Livet eller döden. Det tredje alternativet finns inte. Man kan jämföra vår galax med ett frö. Av frön uppstår liv, men
efter en viss tid försvinner livet och döden dyker upp. Observera att jag i detta sammanhang använder material som är
tillgängligt och tolkar det enligt min kunskap.
I första hand hänvisar jag läsaren till följande länkar: Svarta hålets hemlighet och Vad händer i ett svart hål,? Resan
genom det svarta hålet samt Livet och det svarta hålet.
Att livet finns, det vet alla. I förhållande till olika frekvenslägen även i vår galax, verkar livet vara oändligt, men så är
inte fallet. Alla har hört talas om dödsriket, det förekommer bl. a. i den forna egyptiska religionen i form av dödsguden, eller tjurguden Osiris. Stjärnorna i vår galax kan även kallas för ett gigantiskt atomsystem. I varje galax
centrum, liksom i vår, finns ett levande svart hål, som leder till ett så kallat evigt liv, fast det är bara en förlängning
av själva livet.
De svarta hål som uppstår av döende stjärnor är också en typ av livets förlängning, alltså döende svarta hål. Dessa
svarta hål kallas för dödsriken. De är också av naturens skapelse, fast där inne råder en annan typ av värld, den
världen är okänd för oss. Hamnar man där kommer man aldrig därifrån. Se även länken Livet och det svarta hålet.

Denna stjärna är en neutronstjärna, ett blivande svart hål, ett dödsrike

Slutligen omvandlas alla neutronstjärnor till ett svart hål, och svarta hål finns överallt i vår galax, Vintergatan. Det
finns många dubbelstjärnesystem i vår galax, där någon av stjärnorna är en neutronstjärna, också i vårt solsystem, som
egentligen är ett dubbelstjärnesystem. Min utgångspunkt är att det råder en högre kunskapsnivå i de andra
dubbelstjärnesystemen, där man känner till att ett svart hål i en neutronstjärna kan förlänga livet. Man vill inte gärna
släppa in bråkiga varelser från andra solsystem. Har man tillgång till en sådan neutronstjärna, eller till ett svart hål,
vill man behålla det för sig själv.
Vi har också en neutronstjärna, som är känd tusentalsår tillbaka i tiden, den fanns redan i det förflutna, först med
namnet ”AN”, sedan ”Aton” och därefter ”Nemesis”. Alltså en och samma neutronstjärna, också kallad svart sol eller
mörk/svart stjärna, fast i olika tidsperioder.

Det finns liv även i vårt solsystem, men livet befinner sig på ett annat frekvensläge. På exempelvis planeterna Venus,
Mars och vissa månar runt Jupiter, Saturnus, Uranus och Neptunus förekommer liv i mänsklig form.

Neutronstjärna
Nemesis

Neutronstjärna
Nemesis

När man har en neutronstjärna i sitt solsystem, slipper man resa till andra dubbelstjärnesystem. Det finns
intellektuella varelser som tänker tusentals, kanske miljontalsår framåt i tiden och redan nu är planeringen i full
igång vad gäller det svarta hålet, även kallat dödsriket. Man kan säga att redan nu pågår den ständiga kampen om
dödsriket, och det finns några kandidater som vill härska över dödens värld i det blivande dödsriket. En av
kandidaterna är den forna dödsguden Osiris, tjurguden Osiris, även känd som tjuren Gilgamesh från Sumer. Den
andra kandidaten är Lammet/Ormen, som enligt Uppenbarelseboken har nycklarna till dödsriket. Upp. 1:18.
Nycklar är bl.a. symbol för kunskap, och kunskap är vetenskap. Se länken Akhenaton, den allsmäktige, sidan 21,
samt Den fjärde pyramiden som försvann, sidan 73. Lammet Jesus/Izates II har med sina lärjungar anslutit sig till
gnosticismen, som timmermannen, tusenkonstnären Josefs son Tomas grundade. Tomas bok handlade om
Världsalltets uppbyggnad. Även Lammet Jesus hade ett exemplar av boken, därefter fick även aposteln Paulus en
avskrift av samma bok genom Izates II/Jesus äldsta broder Jakob.

Det nya solsystemet, ett dubbelstjärnesystem. Solen i gul och neutronstjärnan i röd färg. Neutronstjärnan Nemesis
syns tydligt utanför solsystemet. Långt bakom Pluto syns Eris/Xena-2003 UB 303 som har en omloppsbana kring
solen på 560 år. Bakom Eris/Xena syns Nemesis/G1.9 som har en omloppsbana kring solen på ca 3 600 år.
Att somliga kallar Nemesis för Planet X är för att en neutronstjärna krymper med tiden, ända ner till en planets
storlek. Även planeten Nibiru som kretsar runt Nemesis kallas för Planet X. Denna bild är några år gammal,
Nemesis har redan hunnit ännu närmare oss och kan nu befinna sig jämsides med Pluto, eller också har den redan
passerat den. Det senaste tecken jag har fått tyder på att Nemesis befinner sig mellan Neptunus och Pluto. Det verkar
vara så att Nemesis har hög hastighet och närmar sig oss i allt snabbare takt.
Se länken Livet och det svarta hålet, sidorna 6-7.

Det finns några så kallade ”dvärgplaneter” som försvinner utanför solsystemet med sina respektive månar. Dessa
små dvärgplaneter har en omloppsbana runt solen på flera hundra år. De försvinner, men återkommer liksom
kometer och tillhör solsystemet.

Man kan notera att det finns några intressanta och mystiska dvärgplaneter i Plutos storlek, bl.a. Eris/Xena som har en
omloppstid kring solen på 560 år. En annan dvärgplanet är den lilla röda Sedna, som har en omloppsbana kring solen
på 11 500 år, planeten 2005 FY9 har en omloppsbana på 307 år och planeten 2003 EL61 har en omloppsbana på 285
år. Bland dessa dvärgplaneter dyker neutronstjärnan Nemesis upp med sina planeter. Ett nygammalt solsystem dyker
alltså upp ur rymddjupet efter att ha varit borta cirka 3 600 år, eller mer.

Frågan är om inte dessa
dvärgplaneter i det förflutna
tillhörde Nemesis solsystem, de
är ungefär i månens storlek

När två solar möts eller rundar varandra, uppstår naturkatastrofer på samtliga planeter i båda solsystemen. I detta
fall blir naturkatastroferna större i vårt solsystem, eftersom Nemesis har ett mycket starkare magnetfält än solen.
Här på jorden är naturkatastroferna redan igång sedan några år, bl.a. i form av jordbävningar, översvämningar,
orkaner, torka/skogsbränder och olika okända sjukdomar börjar dyka upp. Även vulkaner börjar vakna till liv.
Sedan år 2000 ser vi den globala uppvärmningen öka successivt. Dagens vetenskap påstår att den globala
uppvärmningen beror på koldioxidutsläpp. Om man analyserar koldioxidutsläppen i vår atmosfär och jämför med
bl.a. Merkurius och Venus, finner man märkliga saker.

Merkurius atmosfär består till
3,6% av koldioxid (CO2).
Saknar måne, roterar inte på sin
axel; ligger närmast solen.

Venus atmosfär består till
96,5 % av CO2. Saknar måne,
roterar inte på sin axel. Ligger
näst närmast solen.

Jordens atmosfär består till
0,038 % av CO2. Har en
måne, roterar på sin axel

Mars atmosfär består till 95,7
% av CO2. har två må-nar,
roterar på sin axel

Merkurius atmosfär har 3,6 % CO2, Venus atmosfär 96,5 %, Mars atmosfär 95,7 % och Jordens atmosfär har 0,038 % CO2, alltså
långt ifrån en halv procent. Om vissa vetenskapsmän påstår att denna halt av 0,038 % CO2 förorsakar den globala uppvärmningen
här på jorden, då skulle ytan på Merkurius, Venus och Mars brinna. Vem eller vilka eldar och släpper ut CO2 på Merkurius och
Venus trots en mycket hög växthuseffekt? Vetenskapsmännen pratar inte om balansen mellan den globala uppvärmningen och
den globala fördunklingen, inte om floran, inte heller om Mars atmosfär, som domineras av CO2, någon växthuseffekt
förekommer inte. Den globala växthuseffekten går det inte att göra någonting åt, den orsakas av neutronstjärnan Nemesis och inte
av koldioxidsutsläpp. Alla dessa vetenskapsmän som ljuger har samma värde som prästerna, dvs. präster och vetenskapsmän är
lika goda kålsupare. Men att katastrofer och slutet närmar sig är riktigt.
Man kan konstatera att den globala uppvärmningen, växthuseffekten, beror på neutronstjärnans återkomst. Den befinner sig redan
i vårt solsystem, ju närmare den kommer, desto värre blir naturkatastroferna i olika former, inte bara här på jorden, utan på alla
planeter och deras månar. Om detta skriver jag i min senaste bok, Den globala klimatförändringen och ändens tid. Se länken
Mayakalendern och Omega, sidorna 6-12.
Som avslutning återvänder jag till Vintergatan, till vår galax, en färsk 3D illustration av ESO/NASA, september 2013.
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Vintergatan sedd uppifrån
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Vintergatan sedd uppifrån
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Vintergatan sedd från sidan, kärnan beskrivs vara som en jordnöt. Ett resultat bl.a. av Galilei,
Newton, Einstein och NASA som berör vår galax.
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Vintergatan sedd uppifrån. Man kan se Vintergatans centrum, där finns ett svart hål som leder till Vintergatans inre. Där skapas
nu en mänsklig värld. Det svarta hålet fungerar som en spärr, en port, som släpper igenom materia/himlakroppar på rätt
frekvens eller vibration i förhållande till kärnan. I Evangelierna kallar Lammet/Jesus detta ”Livets väg”.
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Vägen till Vintergatans, galaxens inre

4

Vägen till Vintergatans, galaxens inre
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Vägen till Vintergatans, galaxens inre
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Vintergatan, vår galax sedd från sidan. Man kan jämföra Vintergatan med ”Corona latina”, dvs. Stefankronan från år
1000, se ovan (Stefan var en reinkarnation bl.a. av Lammet/Izates II, Jesus). På kronan syns det kosmiska livsträdet i
form av vår Vintergatan. Han ser sig själv som det kosmiska livsträdet, och visar på sin krona, en symbol för Livets
väg. Att påvisa och tala om livets väg är en sak, men att komma till mål på Livets väg är en annan sak. Om man
iakttar Vintergatan från sidan, märker man att den liknar ett flygande tefat. Med andra ord: ett flygande tefat är en
miniatyr av vår galax. Se länken Magyar i dunkel, sidan 44.
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I början av 2013 presenterade Svenska
kyrkan det kosmiska livets träd i form av
Vintergatan, alltså en ny version.
Att Livets träd eller det kosmiska livsträdet
symboliserar vår galax står enbart på min
hemsida. Se länken Den fjärde pyramiden
som försvann, sidan 68.
Svenska kyrkan har inte den blekaste aning
om vad det kosmiska livets träd betyder
symboliskt.
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En sak är säker, vår galax Vintergatan har ingenting att göra med religion och gudar. Den är till för Människan,
människor och mänsklighet i form av en gigantisk naturvärld.
Levande svart hål

Döende svart hål

Tomas bok
Svart hål
Människorike

Gnosticism, kunskap och vetenskap i samband med naturlagarna. Vill
man hamna i Vintergatans inre, alltså i själva kärnan, som NASA
jämför med ett jordnöt, är ett måste att befinna sig på det frekvensläge
som står i samklang med galaxens inre. Nyckeln är de olika
frekvenslägena, eller vibrationsplanen i själva galaxen, man kan även
använda uttrycket vågländer. Det går inte lura naturen, jag syftar på
min pappas faderskapsärende. Även vi människor befinner oss i olika
frekvenslägen, beroende på blodgrupp.
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Svart hål
Dödsrike/
Himmelrike

Kampen om dödsriket har redan börjat. Hur ser
världen, naturen inne i det svarta hålet? Ingen vet,
eftersom ingen varit där hittills. Även där råder
naturlagar, men den som vill härska där inne vill
återinföra religion med Gud i spetsen och kalla
dödsriket för Guds Rike. Även här är det blodgruppering som räknas i första hand. Se länken
Månens besökare sidan 78 och Livet i det svarta
hålet.
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Se länken Akhenaton, den allsmäktige, sidan 21, samt Den fjärde
pyramiden som försvann sidan 73-74.

Människans värld
skapas av
naturlagarna
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Upp. 6:2. ”Då fick jag se en vit häst; och mannen som
satt på den, hade en båge, och en segerkrans blev
honom given, han drog ut såsom segrare, och för att
segra.”
(Vit häst symbol för människor av blodgrupp O.)
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OBS! Mitt budskap, formulerat på såväl hemsidor som böcker, är för kloka människor
världen över, som är mycket intresserade av natur och liv. Mottot är: ”kunskap är livet,
och livet är kunskap”. Den som behöver förstå mitt budskap kommer att förstå det; den
som inte behöver förstå det, kommer heller inte att göra det. Så enkelt är det. Lycka till.
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