaza införde en högre kunskapskultur på planeten. Inanna var den starkaste motståndaren, eftersom hennes
ställning i makteliten hotades, hon tålde inte högre kunskap än hon själv hade. Då bjöd hon det första motståndet via Nephilims
grupp, därefter även vände hon sig mot Nephilims grupp eller andra folkslag, så kallade jättar. Där började den första konflikten
när det gällde getter. – Fåren kom in i bilden genom Jakob och hans förstfödde son Ruben, de forna hebréerna och getter även
genom Esau. Juda bestod av en kombination av Lejon och Get.
Den allra största konflikten ägde rum mellan Israels Gud (Ormguden) och David, då Israels Gud hade en plan som David tyckte
var en biologisk utopi. Se länken Grundsten, sidan 25. Därefter sprack kungariket Israel och delades mellan kungariket Juda och
kungariket Israel. Jakobs yngste, 12:e, son Benjamins avkomlingar anslöt sig till Juda. Efter det började judehatet sprida sig.
Detta kan vi finna i Mormons bok också, se ovan sidan 32 där Lehi profeterar om Messias ankomst. Judarna traktar efter hans
liv. 400 år f.v.t. finns redan en plan att göra judarna till Jesusmördare i Nephiboken. Efter det misslyckade Messiasprojektet blev
judarna syndabockar världen över. Detta fast ingen jude mördade någon Jesus, i stället var det en jude, Immanuel, som mördades
genom korsfästelse.
År 135 e.v.t. krossades judarna av tjuren Jupiters anhängare via kejsaren Hadrianus i Jupiters namn. Se länken Förödelsens
styggelse, sidorna 24-27. I tusen år har judarna mördats, senast av Gustav Hitler. – Varför? Jo, de hade större kunskap som
gynnade mänskligheten, men inte de små gudarna.

Jakob
Esau

Högst upp i Bush familjevapen finns en getabock,
symbol för judar; Jesuitordens sol, symbol för lejon,
också symbol för judar. Judegosen Tibor E mördades
1971, och nu vill Christer Philip R ersätta honom

Judar och hebréer. Nuförtiden är judar och hebréer sammanslagna som folk,
säger man hebréer menar man judar, och vise versa. – Som djur skiljs dem
förstås åt.

Vasaätten

Nils Kettilsson, Vasa
1350-1371
Son till Kettil Karlsson Vasa

Gustav Vasa, Gustav I,
1523–1560
1495-1560

Gustav II Adolf, 1611-1632
(1514-1632)

Getansikte

Gustav II Adolf, 1611-1632
(1514-1632)

Fåransikte

Se länken Norrskenets konung sidorna 51-56.

Maria Eleonora av Brandenburg,
1599-1655
Drottning av Sverige, kröntes
Dotter till Johan Sigismund av
Brandenburg,
Huset Hohenzollern

Drottning Kristina av
Sverige, 1626-1689
Abdikerade, flyttade till
Rom, Vatikanen
Sist i Vasadynastin

Maria Eleonora av
Brandenburg,
modern.

Fåransikte

Fåransikte

(Kristina kopierade
sin mor)

Historiken Herman Lindqvist skriver i sin bok De Vilda Vasarna 2016, att redan Gustav Erikssons förfäder hade en vase i sina
sköldar. Herman Lindqvist är kanske Skandinaviens största historiker och hans bok om Vasarna är en levande bok. Vad som är
intressant att veta är denne ”vases” ursprung. Varifrån kom han, och vem hade denna vase som emblem i det förflutna, cirka
tusen år tillbaka?
Vem var stamfader för Vasaätten? Herman Lindqvist skriver i sin bok att på den tiden hette stamfadern Scherembeke som var
fogde på Stockholms slott (ca 1317). Denne Scherembeke hade tysk-baltiska rötter och hade redan då en vase som emblem. Vi
vet att Nils Kettilsson Vasa föddes 1350 eller 1355. Om denne Scherembeke då var stamfader för ätten Vasa, betyder det att han
var farfar till Nils Kettilsson. Vidare berättar han att Gustav Eriksson hade dansk bakgrund, flera hade tysk-baltiska rötter
(Scherembeke, von Vitzen, von Thienen). I tre generationer hade alltid någon i släkten det dansk-klingande namnet Christiern,
fast i historieskrivningen efteråt försvenskas de alltid till Krister. På kvinnosidan fanns danska släktnamn som Krummedige,
Bilde och Rönnow. Själva släkten Vasa är ett mysterium. Varifrån härstammar emblemet vase? Följer man ledtrådarna enligt
historiken Herman Lindqvist, bör det slutligen komma fram.

Kristier Nilsson, Vasa Ca
1365-1442
Son till Nils Kettilsson,
Vasa

Erik Johansson Vasa,
1470-1520
Son till Johan
Kristiernsson, Vasa

Henrik Scherenbeke, Sverige
Fogde på Stockholms slott 1317
Stamfader i Sverige
Son till Christianus I

Gustav Vasa, Gustav I,
1523–1560
Son till Erik Johannson,
Vasa

Karl IX, 1604-1611
Son till Gustav Vasa

Gustav II Adolf, Drottning Kristina av Sverige,
1626-1689
1611-1632
Abdikerade 1654
Son till Karl IX
Sist i Vasadynastin
Dotter till Gustav II Adolf

Kettil Karlsson, Vasa, 1307 – 1378
Gift med Richiza Rikissa Magnusdotter
1279-1347
Okända föräldrar, officiellt, men kan vara
son till Henrik Scherembeke

Nils Kettilsson Vasa
1350-1371
Son till Kettil Karlsson Vasa

Svenska linjen

Stadsvapen Lüneburg,

Stadsvapen Scharnebek

Henrik Scherembeke. (Scerenbeke)
född omkr 1180, död omkr1260?
Härstamning: Scharnebek nordost om
Lüneburg,
Föräldrar okända
Stamfader för alla släkter av Scherembeke

Christianus II de Scherenbeke
Danmark
Son till Christianus I

Kristiern »von Scherenbeke»
Christianus I de Scherembeke
Son till Henrik Scherembeke.
Gift med Helena
1267 uppges i ett brev, att riddaren Kristiern
»von Scherenbeke» sålt jord i Lankow vid
Schwerin,

Christianus III de Scherenbeke
Danmark
Son till Christianus II

Danska linjen

N.N. de Scherembeke
Dotter till Christianus III
Släkten Krummedige

Släkten Bilde/Bille

N.N. de Scherembeke
Dotter till Christianus III

Kersten de Rosen
Son till N.N. de Scherembeke,
Johann de Rosen
Släkten de Rosen

Släkten Rönnow

Se vidare länken Norrskenets konung, sidorna 51-62

Tysk-baltiska
rötter
Scherembeke,
Släkten von Vitzen

von Vitzen,

von Thienen.

Släkten von Thiene

von Scheiding

Släkten von Scheiding

(enligt Internet)

Släkten Rosengren

Släkten Masenbach

Otto von Scheidings (1580-1651) begravningsepitafium,
Horns kyrka i Östergötland.
Vapenbilderna på epitafiet och gravstenen
kastar ljus på anorna.

Som vapen, emblem, syns en Davidsstjärna, som knyter släkten tll judarna;
ytterligare syns en vase som emblem, som knyter släkten till Scherembekes släkt.

Henrik Scherembeke och hans släkt är en ganska bra ledtråd för att hitta den ursprunglige Vasen. I nästan tusen år känner vi
ganska bra till alla släkter som till exempel släkten Henrik Scherembeke. Hans härstamning finns i Tyskland, i Scharnebek,
nordost om Lüneburg, Där bör finnas anteckningar om hans riktiga föräldrar och deras ursprung. Enligt ledtrådarna ovan och
min uppfattning bör spåren slutligen leda till Mellanöstern, till Jerusalem, till år 130-135 e.v.t. till Shimon Bar Kochba/Shimon
Ben Kosiba. Se länken Förödelsens styggelse, sidorna 24-27.

Shimon Bar Kochba/Shimon Ben Kosibas vase som vapen eller emblem, 130-135 e.v.t.

Shimon Bar Kochba/Shimon Ben Kosiba
Den dåvarande fursten av Israel, Judéen, hade enligt
dokument en vase som familjevapen på skölden. Vad
jag förstår var Shimon Bar Kochba/Shimon Ben
Kosiba en direkt avkomling till juden Josef
jr,/Immanuel. Shimon Bar Kochba/Shimon Ben
Kosibas släkter splitrades efter den förödande
förlusten av romarna och en eller flera grenar
hamnade så småningom i Europa, bl.a. i Tyskland.
Där dök en man vid namn Henrik Scherembeke upp
1180. (Det är också möjligt att namnen ändrades
under tiden.)

Getansikte

Gustav II Adolf, 1611-1632
(1514-1632)

Fåransikte

Se länken Norrskenets konung, sidorna 51-56.

Maria Eleonora av Brandenburg,
1599-1655
Drottning av Sverige, kröntes
Dotter till Johan Sigismund av
Brandenburg,
Huset Hohenzollern

Drottning Kristina av
Sverige, 1626 -1689
Abdikerade, flyttade till
Rom, Vatikanen
Den sista i
Vasadynastin

Maria Eleonora av
Brandenburg,
modern.

Fåransikte

Fåransikte

(Kristina kopierade
sin mor)

En ganska stark ledtråd är kungen Gustav II Adolf, som var en kombination av get och lejon i en människoliknande kropp och
som hade ett getansikte. Han kallades bl.a. i Tyskland för Frälsaren eller Lejonet från Norden.
Hans dotter, drottning Kristina, hade ett fåransikte, hon kopierade sin mor Maria Elenora och avslutade dynastin Vasa.
Ormgudinnan Kristina, Israels Gud, valde alltså fåret före geten. I Storkyrkan etablerades namnet Jehova som Israels Gud, men
den ursprunglige Jehova är för judarna, alltså för Juda stam. Hela Vasaätten däremot dyrkade Israels Gud.
Om vi tittar närmare på Gustav III och hans reinkarnation i en mäniskoliknande kropp var det dominerande djuret får i
kombination bl.a. med oxe. Även i denna släkt föredrogs får före get. Se länken Norrskenets konung, sidorna 32-37
Getter symboliserar judar, det forna Samyazas folk och både Ormguden, Israels Gud och Tjurguden valde fåret före geten, trots
att det på familjen Bushs vapen, högst upp sidan 44 ovan, står en getabock. Gustav Hitler gjorde ingen skillnad mellan judar och
hebréer.

Om vi går tillbaka till år 135, till det år då Simon Bar Kokba förlorade kriget mot romarna, kallades han som förlorare. Ja, det
stämmer. På kort sikt var han och judarna förlorare, men på lång sikt var de det inte. Hans Vasevapen genom Scherembeke/Vasa
verkade vidare. Det finns även i det svenska riksvapnet (det stora). Israel återuppstod som judisk stat 1948. Judarna är nu
starkare än någonsin, men de får se upp med vad som händer. Se länken Förödelsens styggelse, sidorna 24-27.

Árpáds intåg i Pannonia 895 ridande på en
vit häst med sitt folk magyarerna.

Vit häst. President George Washington stående framför
en vit häst 1789.

Gustav Vasa på vit häst. Gustav Vasa intåg i
Stockholm Midsommardagen 1523 i spetsen för
dalkarlarna. I själva verket red han in skyddad av tyska
legoknektar.

Vitéz Horthy Miklós på vit häst. Vitéz Horthy Miklós intåg i
Budapest på en vit häst med sin här den 16 november 1919

Bland kungar och furstar förekommer målningar där dessa illustreras ridande på en vit häst. Den vita hästen är kopplad till
Uppenbarelseboken, 6:2. Árpád visade ungrarnas suveränitet med en vit häst. Det gjorde Horthy också, tusen år senare. Då
reagerade bl.a. påvestolen och året därpå delades Ungern upp.
Vad menas med en vit häst? I detta sammanhang betyder den vita människor, men majoriteten av människorna är djurätare, rena
människor förekommer inte. Därför kallas folket symboliskt för vit häst. Människan är höjdpunkten i vår galax. Se Upp. 6:2 . –
För övrigt ingår alla människor, oavsett hudfärg i mänsklighetens krets. Vegetarianer har en fördel.
Vi kan sammanfatta Gudomen med att de riktiga Gudarna befinner sig utanför jorden, i rymden. Kungen av Visdom är lika
med Gud. Här på jorden finns nog inga riktiga gudar.

Enok/Utnapisthim

Daniel/Baltazár

Tomas/Tamás

Sz.J. Kemény, 1949Szabolcs József Kemény

Även Mormons bok skriver om neutrontjärnans återkomst. 2
Nephi 27:2. ”När den dagen kommer, skola de bliva
hemsökta av Härskarornas Herre (An) med åska och
jordskalv och med ett förfälligt dån och med storm och häftig
vind och med förtärande eldslåga. Bl.a. USA får besök av
rader av olika stora och starka orkaner, till exempel Texas
och Florida 2017. Dessa orsakas av neutronstjärnan/solen.
Bilden på neutronstjärnans pentagonala bana runt solen visar
att den kom tillbaka från en längre bana ute i rymden efter
cirka 3600 år. Den är redan inne i solsystemet och snart
kommer den att visa sig mellan Jupiter och Mars. Den här
gången kommer den att runda solen på rekordnära håll, den
blir mycket märkbar även här på jorden.

Solen
Ca 800-1000 år
Neutronstjärna

Ca. 3600 år

Solen i underläge. Solens magnetfält är svagare än tidigare liksom jordens. På vetenskapssajter kan vi läsa bl.a. följande:
Solen blir farligare när norr blir söder”, ”Dolt magnetfält skapar kaos på solen”, ”Så förflyttar sig jordens magnetfält”,
”Solens stormar styr den globala uppvärmningen”.
Att en stjärna som solen plötsligt tappar sin magnetkraft, och dess magnetfält blir svagare, beror på att en annan stjärna, t.ex. en
neutronstjärna, med sitt starkare magnetfält påverkar solen. Resultatet är att solen blir svagare ju närmare neutronstjärnan
kommer. Samma sak gäller för jordens magnetfält. Magnetfältet är ett skydd mot yttre rymden, jordens magnetfält skyddar
jordytan från strålningen från solen också. Nu när jordens magnetfält är svagare, värms havet upp mer och mer, vilket ger upphov
till bildadet av starka orkaner som har förödande efekter. Ju närmare neutronstjärnan Nemesis kommer, desto varmare blir havet,
uppvärmningen blir effektivare och orkanbildningen värre. Med andra ord: den globala uppvärmningen beror helt enkelt på att
solenns och jordens magnetfält är svagare. Den här är den globala klimatförändringen i form bl.a. av översvämningen, orkaner,
torka och bränder. Neutronstjärnan Nemesis påverkar även direkt jordbävningar, vulkanutbrott och även jordens axel. Ju svagare
jordens magnnetfält blir, desto större katastrofer kommer att inträffa. I det svaga magnetfältet uppstår olika sjukdomar samt
minnesförlust och den mentala hälsan påverkas.
En störtskur med blodrött vatten faller från skyarna i södra Indien. Det ser ut som ett rött blodregn, som en biblisk farsot. Keralas
röda regn. Den 25 juli 2001 ägde detta rum i södra Indien. Samma blodregn föll i Moses tid vid Israels bildande, då vände sig
neutronstjärnan Aton från den kortare banan runt solen, se sidan 29 ovan. Samma blodregn föll i södra Indien 2001. Tecken visar
att neutronstjärnan var på väg mot solsystemet. Nuförtiden pratar vi oftare om solens tvilling, neutronstjärnan Nemesis, som
upptäcktes (och kallades Planet X) 1983 av IRAS satellit av NASA, Holland och Storbritannien. Att USA och några andra
motsätter sig Paris klimatavtal är inte direkt oväntat, eftersom inte koldioxiden orsakar den globala uppvärmningen. Se länken
Neutronstjärnans ankomst, sidan 64.
Efter att Nemesis lämnat solsystemet återfår både solen och jorden sitt ursprungliga magnetfält.

Nuförtiden pratar vi oftare om solens tvilling, neutronstjärnan Nemesis.

Slutligen kommer hela jorden att täckas av vatten: Global
översvämning världen över.

Nuförtiden kan vi oftare läsa och höra om solens tvilling,
neutronstjärnan Nemesis eller Planet X, en av de sju planeterna runt Nemesis som är mindre än jorden.

I de moderna arenorna världen över syns bl.a. Nemesis på digitala reklamskyltar.
Vi brukar säga att historien upprepar sig. Från Sumer till dagsläget, slutet närmar sig
och vi alla står inför fruktansvärda naturkatastrofer av olika slag.

Motto:
Kunskap är Livet

Motto:
Livet är kunskap

Motto:
Kunskap är Livet

Motto:
Livet är kunskap

Motto:
Kunskap är Livet

Motto:
Livet är kunskap

1981-09-03
Ritad av Tibor Kemény

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

