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Se länken Den Kosmiska Arkitekturen,
klicka vidare till länken En och Tvåplans
Familjehus, och klicka vidare till länken
Arken.

Se länken Arken och den
globala floden

I december månad 2016 visade BBC i tv en dokumentärfilm som handlade om den globala floden i Sumer. BBC var 2003 den
första som försökte återuppliva ändens tid, cirka 5000-6000 år tillbaka i historien enligt de uppteckningar som hittades, bl.a.
eposet Gilgamesh.
År 2005 sammanställde jag texten Arken, Den Sumeriska Arkitekturen Ziusudra/Utnapishtim, grundad på bl.a. Lemekrullen
och Gilgamesh.
Länken Arken och den globala floden, 2009, är mer vetenskapligt ingående än den föregående och nu den sista, som handlar
om vetenskap på ännu högre nivå som bevis i samband med den kosmiska, globala floden. Detta enligt min kunskap och med
stöd av kända material, som till exempel BBC:s Arkdokumentär. Grunden är neutronstjärnan Nemesis som redan befinner sig i
vårt solsystem och som är på väg att gå förbi solen.

Solens svaga
magnetfält

Jorden

Solens
magnetfält

Nemesis
magnetfält
Nemesis starka
magnetfält

I länken Solen i underläge, sidorna 1-2, skriver jag att solens magnetfält försvagats under senare år enligt astronomer och
forskarna. Vad är det som händer nu i solsystemet och på jorden? Låt oss titta lite närmare på detta.
Atomkärna

Bild I
Solen

Solens
magnetfält
(symboliskt)

Bild II
Nemesis
magnetfält
(symboliskt)

Neutronstjärnan
Nemesis

Bild I illustrerar symboliskt solen och dess magnetfält med röd färg, medan bild II symboliskt visar neutronsolen och dess
magnetfält med svart färg. Vad vi tydligt ser är att neutronsolens magnetfält är starkare än solens. Solen motsvarar en positron
och neutronsolen en neutron i en atomkärna.

En kombination av solarnas magnetfält är mycket stark, dvs. en kombination av en positrons och en neutrons magnetfält.
Denna kombination ger upphov till den globala uppvärmningen på denna planet. Det verkar vara så att den globala
uppvärmningen mer eller mindre berör alla himlakroppar i vårt solsystem. Ju närmare neutronsolen kommer, desto starkare blir
dess dominerande magnetfält gentemot solens. Detta i sin tur höjer uppvärmningen på vårt jordklot och katastroferna av olika
slag blir värre och värre. Den kosmiska strålningen kan även komma från neutronsolen som påverkar molnbildningen. Detta
starka, okända magnetfällt initierar också rörelsen hos kontinentalplattorna bl.a. i samband med jordbävningar. Vi kan kort
sammanfatta att detta kombinerade magnetfält, med en något starkare kraft hos neutronen, ligger bakom den globala kosmiska
uppvärmningen och klimatförändringen.
NASA känner till detta starka magnetfält. Se länken Mayakalendern och Omega, sidan 10, som skildrar ett starkt magnetiskt
moln. Även ryssarna bör känna till detta magnetfält. Se också länken Solen i underläge.

Jorden läcker syre ut i rymden

Jorden läcker och varje år strömmar tusentals ton av atmosfären rakt ut i rymden för att aldrig
återvända, visar ny forskning.
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Forskarnas bild av hur syret O
försvinner ut från jorden med
polarvinden

AN/neutronsolen är omgiven av mörka
ogenomträngliga moln. Det är inte
otänkbart att molnen mestadels består
av vätgas.

Under 2008 var denna upptäckt ett genombrott i
klimatforskningen och stödde den globala floden enligt
tavlorna och Bibeln.
Även Bibeln hänvisar att regnet kom från himmelens fönster som öppnade sig…

AN är omgiven av mörka, ogenomträngliga moln. Det
är inte otänkbart att molnen mestadels består av vätgas,
vilket var ett oroväckande scenario för Sumer.
Vad skapades när AN närmade sig jorden och vätgasmolnet kom i kontakt med atmosfärens syre? Svaret är
vatten; mängder av nybildat vatten som med obeveklig
energi formligen hällt ner över en redan vattenbemängd
jord. Sumer och jorden råkade i panik och saknade en
Ark.
Se vidare länken Arken och den globala floden,
sidorna 11-13.
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Enligt Bibeln, första Moseboken, regnade det 44 dagar och nätter, enligt Gilgamesh 6 dagar och nätter. Den stora frågan är
hur lång en dag var då. Idag består ett dygn av 24 timmar, ett varv av jordens rotation, och man kan leva i ca 100 år. På den
tiden kunde man leva i 1000 år, enligt Bibeln.

Ca 25 000 km

Ca 400 000 km

Luna

Azatlan

Den lilla månen Azatlan kring jorden. Hur fort roterade då
jorden på sin axel och hur långt var då ett dygn?

Luna (månen) kring jorden ger upphov till jordens rotation runt sin
axel. Detta tar 24 timmar, ett dygn.

I Bibeln berättas att man kunde leva 1000 år i samband med den globala floden. I dag vet vi att man kan leva 100 år och jordens
rotation kring sin axel går på 24 timmar, lika med ett dygn. Rotationen är beroende av månen. Tolv månader är lika med ett år.
Hur lång tid var då en månad?
Men om vi blickar tillbaka till den tiden fanns en liten måne (asteroid) vid namn Azatlan enligt urskrifterna. Frågan är hur
mycket den lilla månen Azatlan påverkade jorden i samband med sin rotation kring axeln. Gravitationen mellan Azatlan och
jorden var mycket svag. Azatlans massa var mycket liten i förhållande till jordens och jordens rotation kring sin axel var mycket
långsam, nästan stillastående. Man kunde leva i cirka 1000 år på denna planet. Vi kan kort sammanfatta att livets längd på en
planet helt enkelt beror på hur fort den roterar sig på sin axel. Saknar en planet en måne är livet mycket långt, exempelvis på
Venus eller Merkurius. Se länken Gravitationens gåta, sidorna 10-13, avseende Tiden. – Enligt Bibeln levde Noa 950 år,
jordens rotation var långsam då, man kunde skilja på morgon och afton, en långsam rotation av jordaxeln var redan igång.
I Bibeln berättas att Noa var 600 år när översvämningen kom och 950 år när han dog, när livet kom tillbaka.

Jorden befinner sig mellan solen och
neutronsolen AN.

Jorden

Solen
Jorden

Månen

Jorden och månen. Bilden illustrerar jorden som
snuddar vid ett jättestort cigarrformat rymdskepp.
Under rymdskeppet syns tydligt månen.

Neutronstjärnans solsystem

I urskrifterna står att Azatlan störtade mot jorden, men
när hände det? Även på Sumers tid såg man solen gå
upp och sedan sänka sig ned. Se länken Månens
besökare, final, sidan 3.
Azatlan

Luna/månen stötte till Azatlan så att
den accelererade, kom närmare
jorden och störtade slutligen.
Luna/månen

Har den lilla månen/asteroiden Azatlan fall mot jorden
ett samband med neutronstjärnans, Ans ankomst till
solsystemet? Har Luna lossnat från Ans solsystem i ett
lämpligt läge och fastnat kring vår jord, som börjat
rotera långsamt kring sin axel, som nästan samtidigt
tippade över? Då kunde man se soluppgången för första
gången. Hur lång var då en dag? – Självklart är att detta
inte hände omedelbart utan tog sin tid. Så man hade god
tid att förbereda sig för den globala klimatförändringen
och floden.

Faktum är att Lemek och hans familj kände till de kommande naturkatastroferna, bl.a. i form av en global översvämning. Även
många andra hade kännedom om den. Även i eposet Gilgamesh står mycket tydligt att det var Utnapishtim som byggde arken,
han var Lemeks enfödde son. Enligt Bibeln levde Lemek i 777 år, men han var inte med när hans son Utnapishtim började bygga
arken med sin partner.

På samma sätt visste vi om den globala klimatförändringen redan under 80-talet med USA i spetsen. 1983 upptäckte NASA
tillsammans med Holland och Storbritannien, att neutronstjärnan Nemesis närmade sig solsystemet. Se länken Nytt elektriskt
strömkretssystem bl.a. för elbilar, sidan 1, Architecture Awards 2016, Excellence Awards 2016 och Neutronstjärnans
ankomst, sidan 64.
Låt oss nu kort blicka tillbaka till Noa och arken enligt Första Moseboken, Genesis.

Noas ark enligt Första Moseboken i Bibeln: Arken ska ha varit 300 alnar lång, 50 alnar bred och 30 alnar hög. En aln var av
tradition lika lång som en mans underarm, ca 45 cm. Det är nästan lika stort som ett modernt tankfartyg eller Titanic.

Experterna tyckte att detta var ett gigantiskt bygge och att själva konstruktionen inte skulle klara av den globala floden. De
trodde att arken skulle gå under som bilderna illustrerar ovan. Deras slutsats var att denna ark aldrig skulle ha byggts.
Experterna jämförde Noas ark med bl.a. Titanic. Låt oss titta lite närmare på den jämförelsen.

Noas Ark

Längd 150 m, bredd 25 m och höjd 15 m
Träkonstruktion

RMS Titanic

Längd 269 m, bredd 28,8 m, höjd 53 m
Stålkonstruktion
Byggnadsvarv Harland och Wolff, Belfast, Irland

Brittiskt officiellt nummer: 131428, Liverpool, Storbritannien

Titanic gick under den 15 april
1912.

Experterna i ovan nämnda dokumentärfilm från BBC jämför Noas ark med Titanic, ett jättebygge. Frågan är hur en
sådan familj kunde själva bygga denna gigantiska ark i samband med den globala översvämningen med stora, höga
starka vågor? Enligt experterna byggde inte Noa denna gigantiska ark. – Problemet med ett träfartyg på 150 meter är
att trä som byggmaterial inte kan hålla formen. Båten skulle ha börjat brytas sönder till havs, springa läck och sjunka.
– Titanic hade stålskelett, men det hjälpte ändå inte…...

Noas ark enligt första Mosebokens berättelse. Visst finns intresse för arken.

Sir Henry Layard, 1817-1894
brittisk arkeolog och assyriolog.

Rätt man på rätt
plats, i rätt tid

Genombrott
1851

Sir Henry Layard, född 1817 i Paris, Frankrike. Medborgarskap: franskt och brittiskt

Bevis som kom att stöpa om berättelsen om Noa och hans ark: 1851 grävde sir Henry Layard ut det babyloniska biblioteket i
Ninive. Hans fynd innebar ett genombrott: Hundratals lertavlor av olika storlekar och former. De kanske kunde ge ledtrådar om
berättelsen om Noa.

Men sir Henry kunde inte tyda den urgamla skriften, så han skickade den till British Museum för att experter där skulle dechiffrera
den. Museets forskare insåg inte hur sensationellt innehållet var, så det blev liggande till 1872, då en assistent, George Smith fick
se det. - Sir Henry Layard dog i London 1894, 77 år gammal. Han var född som arkeolog på en högre kunskapsnivå.

Ninive

Hormuzd Rassam, mesopotamisk och engelsk arkeolog, född 1826 i Mosul, mitt emot Ninives ruiner, död 1910 i Brighton, 84
år gammal. Han bistod Layard 1845-52 vid dennes utgrävningar i Assyrien och Ninive och studerade däremellan vid Oxfords
universitet. Rassam blev Austen Henry Layards efterträdare som utgrävare i Irak. Han fortsatte arbetet mellan 1853-1854 genom
att gräva ut Assurnasirpals Palats. Rassam ledde efter G. Smiths (se nedan) död grävningarna för arkeologiskt ändamål i
Mesopotamien och Armenien 1876-82 samt gjorde flera viktiga upptäckter. Han föddes som arkeolog på en högre kunskapsnivå.

George Smith, 1840-1876
En (back)spegel till det forna Sumer

George Smith, engelsk assyriolog av arbetarfamilj, född 1840 i London, Chelsea, död 1876 i Aleppo, Syrien. Var först gravör
och blev vid åtskilliga assyriologiska arbeten på vilka han utförde korrektur, mycket intresserad av studiet av kilskrifterna.
Sedan anställd vid British museum. Där fick han ta emot lertavlorna och började översätta dem. Smith var smått genial för han
kunde läsa kilskrift bättre än någon före eller efter honom, se bilden ovan. Han var inte språkvetare, han kunde bara lite
hebreiska och arabiska, men han kunde titta på den här till synes banala lerbiten och tyda den. Han var den som läste om
syndafloden för första gången. Bland lertavlorna upptäckte Smith en historia om en stor översvämning: eposet Gilgamesh. Det
var ett ofattbart stort genombrott som nästan fick honom att tappa fattningen. Han la tillbaka tavlorna och började springa
omkring och göra märkliga ljud. Det berättas att han till och med började slita av sig kläderna. Han var först med att tyda den här
märkliga skriften, som verkade återge Bibelns ord. Han blev nästan galen på kuppen. Det som fick honom ur balans var
likheterna med berättelsen om Noa. De stora gudarna beslöt sig för att skapa en stor flod. Bygg en båt!
Vidare fick han genom flera lysande upptäcker allmän uppmärksamhet, bl.a. genom att bevisa den assyriske konungen Tiglat
Pilesers samtidighet med konungarna Aha och Asarja i Juda samt Peka och Hosea i Israel genom att fastställa datum för en total
solförmörkelse år 763 f.v.t. Förutom konungarnas samtida regeringar år 763 f.v.t. stämde tiden med Romulus och Remus, samt
Roms grundande 10 år senare.
En stor fråga: vem var denne George Smith egentligen? Av hans kunskap på hög nivå och reaktionen på översättningen av
tavlorna, bör han enligt min kunskap vara en reinkarnation direkt från den tid i Sumer när man skrev en del av tavlorna. Vi vet
att Utnapishtim, Atrahasis och Gilgamesh skrevs på den tiden. Men om han var en reinkarnation av dessa tre huvudpersoner,
vem av dem skulle i så fall ha varit Smith?
Noa? Utnapishtim/Ziusudra? Atrahasis? Gilgamesh? En sak är klar, kunskap och visdom var kännetecken i detta sammanhang.
Noa var mycket klok, intelligent, en visdomens man, Atrahasis betyder extremely wise, ytterst klok och vis, Utnapishtim hade
också omfattande kunskap som biologisk son till Lemek. Gilgamesh, tillhörde inte högre kunskapsnivåer.
Ut av dessa fyra faller Utnapishtim och Gilgamesh bort, kvar blir Noa och Atrahasis. Av dessa två faller Noa och kvar är
Atrahasis, George Smith var alltså enligt min kunskap en reinkarnation av Atrahasis. Men vem var denne Atrahasis? I Noas ark
fanns två fågelarter, en duva och en korp. Gilgamesh skriver att i Utnapisthims ark fanns en duva, en korp och en svan. Av
dessa tre fågelarter passar korpen bäst för Atrahasis, medan Noa har duvan som symbol från Bibeln.
Jag återkommer lite senare till Noa och Atrahasis.
Om vi läser alla tavlorna framkommer ganska tydligt att Utnapishtim/Ziusudra står i centrum. Utnapishtim var Lemeks
biologiske Son och bodde i staden Shuruppak. Kungen i Shuruppak var Ubara-Tutu. Enligt metoden att tyda tavlorna ska namnet
Ubara-Tutu/SU.KUR.LAM ha betytt samma sak, nämligen Utnapishtim/Ziusudra. Det fanns flera som hade samma namn även
på den tiden.

Korpen Utu, Samas
Son till Nanna, sonson till Enlil,
bror till Inanna.
Visdomsföljare, krigsledare
Solgud av Sippar

Himmelens tjur Gugalanna
Krigsledare, krigsgud,
samhällsbyggare

Lejonet Marduk, kung av Babylon
Sol- och fruktbarhetsgud, associerad
med jordbruket
Son till Enki
An, himmelens Gud
(Ahura Mazda)

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

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

Skorpionmannen Enki,
visdomens Gud,
vattnets Gud,
Son till An.
Örn som djursymbol,
7-uddiga stjärnan
Jordiske Adam, enligt
Bibeln levde han i
830 år

En mycket intressant bild från den tiden illustrerar den dåvarande oroliga situationen dels i Sumer och dels på jorden i samband
med den fruktansvärda globala överstämningen som också beskrivs av lertavlorna. Guden An är borta från jorden, han befinner
sig i ett cigarrformat rymdskepp tillsammans med neutronstjärnan An som närmar sig jorden i allt snabbare takt. Enki och Enlil är
chanslösa, de visste att en gigantisk katastrof var på väg och det inte fanns skydd mot den. Eftersom Enki och Enlil bestämde på
jorden, föreslog Enlil att utrota alla folk. I den korrupta situationen härjade kriminalitet överallt och folk kände sig oroliga, vilket
är en naturlig reaktion i samband med slutet, när man inte talar om för folket vad det är som händer. Enki stoppade Enlils förslag
och han rekommenderade att bygga ett flytande hus, en så kallad Ark i stället. På det viset hade de möjlighet att överleva. Bl. a.
godkände Utu och Gugalanna också förslaget. På det viset kom Utnapishtim, Lemeks enfödde son, in i bilden, förmodligen genom
Enki. Men innan det hände hade Utnapishtim och även Gilgamesh hunnit se Arken.

Utnapishtim/Ziusudra, Lemeks enfödde son, och deras familjeträd, symboliskt

Eftersom Utnapishtim var tusenkonstnären Lemeks enfödde son, hade han en omfattande kunskap om själva universum och den
kommande globala floden. I sin syn såg Utnapishtim översvämningen och det flytande huset som han skulle bygga senare.
(Även Gilgamesh skriver om detta.) Enligt Lemekrullen visste hela hans familj om den kommande katastrofen i förväg.
Förresten var Enki och hans familj släkt med Lemeks familj, så de kände varandra och på det viset fick Utnapishtim uppdraget
att bygga arken. Det skedde i staden Shuruppak. Det är självklart att Utnapishtim inte ensam byggde arken, utan i samarbete i
företagsform med andra företagare och handelsmän. Vad jag förstår byggde de tusentals arker och även vanligt folk kunde
räddas, men inte alla. Tiden var knapp och svårigheter uppstod hela tiden, ändå räddades tusentals människor och djur. Slutligen
fick bl.a. även Enki, Enlil, Utu och Gugalanna var sin ark. Gilgamesh var då en ung tjur, som bodde i Uruk. Även han fick en ark
fast i hans epos skriver han inte om den här. Varför? Återkommer senare till detta.
I Lemekrullen kan man läsa att Lemeks sambo Bat-Enosch födde en son som var himlens, Guds son, en reinkarnation av lejonet
Marduk. Han fick namnet av sin moder: Lemek den yngre eller Lemek jr. Han var fosterson till Lemek, det framgår mycket
tydligt av Lemekrullen. Med tiden gifte sig denne Lemek jr dels med Ada, hon födde sönerna Jabal, Jubal och dels med Sila
som födde sonen Tubal-Kain och dottern Naama. Han var vinodlare till yrket. En dag mördades denne Lemek jr och ersattes
med en individ vid namn Noa som i hemlighet tog över Lemek jr:s identitet och dennes familj. Barnen var små. Vad som hände
med fruarna, vet vi inte. Lemek fick aldrig träffa denne Noa. Lemekrullen skrevs förmodligen av Lemeks son Utnapishtim.
Vem var denne mystiske Noa som levde tillbakadragen (borta från Lemek) i sin egen miljö, försvarad av sina vakter. I första
Mosebocken står att Herren personligen gav uppdrog åt Noa att bygga arken. Frågan är vilken Herre, ty Herrarna Enki och Enlil
gav uppdraget till Utnapishtim, Lemeks son.
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Enki som den jordiske Adam, Herre på jorden tillsammans med sin bror
Enlil

År ca 5000 f.v.t

År 2005

En modell av jorden som pelare och neutronstjärnan AN
med dess pentagonala bana.

Bild 1 ovan illustrerar Enki och Enlil, modellen i mitten
föreställer neutronstjärnan AN, som den kallades då, och dess
pentagonala bana kring solen på ca 3 600 år. Vi kan konstatera
att man hade fullständig kännedom om den globala floden och i
början hade man inte något försvar mot den. Eftersom
korruption och kriminalitet var dominerade, ville Enlil låta alla
dö och kalla syndafloden Guds bestraffning. Syndafloden som
bestraffning finns både i Bibeln och i tavlorna. Eftersom Enki
var visdomens Gud, föreslog han att bygga arker i stället och
låta så många som möjligt överleva.
Bild 2 visar en modell av jorden i form av en pelare, och på
underdelen av pelaren, längst ner, syns ett berg, en urgammal
hednisk symbol för kunskap. Man ska ta sig på bergets topp,
når man den, så dyker ett ännu större berg upp, och så vidare.
Se länken Asa-kulturen, sidorna 14-15.
Enligt bilder, lertavlorna och min kunskap lämnade
Guden/Herren AN och hans närmaste jorden när neutronstjärnan befann sig utanför solsystemet. Där har de förenat sig
med dess solsystem och planeten Nibiru.

Här syns ett cigarrformat rymdskepp med ett speciellt budskap. I mitten av rymdskeppet syns en stor ring, en symbol för mänskligheten och för solen. Under ringen
syns två solar, ett dubbelstjärnesystem, en mindre och en större och under den större
befinner sig sju, 7 planeter.

Modellen visar tydligt
att An var tillbaka i ett
cigarrformat
rymdskepp.

Här är den mindre solen vår sol, den
större är neutronsolen med sina sju
planeter.
Ritningen är sedd från
neutronstjärnans astronomiska läge, som
symboliskt intygar att himlen är där,
liksom Guden An.

Stjärnan och dess 11 planeter som kretsar runt
omkring solen.

Cylindern illustrerar skorpionmannen Enki och Inanna. Framför
Enki svävar en 7-uddig stjärna, neutronstjärnan, och bakom honom
syns dess 7 planeter. Bakom Inanna svävar månen och solen och
mellan solen och månen ute i rymden syns en hjort eller tjur, Guden
An. Vi kan också se att en skiljevägg har uppstått mellan Enki och
Inanna i samband med den 7-uddiga stjärnan. Inanna tyckte att även
hon hade rätt att bestämma på denna planet, att vara Ans arvinge.

Utnapishtim/Ziusudra
Lemeks enfödde Son

Arker byggdes
i Shuruppak

Utnapishtims ark, en modell av
Josef Kemény 2004, alltså av mig.

Noa, enligt Bibeln
Lemeks son

Noas ark, en rekonstruktion av BBC enligt tavlorna, en
flodpråm.

Enligt lertavlorna hamnade Utnapishtims ark vid berget Nisir

Enligt Bibeln landade Noas ark vid berget Ararat,
enligt lertavlorna i Dilmun

Innan vi går vidare är det bra att titta lite närmare på den mystiske Noa, som själv hade ett förbund med Gud. Enligt Bibeln var
Noa åkerman, vinodlare. Han blev riktigt berusad och helt naken efter floden vid berget Ararat. Enligt lertavlorna var Noa rik,
hade guld och silver till sin verksamhet och var affärsman. I samband med sin affärsverksamhet byggde han flodpråmar för att
transportera djur och andra affärsvaror bl.a. vin och öl till kunderna. Efter att han byggt arken färdig, enligt de babyloniska
texterna, höll Noa en bankett på pråmen. Det är möjligt att Noa då blev riktig berusad och klädde av sig naken så hans söner
hittade honom i det tillståndet.

En målning berättar om Noa och hans nakenhet enligt Bibeln, en vuxen man och tre vuxna söner. Det som gör denna målning till
ett viktigt budskap om Noa är hans könsorgan. Noa hade inget manligt könsorgan, han var ingen man. Han hade inte heller ett
kvinnligt könsorgan, han var en kombination, en hybrid, varken man eller kvinna. Denna syn överraskade sönerna Ham, Sem
och Jafet. Dem trodde hela tiden att Noa var deras riktiga fader. Självklart blev de chockade och besvikna. Är man en man och
ser sin far naken blir man inte förvirrad och chockad av faderns könsorgan, det är naturligt. Att Noa blev ursinnig berodde på att
rykten spreds fort, att alla i närheten av flodpråmen fick veta att Noa var hybrid, alltså ingen man. Därför förlorade han sina
kontakter med affärsmän. I Bibeln står inte vem Noas hustru, moder till bröderna Ham, Sem och Jafet, var.
Efter mordet på Lemeks fosterson Lemek jr tog, vad jag förstår, Inanna tog över dennes identitet under namnet Noa. Plötsligt
ändrade hon rollen från kvinnlig till manlig och blev far till Jabal, Jubal och Tubal-Kain, vilka sedermera fick nya namn: Sem,
Jafet och Ham. Vad som hände med fruarna Ada och Sila saknas information om, liksom om dottern Naama. För Noa återstod
att lämna området med sin flodpråm, han hade säkert medföljare. Enligt de babyloniska texterna är det är mycket möjligt att efter
festen, i samband med vindrickandet, vädret hastigt började försämras, det började regna. Noa hade då möjlighet att lämna
området på sin ark och hitta ett nytt ställe, där han kunde vara i fred. Enligt en av lertavlorna slog han sig ner i Dilmun. Det är
det sumeriska namnet på dagens Bahrain.

Dilmun

I Dilmun försvinner han, spåret efter honom upphör att existera. Enligt Bibeln hamnade han på berget Ararat som ligger norr om
Shuruppak. Det finns information om att Noa landsförvisades och samtliga antyder att Noa av någon anledning inte kunde
återvända. Exakt vart Noa tog vägen är höljt i dunkel. Enligt min kunskap ändrade Noa rollen igen, från manligt till kvinnligt,
och även namnet till Inanna. På Dilmun embarkerade hon ett väntande rymdskepp och gjorde en himmelsfärd till månen. Se
vidare länken Månens besökare, final, sidan 77.
Observera att Inannas/Noas himmelsfärd skedde före den riktiga globala översvämningen.
Här måste jag notera att tusentals, kanske många fler överlevde den dåvarande globala floden. Förutom Utnapishtim, Enki, Enlil,
Utu/Atrahasis, Etana även den unga tjuren Gilgamesh samt Noas affärskrets. Vem som slutligen hamnade vid Ararat vet jag inte,
men kanske någon av hundratusentals människor. Observera att namnet Noa bara förekommer i Bibeln.
Observera också att tidsmässigt sett stämmer inte lertavlornas innehåll. Med andra ord: händelserna följer inte ursprunget.

Gilgamesh, den unga tjuren,
först som konung av Uruk,
Fåraherde,
sedan som en mäktig gud på
denna planet
som tyrann och förtryckare
Fåraherde
Den som har studerat lertavlorna finner att Gilgamesh verkar vara det
mest intressanta jämfört med de andra. Jag nämnde ovan att även
Gilgamesh överlevde den globala floden, men han skriver inte alls om
den. Av Gilgamesh-eposet framgår tydligt att han kände till bl.a.
Inanna/Istar, eftersom hon skulle ha friat till Gilgamesh, men han
avvisade henne. Om vi utgår ifrån att Inanna/Istar och Noa var en och
samma person, då måste Inanna/Istar ha uppmärksammat Gilgamesh före
den globala översvämningen. Enligt uppteckningarna var Inanna gift
med tjuren Dumuzi och hade två söner i äktenskapet.
Bilderna illustrerar Gilgamesh med konkurrenterna Ormen Inanna i sin
högra hand och Lejonet Marduk i den vänstra.

Vad som var märkvärdigt var att Gilgamesh var ute efter evigt liv. I eposet står att Gilgamesh mor var gudinnan Ninsun,
fårgudinnan som var odödlig, hans far var människa, Lugalbanda, kung av Uruk, och det gjorde att Gilgamesh till två tredjedelar
var gud och en tredjedel människa. I första hand var hans mors djuriska ursprung ett får, alltså ett djur, och hans far Lugalbanda
kunde avla barn, så Gilgamesh lade beslag på en människoliknande kropp. På det viset fick han ett mänskligt utseende, men bara
5% var mänskligt hos honom. – Enligt eposet, efter översvämningen när livet började komma igång igen, bestämde Gilgamesh
sig för att gå ut i vildmarken, han klädde sig i lejonskinn. Där började han fundera över sitt eget öde. Han insåg att även han
skulle dö en dag. Han bestämde sig då för att försöka leta upp Utnapishtim som räddat sig från den stora Floden genom att bygga
en ark. Efter Floden hade gudarna gett honom evigt liv som tack för han räddat mänskligheten (Utnapishtim var människa, son
till Lemek, och alla som då hade mänskligt blod hade evigt liv).
Gilgamesh reste över alla hav till världens ände i sökandet efter Utnapishtim. Efter många äventyr lyckades Gilgamesh finna
honom. Denne sade att döden var oundviklig för alla människor och därför även för Gilgamesh. Om han verkligen ville få evigt
liv skulle han först hålla sig vaken i sex dagar och sju nätter (det här ingenting att göra med att hålla sig vaken på vanligt sätt).
Utnapishtim lät sedan Gilgamesh genomgå en mystisk reningsritual (vara vegetarian) och han fick sedan en magisk dräkt, (ett
vegetabiliskt matsystem).
När Gilgamesh klivit på båten för att färdas hem ropade Utnapishtim och bad honom återvända. Utnapishtim berättade då en av
gudarnas hemligheter, att det fanns ytterligare ett sätt att uppnå odödlighet. På botten av den kosmiska oceanen Apsu växte
Livets växt. Om Gilgamesh kunde fånga den och äta upp den skulle han få evigt liv. Gilgamesh lyckades finna Apsu och på dess
botten fångade han Livets växt.
Vad är det som Utnapishtim berättade för Gilgamesh? Berättelsen är symbolisk. Ormguden Apsu som Tiamat gift sig med
kallade sig för sötvattnets Gud, Livets Gud (och Tiamat kallade sig för Saltvattnets och Livets Gudinna). Se länken Falken
flyger inte längre, sidorna 17-19.
Så här tyder jag ovanstående texter: ”/…/ På botten i floden som rinner nära din stad Uruk, finns en hemlig byggnad, och i den
finns forskning för evigt liv”. Hur forskningen går till finns en beskrivning av med namnet Livets växt. I den ska man hålla sig
vaken 6 dagar och 7 nätter, vilket i sin tur hänvisar till ”Ödets Tavlor” som finns gömda i ett skogsområde, där Humbaba vaktar
med sina anhängare. I texten ovan stod ”Växte Livets växt”, vilket betyder att ett laboratorium var övergivet, ingen befann sig i
det. Laboratoriet tillhörde förmodligen Inanna och hennes anhängare. – Forskningslaboratoriet blev till efter Guden Ans beslut
att den som kommer först blir ”människa” och blir hans arvinge. Sedan lämnade han jorden med några av sina utvalda före den
globala floden.
Gilgamesh lyckades finna Apsu och på dess botten fångade han Livets växt. Av texterna framgår ganska tydligt att Gilgamesh
lyckades finna laboratoriet på botten och anvisningen med namnet ”Livets växt”. Det användes i allra största hemlighet och
enbart en inre krets kände till det. På den tiden utrycktes lär dig, spara i minnet, med ät upp, äta upp, dvs. behåll kunskapen.
Även i Uppenbarelseboken finns detta utryck; ”Ät upp boken!”
Han åt dock inte upp den direkt utan bestämde sig för att en åldring i Uruk skulle få äta en liten bit av den först. Gilgamesh själv
har inte förstått någonting, han saknade totalt kunskap och bestämde sig då för att låta en gammal man med kunskap läsa igenom
en del av instruktionen först, innan han själv fortsatte.
På vägen hem till Uruk tog Gilgamesh sig ett svalkade bad. En orm kom ringlande, fann växten och fick evigt liv. Gilgamesh
blev förfärad och började gråta. Men han fortsatte hem och när han till slut såg sin hemstad Uruk kände han åter glädje. Han
hade mognat under sina äventyr och försonats med sitt öde.
Det står tydligt att på vägen hem tog Gilgamesh ett svalkande bad. En orm i en människokropp, en ur Inannas sällskap, följde
Gilgamesh hela tiden, och tog med sig koden till evigt liv. Till sist lugnade sig Gilgamesh i sin hemstad Uruk, och kom på att
Ödets Tavlor fanns i skogen där Humbaba var väktare och de tavlorna tillhörde Inanna. Då hade han en chans till.
Under tiden dök även Gilgamesh livspartner tjuren Enkidu upp, och då bestämde sig Gilgamesh för att rensa skogen och hitta
Ödets Tavlor till varje pris. Slutligen lyckades han och Enkidu döda Humbaba, som också var Inannas högste präst. Han kom åt
”Ödets Tavlor” och från dem fick han omfattande kunskap. Se vidare länken Översteprästens Kajafas testamente, sidorna 2528.
I eposets prolog summeras vad Gilgamesh uppnådde i sitt liv. Det står att han "fick fulländad kunskap om allt som finns", att han
"skådade hemligheten" och "uppenbarade det dolda". Vad var det för hemlighet Gilgamesh såg och hur kunde han få kunskap
om allt som finns? Om detta står det inget i eposet. Men hemligheten om hur han kunde få all kunskap och visdom finns nedlagd
i eposet på ett sinnrikt vis. Författaren till Gilgamesh standardversion, Sin-leqi-unninni, har lagt in dolda ledtrådar som den
uppmärksamme läsaren kan uppenbara under noggrann läsning.
Vad jag förstår blev gudarna arga på Gilgamesh och Enkidu för att de dödade Humbaba. Då skickade gudarna himlens tjur
Gugalanna för att bli av med Humbabas mördare. Men Gilgamesh och Enkidu dödade Gugalanna. Då kom gudarnas dom:
Enkidu måste bort (han dog sedan) och Gilgamesh blev utan honom resten av livet. Gilgamesh tyckte inte om kvinnor, bara män.

Eftersom Inanna och Noa som gjorde sin himmelsfärd till månen var en och samma person, följde hennes Ödestavlor med före
den globala floden. Det verkar vara så att alla Ödets tavlor var kopior, och originalet finns fortfarande hos An. Vad jag förstår
flyttades hela laboratoriet till månen. Se vidare länken Månens besökare, final, sidorna 77-81. Inanna/Noa var då 995 år
gammal.

1

2

Inom parentes. Bild 1 illustrerar Noa som ligger naken. Bild 2 är den märkligaste från Stefans tid. Bilden illustrerar en hednisk
medborgare som försökte mörda Stefan i hans sovkammare, men han tappade dolken när han fick syn på honom. Min
uppfattning, och flera historikers också, är att Stefan var helnaken och kraftigt berusad. Hedningen märkte att Stefan inte var
man utan jungfru, han blev skräckslagen och tappade dolken. Stefan vaknade men han var forfarande så berusad att han släppte
mannen fri. Denna händelse påminner mig om Noas fall, vi brukar säga att historien upprepar sig Se vidare länken Magyar i
dunkel, sidan 40.
I Bibeln står tydligt att Noa fick uppdraget av Gud att bygga båten före översvämningen. Efter den fick Noa knyta förbund med
Gud. Detta är värt att analysera i ett mycket djupt perspektiv. – Gudfadern An hade lämnat jorden, Enki samt Enlil styrde
verksamheten. Av vem fick Noa/Inanna uppdraget att bygga en båt, av Enki eller av Enlil?
1

Himmelens skepp
1
1

Arken framställdes utanför staden Eridu

Nigulla-porten i Uruk
2

Enki skickar båten med Isimud och Ninshubur ombord
från Eridu till Uruk, till Inannas hus, adress:
The Nigulla Gate of Uruk

Denna båt som fick namnet The Ship of Heaven, Himmelens båt, framställdes utanför staden Eridu. I Eridu levde Enki med sin
släkt. Den här båten tillverkades för Inanna som kallades för himmelens drottning, (himmelens jungfru) och jordens drottning
också. Om vi tittar på båtens konstruktion, märker vi att såväl båtens framsida som baksida sluter sig uppåt i form av en slingrande
orm som visar bokstaven U = Uruk. Det finns ingen anteckning om båtens storlek, men den liknar någorlunda arken som beskrivs
i Bibeln . Båten kallades för Himlens båt och var avsedd för Himmelens drottning, alltså för Inanna. Enligt texterna och bild 2
härjade vattnet redan i staden Uruk.

Detta är framsidan av Inannas bostad med hemliga tecken. Både till höger och till
vänster om huset finns en stolpe, och på vardera stolpen slingrar sig en orm. Vi kan
se två trianglar, pyramider, ovanpå fönstret, och på dessa lägger sig ett moln, också
ovanför ingångsdörren. Till triangeln, pyramiden återkommer jag senare. Man kan
också tolka triangeln som bokstaven A. A står för begynnelsen, den kommande i
detta sammanhang, alltså den tid som vi nu lever i.

Denna plats kallade hon för ”Den Vita Kajen. Lapis Lazuli-kajen”.
Baksidan av Inannas hus

Bilden ovan är ett porträtt av Inannas ansikte. Till höger och
vänster om huset står ett föremål som symboliskt liknar en
stege. Stegen är omsluten av en dubbel cirkel, symbol för ett
litet rymdskepp. Ovanpå dörrarna hänger fem trianglar.
Ovanför huset, i rymden hänger en 7-uddig stjärna, neutronstjärnan AN, som håller på att dra sig förbi solen. Bakom den
7-uddiga stjärnan syns tydligt neutronstjärnan i form av en
komet, mycket skickligt illustrerad. Mellan två vita linjer
syns stjärnans bana.
Nu följer höjdpunkten i bildbudskapet. Inannas ansikte är inte
slutet utan dess kontur fortsätter från hakan ut i rymden, inte
till den 7-uddiga stjärnan, utan hon stannar kvar i solsystemet.
Detta budskap det listigaste och skickligaste jag sett hittills.
Budskapet är från Inanna och berör den globala floden och
neutronstjärnan AN. Detta är också ett bevis på att hon
lämnade jorden och gjorde sin himmelsfärd till månen i
samband med den globala floden. Hon nämnde sin båt, The
Himmelens Skepp, som liknar en ung måne.
Inanna visste mycket, hon tog Ödets Tavlor (en kopia) från
sin morfar Enki, och världens hemlighet öppnade sig för
henne. Hon visste vad saken gällde. Vad jag förstår är
triangeln lika med ”Livets växt”, att söka det eviga livet, dvs.
att bli människa igen. Hon hade kontakt med rymden.

Det finns ytterligare en fråga; kände Enki och Enlil till Inannas dubbelliv, Noa som man? Noa förekommer i Bibeln men inte
Inanna. Men arken som beskrivs i Bibeln och som skulle tillhöra Noa liknar Inannas båt. Namnet Noa förekommer enbart i Bibeln.
På lertavlorna och i Lemekrullen nämns han inte.
Frågan är var Noa bodde med familjen, utanför Shuruppak? Efter avslöjandet återstod för honom att fly därifrån med sin flodpråm
och resa tillbaka till Uruk som Inanna. Därifrån kontaktade hon sin morfar Enki som skickade henne hjälp i form av en större båt.
Slutligen reste hon i väg från Uruk ombord på den nya arken och hamnade vid Dilmun. Därifrån gjorde hon sin himmelsfärd till
månen ombord på ett rymdskepp. Inannas mål var inte att hamna på berget Ararat utan att hamna på månens baksida. Se vidare
länken Månens besökare, final, sidan 77 och länken Neutronstjärnans ankomst, sidorna 8-10. - Vart tog Arken i vägen? Hamnade
den också på månen?

Dilmun

På Dilmun försvinner Inanna spårlöst och sedan dyker hon upp som Noa i Bibeln i huvudtemat Noa, arken och syndafloden.

Det finns ytterligare en viktig fråga: Var har Utnapishtim, Lemeks son, hans familj och släkt hamnat någonstans? Enligt min
uppfattning hamnade han någonstans i Egypten. Gilgamesh träffade honom där. Utnapishtims avkomlingar dyker därefter upp i
staden Karnak. Det gör även de sumeriska gudarna och där i Egypten fortsatte jakten på evigt liv. Den historien känner jorden
till. Se länken Magyar i dunkel, sidorna 10-14.

Fåraherde, Tjurguden Gilgamesh

Fåraherde Tjurguden Gilgamesh håller fast sina värsta rivaler, han håller Ormens huvud hårt i sin högra hand och i den vänstra
håller han Lejonet. Med tiden har tjuren växt till riktigt ordentligt och som Jupiter, Herre tänker han bli solsystemets största Gud,
större än gudarnas fader An. Kända tjurgudsnamn är bl.a. Osiris, Ramses II, Baal, Nebukadnessar II, Herodes den store, Otto den
store och Otto III, Konstantin den store, Gustaf III. Under namnet Zeus tog han fram örnen som djursymbol, liksom Enki gjorde
i början. Hans Bibliska namn är Satan och det evangeliska namnet är Jesus Beelsebub. Se länken Den fjärde pyramiden som
försvann, sidorna 73-75. Kännetecknande för Gilgamesh och Enkidu är bl.a. att bygga långa murar.
På den tiden var kulturen hednisk vilket innebar att människan, kunskapen och naturen är i centrum. Inanna grundade själv en
religion och satte sig själv i centrum som Gud, med kunskapen som grund. Gilgamesh behöll den hedniska kulturen, men själv
satte han sig i centrum som Gud och glömde bort naturlagarna. Sedan kom kristendomen och i den är också Gilgamesh den
främste Guden som Jupiter och fåraherde utan kunskap.

Britten George Smith, assyriolog. En spegel, en backspegel till det förflutna Sumer, anställd vid British museum. Där fick han ta
emot lertavlorna och började översätta dem. Smith var smått genial för han kunde läsa kilskrift bättre än någon före eller efter
honom. När han började förstå vad han hade läst och plötsligt såg tillbaka ca 5000-6000 år till Sumer, reagerade han på ett
naturligt sätt, se ovan sidan 9. Nu kan vi tala om reinkarnation från den tiden, han var med när lertavlorna skrevs, exempelvis
Astrahisis, som i sin tur var en och samma person som korpen Utu. Enligt den danske vetenskapsmannen Sophus Schacks
fysionomiska verk syns korpens inslag hos Smith, men inte till 100%, bara ca hälften. Hans visdom och kunskap var överlägsna
när han satte igång det hela. Han hittade till och med avslutningstavlan av Gilgamesh, som enligt andra på hans arbetsplats var
en utopi.
Sir Henry Layard, 1817-1894, brittisk arkeolog och assyriolog, Hormuzd Rassam, mesopotamisk och engelsk arkeolog (född
1826 i Mosul, mitt emot Ninives ruiner, död1910 Brighton). Båda levde ett långt liv, 77år respektive 84 år. George Smith, som
var den störste i detta sammanhang, dog redan som 36-åring i Aleppo i Syrien. Varför dog han så tidigt? Jag har försökt få svar,
men inte lyckats. En sak är tydlig, resultatet av hans arbete stödjer den verkliga historien om Sumer när det gäller den globala
översvämningen, och detta på en hög kunskapsnivå som var inte känd tidigare. Bara Bibeln och Tora hade de tillgång till.

Detta tema, ”Epsilon Bootes”, sammanfaller med den sumeriska släkten av gudar.
Utöver några få experter har mänskligheten ingen aning om att en konstgjord satellit kretsar i vårt solsystem sedan 13 000 år
tillbaka. I december 1927 fick professor Carl Störmer i Oslo besked om att amerikanerna Taylor och Joung fått in egendomligt
fördröjda radiosignaler från världsrymden. Störmer, som var expert på elektromagnetiska vågor, tog kontakt med holländaren
van der Polvid Philips försöksanstalt i Eindhoven. Den 25 september 1928 beslöt man att sända en försöksserie – radiosignaler
av olika längd som skulle sändas med intervaller på 30 sekunder. Knappt tre veckor senare, den 11 oktober, registrerades
samma signaler i mottagaren, återigen med 3-15 sekunders fördröjning. De ingående radiosignalerna registrerades med
följande sekundärintervaller: 8 sekunder – 11-15-8-13-3-8-8-8-12-15-13-8-8.
Tretton dagar senare, den 24 oktober, uppfångades ytterligare 48 signaler. Professor Störmer informerade fackvärlden om
denna upptäckt i nr 17 av Naturwissenschaften för den 16 augusti 1929. Det fördes fram allehanda teorier om förklaringen till
denna fördröjning av kortvågsimpulser. Man hänvisade till kosmisk strålning eller återkastande från månen eller andra
himlakroppar. Men alla förklaringar var otillfredsställande. Varför kom ekona med olika intervaller? Fenomenet upprepades år
1929 den 14, 15, 18, 19 och 28 februari och den 4,9,11 och 23 april. Ekona registrerades världen över av olika fristående
grupper. Under en period på 15 minuter noterade professor Störmer dessa mottagningsintervaller: 15 sekunder –9-4-8-13-8-1210-9- 5-8-7-6-1214-12-8-12-8-14-14-15-12-7-5-5-13-8-8-8-13-9-10-7-14-6-9-5-9.
I maj 1929 befann sig de franska radioteknikerna J.B. Galle och G. Talon ombord på Inconstant, med uppgift att undersöka hur
radiovågorna påverkas av jordytans kröning. Deras utrustning utgjordes av en 500 watts kortvågssändare med en 20 meter lång
kabel på en 8 meters mast. Olika korta signaler sändes – och ekot upprepades. Mellan klockan 15.40 och 16.00 återkom
signalerna med intervaller på 1-32 sekunder. Inte heller nu fanns någon förklaring. Iakttagelserna upprepades åren 1934. 1949,
och i februari 1970. Under tiden hade den skotske astronomen Duncan Lunan börjat syssla med fenomenet. Redan 1960 hade
professor R. N. Bracewell vid Stanforduniversitetets radioastronomiska institution förklarat att om främmande intelligens vill
ta kontakt med oss, så kan de eventuellt göra detta genom att återsända radiosignaler med en viss fördröjning.
Nu tog Duncan Lunan, ordförande i Scottish Association for Technology and Research, denna signalfördröjning ”under
luppen” Resultatet blev förbluffande. Införda på ett sekundgitter, gav de signaler som mottagits den 11 oktober 1928 en
stjärnkarta över Epsilon Bootes, belägen 103 ljusår från jorden. Lunan undersökte då samtliga data från 20- och 30-talet och
kunde säkert identifiera en hel rad stjärnor. Utifrån mätningarna av de fördröjda ekona kunde man framställa sex olika
stjärnkartor, samtliga förstoringar av området kring Epsilon Bootes.
När professor Bracewell tillfrågades om detta fenomen, svarade han: ”De kartor som ritats på grundval av Lunans analys kan
tolkas som en möjlighet att få kontakt med andra intelligenser. Om jag vill tala om för någon vars språk jag inte talar varifrån
jag kommer, så är en bild den bästa möjligheten. Det gläder mig i hög grad att British Interplanetary Society grundligen
studerar dessa ekon. Det skulle kunna leda till en epokgörande upptäckt. Den sond Lunan talar om skulle inte kunna ses från
jorden ens med de starkaste teleskop. Vi kan ju inte ens se våra egna rymdfarkoster som kretsar kring månen i ens de starkaste
teleskop.”
År 1973 publicerade Lunan resultaten av sina beräkningar i Spaceflight, under rubriken Spaceprobe from Epsilon Bootes. Hans
slutsats blir att det sedan 12 600 år tillbaka finns en konstgjord planet i vårt solsystem, utrustad med ett fullständigt informationsprogram för mänskligheten. Datorn i denna satellit är programmerad att reagera på radiovågor från jorden så snart dess
egen position i förhållande till jorden sätter den i stånd att motta sådana våglängder, men med förseningar i ett chiffer.

För eller senare måste ju mottagarna på jorden märka vad som sker. Enligt Lunan har vi redan fått följande upplysningar från
denna okända satellit i vårt solsystem:
”Vi kommer från Epsilon Bootes planetsystem. Vår sol är en dubbelstjärna. Vi bor på den sjätte av sju planeter, räknat från den
sol som är den större av de två. Vår sjätte planet har en måne, vår fjärde har tre och vår första och tredje planet en vardera. Vår
satellit är placerad i omloppsbanan kring er måne”. - Black Knight satellite -

Allt började med
honom. Meddelande
från amerikanerna
Taylor och Joung om
egendomligt
fördröjda
radiosignaler från
rymden. De tog
kontakt med
holländaren van der
Pol vid Philips
försöksanstalt i
Eindhoven. Franska
radioteknikerna Galle
och Talon fick
samma resultat...

Carl Störmer, 1874-1957, professor, expert på
elektromagnetiska vågor. Universitet i Oslo

Alien message

START HERE.
OUR HOME IS EPSILON BOOTIS.
WHICH IS A DOUBLE STAR.
WE LIVE ON THE 6th PLANET OF 7 - CHECK
THAT, 6th OF 7 COUNTING OUTWARDS FROM THE SUN
WHICH IS THE LARGER OF THE TWO.
OUR 6th PLANET HAS ONE MOON,
OUR 4th PLANET HAS THREE,
OUR FIRST AND THIRD PLANETS EACH HAVE
ONE.
OUR PROBE IS IN THE ORBIT OF YOUR MOON

Duncan Lunan, 1945-, vetenskapsman, professor i astronomi, universitet i Glasgow.
Löste budskapet från solsystemet Epsilon Bootes i samband med Black Knight satellit.

Nikola Tesla, 1856-1943, serb, stor uppfinnare, en av de främsta.
Även han tog emot de fördröjda radiosignalerna från rymden. Han
kallade dem för ”Succé”.

”De kartor som ritats på grundval av Lunans analys
kan tolkas som en möjlighet att få kontakt med andra
intelligenser. Om jag vill tala om för någon vars
språk jag inte talar varifrån jag kommer, så är en bild
den bästa möjligheten. Det gläder mig i hög grad att
Brittisk Interplanetary Society grundligen studerar
dessa ekon. Det skulle kunna leda till en
epokgörande upptäckt. Den sond Lunan talar om
skulle inte kunna ses från jorden ens med de starkaste
teleskop. Vi kan ju inte ens se våra egna
rymdfarkoster som kretsar kring månen i ens de
starkaste teleskop.”

Ronald N. Bracewell, 1921-2007, professor i fysik, matematik och
radioastronomi, University of California, Berkeley och Stanford
University. Som vetenskapsman och expert på sitt område förstärkte han
Lunans enanstående lösning angående meddelanden från rymden.

Björnvaktarens stjärnbild. Bilden illustrerar ett dubbelstjärnesystem, med stjärnan/solen
Arcturus, en proton-proton stjärna och en mindre, förmodligen en neutronstjärna.
Närliggande stjärnbilder: Stora björnen, Jakthundarna, Berenikes hår, Jungfrun, Ormen,
Norra kronan, Herkules, Draken

Stjärnbilden Björnvaktaren

Black Knight satellit, den legendariska satelliten, upptäcktes 1927 och kretsar fortfarande kring månen. Se ovan.
Enligt dessa bilder är Black Knight triangelformad.

I 13 000 år har legenden Black Knight kretas runt månen och bevakat jorden
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Om vi studerar budskapet från satelliten Black
Knight och dess dubbelstjärnesystem och jämför
budskapet med vårt solsystem med neutronstjärnan
AN (Nemesis), finner vi förbluffande likheter.
Såväl kring solen Arcturus som solen AN/Nemesis,
även kallad svart stjärna, kretsar sju planeter. Talet
7 är kopplat till Uppenbarelseboken; till 7 världar
på olika frekvenslägen i vår galax; Enkis 7-uddiga
stjärna; hunnernas och ungrarnas 7 stammar. Låt
oss analysera detta läge på en högre kunskapsnivå.

Arcturus

Den stora frågan är: hur hamnade Black Knight runt månen i vårt solsystem? Med hjälp av stjärnbilden Bootes utseende kan
man räkna ut åldern till 12 600 år. Att en interplanetär sol skulle kunna genomföra en noga planerad och perfekt inriktad färd
över 103 ljusår är helt uteslutet. Om man befinner sig på planeten Arcturus kan man se vår sol, men inga planeter. Hur visste de
att jorden finns och har en måne? Hur har de placerat satelliten runt jordens måne?
Enligt min kunskap framställdes och kodades satelliten på den sjätte planeten i Arcturus solsystem. Sedan lämnade en utvald
besättning på ett antal män och kvinnor solsystemet med ett stort cigarrformat moderrymdskepp med ett antal små så kallade
spaningsskepp, tefat samt satelliten Black Knight ombord. Besättningen hittade jorden och slog sig ned någonstans i Sumer.
Därefter har de, efter en tid, placerat satelliten Black Knight runt månen, men den svarte riddaren var fortfarande avstängd. Vad
jag förstår var An överbefälhavare i rymdskeppet och ansvarig för hela färden och ankomsten till jorden. An hade titeln Gud,
som är lika med kung av visdom, han hade kunskap på en hög nivå och blev Gud, kung av visdom. Enki fick titeln som Gud av
visdom. Alla gudar och gudinnor hade då en högre kunskap som skilde dem från vanligt folk på denna planet. Vad jag förstår
illustrerar Black Knight Guden, eller kungen An (resan ägde rum via teleportering).
Bibeln berättar att Gud skapade människan som sin avbild. Vad betyder denna skapelse? Gud var gift, hade två fruar, med den
ena avlade Gud en son som sin avbild, en biologisk son som liknade honom. Guden An var ingen människa, han tillhörde
blodgrupp AB och liknade människan, man kunde säga att hans avkomlingar liknade människor, och blodgrupparna A och B
kom till via hans avkomlingar.
Enligt uppteckningar var Ans första barn Tiamat, kvinnligt kön, och hans förstfödde son var antingen Enki eller Enlil. Men
enligt anteckningarna var Enki visdomens Gud, vilket kan betyda att han var hans förstfödde son. Vi kan kort sammanfatta att
en del av jordens befolkning härstammar härifrån, från Sumer. Dessa rymdmän, rymdfarare kom från stjärntecknet
Björnvaktaren från Epsilon Bootes solsystem som befinner sig 103 ljusår härifrån. Se vidare länken Mörk materia och dess
existens, sidorna 13-24.

Zeta Reticuli
Nästa besökare från rymden som vi känner till var eller är de så kallade små Grå från stjärntecknet Rombiska nätet. Zeta
Reticuli är ett dubbelstjärnesystem som ligger cirka 39,17 ljusår från jorden. Systemet ligger i stjärnbilden Rombiska nätet som
kan ses med blotta ögat under en väldigt mörk natthimmel. Reticuli kan inte ses från norra halvan av jordklotet..

Gray Aliens

Zeta1, 2 Reticuli

Zeta 1 och Zeta 2 är tvillingsolar, dubbelstjärnesystem. En av dem bör vara en döende stjärna. Befolkningen utgörs av de så
kallade ”små Grå.”. Detta dubbelstjärnesystem liknar vårt, livet där är också begränsat. Detta beror på hur stjärnan Z1s bana
förhåller sig till stjärnan Z2s bana. Ändens tid hos oss upprepar sig i perioder av ca 3 661 år. Liknande perioder finns där borta
också, samt ändens tid. I min bok ”Den globala klimatförändringen och ändens tid”, 2007, skriver jag om dessa små från Zeta
Reticuli.
Dessa små grå har etablerat sig på denna planet genom sin vänskap och kunskap. Framförallt USA kom mycket nära dessa små
grå, som också kallade sig för människoliknande varelser. Se vidare länken Månens besökare, final, sidorna 28-32 och 69-79,
Solen i underläge, sidorna 11-22, 28, 34-37, 48-49, 61-70. Dessa små humanoider har anslutit sig till Inannas grupp och de
stödjer henne. Inannas grupp är från början från Venus, se länken Falken flyger inte längre, sidorna 17-19.

Apollo 20 och dess månfärd 1976 sammanfaller med Sumers kultur och historia.
William Rutledge var Apollo 20:s befälhavare. En av hans kommentarer på YouTube är följande: ”Apollo 20 tillhör Människan
och är en del av mänsklighetens arv.
På Apollo 20:s emblem kan vi läsa följande text från Vergilius: ”Carpent tua poma nepotes, ”kanske vi är deras barnbarn”. – Vi
vet att Apollo 20 landade på månens baksida, utanför kratern Izsak-D, där bl.a. kunskapens stad ligger. Hela området där tillhör
utomjordingarna, de små grå, som i sin tur har anslutit sig till sumers avkomlingar, exempelvis till Inanna, som blev deras ledare.
William Rutledge har en omfattande kunskap om sumerernas kultur, enligt hans berättelse 2007. Solen i underläge, sidan 28.

I samband med de osynliga fördröjda radiosignalerna från
rymden, från Black Knight kom de synliga också från rymden.

Kenneth A. Arnold

Kenneth A. Arnold

Kenneth A. Arnold (född 29 mars 1915 i Sebeka, Minnesota, död 15 januari 1984 i Bellevue, Washington) var en amerikansk
affärsman och pilot. Han är mest känd för att han gjort vad som är allmänt känt som den första säkra rapporterade observationen
av oidentifierade flygande föremål i USA. Han påstod sig ha sett nio ovanliga flygande föremål flygande i en formation nära
Mount Rainer, Washington den 24 juni 1947. Arnold beskrev själv objekten som att de liknande ett platt tefat eller en skiva, och
han beskrev deras orytmiska rörelse som ett "tefat som studsar över vatten". Efter denna beskrivning myntade pressen snabbt
termen "flygande tefat" eller "flygande skiva" för att beskriva liknande objekt. Då var året 1947 och fönstret öppnades mot
rymden officiellt trots att myndigheterna världen över hade förnekat UFOs existens i minst 30 år. I dag har miljoner sett UFO runt
jorden, ett antal har även träffat dem och FN har utsett en kontaktperson för utomjordingar. Kontoret finns i dag i Schweiz. UFO
är ett kontrollöga på jordens makthavare och följer även jordens rymdprogram. Se länken Månens mysterium, sidan 1.

George Adamski

George Adamski (född 17 april 1891, död 23 april 1965) var en polskfödd amerikan som blev världskänd genom
ufologi. Efter Kenneth Arnolds presentation av UFO/flygande tefat 1947, kom nästa steg i utvecklingen. Adamski
var banbrytare inom ufologi. 1948 tog han sitt första kort av ett flygande tefat vid Palomar Gardens, Mt. Palomar.
Den 20 november 1952 gick han ombord på ett rymdskepp. Han beskriver i sina böcker noggrant händelserna med
utomjordingarna. I hans fall gäller det en mänsklig gruppering från rymden, i vårt solsystem. I sin bok Ombord på
rymdskepp beskriver han en mycket intressant sak, nämligen att han hos besättningen sett ett tv-liknande föremål i
vilket han såg bl. a. bilder, såväl rörliga som stillbilder samt ett flertal diagram. I dag vet vi att vad Adamski såg på
den tiden på rymdskeppet var datorer. I dagsläget finns flera miljarder datoranvändare runt hela jorden. Jag återkommer till Adamski under rubriken Månlandningen med Apolloprojektet. Se länken Månens mysterium, sidorna 2
och 95-106.
Han träffade Mästare från planeterna Venus, Mars och Saturnus i vårt solsystem. Dessa lever på ett annat frekvensläge och dess
värld är osynlig för oss. Vår värld ligger närmast materien, eftersom vi kan se vår världs atomsystem, stjärnorna. Förmodligen är
vi de första på frekvensskalan 1-7.

Den 20 november 1952 gick Adamski ombord på ett rymdskepp. Bilden illustrerar mötet med vännen Orthon från Venus.

Symbol för vår
Galax, Vintergatan

Orthon från Venus, Adamskis vän. Bilderna visar avgjutningarna av Orthons fotavtryck. Orthon gick ut ur det lilla
rymdskeppet. Han gjorde avsiktigt kraftiga avtryck och Adamski tog upp en del stenar och lade en kant runt avtrycket tills han
kunde signalera åt de övriga att komma och se dem och dr Williamsson kunde göra avgjutningar av dem. Avgjutningarna
innehåller en del symboler, bl.a. symboler för vår galax, rymdskepp, mörk materia på frekvensskala 1-7 inklusive antimateria.
Denna symbol bör vara känd i hela vår galax, Vintergatan
George Adamski hade ytterligare två rymdvänner, manen från Mars vid namn Firkon och mannen från Saturnus vid namn
Ramu. Adamski ger oss även en kortfattad teknisk beskrivning av flygande tefat, rymdskepp.

Brevet från Departement of State, Washington till
prof. Adamski i mitten av 50-talet. Läs själv!
brevet.

Professor George Adamski och hans världsberömda böcker.
George Adamski besökte personligen också påven och
lämnade kvar ett budskap åt Johannes XXIII och
påvestolen. Ett budskap från änglarna.

Bilden är suddig, kan
skölden illustrera
bokstaven M? Hybrid.

Adamski med sin vän Orthon från Venus. Skölden som Orthon lyfter upp kan symbolisera Venus andliga ledare och
mästare med ett symboliskt M som kännetecknar Mästaren.

Professor George Adamski och raketingenjören Daniel Fry på 50-talet, USA

Desmond Leslie och George Adamski i diskussion 1954
George Adamski nämnde i sin bok Ombord på rymdskepp bl.a. Daniel Fry och Truman Bethurum som samtidigt med Adamski
hade liknande upplevelser som berör kontakt med utomjordingarna. Han menade att det inte går att hitta på en sådan historia
utan att lämna spår efter sig. – Alla tre, Adamski, Bethurum och Fry, hävdar att deras upplevelser är konkreta och fysiska utan
att ha något med det psykiska att göra. De är realistiska i sitt tal och framhåller att så vitt de förstår råkade de helt enkelt vara
närvarande, när medlemmar av en mera utvecklad civilisation besökte oss. Igenting mer. De budskap på en hög kunskapsnivå
som alla tre tog emot var okända på den tiden.
Nu skriver vi 2017. Nu är det dags att studera professor George Adamskis viktiga budskap igen i samband med högre
kunskap, för att nu i ändens tid är det högre kunskap som gäller.

Daniel Fry

Ingenjör Daniel Frys bok: Resa med flygande tefat, The White Sands Incident

Experimentfältet White Sands den 4 juli 1950

Daniel William Fry (född I Verdon Township, Minnesota, 19 juli, 1908 – död i Alamogordo, New Mexico, 20
december, 1992). I sin bok Resa med flygande tefat (originalets titel: THE WHITE SANDS INCIDENT, 1954), beskriver han
hur mötet med UFO gick till och mycket annat. Även han är en nygammal budbärare av ufologi. Sedan dess har ett
antal personer trätt fram med liknande upplevelser. Hans värd, med namnet Alan, talade till honom från ett moderskepp
ovanför jorden på ca 15 000 km, vid ett litet flygande tefat som landade på Experimentfältet White Sands den 4 juli
1950. Se länken Månens mysterium, sidan 2.
Den 28 april 1954 kontaktade Alan Daniel Fry för
tredje och måhända sista gången i samband med
sitt budskap till jorden för att på så sätt avvärja
den katastrof, som i annat fall skulle bli oundviklig.
Fry hade begivit sig till sin stuga i Oregon, som
ligger vid slutet av en väg som leder djupt in i
skogarna. Den är mycket isolerad. Där träffade
han Alan som landade i närheten med ett litet
rymdskepp.
När de möttes var det Alan som började med
mötets budskap:
Alan: I er stora vishetsbok, det filosofiska verk, som ni kallar Bibeln, sägs det, att om någon tänt ett ljus, sätter han det inte
under skäppan, utan håller upp det så att alla kan bli vägledda av dess sken.
Budskapets grund är kunskap på tre vetenskaper. Det finns tre vetenskapsgrenar - den andliga, den sociala och den materiella,
som är nödvändiga för att mänsklighetens utveckling skall kunna fortskrida tillfredsställande. Budskapets helhet återfinns i
boken, budskapet från rymden.

Den stora läxan
Som Alan förut berättat var hans förfäder en grupp överlevande vid förra civilisationens fullständiga sammanbrott på vår
planet.
”Det var för mer än trettiotusen år sedan efter er tideräkning”, sade Alan. ”Men redan då hade människorna utvecklat en
materiell vetenskap, som åtminstone i vissa avseenden vida överträffade den nuvarande. Man följde naturlagarna i stället för att
som i er vetenskap låta den ena lagen motverka den andra. Deras anordningar kom på så sätt att bli mycket enklare än era.
Likväl kunde folk då göra sådant, som ni ännu inte kan. Inte heller de insåg emellertid, att det är absolut nödvändigt, att
utvecklingen av de andliga och sociala värdena håller jämna steg med det materiella framåtskridandet.
(Kontinenten MU eller Lemurien).
Motsättningarna dem emellan ökade år från år, tills de slutligen utmynnade i ett förintelsekrig. Energivapen användes av det
ena folket mot det andra, vapen vars verkan var tusen gånger större än vätebombens, som i dag utgör ett hot mot
mänskligheten. Det var inte längre fråga om seger eller nederlag, utan de båda folken helt enkelt förintade varandra. De
överlevande var inte många, och den radioaktiva strålningen blev på hela planeten starkare än vad människor kunde uthärda.
Det betydde inte att alla överlevande var dömda till plötsligt strålningsdöd, men det betydde att en fortlöpande urartning av de
mentala och biologiska funktionerna skulle komma att äga rum. Detta jämte den stora mängd mutationer som alstrades av
efterföljande generationer, skulle slutligen sänka deras livsnivå nästan i jämnhöjd med djurens.
Sex av våra flygfarkoster hade med sina besättningar landat på en högplatå i det nuvarande Tibet. (Global översvämning). Man
höll rådslag för att - om det över huvud taget fanns någon utväg - besluta sig för vad man skulle göra. Det föreslogs, att man
skulle göra ett försök att komma över till en annan planet. De luftskepp (rymdskepp) man hade på den tiden kunde användas
för rymdresor, och de hade ofta stigit till några hundra kilometers höjd över jordytan. Dock hade aldrig något försök gjorts att
överbrygga klyftan mellan planeterna, och besättningarna var långt ifrån säkra på att ett sådant försök skulle lyckas.
Den planet ni kallar Mars var vid detta tillfälle i konjunktion med jorden, och miljön på planetytan vad beträffar temperatur,
atmosfär, vatten, osv, var betydligt gynnsammare för deras möjlighet att överleva än vad de nuvarande förhållandena enligt era
astronomer påstås vara. - Det gjordes en omröstning och besättningarna på fyra av skeppen valde att våga det riskfyllda
språnget i förhoppning att man därigenom skulle kunna bevara åtminstone en del av människosläktets kultur. De övriga trodde,
att de tack vare att de befann sig på en högt belägen platå med relativt ringa strålningsintensitet, skulle kunna leva vidare där
utan att riskera total kroppslig och själslig utarmning hos sig själva och sina efterkommande. De valde därför att stanna kvar.
Eftersom jag märker, att du undrar över en sak vill jag påpeka att man inom detta släkte hade nått fram till fullständig
likställdhet mellan könen, som var ungefär lika representerade vid mötet i fråga. Av de fyra luftskeppen, som vågade det stora
språnget, kom tre välbehållna fram. I vår historia finns ingen uppteckning om det fjärdes öde. Genom många generationer tog
den hårda kampen för en fortsatt existens detta folks hela tid och energi i anspråk. Det var det nya människosläktets mörka
tidsålder, och vi har relativt ringa kunskap om denna tid. I varje fall har de ursprungliga besättningarna omedelbart efter sin
ankomst till den nya planeten omsorgsfullt utarbetat och nedtecknat jordmänniskornas historia och skildrat orsakerna till deras
undergång. Genom århundradena har denna historia sorgfälligt bevarats. Den kallas Den stora läxan och är det första som vår
ungdom får lära sig, när de börjar sin utbildning.”
Den här korta sammanfattningen av Alan är mycket viktig att förstå och inte ignorera hans budskap. Han tilläger följande som
är lika viktigt, framförallt för religiösa:
Alan fann det beklagligt ”att en del uttryck i vår bibel förvanskats vid översättningen från grundspråket. Ett av misstagen som
gjordes var att orden älska och kärlek kom till användning på de ställen, där grundtextens betydelse är förstå och förståelse. Er
bibel sägs att det största av alla bud är detta: Du skall älska Herren, din Gud, av allt ditt hjärta, av all din själ, av all din kraft
och av allt ditt förstånd. Översättningen borde rätteligen ha varit: Du skall bemöda dig om att förstå! Man behöver inte be alla
människor att älska Gud, ty om hon f ö r s t å r Gud, så följer kärleken oundvikligen av sig själv.
Alan, som härstammar från jorden, lämnade efter sig ett mänskligt budskap som grundar sig på kunskap.
– Låt mig nu citera Alans sista ord innan han lämnade Daniel Fry:
”Som ett avskedsord, innan jag lämnar dig, skall jag ge dig ett citat ur er egen filosofi: - Pröva allt och behåll det bästa!
- Farväl då, Dan! Gör ditt bästa!”
Alan: ”Om en människa med förbundna ögon rusar mot en avgrund, krävs det möjligen stor ansträngning för att hejda honom.
Men om man istället - en vida lättare uppgift - avlägsnar ögonbindeln, behöver man inte göra något mera, eftersom människan
då av eget förstånd stannar och vänder om.” – Det är precis det som nu gäller i ändens tid: att ha kunskap och vara förståndig
då du vänder dig om och inte följa utvecklingen till undergång.

Daniel Fry, i sin bok Utvecklingens kurva, lägger fram
den grundläggande kunskap
som behövs för att nå ett
mänskligt och balanserat liv.

”Farväl då, Dan! Gör ditt bästa”
Alan: ”Om en människa med förbundna ögon rusar mot en avgrund, krävs det möjligen stor ansträngning för att hejda
honom. Men om man istället - en vida lättare uppgift - avlägsnar ögonbindeln, behöver man inte företa sig något mera,
eftersom människan då av eget förstånd stannar och vänder om.”
Jag kan tillägga att enligt Daniel Fry har denne Alan hjälpt honom att lösa massor av problem i samband med hans jobb.
Nu skriver vi 2017. Nu är det dags att studera raketingenjör Daniel Frys viktiga budskap igen i samband med högre
kunskap, nu i ändens tid är det högre kunskap som gäller
1.

Truman Bethurum

Truman Bethurum, 1898-1969. Född i Gavalin, Kalifornien, död 1969. Budbärare av ufologi. Han var bland de första som tog
kontakt med utomjordingarna. Han har skrivit följande böcker: Aboard a Flying Saucer, Messages from the Planet Clarion,
The Voice of the Planet Clarion (1957), Facing Reality (1958), och The People of the Planet Clarion (1970). Den sistnämnda
publicerades efter hans död i Kalifornien. Hans utomjordiska kontakt var den märkligaste av de hittills kända utomjordiska
kontakterna.

Han arbetade bl.a. som mekaniker. 27 juli 1952 arbetade han i Nevada på huvudväg nr 91, elva till tolv mil från Las Vegas åt Salt
Lake City-hållet. Han hade överflyttats från dag- till nattskift och arbetade från kl 16. 00, ibland ända till 8 nästa morgon. Hans
arbete bestod huvudsakligen i att svara för fyra tankbilar, som transporterade vatten från Moody River till två reservoarer för
vattenbegjutning av den nybyggda vägbanan ute i öknen.

Det hade väl gått en timme, sedan han vid halv fyratiden lämnat arbetsplatsen, då han vände sin fyrhjuliga militärtruck mot
nordost och beslöt att ta sig en kort lur, förvissad om att det gryende dagsljuset skulle väcka honom,
Han hade väl sovit en halvtimme eller något mer, när han på ett oförsynt sätt väcktes av något, som närmast liknade ett mummel ett lågt samtal på ett obegripligt tungomål. Hans första tanke var att basen eller någon annan spelade honom ett spratt för att han
hade somnat. Men när han lyfte på huvudet, upptäckte han genast att det inte var fallet. Omkring åtta småväxta män stod i en
halvcirkel framför och till höger om tankbilen, kanske två eller tre meter bort, och tydligen lika nyfikna som han.
Hans första tanke var att söka komma iväg så fort som möjligt, även om han då först måste backa och svänga runt. När han reste
på sig för att kunna se bättre, tog en av männen några steg framåt mot honom och sade någonting med låg röst och fortfarande
obegripligt. Han skakade på huvudet för att visa att han inte förstod. Han ropade då:
”Du säger det.” ”Gode Gud,” utbrast Bethurum, ”talar ni engelska, också?” ”Vi har inga svårigheter med något som helst språk”,
svarade han.

Mormon Mesa, Nevada, 26 juli 1952.

Av utseendet att döma tycktes de vara av latin-amerikanskt ursprung. Hans hjärta dunkade - av fruktan och upphetsning, trodde
han. Han beslöt att stiga ur tankbilen och skaka hand med dem, som en vänlig gest. När han vände sig om för att stiga ur, fick
han omkring 25 meter längre bort syn på ett ofantligt tallriksformat flygande tefat, omkring 100 meter i diameter och 5-6 meter
"djupt". Under bråkdelen av en sekund undrade han, om det möjligen kunde vara någon sorts filmattrapp, men vid närmare
eftertanke förstod han, att det inte kunde vara fallet.
Sedan följde de åtta små männen Bethurum in i farkosten och där fick han möta befälhavaren, en kvinna vars namn var Aura
Rhanes. Hon kom från planeten Clarion. Hon tillade att Clarion absolut inte var känd under något annat namn och gav honom en
längre utläggning om saken
Planeten Clarion, vilken från jorden alltid förblir utom synhåll bakom vår måne. Sedan justerades detta till att kapten Rhanes
måste ha menat att planeten Clarion befinner sig i samma bana, kretslopp, som jorden, men alltid bakom solen från vårt håll.
Enligt vetenskapen är detta inte möjligt, men om man höjer kunskapsnivån till en högre vetenskap, finner man planeten Clarions
läge i vårt solsystem.
.
Bl. a. vårt solsystem
befinner sig i
frekvensskala 1 som är
en lågfrekvensnivå.
Planeten Clarion befinner
sig i samma solsystem,
fast på frekvensnivå 2,
alltså en högre
frekvensnivå.

Clarion

Solen

Planeten Clarion är på den
andra sidan av månen och kan
inte ses från jorden (Notera:
läget ändrades senare till
‘andra sida av solen’.)

Venus
månen
Clarion
Jorden

För ca 15-20 år sen såg jag ett TV-program, vilket meddelade att astronomer hade upptäckt en dold, osynlig planet mellan
Jorden och Venus. Den verkar vara större än jorden. Inom astronomin var detta den hittills största upptäckt som någonsin har
gjorts. Jag väntade mig mycket mer fakta om den nya dolda planeten, men i stället blev det dödstyst. Nu, efter 65 år i samband
med Truman Bethurums möte med rymdfarkosten från Clarion, blev planeten aktuell igen,
När jag för första gången läste Bethurums berättelse om
planeten Clarions existens enligt kaptenen Aura Rhanes
förklaring, tänkte jag direkt på tv-programmet jag såg för
många år sedan.
Denna planet Clarion existerar parallellt med jorden fast i det
fördolda på ett annat frekvensläge i den så kallad mörka
materian. Frekvensen på skalan mellan 1-7 bör vara 2, alltså
den andra i skalan, eftersom astronomen lyckades upptäcka
den. Jag misstänker att de som upptäckte planeten också har
tappat bort den, så det blev tyst i stället.
Frekvensskala 1 är lågfrekvensnivå som vårt solsystem
befinner sig i. Jag kan tillägga att Clarion saknar måne och inte
roterar på sin axel. Livet bör vara mycket långt där borta också.

Truman Bethurum beskriver den kvinnliga kaptenen: ”Jag trodde
knappast mina ögon när jag upptäckte, att kaptenen var en yppig
kvinna, kortare än någon av männen, snyggt klädd och även hon med
ett typiskt latinamerikanskt utseende: kolsvart hår och olivfärgad hy.
Hon kunde kanske vara ungefär 40 år gammal.
Hon bar en röd skjorta, en kortärmad blus av svart sammet och en
basker av svart sammet med röd bård.
Bethurum träffade henne 11 gånger. Denna vackra Aura Rhanes
berättade viktiga saker för honom, detaljer som kan vara ledtrådar till
kännedom om livet, religionen, samhället och utvecklingen på
planeten Clarion.

Hon berättade om sin värld på planeten Clarion:
inga skatter, ingen politik, inga domstolar. De
hade inga sjukdomar, inga doktorer eller
skjutsköterskor . Och laboratorier är tabu.
Invånarna på Clarion är kristna, men de moderna
städerna börjar övergå till hedendom. Deras
kyrkor är alltid fulla på söndagar. De tycker om
att dansa polka och balett. Deras barn har gott
om leksaker men är aldrig kletiga; de lägger
alltid tillbaka leksakerna i ett speciellt skåp efter
lek. Det finns ingen sorgedräkt på Clarion. Det
finns inga trafikstörningar och deras vägar är
breda. De kör ‘neutronisk jeep’ och har aldrig
några olyckor. De har tre kraftkällor:
antimagnetisk eller gravitationsenergi, plutonisk,
och neutronisk.
Clarioniter är småväxta människor, enligt Bethurum av latinamerikanskt ursprung, de lever i ca.1000 år. I deras livsstil ingår
vegetabilier, någon gång dricker de ett glas öl eller vin, men mest dricker de vatten och saft. Hon talar om en vacker natur på
planeten, men hon nämner inga djur, det verkar vara så att där saknas djur. Aura Rhanes berättade att hon var farmor, hon hade
familj på sin hemplanet och där lever clarioniterna i fred och harmoni i och med naturen, utan krig. Clarioniterna röker inte
heller. Där bor varken rika eller fattiga, alla är jämställda. På hennes planet utgör kunskap och vetenskap grunden och
clarioniterna tror på den högste som ser och hör allt, men hon nämner inte Gud vid namn. Gud är kungen av visdom,
benämningen Gud är en titel för visdom, men hon, Aura Rhanes, saknar uppenbarligen denna titel. – Gud motsvarar den högste
Mästaren kunskapsmässigt.
Kapten Aura Rhanes kallar sitt rymdskepp för ”Språm”. Detta ord räcker för mig för att veta att även clarioniterna vet vad
universum är. Deras rymdskepp tillverkas på planeten Mars av invånarna, av marsstål, rostfritt stål, det finns tung industri på
planeten Mars. Frågan är på vilket frekvensläge mellan 1 och 7 på skalan? Kan det vara samma frekvensläge som planeten
Clarion befinner sig på, alltså på 2? Utomjordingarna i vår galax kallar mörk materia för parallella världar. De existerar
parallellt med vårt solsystem fast på andra frekvenser, på andra vibrationsplan.
En mycket viktig iakttagelse av Truman är när han berättar om Aura Rhanes
latinamerikanska ursprung. Hur kunde denna kvinna dyka upp från rymden
med latinamerikanskt, alltså jordiskt ursprung?
Jag kan hänvisa läsaren till Daniel Frys vän Alan från rymden och till
kontinenten MU:s undergång, sidan 30 ovan. ”Sex av våra flygfarkoster hade
med sina besättningar landat på en högplatå i det nuvarande Tibet. Man höll
rådslag för att - om det över huvud taget fanns någon utväg - besluta sig för vad
man skulle göra. Det föreslogs, att man skulle göra ett försök att komma över
till en annan planet. De rymdskepp man hade på den tiden kunde användas för
rymdresor, och de hade ofta stigit till några hundra kilometers höjd över jordytan. Dock hade aldrig något försök gjorts att överbrygga klyftan mellan planeterna, och besättningarna var långt ifrån säkra på att ett sådant försök skulle
lyckas.
Den planet ni kallar Mars var vid detta tillfälle i konjunktion med jorden, och
miljön på planetytan vad beträffar temperatur, atmosfär, vatten, osv, var
betydligt gynnsammare för deras möjlighet att överleva än vad de nuvarande
förhållandena enligt era astronomer påstås vara. - Det företogs en omröstning
och besättningarna på fyra av skeppen valde att våga det riskfyllda språnget i förhoppning att man därigenom skulle kunna bevara
åtminstone en del av människosläktets kultur. De övriga trodde, att de tack vare att de befann sig på en högt belägen platå med
relativt ringa strålningsintensitet, skulle kunna leva vidare där utan att riskera total kroppslig och själslig utarmning hos sig själva
och sina efterkommande. De valde därför att stanna kvar. Av de fyra rymdskeppen, som vågade det stora språnget, kom tre välbehållna fram. I vår historia finns ingen uppteckning om det fjärdes öde.” - Vad jag förstått av Alan, kom det fjärde rymdskeppet
aldrig fram till planeten Mars. Rymdskeppet med sin besättning gick över till ett högre frekvensläge och hamnade vid planeten
Clarion, så Aura Rhanes förfäder härstammar faktiskt från kontinenten MU som försvann i havet (global översvämning av neutronstjärnan…). Det betyder att även latinamerikanerna då levde på kontinenten MU med hög kunskap, och, faktiskt, dansen som
kännetecknar latinamerikanerna än i dag. Latinamerikansk dans är världsberömd världen över.
Det är förståeligt att Alan inte kunde berätta om det fjärde rymdskeppet, eftersom vetenskapen på jorden befann sig på bottennivå i
detta sammanhang, så Alan valde rätt sätt att lämna besked om det fjärde rymdskeppet.

Truman Bethurum och hans världsberömda böcker

BESÖK I PRESCOTT, ARIZONA"
Enligt Aura Rhanes uppmaning grundade Bethurum en så kallad 'Sanctuary of Thought,' en
rörelse för att sprida budskapet på denna planet. Han grundade denna rörelse i Prescott i
Arizona.
Medan Bethurum den första december 1955 befann sig i ett litet gult hus på Granite Street i
Prescott, Arizona, blev han väckt mitt i natten av Aura Rhanes. Hon gick från
vardagsrummet till Trumans sovrum. Detta bevisade hennes tidigare påstående att hon kan
befinna sig var som helst när som helst. Se länken Evolution, sidan 64. Hon var klädd som
Truman såg henne tidigare, i en svart sammetsjacka eller blus och en röd, rynkig skjorta.
Den sista gången hade hon på sig en regnkappa av en tung genomskinlig plast, brons- och
gråfärgad. Efter en leende hälsning blev hennes ansikte mycket allvarligt och hon lutade
sig mot byrån vid sidan av sängen. Där var en beskrivning av vad hände efter Aura's
föredrag. Sedan gick hon ut samma väg hon kommit och nickade farväl till Bethurum med
ett lysande leende. Han försökte följa henne ut, men någonting höll honom fast, sittande på
sängen.

Bethurum skrev brev till Adamski
och hade kontakt även med honom.

The Sanctuary of
Thought

Truman Bethurum

En annan person var i sovrummet bredvid, och nästa morgon berättade hon för Bethurum att hon hade hört varje ord och
förmodade att hon hört Aura RHANES. Hon försökte komma över till Trumans rum för att se Rhanes, samma sak hände även
med henne, någonting fjättrade henne vid sängen.
För att verifiera hennes påstående, frågade Bethurum henne upprepade gånger om några saker hon hade hört, och de var rätt.
Hon var ett osett vittne som bevittnade detta fenomen. Truman undrade varför hon hade på sig en regnkappa. Använde hon
den som en olycksbådande symbol av någonting i framtiden, från vilket Bethurum skulle behöva skydd, eller var den som en
uppmaning till odla uthållighet och framhärdande i tillämpningen av hennes råd? Här började Bethurum förstå hennes budskap
till jorden. –Aura RHANES gick och kom aldrig mer tillbaka, i alla fall visade hon inte sig mer fysiskt.
Truman Bethurum dog nära Giant Rock den 21 maj, 1969. Samma år lades rörelsen 'Sanctuary of Thought’ ned.

För att få fram en riktig förklaring till besöket från planeten Clarion, måste vi göra en riktig analys av händelsen i samband med
besöket.
Den första analysen av Bethurums kontakter gjordes av ufologerna Jim och Korall Lorenzen. Clarion är en liten trumpet, skrev de,
namngiven av ett klart ljud. Det latinska ordet clarus betyder ”klar.” – Rhanes betyder regn, ett karakteristiskt ord för regnet.
Rhanes bar vid sitt sista besök hos Bethurum en bronsgrå regnkappa. Vad symboliserar alla dessa tecknen?
Aura Rhanes hjälpande hand är en förvarning vad som kommer att hända i ändens tid. Budskapet är klart. Nu är neutronstjärnan
inne i solsystemet och är den viktigaste orsaken till fruktansvärda katastrofer i form av bl.a. globala översvämningar. Hennes
namn betyder regn och den globala översvämningen består av vatten och orsakas av neutronstjärnan som upptäcktes av NASA
(USA, Storbritannien och Holland) 1981. Se vidare länken Neutronstjärnans ankomst, sidan 64. Regnkappa är ett skydd mot
regnet, i detta sammanhang menas en Ark, ett HavsHus som skydd. Man måste förbereda sig, menade Rhanes.
Jag kan bara tillägga att hela detta uppdrag var väl genomtänkt från början till slutet av clarioniterna och Truman Bethurum var
rätt man att genomföra uppdraget. En del av clarioniterna är kristna, enligt Rhanes, så de har en viss koppling till kristendomen på
denna planet. Den andra delen av befolkningen är naturfolk.

Clarion

Nu skriver vi 2017. Nu är det dags att studera Truman Bethurums viktiga budskap igen i
samband med högre kunskap. Nu i ändens tid är det högre kunskap som gäller.
Det är önskvärt att återuppliva hans rörelse, The Sanctuary of Thought.

Rolf Telano

Borealis

Borealis från moderskepp
Boken Vänner i Universum (A Spacewoman
Speaks) av ingenjör Rolf Telano, 1954.
Borealis betyder nordlig. Hon är översteprästinna
för det modertempel som hennes folk har på
Venus. Detaljerna i deras religiösa trosåskådningar betyder egentligen ingenting i denna
redogörelse, men hon kan berätta att de är
monoteister och erkänner en högsta gudom som
alltings upphov och skapare. Hon kallar honom
Den Oändlige, eftersom de tror att inget ord eller
namn kan ge en adekvat föreställning om honom.
Ett sinne som är begränsat av en förgänglig kropp,
kan på grund av sin naturliga begränsning inte
fatta det eviga och odödliga. Det finns inget att
jämföra med.
Så här presenterar sig Borealis från Venus.
(Se även länken Falken flyger inte längre,
sidorna 17-19).
Alltså sammanfaller religionen med det dagliga livet, där kunskap står i centrum liksom i hednisk kultur. De erkänner en högsta
gudom som alltings upphov och skapare. de kallar honom Den Oändlige. Borealis vet att denne Oändlige inte är en gud utan en
Människa, vår Fader, den kosmiske Fadern. Denne Människa är skapelsens krona och har ingenting med gudomlighet att göra,
framförallt inte på denna planet. Se vidare länken Akhenaton den allsmäktige, sidan 21, Evolution, sidorna 102-109 och länken
Norrskenets konung och dennes hemlighet, sidan 62. Till detta tema återkommer jag senare.
Borealis nämner särskilt Adam och dennes avkomlingar, dvs. Adamrasen som sammanfaller med Gudarnas fader Ans familj,
och deras avkomlingar. Enlig henne var det inget straff som drabbade Adam och Eva, ingen utkastning från Edens Lustgård. Inte
heller Ormen är nämnd, som i Bibeln.
Hon berättar om kontinenterna MU och Atlantis och deras undergång. Hon nämner också den lilla månen Azatlan som störtade
mot jorden. Azatlan var även känd som Bal. Adam och Eva berättar om deras första dag och natt på jordytan och om deras
bestörtning när solen gick ner och upp igen i nästa morgon. Då började jorden rotera på sin axel och månen var redan på sin
bana. Eftersom man då kunde leva i tusen år, bestod ett dygn inte av 24 timmar.
Hon berättar om vetenskap och teknik på en mycket hög kunskapsnivå.
Borealis berättar om vetenskap och teknik på en mycket hög
kunskapsnivå.
Vibrationsplanen. Borealis bekräftar att varje
vibrationsplan består av en värld på vågfrekvensskalan 1-7. Det finns
liv i vårt solsystem på varje planet och månar, i samma materia fast på
sju olika vibrationsplan. De kallas parallella världar, av mörk materia.
Vetenskapen kallar detta för tom rymd, men nu letar vetenskapen efter
mörk materia. En bild visar ett cigarrformat rymdskepp med fyra små
flygande tefat. Bland de fyra mindre rymdfarkosterna, finns ett s.k.
”laboratorieskepp”. Denna farkost används bara, när komplicerade
vetenskapliga observationer är önskvärda. På grund av det stora antalet
undersökningsinstrument det medför, har det blivit känt som ”det
flygande laboratoriet”. – bl.a. på månen.
Bilden visar de sju farkosterna som symboliserar våglängdsskalan 1-7.

Via telepati kan även de prata vilket språk som helst, till exempel med George Adamski, Daniel Fry, Truman Bethurum och
många andra som hade kontakt med dem, tidigare kallade änglar. Borealis berättar också om olika drivsystem som driver deras
rymdfarkoster.
Teletransportören. För ännu längre avstånd använder de teletransport. Vid denna resemetod omvandlas för ett ögonblick
skeppet och hela dess innandöme till ren energi och överförs nästan genast till någon annan plats i rymden, där det åter
omvandlas till materiell form. Denna operation är tydligen mycket känslig, och fastän den kan utföras på mekanisk väg föredrar
vanligen de mera erfarna befälhavarna att utföra den på helt mental väg.

Dimensioner och plan. Vad jag förstår är det här höjdpunkten, det
viktigaste budskapet, från Borealis.

heavi’n
”

Hon har i olika sammanhang använt sig av termen plan, fast hon
vanligen inte tycker om att göra det. Det är ett ord, som tycks orsaka
förvirring, eftersom det betyder så många olika saker för olika
människor. Det finns åtskilliga nivåer eller plan, där både diskarnerade
och materiella företeelser kan vistas, och gör det. En del forskare
betraktar dessa högre plan som etern. Andra drar gränsen för den termen
vid de högre nivåerna.
De kallar sin speciella nivå för ”heavi’n” vilket inte bör förväxlas med
ert teologiska ”heaven” (himmel). Vårt ord ”heavi” liksom ert ”heavy”
betyder tät.

Det symboliska ’n är en förkortning som anger ursprunget. Den fria översättningen av ”heavi’n” skulle då bli ”en plats med hög
vågfrekvens (eller stor täthet) som vi kommer ifrån”. Det bör påpekas att högnivåigt material är mycket tätare än materialet på vårt
plan.
Över dessa nivåer med sträckning rätt upp till Nirvana eller oändligheten är zonerna bebodda av dessa andligen utvecklade
varelser, som har lämnat både den lägre zonen och mellanjaget och blivit rent andliga varelser. Dessa zoner skulle närmare
motsvara er teologiska uppfattning om himlen än någon annan plats. De som uppnått dessa nivåer reinkarnerar aldrig till någon
materiell nivå. Vid mycket sällsynta tillfällen kan någon av dessa varelser temporärt stiga ner till en lägre nivå i avsikt att
överlämna ett budskap av något slag till människor på vårt plan, men dessa tillfällen är sällsynta.
De stora lärofäderna Kristus, Osiris och Buddha - var sådana frivilliga budbärare.
Vad avslöjar Borealis i detta sammanhang, på en mycket hög kunskapsnivå?
Hon berättar följande: Det symboliska ’n är en förkortning som anger ursprunget. Den fria översättningen av ”heavi’n” skulle då
bli ”en plats med hög vågfrekvens (eller stor täthet) som vi kommer ifrån”. Det bör påpekas att högnivåigt material är mycket
tätare än materialet på vårt plan. I praktiken betyder det att människor nedkondenseras från den mänskliga världen på grund av att
de brutit mot där gällande naturlagar. Denna nedkondensering sker automatiskt och är en mycket lång process. Den plats som
Borealis beskriver med hög vågfrekvens (eller stor täthet) är kanske första stationen, första planet där människorna hamnar, dvs.
kroppens och själens, (mänskliga jagets) ursprung ändras successivt i förhållande till rådande frekvensläge. Slutligen hamnar en
del av människorna på denna planet.
Hon berättar vidare att över dessa nivåer med sträckning rätt upp till Nirvana eller oändligheten är zonerna bebodda av dessa
andligen utvecklade varelser, se ovan. Nirvana eller den blivande oändligheten i galaxens inre nås via det svarta hålet som
vetenskapen döpt det till här på jorden, det finns även i vår galax, Vintergatan. Där pågår en grundläggande skapelse av en
mänsklig värld. För att komma in i den, behövs en speciell frekvensnivå enligt naturlagarna. Se vidare länkarna Svarta hålets
hemlighet, Vad händer i ett svart hål, Resan genom det svarta hålet, Livet och det svarta hålet och Kampen om dödsriket.
Borealis nämner att de tre stora lärofäderna Kristus, Osiris och Buddha - var sådana frivilliga budbärare. Det är ingen hemlighet
att alla tre vill uppnå Nirvana. Buddhas historia känner hela världen till, se bl.a. länken Magyar i dunkel, sidorna 18-21. Tjuren
Osiris känner världen till, liksom Kristus. Men frågan är vilken Kristus, eftersom benämningen Kristus kan betyda vem som helst.
Om Kristus
Borealis börjar historien om Kristus:
Kristus tillrättavisade sina egna lärjungar för detta misstag: ”Varför kallar ni mig god ?”, men de som kallar sig kristna föredrar
fortfarande att ta lätt på budskapet och koncentrerar sig på att dyrka budbäraren. Han var bevisligen en gudom. Det var
nödvändigt. Ingen annan skulle ha kunnat överbringa budskapet. Hon talar om Jesus Kristus som blev den ringaste av
människor på denna planet. Först därefter gick han vidare som den sanne budbäraren för den Oändlige, ”en överstepräst efter
Melki-Sedeks sätt”.

Den kristna religionen
Borealis: ”Orsaken till att jag valde den kristna religionen som exempel är huvudsakligen, att jag i första hand vänder mig till
dem, som bekänner sig till denna tro och hänvisningarna till den skulle vara mer förståeliga än om jag valt andra källor.
Jag måste bekänna, att jag också har en viss känslomässig dragning till den kristna religionen, ty jag hade en liten del i dess
tillkomst. Jag kan inte tala med förstahandskunskaper om de djupare skeendena vid tillkomsten av er Kristus. Projektet stod
under ledning av en mycket högre grupp än vår, även om de inte var sanna gudomar i ordets strikta bemärkelse.
Vårt folk hade emellertid vissa uppdrag att genomföra. Jag var helt ung på den tiden och var endast en tempelnovis men jag hade
äran att ha väljas ut som medlem i den stora grupp som sändes till er planet för att tjäna som ledsagare åt Maria, Kristus
materiella moder.” (Lägg märke till att hon använder benämningen ”Kristus”, och Maria var inte Guds moder).
Borealis om Maria och födelse:
”Hon var, och det bör jag berätta för er, en dödlig kvinna, inte en gudom. Men hon var mycket vackrare och ljuvligare än någon
av era konstnärer någonsin skapat henne. Kristus var inte ”jungfrufödd” som många av era religiösa dogmer hävdar och de far
fullständigt vilse när de ska förklara orsaken till detta faktum.
Det var inte för att eliminera någon ”synd” i moralisk mening. Bland alla de högre såväl som bland de tidigare folken på er egen
planet betraktades inte avelse på naturlig väg som ”syndfull” eller ”skamlig” på något sätt. Detta misstag har sin grund i
jämförelsevis nyligen gjorda misstolkningar av vissa gamla skrifter. Födelsefenomenet är en av den Oändliges manifestationer.
Metoden har uppfunnits av honom för människosläktets fortplantning. Inget av den Oändliges verk är någonsin syndfullt.
Förutsättningar måste grundas och vidmakthållas så att de skulle bli så gynnsamma som möjligt för de önskade resultaten .
Den fysiologiska utvecklingen av barnet måste ständigt vaktas och om så skulle visa sig nödvändigt ledas in i det rätta mönstret.
Den ofödda kroppen måste omsorgsfullt skyddas tills Kristus var redo att träda in i den. Eftersom Maria, som jag tidigare
påpekade, var en jordkvinna, visste hon föga eller ingenting om de mentala vetenskaper som måste engageras för att
åstadkomma dessa saker. Och sålunda blev det vår plikt, förutom att sörja för Marias materiella behov, att ständigt stå på vakt
och förena våra ansträngningar och våra kunskaper om de mentala vetenskaperna för att åstadkomma de nödvändiga ting som
hon inte kunde göra.”
Här ovan berättar Borealis om hur födelsen gick till i samband med Kristus. Lägg märke till att hon inte nämner namnet Jesus.
Hon talar om ett ofött embryo efter flera månaders utveckling, som varken är Jesus eller Kristus. Vad jag förstår var detta ett
människoliknande embryo och det trädde Kristus in i. Med andra ord: Kristus lade beslag på ett embryo, det var inte Kristus som
byggde kroppen. Så har Kristus blivit människa. Embryots ursprung kom från den biologiske mannen, fadern och Kristus kom in
i embryot genom modern. På detta sätt föds också ett djur på ett människoliknande sätt. Den Oändlige, den kosmiske Fadern,
Människan har ingenting med denna fuskfödelse att göra, Han har igen aning om denna Kristus, inte heller om vårt solsystem
och inte heller känner han till den mikrovärld som vi just nu befinner oss i. Det här är inte människans fortplantning, alla
människor kan själva bygga sina respektive kroppar utan hjälp.
Men problemet är att det fanns flera Maria. Vilken Maria menar Borealis? Judinnan Maria som födde sin son Josef jr som var en
reinkarnation av kung David, som även räknades som Messias? Den rika Maria av grekiskt ursprung, som var mor till Markus
Johannes och drottning Helena, den Svarta Madonnan som var mor till Izates II som senare fick namnet Jesus och som kallade
sig för ”Människosonen”. För att få fram vad Borealis menar med osynlig hjälp bakom bl.a. Maria och Jesus Kristus, bör vi
begränsa oss till själva Jesus, han som kallade sig för Människosonen.
Det hände under översteprästen Hannas tjänstetid (6-15 e.v.t.) att Jesus besvarade ett brev från kung Abgar V (15-59), som var
gift med drottning Helena.

Abgar Ouchama till Jesus, den Gode Läkaren som trätt fram i landet
Jerusalem, han hälsar:

Abgar V, 13-50 e.v.t
Under Hannas tjänstetid

”Jag har hört om Dig och om Din läkekonst, att Du inte använder
mediciner och rötter. Ditt ord öppnar (ögonen) på de blinda, får de
förlamade att gå, renar de spetälska, får de döva att höra. Hur med
Ditt ord du helar de sjuka själarna och dem som är drabbade av galna
demoner and hur, återigen, du väcker de döda till liv. Och då jag fick
vetskap om de underverk Du utför, kom jag på idén att (av två saker,
välj en) du har kommit ned från himmelen eller också att du är Guds
son som får allt detta att hända. Därför skriver jag till Dig i hopp om
att Du vill komma till mig, som beundrar dig, och läka den sjukdom
jag lider av enligt den tillit jag har till dig. Jag har också hört att
judarna är missbelåtna med dig och förföljer dig, att de försöker
korsfästa dig och förgöra dig. Jag har endast en liten stad, men den är
vacker och tillräckligt stor för oss två att leva i fred.”

När Jesus hade fått brevet, hemma hos judarnas överstepräst, sa Han till Hannas
budbärare:
”Gå du, och säg till din husbonde som sände dig till mig: ”Lycklig är du som har trott
på Mig utan att ha mött mig, för det är skrivet om mig att de som ska möta mig inte
ska tro på mig och de som inte mött mig ska tro på mig. Vad gäller det som du har
skrivit, att jag skulle komma och träffa dig, måste du veta att allt jag förväntades
uträtta här nere är uppfyllt och jag uppstiger igen till min Fader som skickat mig hit.
Jag skickar en av mina lärjungar till dig och denna ska läka allt ditt lidande och
kommer att ge dig hälsan tillbaka och jag ska omvända alla som finns hos dig till ett
evigt liv. Och din stad ska för evigt vara välsignad och fienden ska aldrig erövra den.”

Jesus/Izates II
Under Hannas tjänstetid,
son till Helena

Denna brevväxling ägde alltså rum under översteprästen Hannas tjänstetid som avlutades år 15 efter vår tidräkning. Jesus själv
nämner ingen korsfästning och lidande som han själv måste genomgå. Han säger att han ska till sin Fader som skickat honom
hit. Detta eftersom han avslutat sitt uppdrag och ville lämna jorden. Han hade en givande utbildning i sin ungdom, han befann
sig på en hög kunskapsnivå och hade behärskat s.k. vit magi i samband med att läka sjukdomar , ”en överste präst efter MelkiSedeks sätt”, enligt Borealis. Att han kallade sig för Människosonen berodde på att timmermannen Josef var Människa,
tillhörde det mänskliga blodet och var släkt med drottning Helena som var mor till Jesus/Izates II. Jesus liknade Josef och tog
för givet att han var timmermannen Josefs son. Det var Josef som hade biologisk koppling till den Oändlige/den kosmiske
Fadern. Jesus/Izates konverterade till judendomen med sin mor och var på den tiden judarnas konung. Han var också känd
under namnet Lammet. I Uppenbarelseboken säger Jesus att han är Venus, och där står också att han liknar en Människoson.
Se länken Förödelsens styggelse, bl.a. sidan 17.

För att förstå Borealis som osynligt arbetade bakom judinnan Maria, hänvisar jag till hennes biologiska Son som korsfästes.
Den korsfästningen beskriver kung David ca 1000 år tidigare.

Josef Jr/kung David, Marias son.
Fosterson till timmermannen Josef

22 Psalmen, Messias lidande och härlighet. För sångmästaren, efter ”Morgonrodnadens
hind”, en psalm av David.
22 Ps.12:19, ”/…/ Var icke långt ifrån mig, ty nöd är nära, och det finnes ingen
hjälpare. Tjurar i mängd omgivna mig, Basans oxar omringa mig. Såsom glupande och
rytande lejon spärrar man upp gapet mot mig. Jag är lik vatten, som utgjutes, alla mina
leder hava skilts åt; mitt hjärta är såsom vax, det smälter i mitt liv. Min kraft är
förtorkad och lik en lerskärva, min tunga låder vid min gom, och du lägger mig i dödens
stoft. Ty hundar omgiva mig; de ondas hop har kringränt mig, mina händer och fötter
hava de genomborrat.” (Matt. 27:31, Mark. 15:20, Luk. 23:33, Joh.19:18). ”Jag kan
räkna alla mina ben; de skåda därpå, de se med lust på mig. De dela mina kläder
mellan sig, och kasta lott om min klädnad”. (Matt. 27:35, Mark. 15:24, Luk. 23:34,
Joh. 19:23). (Davids sång var förmodligen skriven till gudarnas fader.)
Den kristna fårflocken kan klart och tydligt läsa vem som korsfästes i Jerusalem:
Lejonet av Juda, enligt Bibeln och Uppenbarelseboken.
Konungariket Juda och dess Messias; den världslige och davidiske Messias, "Lejonet av
Juda stam", alltså en reinkarnation av kung David. Som 12-åring reste han till bl.a.
Indien för att studera. Han var borta minst 25 år och under den tiden blev judinnan
Maria låtsasmor till Jesus.

Den ena var Lejonet av Juda, enligt Bibeln och Uppenbarelseboken. Konungariket Juda och dess Messias; den världslige och
davidiske Messias, (Kristus) "Lejonet av Juda stam", alltså en reinkarnation av kung David. Han var gift med Maria från
Magdala, i äktenskapet hade han en son och en dotter och han hade fem lärjungar, enligt Talmud. Han studerade i Indien, bl.a.
medicin. Planet: Mars och solen. Biologisk mor: Judinnan Maria/Mirjam; född i Betlehem, Judéen, Palestina.
Den andra var Lammet, enligt Evangeliet och Uppenbarelseboken. Konungariket Israel och dess Messias; den levitiske
prästerlige Messias, enligt Arons och Melki-Sedeks kyrkoordning, "Guds Lamm". Han var ogift och hade tolv lärjungar enligt
evangeliet. Studerade i Egypten, bl.a. trollerikonst och vit magi. Planet: Venus och Nemesis. Han var gift under namnet Izates II
som Judarnas kung med Symmacho från Characene. I äktenskapet hade de en dotter, född i Armenien. Biologisk mor: Drottning
Helena av Adiabene; född i Armenien. Se länken Akhenaton den allsmäktige, sidorna 11-13 och 51.

Nu kan vi fastställa att Borealis gjort en kombination av lejonet och Lammet/Jesus med namnet Kristus, och likaledes mellan
mödrarna Maria och Helena under namnet Maria. Vidare kan vi fastställa att Gud och gudom betyder hög kunskap, visdom,
alltså en titel, en stormästare.
I början trodde även Borealis grupp att Jesus lyckades vara Människoson. Så här fortsätter hon: ”Bortsett från detta hade vi
andra stora planer. Medan Kristus vandrade genom landet och lämnade sitt budskap, planerade vi att arbeta osynliga bakom
honom och samla till en oemotståndlig mur med alla dem som mottagit budskapet. Vi ämnade lyfta en hel civilisation ur dyn.
Vi ämnade frälsa en hel värld i ett schackdrag!
I vår ungdomliga entusiasm ville vi inte tänka oss möjligheten av ett nederlag. Det kunde inte misslyckas! Ty hade vi inte
förutsett varje eventualitet och vidtagit åtgärder mot den?
Om vi bara hade vetat hälften så mycket som vi trodde vi visste, hur visa skulle vi då inte ha varit! Sedan började en
gnagande misstanke att smyga sig in i våra hjärtan. Hade vi kanske förbisett att vidta åtgärder mot en enda sak? Nämligen att
folket i er värld inte ännu var redo för ett sådant budskap. Men vi vägrade helt att acceptera tanken. Vi försökte intala oss
själva att det bara var en kringflackande och ovärdig tanke som vi bestämt måste slå ifrån oss. Vi fördubblade våra
ansträngningar att vrida utvecklingen enligt våra önskemål. Till sist ledde händelserna till det bittra slutet och det kunde inte
råda något tvivel om att saken var avslutad.
Det var då som allt tycktes ha nått sitt slut och vi drack den bittra kalken ända i botten. Ingenting tycktes ha betydelse mer. Vi
frågade inte efter om vi levde eller dog. Men vi levde. Och vi lärde. Slutligen kom vi till insikt om att allt var en del i den
gudomliga planen och att ansträngningen inte hade misslyckats. Ty det finns en tid för sådd och en tid för skörd. Och oavsett
hur omsorgsfullt sådden har skett kan skörden inte samlas in förrän kornet har grott och vuxit och nått sin fula mognad vid
sin egen rätta och bestämda tidpunkt.”
Till detta misslyckande kan jag lägga följande av Borealis. ”Jag måste bekänna, att jag också har en viss känslomässig dragning
till den kristna religionen, ty jag hade en liten del i dess tillkomst. Jag kan inte tala med förstahandskunskaper om de djupare
skeendena vid tillkomsten av er Kristus. Projektet stod under ledning av en mycket högre grupp än vår, ehuru de inte var
sanna gudomar i ordets strikta bemärkelse”. Om jag flera gånger läser mellan raderna framkommer att hon menar en större
grupp utan riktiga kunskaper. Den gruppen kan vara den andliga ledaren Osiris grupp som förstörde allt. I detta sammanhang
skriver hon er Kristus, och inte Jesus Kristus från Venus. Även Osiris kallades för Kristus, Jesus Beelsebub.
”Jag kan bara tala om dessa saker med stor varsamhet och kanske jag redan sagt alldeles för mycket. Det är svårt att säga
sanningen utan att stöta sig med dem, som är blint och oresonligt lojala mot någon särskild tro, dogmatik eller sekt. Er jord
skulle bli en mycket bättre plats, om varje trosbekännelse och dogm kastades i sjön”, menar en bestämd Borealis. Det har hon
rätt i, jag håller med henne. – Även aposteln Paulus skriver om misslyckandet på den tiden. Han visste att det hela tog slut då.
Borealis kallar det mänskliga jaget för det oändliga jaget som är en astralkropp. För att komma in i Nirvana genom Svarta hålet
måste du vara människa med mänskligt blod, och de kom också på att man inte kan strida mot Människan och försöka slå ut
henne via ett schackdrag dvs. lura den Oändlige, den kosmiske Fadern.

Denna är en bild som symboliserar den andliga ledaren från Venus, Guden kung av Visdom, på jorden kallad Jesus Kristus,
Lammet. Vi kan se bokstaven M framför honom, hur den sluter sig till en halvmåne från bägge håll. I mitten syns ett V som står
för Victoriaseger. Alltså samma M som återfinns på månens baksida i den s.k. kunskapens stad i samband med Apollo 20:s
månfärd.
Se länken Månens besökare, final, sidorna 73-74 och sidan 79.

I samband med Borealis bok Vänner i Universum finns parallellt en beskrivning vid namn: The True Story of Jesus Christ.
Grunden är densamma som ovan, mödrarna judinnan Maria och Helena får namnet Maria och sönerna Josef jr och Izates II får
namnet Kristus. En text som kom verkligheten närmare. Jag hänvisar till texten nedan.
Allt börjar med de viktigaste människorna, timmermannen Josef och judinnan Maria. Josef var mycket äldre än Maria, ca 8-10
år, vilket betyder att Josef hade sin familj kvar i sitt hemland utanför det forna Palestina. – Josef och Maria var inte gifta, de var
bara sambo. Gossen föddes mitt i natten, den 24 december. Folk från Venus och Planeternas Broderskap visste att Marias barn
skulle bli en andlig ledare och små rymdskepp skulle hjälpa till att sprida födelsen av gossebarnet till olika delar av landet. Ute
på betesmarken landade ett litet rymdskepp och dess besättning, änglarna berättade för fåraherdarna att en frälsare hade fötts i
Betlehem, fåraherdarna själva kunde se honom. Rymdskeppet visade sig därefter som en lysande stjärna så att fårahedrarna
kunde hitta gossebarnet, som var på flykt till Egypten med Josef och Maria undan kung Herodes den stores vrede. På det viset
började hela historien. Det var också riktigt att Herodes lät mörda alla gossebarn under två års ålder i Betlehem. Här måste jag
tillägga att Josef inte visste hur Maria blev havande med pojken men blev fosterfar åt honom. Därför fick gossen namnet Josef
den yngre eller Josef jr av sin moder.
Josef, Maria och gossen Josef jr bodde senare i Nasaret där Josef jobbade som husbyggare. Då separerade Josef och Maria och
bodde på var sitt håll. Maria bodde med sin son och Josef tog sin familj till sig. Se vidare länken Arkitekternas beskyddare. På
det viset växte det lilla gossebarnet upp mellan Josef och Maria. När han fyllt 12 år reste han bl.a. till Indien för att studera. Han
var borta i cirka 20 år. Under tiden blev Maria låtsasmor åt Helenas son Izates II, som var Judarnas konung genom konvertering
till judendomen. Han var gift med Symmacho från Characene, i äktenskapet hade de en dotter . Han ändrade namnet från Izates
till Jesus som var ett andligt namn, vilket kunde betyda Judarnas konung. Namnet Kristus, som betyder innehavare av sanningen
(Frälsare), fick han genom sin nya undervisning. Han började sin verksamhet i det tysta i hela Palestina med sina 12 lärjungar
under översteprästen Hannas tjänstetid, som Jesus, Marias son. Se även Falken flyger inte längre, sidorna 17-19.
När Marias son Josef jr kom tillbaka till Palestina, hittade han inte sin plats hos Maria. Han gifte sig med judinnan Maria från
Magdala som ärvde en liten vingård i Kanaan från sina föräldrar. Där jobbade Josef jr med sin fru som vinodlare, de hade en son
och en dotter i äktenskapet. Med tiden blev även Josef jr en undervisare, förkunnare och skaffade sig fem lärjungar. Se länken
Tutankhamon, det unga lejonet, sidan 9.
Problemet var att två förkunnade liknande budskap, fast på var sitt sätt. Båda två var Marias söner, men de liknade inte varandra.
Josef jr var fosterson till timmermannen Josef men liknade inte honom, medan Jesus liknade Josef genom sin mor Helena som
var släkt med Josef genom sin morfar. När Jesus kom till Nasaret med sina bröder och lärjungar, märkte folket att Jesus och hans
bröder och systrar liknar Josef. Samtidigt märkte folket också att Josef jr inte liknade Josef. Då sprack bubblan och Josefs
faderskap hamnade i Stora Rådet i Jerusalem under översteprästen Kajafas tjänstgöring. Se länken Översteprästens Kajafas
testamente, sidorna 1-9. I Stora rådet kom det fram att Jesus var identisk med kungen Izates II. När Pilatus frågade honom ”Är
du Judarnas konung?”, svarade Jesus, - ”Du säger det själv”. Jesus ljög inte, han sa varken ja eller nej. Pilatus hörde också att
Jesus var kungen Izates II, och därför ställde han frågan till Jesus. – Man ställer inte denna fråga till en judisk medborgare inför
rätta: ”Är du Judarnas konung?” Den innersta kretsen i prästerskapet kände till att Izates II och Jesus var en och samma person
fast med olika uppdrag.
Sedan följde korsfästelsen, begravningen och uppståndelsen. Enligt Borealis, följde och hjälpte hon och hennes grupp (som
änglar) Jesus och Maria.
Översteprästen Kajafas dömde Juden Josef jr, under namnet Jesus, från Nasaret till döden genom korsfästelse. Därefter flyttades
kroppen till en trädgårdsgrav i Jerusalem. Se länken Människan, Gud och vetenskap, sidorna 31-34. Myndigheterna placerade
en stor sten som skydd vid hans grav för att skydda kroppen från stöld. Det finns anteckningar i form av en dödsattest som anger
att Josef Jr/Jesus sändes till begravning och att kvarlevorna skulle överlämnas till familjen först efter ett helt år. Se länken
Turinsvepningen, Mysteriernas mysterium, sidorna 9-10. När sabbaten hade gått till ända kom Maria från Magdala, Josef Jr:s
hustru, till graven. Där träffade hon änglar, (medlemmar av Borealis grupp som landat i närheten) som talade om att Jesus
uppstått från de döda. Hon var där för att se sin mans, Josef Jr:s döda kropp som enligt skrifterna svepts in i rent linnetyg. Hon
tittade in i graven och såg ingenting, den var tom, hennes man var borta. Man sade till henne, ”Kvinna, varför gråter du?” Hon
svarade: de har tagit bort min Herre, och jag vet inte vart de har fört honom. Samtidigt hade också Jesus uppenbarat sig nära
graven, också han sade till henne: ”Kvinna, varför gråter du? Vem söker du?” Hon trodde att det var örtagårdsmästaren, och
svarade honom: ”Herre, om det är du som har burit bort honom, så säg mig, var du har lagt honom, så att jag kan hämta honom”.
Detta enligt Johannes evangelium.
Vad är det som evangelisten Johannes avslöjar? Att Maria från Magdala var gift med Josef Jr, hon var hans hustru och hon
kände inte Jesus personligen. En hustru bör känna igen sin man efter bara några dagar, men Jesus kanske visste att Josef Jr var
Maria från Magdalas man, eftersom det var han som tog över juden Josef Jr:s identitet. Det är ett faktum att den som korsfästes
inte var identisk med den som uppstod från de döda. – Många såg Josef Jr:s korsfästelse, många såg honom dö på korset, och när
Jesus visade sig igen, var det ingen som trodde honom. Där dog kristendomen också. När tiden var inne gick Jesus ombord på
ett rymdskepp på berget Tabor följd av sin äldste bror Jacob och fiskaren Petrus. Han lämnade jorden, och reste ut i rymden. .

Vart reste Jesus? Reste han till månen? Vad jag förstår av ganska klara bevis reste Jesus till månen. Men frågan är varför. Jag
kan hänvisa till Borealis som säger: ”En människa måste förlora sitt liv för att vinna det”. Det betyder att man måste
undertrycka sitt eget lägre jag för att vinna verkligt liv, man måste förlora sin personliga identitet för att osjälviskt tjäna hela
universum. Hur många på denna planet förstår vad hon menar? – I detta sammanhang gäller inte den vanliga döden i samband
med reinkarnationen. En mycket listig mening som kan tolkas på många olika sätt
Den här gäller faktiskt en blodomvandlingsprocess i vilken det djuriska blodet omvandlas till det mänskliga. Då vinner man ett
evigt liv, då lever man och lämnar bakom sig det gamla, döda livet. Det innebär att man får en ny mänsklig identitet, den gamla
försvinner. På detta nya sätt finns möjligheten att komma in i Nirvana, galaxens inre.
Jag förstår av vissa ledtrådar att Jesus reste till månen och där genomgick en så kallad blodomvandlingsprocess i ett triangulärt
rymdskepp. Borealis nämnde att de har ett ”Laboratorieskepp”. Det används bara när komplicerade vetenskapliga observationer
är önskvärda. På grund av det stora antal undersökningsinstrument det medför, har det blivit känd som ”det flygande
laboratoriet” och ett sådant skepp kan finnas på månen också. Den här blodomvandlingsprocessen misslyckades för Jesus, han
kunde inte förlora sitt liv för att få nytt, evigt. Se länkarna Månens besökare, final, sidorna 79-80, Neutronstjärnans ankomst,
sidorna 8-10 och Den fjärde pyramiden som försvann, sidorna 1-22.
Efter Jesus månfärd tog Osiris större grupp makten över Jesus verksamhet. Den gjordes om och efter cirka 20 år spreds den
världen över som kristendomen med en ny, motsatt Jesus.
Borealis
”Närhelst jag ser en kyrka, rikt smyckad med guldkärl och statyer, täckta av dyrbara ädelstenar, kommer alltid tanken för mig:
de har korsfäst sin gud på ett kors av guld. De har sålt sin oskattbara medborgarrätt i universum för värdelöst skräp.” (Det
är kristendomen. Påven, vad säger du om detta? Ärkebiskopen i Svenska kyrkan, vad säger du om detta? Har ni motbevis?)
”Vi frågade inte efter om vi levde eller dog. Men vi levde. Och vi lärde. Slutligen kom vi till insikt om att allt var en del i
den gudomliga planen och att ansträngningen inte hade misslyckats. Ty det finns en tid för sådd och en tid för skörd.
Och oavsett hur omsorgsfullt sådden har skett kan skörden inte samlas in förrän kornet har grott och vuxit och nått sin
fula mognad vid sin egen rätta och bestämda tidpunkt.” Se vidare Uppenbarelseboken. De har lärt sig att det inte går att
gå emot Människan och den kosmiske Fadern.

Nu skriver vi 2017. Nu är det dags att studera ingenjör Rolf Telamos viktiga budskap igen i
samband med högre kunskap, nu i ändens tid är det högre kunskap som gäller.
Böckerna skrevs på en hög kunskapsnivå.

Eduard Albert Meier,
även känd som Billy Meier

Eduard Albert Meier, även känd som Billy Meier, född 3 februari 1937 i Bülach, schweizisk medborgare.
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Eduard Albert Meier, även känd som Billy
Meier (född 3 februari 1937) är en schweizisk
medborgare som hävdar att han är i reguljär
kontakt med en utomjordisk civilisation i
Plejarerna. Plejarfolket liknar oss människor,
enligt Meier, eftersom de tidigare har bott här på
jorden och vi därför har gemensamma förfäder.
Meier föddes i Schweiz och växte upp som son
till en skomakare. Han säger att hans första
kontakt med utomjordingar skedde när han var
fem år (1942), då han mötte en gammal man vid
namn Sfath (Svat).
Mycket av kontakten med Sfath skedde
tankemässigt, det vill säga på telepatisk väg och
Meier undervisades i olika ämnen och kom på så
sätt att utvecklas mycket fort och långt trots sin
låga ålder. Sfath tog också med den unge Meier
på resor och sammanförde honom med olika
betydelsefulla personer till exempel Mahatma
Gandhi och Haile Selassie.
Dessa personer kände Sfath personligen och de
kände även till hans utomjordiska ursprung.
Sfath avslöjade aldrig sin härkomst för Meier
och kontakten med honom skulle pågå fram till
1953.

Därefter inleddes en ny kontaktperiod på elva år. Denna gång var det en kvinnlig livsform som hette Asket, som på samma sätt
som tidigare undervisade Meier. Under denna period reste och arbetade Meier mycket, sammantaget har han haft över 350 olika
yrken och besökt 42 länder. Meier har under sina resor lärt känna många kända och prominenta personer, bland annat ska han ha
arbetat personligen åt Indiens president Jawaharlal Nehru som detektiv samt som kurir åt kung Hussein av Jordanien. Han
förlorade sin vänstra arm i en bussolycka i Turkiet 1965, och året därefter gifte han sig med sin grekiska fru, som han fick tre
barn med. Efter det skulle det dröja ända fram till 1975, då han ska ha fått kontakt igen, återigen med en kvinnlig varelse, den
här vid namn Semjase. Kontakten med Semjase 1975 var inledningen på Meiers officiella arbete som kontaktman för
Plejarfolket. De två föregående perioderna av kontakter var enligt honom själv endast en skolningstid inför ett mycket tungt och
omfattande uppdrag, ett uppdrag som var planerat långt innan han föddes. Även hon berättade att det finns ursprung och
släktskap på jorden som kan binda ihop folk med hennes folk. De är vänliga och hjälpsamma människor och har en hög
civilisation med motsvarande teknologi och vetenskap och de lever i fred och harmoni.
Billy Meier är grundare av föreningen FIGU (Freie Interessengemeinschaft für Grenz- und Geisteswissenschaften und
Ufologiestudien - Fria Intresseföreningen för Gräns- och andevetenskaper och Ufologiska studier - och känd för sin stora
samling av kontroversiella fotografier. Dessa förmodas vara bilder på Plejarernas rymdskepp, som han själv kallar för
strålskepp, och som Plejarfolket gav honom tillstånd att fotografera i syfte att framkalla de bästa bevisen på utomjordiskt liv.
Bilderna har analyserats i USA, och Meier sägs ha även metallprover och ljudupptagningar.

Asket, cirka 370 år gammal, brorsdotter till Ptaah. Hennes hemplanet befinner sig i DAL Universum, planeten Timar i
Akons solsystem. Hon hade kontakt med Billy från 1953-1964 och lärde honom mycket i samband med sitt frivilliga
uppdrag. Asket är vacker och en högintellektuell kvinna på hög kunskapsnivå.

Semjase, 344 år gammal, 1.70 meter lång, en slank, ung, söt kvinna med skaplig hud, glittrande blå ögon och rågblont hår.
Hennes kunskap ligger på toppen, hon fick titeln halv-Jschrjsch, halv drottning av visdom, dvs. halvgudinna. Under perioden
från februari 1965 till juni 1973, befann hon sig i DAL Universum med Askets folk, dvs. hos sin kusin Asket. Därefter reste hon
tillbaka från DAL Universum till DERN Universum till Erra, till sin planet i Tayget, Plejarernas stjärnsystem. Hon kom till
jorden i juli 1973 och fortsatte att utföra sina uppgifter som hon hade tagit på sig. Den första kontakten arrangerade Ptaah mellan
henne och Billy den 28 januari 1975. Hon är ojämförligt det bäst orienterade utomjordiska kvinnan angående vårt läge på jorden.
I november 1984 lämnade Semjase jorden för sin hälsas skull. Hennes arbetsfält var exklusivt begränsad till europeiska områden
och Asien. Hon är dotter till Ptaah. (Observera att enligt min kunskap är Semjase en reinkarnation av Maria från Magdala).

Semjase var gift i sju år men förlorade sin man efter giftermålet. Hennes make hade deltagit i en forskningsexpedition till en
främmande galax ca 200 år tidigare. Han var en del av en hyperspace-teknologi, tre forskningsrymdskepp skickades i väg med
sina respektive besättningar. Två av rymdskeppen gick förlorade, bara ett kom tillbaka efter 11 år. Hennes man fanns i den andra
rymdskeppsbesättningen. Det hade uppstått en skada ombord och rymdskeppet kraschade på en sol. Hennes äktenskap var utan
barn. – Jag återkommer lite senare till detta ämne.

Quetzal är 376 år gammal. Han är 1,90 meter lång, har blågrå ögon och ljusbrunt hår. Han är pappa till sex barn. Hans
kontaktperiod pågick i 11 år, mellan 1975 och 1986 och han var befälhavare på Plejarens rymdstation SOL System till 2007.
Han är från planeten Erra i Taygets solsystem i DERN Universum. Han befann sig på en mycket hög kunskapsnivå,
mångsysslare, konstruktör och såväl Billy som FIGU hade mycket hjälp av honom. Fyra kontaktpersoner, Sfath, Semjase,
Quetzal och Ptaah var synnerligen villiga och aktiva i fullbordandet av sina uppdrag.

Florena
Florena och Semjase

Semjase och Florena

Florena är 181 år gammal, en ung plejar-kvinna, förmodligen från planeten Erra i Taygets solsystem i DERN Universum. Hon
kom till vår planet 1995 genom Ptaahs medverkan. Hennes namn betyder "en som blommar".
Det är hon som har kontakt med Billy. En ung och mycket begåvad kvinna på en hög kunskapsnivå.

Självporträtt
av Ptaah

Ptaah är 775 år gammal och har tre barn, två döttrar Semjase och Pleija och en son vid namn Jucata som inte längre lever.
Han är son till Sfath och en av hans brorsdöttrar är Asket. Han tilldelades titeln Kung av Visdom, Gud, (men inte skapare),
Jschwjsch, (JHWH). Han är befälhavare på Plejarens rymdskepp. Eftersom han är kung av Visdom, den Högste Mästaren, bl.a.
dominerar kunskap och mänsklighet hans verksamhet. Han är från planeten Erra i Taygets solsystem i DERN Universum.

Pleija, dotter till Ptaah, är från planeten Erra i Taygets
solsystem i DERN Universum. I solsystemet ingår
ytterligare planeter, t.ex. Askal och Luseta.

Nera, brorsdotter till Ptaah, i DAL Universum, från
planeten Timar i Akons solsystem, liksom Asket
26 juni 1975
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Atlas och Pleiones sju dötrar

DAL Universum, symboliskt
Meier hävdar att varelserna som han mött är människor som i huvudsak kommer från en planet som heter Erra. Denna planet
sägs ligga bortom stjärnhopen Plejaderna, i en dimension som har en annan rumtid och som är någon bråkdels sekund
förskjuten jämfört med vår egen rumtid. Det kallas DERN Universum. Detta påstående sammanfaller faktiskt med bl.a.
Borealis berättelse i samband med hennes budskap om Vibrationsplanen och resan längs frekvensskalan och parallella
världar.
Det är detta vibrationsplan
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Observera att solsystemet befinner sig på samma plan hela tiden, det är bara frekvenslängden 1-7 som ändrar sig.
Se vidare länken Mörk materia och dess existens, sidorna 1-24, Evolution, sidorna 93-137 samt länken Människan, Gud
och vetenskap, sidorna 35-37 ang. Regnbågsfärgen som innehåller alla dessa sju färger.
Materian mellan dem är osynlig och kallas för mörk materia.
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Observera att solsystemet befinner sig på samma plan hela
tiden, det är bara frekvenslängden 1-7 som ändrar sig.
Materian mellan dem är osynlig och kallas för mörk materia.

Medier hävdar att varelserna som han mött är människor
som i huvudsak kommer från en planet som heter Erra.
Denna planet sägs ligga bortom stjärnhopen Plejaderna, i
en dimension som har en annan rumtid som är någon
bråkdels sekund förskjuten jämfört med vår egen rumtid.
Kallas DERN Universum.
Frekvensskalan 1-7
På detta sätt har Meier fullständigt rätt i sitt påstående.
Det gäller att förstå och hänga med i svängen, annars
faller man och bli kritisk.

Galaxens inre, kärnan

En neutronstjärna, sol

Svart hål i galaxens mitt
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Hyperrymdskepp-3
med hyperspace teknologi.
Besättningen är okänd

Svart hål i galaxens mitt
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Hyperrymdskepp-2
med hyperspace-teknologi. Besättningens
befälhavare var förmodligen Semjases
man

Hyperrymdskepp-1
med hyperspace-teknologi.
Besättningens befällhavare var
förmodligen Ptaahs son Jucata

Semjases berättelse (ovan, sidan 46), tyder jag på följade sätt: Hon nämnde tre forskningsbaserade hyperrymdskepp som gick i
väg på uppdrag med var sin besättning ombord. Målet var en främmande galax, men två av rymdskeppen störtade mot en sol.
På vilket sätt kan man tolka denna korta redogörelse? Att de kan resa vart som helst och när som helst i vår galax på alla
vibrationsplan är ett faktum. Men att försöka resa in i galaxens inre genom ett svart hål eller i en neutronstjärnas svarta hål är
inte vanligt. Enligt deras mycket höga teknologiska kunskap som går parallellt med den mycket höga intellektuella kunskapen,
har jag två alternativ med tanke på vilket det egentliga målet för de tre rymdskeppen i samband med den alldeles nya
forskningen var.

Alternativ 2
Om målet var att komma in i en neutronstjärnas svarta hål, händer samma sak som i
alternativ 1. Enligt Semjase störtade skeppen
in i solen. Hon nämner inte vilken typ av sol
hon menar. Jag har svårt att förstå att dessa
hypermoderna rymdfarkoster störtar mot en
vanlig sol på en mycket hög frekvensnivå.
Samtidigt klarade sig det tredje på samma
uppdrag. I detta fall jag är inte säker på att
besättningarna på Rymdskepp 1 och 2 omkom.
Se vidare länken Livet och det svarta hålet.
OBS! Denna är min egen uppfattning enligt
hennes berättelse och min kunskap

Alternativ 1
Om målet var att resa till galaxens inre, till Nirvana via svarta hålet då kunde
följande ha hänt: Jag tror att alla tre lämnade vibrationsplan 7, eller
frekvensskalan 7, och kom för nära i frekvensskala 8. De två första
rymdskeppen kom nära det svarta hålet och besättningen förlorade kontrollen
över farkosterna och kontakten bl.a. med det tredje rymdskeppet. När ett
föremål försvinner nära det svarta hålet bryts all kontakt och det finns ingen
återvändo. Enligt Semjase störtade skeppen in i solen. Kan det svarta hålet
fungera som en slocknad sol på en mycket hög frekvensnivå? Det tredje
rymdskeppet återkom efter elva år. Det befann sig utanför det svarta hålets
gräns och kunde på egen hand vända om. Det var inte ett lätt uppdrag. Se
vidare länken Vad händer i ett svart hål? sidan 3. Observera att detta är min
egen uppfattning enligt hennes berättelse och min kunskap.
Jag valde detta tema för att kunna jämföra plejadernas hyperrymdteknologi med jordens
rymdteknologi. Även experter och vetenskapsmän har svårt att hänga med i svängen, och
det är lättare säga att plejaderna är en bluff, liksom fallet med bl.a. George Adamski och
Truman Bethurum. Vi kan konstatera att Adamskis, Frys, Bethurums, Telanos och Meiers
budskap innehållsmässigt är ett och samma, fast från olika uppdragsgivare från rymden.

Borealis budskap börjar bl.a. med Människan, Mänsklighet, Venus, karma, hälsa, rymden, rymdfarkoster, Universum, kunskap.
Sedan följer religion, den kristna, samt den ursprungliga Jesus verksamhet som hon ordentligt belyste som en katastrof i
samband med kristendomen. Men det fanns ett litet problem med korsfästelsen och uppståndelsen från de döda.
Billy Meier gör likadant, lägger in religionen, sedan kristendom, just om korsfästelsen. Han hävdar att det var Immanuel (Josef
Jr) som korsfästes enligt en ny översättning av Talmud som berör Immanuel, timmermannen Josef och Maria.

Upp.1:7: ”Se, han kommer
med skyarna, och alla ögon
skola se honom, ja, ock deras
som hava stungit honom; och
alla släkter på jorden skola
jämra sig vid hans åsyn, Ja,
amen.”

Vad jag förstår
besökte denne Gud
Jehova, Kung av
Visdom,

JHWH,
alltid jorden.

Jehova JHWH Gud, Kung av
Visdom, ritad av Semjase

Federation Plejaren
Sommartriangel

Immanuel,
ritad av Semjase

I Matteus evangelium, Mat. 1-23, står faktiskt att Maria ska föda en son, som man ska ge namnet Immanuel (det betyder Gud
med oss).

Den som korsfästes i Jerusalem på den tiden.
Talmud Immanuel av Judas Ischkerioth, original på Arameiska.
Budskapet hittades 1963 i den grav som Immanuel (Josef jr) lades i efter
korsfästelsen i Jerusalem. Se länken Människan, Gud och vetenskap, sidorna
32-33. Han kallades för Himmelens Son, hade 12 icke namngivna manliga
lärjungar och 17 kvinnliga namngivna lärjungar.

En skulptur av juden Josef jr från
Nasaret hittades i mitten av 70talet i Jerash i Palestina. Sakkunniga anser att man här har den
äldsta Messiasbild i sten, som
någonsin utförts.
Den andra bilden tecknades av
Semjase. Vi kan se att skulpturen
och teckningen passar ganska väl
ihop. Hon måste ha haft någon
ursprunglig bild av Immanuel till
förfogande.
Han kallades för ”Himmelens
Son” enligt budskapet Gabriel
förkunnade för judinnan Maria
innan han föddes.
Han hade 12 icke namngivna
lärjungar, men enligt Talmud var
de fem. Samtidigt hade han 17
namngivna kvinnliga lärjungar.
Han trivdes bra ihop med kvinnor
liksom
kung
David
och
hunnerkungen Attila.

I mitten skulpturen som ovan och den
andra teckningen föreställer Sfath, ritad
av hans son Ptaah.
Vi kan se att skulpturen och teckningen
passar ganska väl ihop även i detta fall.

Se jämförelsen i länken Turinsvepningen, Mysteriernas Mysterium, sidan 5

I min korta unika dröm såg jag mannen
som korsfästes på nära håll, snett bakom
korset med kraftigt skägg. Ansiktet
liknade Immanuel och det var vänt mot
mig till höger. Sedan såg jag honom
ligga på en smal plats, (grav) på marken.
Hans döda kropp låg på rygg, den var
rentvättad och kroppen var ljusgul. Ett
fyrkantigt ljusgrått tyg var placerat på
hans könsorgan. Det korta ögonblick jag
såg kroppen såg jag inga sår på den. Det
var på kvällen och jag såg inte riktigt var
jag var. Min syster var också med, hon
rörde ansiktet lite grann, jag sa åt henne
att inte röra det, hon sa någonting som
jag inte uppfattade.
Sedan vaknade jag. Den var före halv
fem på morgonen den 18 februari 2017.
Jag nämnde flera gånger att Tomas var
med vid korsfästningen och begravningen, se länken Människan, Gud och
vetenskap, sidorna 32-33.

En annan teckning av Sfath ritad av hans son Ptaah, Här kan man konstatera samma sak som ovan.
Sfath dog 1953.

En annan teckning av Sfath
ger samma resultat. Vad kan
den här betyda?
Vad jag förstår var Sfath var
en reinkarnation av Immanuel, det ser vi ganska
tydligt.
Nu har vi ett tydligt bevis på
vem som korsfästes och
begravdes i Jerusalem på den
tiden.
Upp.1:7. ”Se, han kommer med skyarna, och alla ögon skola se honom, ja, ock deras som
hava stungit honom; och alla släkter på jorden skola jämra sig vid hans åsyn, Ja, amen.”
Bild i mitten, se ovan,
den andra bilden är
Eduard Albert Meier,
även känd som Billy
Meier.
Vi kan se att också Billy
Meier liknar skulpturen.
Vad kan detta betyda?

Vi vet från skrifterna att Immanuel/Josef jr hade en son vid namn Judas i sitt äktenskap med Maria från Magdala. Se länken
Förödelsen styggelse, sidorna 13 och 14. Denne Judas gick i sin fars fotspår. Vad jag förstår är Billy Meier en reinkarnation
just av denne Judas som var alltså son till Immanuel. Innan Billy föddes var allt planlagt i förväg för hans liv och uppdrag. Den
som tog hand om honom som lärare, 1942, var Just Sfath som var en reinkarnation av Immanuel. Grundundervisningen pågick
fram till 1953, se ovan sidan 46. Sfath dog 1953.

Upp.1:7. ”Se, han kommer med skyarna, och alla ögon skola se honom, ja, ock deras som hava
stungit honom; och alla släkter på jorden skola jämra sig vid hans åsyn, Ja, amen.”

Bilden i mitten är Tibor E,
ca10 år, föddes 1958 (den
sista bilden på honom), och
den andra bilden är Billy
Meier, ca 8 år gammal.
De liknar varandra, vilket
betyder att de har samma
ursprung.
Läromästaren Sfath, som
dog 1953, reinkarnerades i
Tibor E 1958 i Linköping.
Hans stora intresse var
rymdfärder och livet på
andra planeter.

Sfath, som var en reinkarnation av Immanuel/Josef jr reinkarnerades i sin tur i Tibor E. Han föddes av judinnan Maria på
Linköpings sjukhus på julaftonen den 24 december 1958, prick kl 24.00. Se länken Den fjärde pyramiden som försvann,
sidorna 53-54. Han mördades 1971 och slängdes i en svart plastsäck i en grav 2013, se länken Fursten av Ponte Corvo,
eller…, sidorna 50-69 samt länken Evolution, sidorna 102-109. I detta fall uppenbarade sig ingen Gabriel varken för min far
Tibor K eller för judinnan Maria E. Maria berättade för min far strax efter födelsen att hon fick panik och blev rädd då hon
förstod vem hon var själv och vem hon födde igenTalmud Immanuel berättar att Immanuel var Himmelens son och för honom gällde bl.a. mänsklighet, människa, harmoni, fred
kunskap, läkarkonst, osv. Han hade 12 icke namngivna lärjungar (Talmud anger att fem namngivna lärjungar avrättades av
tolv) och 17 namngivna kvinnliga lärjungar: Judit, Sara, Lea, Tabea, Susanne, Rut, Rebekka, Recha, Rachel, Ester, Naemi,
Martha, Mirjam, Magdalena, Eva-Maria, Elisabeth och Dalila. Med andra ord: kvinnor hade samma värde som män i hans
verksamhet. Kung David älskade kvinnorna omkring sig, vilket också hunnerkungen Attila gjorde.
Även i evangelierna framkommer klart och tydligt att de var två som samtidigt verkade på var sitt håll i Palestina med sina
respektive lärjungar. Den ena kallades för Jesus Kristus, Izates II, som kallade sig för Människoson. Den andra var
Immanuel/Josef jr som kallade sig för Himmelens son. Den ena var drottning Helenas son och den andra Marias. Det är också
tydligt att det var Immanuel/Josef jr som föddes i Betlehem medan Jesus/Izates II föddes i ADIABENEs kungahus som då inte
låg i Jerusalem.
I Talmud Immanuel framkommer tydligt att Immanuel talar om att detta budskap kommer att skrivas om med mänskligt blod,
hans namn kommer att tas bort och ersättas med ett annat namn, liksom de kvinnliga lärjungarna tas bort ur budskapet. På
samma sätt talar han om ett annat, nytt budskap av en sann profet, men även det ska skrivas om och kvinnornas rättigheter
kommer att kränkas och lögner att spridas.
Talmud Immanuel berättar om Immanuels förrädare att det var Judas Ishariot, son till lärjungen Judas Ischkerioth, som gjorde
det för trettio blodiga silverpenningar. Men av vilken orsak framgår inte av budskapet.
Jesus Izates II behövde inte förrådas eftersom han var känd hos prästerskapet i Jerusalem. Läs mer om detta i länken
Översteprästen Kajafas testamente, sidorna 1-12 och Förödelsens styggelse, sidorna 16-23.
Även Talmud Immanuel skriver om korsfästelsen. Det var alltså Immanuel som korsfästes i Jerusalem. Enligt Talmud
överlevde han korsfästelsen. Efteråt lades kroppen i en grav (som hade en hemlig ingång, som ingen kände till förutom
välinformerade personer), bl.a. av Josef från Arimatea, en av Immanuels goda vänner. Här talar man inte om att kroppen skulle
svepas. Över tre dagar och nätter befann sig kroppen i graven. Enligt Talmud tog man hand om kroppen och så småningom
blev den livsduglig igen. Eftersom graven hade en hemlig ingång, kunde Immanuel lämna graven spårlöst. Han levde vidare i
Indien och dog vid 113 ålder. Se länken Människan, Gud och vetenskap, sidorna 32-33.
Enligt evangelierna dog den som korsfästes. Även David själv skriver om sin korsfästelse och död. Maria från Magdala,
Immanuels fru, besökte graven och där mötte hon Jesus som hon personligen inte kände. Borde inte en man först ta kontakt
med sin fru och familj? Vilken är sanningen? Det enda som kan komma i frågan är kloning, Immanuel ersattes med en klonad
Immanuel, den riktiga Immanuels kropp togs bort och lades på begravningsplatsen Est Talpiot i Jerusalem. Se länken
Förödelsens styggelse, sidorna 13-14. Den klonade Immanuel i samma ålder lämnade därefter Jerusalem i tysthet med bl.a.
Josef från Arimatea och de for till Indien. Han var en duktig, rik affärsman från Indien. Där fortsatte Immanuel sin verksamhet
med sitt mänskliga budskap.

Jag har nämnt många gånger att Tomas var timmermannen Josefs biologiske son, han var arkitekt också och hjälpte sin far att
bygga hus framförallt i Galiléen. Immanuel/Josef jr var Josefs fosterson. Tomas var förmodligen med när Immanuel korsfästes
och begravdes. Vad jag förstår kände denne affärsman Josef från Arimatea även Tomas och blev intresserad av Tomas
husbyggnader, den kosmiska arkitekturen. Tomas byggde en modell av ett slott som Josef från Arimatea tog med sig till Indien,
till kung Gondophares, han lämnade Palestina tillsammans med Immanuel för gott. Se länken Arkitekternas beskyddare, sidorna
9-11.
Att Immanuel lämnade Jerusalem visste inte många. Samtidigt hände en mycket intressant sak. Jesus sände sin äldre broder
Judas i Tomas namn till Indien för att spionera på Immanuel. Han utgav sig för att vara Tomas, men till sist åkte han fast i
Indien. Oavsett vad Tomas visste om Immanuel, höll han tyst hela tiden.
Vi vet med stor säkerhet att Jesus lämnade jorden, han gjorde en himmelsfärd, även enligt evangelierna. Han gick ombord på ett
rymdskepp på berget Tabor. Se länken Akhenaton, den allsmäktige, sidan 22.
Det ena budbäraren var alltså Jesus/Izates II, Helenas son, som kallade sig för Människosonen och som gjorde sin himmelsfärd,
medan den andra var Immanuel/Josef jr, Marias son, som kallade sig för Himmelens son och som levde vidare i Indien till sin
död.
Den som läser min hemsida frågar sig säkert om det finns något spår av eller bevis på Immanuels kloning. Låt oss analysera
saken. Sfath var ca 900 år när han dog. Det betyder att hans senaste liv på denna planet ägde rum i Ungern under namnet Vajk,
som var fursten Gézas arvinge. I länken Norrskenets konung, sidan 19, som kung Ludvig XIV och på sidorna 37-39, kung
Ludvig XVII. Här kan vi tala om en kloning av Immanuel, eftersom Sfath levde på den tiden. Lägg märke till att i detta fall
föddes Immanuel K in i en typisk fransk kropp som inte riktigt återger Immanuels riktiga utseende.
I Egyptens religion står tydligt att Osiris kallade sig för dödens och uppståndelse Gud. Så vitt jag förstår var varken Immanuel
eller Jesus Osiris. Det var Paulus som skulle sprida Immanuels budskap vidare, men det gjorde han i Jesus namn, som den
uppståndne Jesus, den uppståndne Guden var Osiris, alltså Jesus Beelsebub. Se länken Grundsten, sidan 37 och Människan,
Gud och vetenskap, sidan 41.
Även Talmud Immanuel talar om talet 7; talet sju som tidsperiod motsvarar sju tusen år liksom neutronstjärnans pentagonala
bana på ca 7 200 år.
När Sfath levde här på jorden under 40- och 50-talet, besökte han bl.a. Indien och mötte där Mahatma Gandhi. Han besökte
också Etiopien och mötte där Haile Selassie. Han tog även med sig den lille Billy. Han blev god vän med båda två och de visste
att Sfath var en utomjording. Jag ställer mig frågan, varför Indien och Etiopien? Vad jag förstår var Mahatma Gandhi en
reinkarnation av Josef från Arimatea och Haile Selassie var en reinkarnation bl.a. av Judas och Napoleon, se länkarna Fursten
av Ponte Corvo, eller…” sidan 36 och Grundsten, sidan 58.
Om vi sammanfattar Adamskis, Frys, Bethurums, Telanos och Meiers budskap, ser vi att budskapet är enigt, med människa,
mänsklighet och kunskap i centrum. Gud är kung av Visdom och ingen skapare av världen, universum och planeter. Borealis
klara budskap och Apollo 20:s månfärd är klara bevis på att kristendomen misslyckats och att Jesus existerade, han lovade att
samma sak inte kommer att upprepas igen. Meiers budskap bevisar vem som korsfästes och begravdes, att judarna inte har dödat
någon Jesus, de är nu befriade från en falsk anklagelse. Prästerskapet på den tiden härstammade från Levis avkomlingar och inte
från Judas. Nu vet vi att Immanuel och Jesus är två skilda personer.
Vad som framgår av budskapet är att plejaderna har en mycket hög kunskapsnivå, en hyperrymdteknologi som används till
forskning inom rymden och inte i krigsföring. Folket där borta bör vara hjälpsamma och fredliga.

Symbol för mänsklighet

Symbol, David stjärna

Nu skriver vi 2017. Det är dags att studera Billy Meiers viktiga budskap igen med högre
kunskap, för att nu i ändens tid är det högre kunskap som gäller.
Budskapet skrevs på en hög kunskapsnivå

Symbol för frihet

OBS! Tjuren Gilgamesh
kallade sig för Människa.

Symbol för fred

Med facit i hand kan vi konstatera att Erich von Dänikens böcker om Gudar och Gudom som härstammar från rymden är riktiga och korrekta.
Bl.a. - Gudasäd/Aussaat und Kosmos - Gudarnas spår, Intelligensens planer och spår/Meine Welt in bildern. Spuren und Pläne
ausserirdischer Intelligenzen – Olösta gåtor ur mänsklighetens förflutna/Erinnerungen an die Zukunf Ungelöste Rätsel der Vergangenhet –
Tillbaka till stjärnorna. Argument för det omöjliga/ Zurück zu den Sternen. Argumente für das Unmögliche.

Britterna skriver följande: Den traditionella berättelsen om Noa klarar inte en modern historisk analys, men det var kanske
aldrig meningen. Bibelhistoriker som studerat urkunderna är överens om att berättelsen om Noa nedtecknades på 500-talet.
Den författades av judiska präster i exil i Babylon, det som idag är Irak. - Det är riktigt, det britterna påstår. Om vi tittar bakåt,
till den tiden, då hittar vi direkt lösningen som visar att britterna har rätt. Den tidpunkt som britterna nämner infaller på Daniels
tid och på Daniels tid, som omfattar ca år 600-500 f.v.t, levde en profet vid namn Nephi omkring år 600 och hans verksamhet
sträcker sig till 431 e.v.t, genom plåtar skrivna av avkomlingar. På det viset skapades Mormons bok.

Joseph Smith

Joseph Smith, 1805-1844
Mördades i fängelset Carthage i
Illinois, falskt anklagad
tillsammans med sin bror Hyrum.

Joseph Smith född 1805, den 23 december, i staden Sharon i
Windsor i staten Vermont, son till Joseph Smith.

Joseph Smith, 1805-1844
Mördades i fängelset Carthage i
Illinois, falskt anklagad
tillsammans med sin bror Hyrum.

Kortfattat om de ursprungliga Moseböckerna: Det märkligaste som förekommer i Mormons bok är mordet på juden Laban och
beslagen av judarnas uppteckningar på mässingsplåtarna. Uppteckningarna innehöll de fem ursprungliga Moseböckerna, vilka
innehåller en berättelse om världens skapelse och om Adam och Eva, även judarnas uppteckningar från begynnelsen och ned till
början av Sidkias, Judakonungens regering. Likaledes finns de heliga profeternas profetior från begynnelsen och ned till början
av Sidkias regering, samt många uttalade profetior, grunden till Mormoms bok:
Kapitel 1: Lehis syn, (Nephis far) 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.
Kapitel 2: Lehi begiver sig med sin familj ut i ödemarken, som gränsar till Röda havet. Hans äldre söner Laman och Lemuel
knorrar emot honom. Nephi och Sam tror på hans ord. Herrens löften till Nephi.
Kapitel 3: Lehis söner skickas tillbaka till Jerusalem för att hämta mässingsplåtarna. Laban vägrar att utlämna plåtarna. Laman
och Lemuel tillrättavisas av en ängel
Kapitel 4: Nephi bemäktigar sig plåtarna genom list. Laban dödas med sitt eget svärd. Zoram följer Nephi och hans bröder ut i
ödemarken.
Kapitel 5: Sariahs klagan över Lehi. Båda glädjer sig över sina söners hemkomst. Mässingplåtarnas innehåll. Lehi en av Josefs
ättlingar. Laban är av samma släktled, Lehis profetior.
Kapitel 6; Nephis syftemål. Han skriver det som Gud tycker om.
Kapitel 7: Lehis söner sänds åter tillbaka till Jerusalem. Ishmanel och hans familj samtycker till att förena sig med Lehis lilla
flock. Oenighet. Nephi binds med rep men befrias genom sin tros kraft. Hans upproriska bröder omvänder sig.
Kapitel 8: Lehis dröm om trädet, floden och ledstången av järn. Laman och Lemuel äter inte av trädets frukt.
Kapitel 9: Nephis plåtar. Två urkundssamlingar, varar den ena rörande andlig verksamhet, den andra rörande regenter, krig osv.

Kapitel 10: Lehi förutsäger den babyloniska fångenskapen och Guds Lamms ankomst. Israels hus jämförs med ett olivträd.
Förskingringen och den efterföljande insamlingen.
Kapitel 11: Nephi och Herrens Ande. Lehi profetiska dröm tolkad. Nephi ser i en syn jungfrun och Guds Son. Kristi gärning
förutsedd. – I detta kapitel beskrivs trädet, timmermannen, husbyggaren Josefs familjeträd i Nasaret, jungfrun som föder en son
Guds Son, Guds Lamm. Guds Lamm är verksam med sina 12 lärjungar. Även korsfästelsen nämns och att han dör på korset,
någon uppståndelse från de döda efter tre dagar nämns inte.
Kapitel 12: Nephi ser i en syn det förlovade landet. Frälsarens framtida besök bland Nephis folk. Deras rättfärdighet,
ogudaktighet och undergång förutsedda.
Kapitel 13: De icke-judiska nationerna. En stor och avskyvärd kyrka. Amerikas historia antydd. Bibeln och Mormons bok.
Kapitel 14: Välsignelse och förbannelse omväxlar för nationerna. Endast två kyrkor. Domen över skökornas moder. Johannes
uppenbarelse, mission. Slutet för Nephis syn.
Kapitel 15: Lehis undervisning tolkas av Nephi. Olivträdet. Livets träd. Guds ord. - Om Livets träd: ”Livets träd, vars frukt
är högst kostbar och mest önskvärd av alla andra frukter, ja det är den största av alla gåvor.” (Men inte i Kungariket Sverige)
------------------------------------------------------------------------------------------------------Åter igen till britterna. Det är riktigt att Noas berättelse inte är korrekt på grund av att de ursprungliga Moseböckerna och andra
urkunder som berör judarna tagits bort av Nephi och hans bröder. Troligen hade judarna kopior som extra dokument och de
användes på den tiden. De var alltså inte ursprungliga.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Av Nephis plåtar framgår mycket tydligt att Jesus, som kallades för Guds Lamm, verksamhet planerades redan ca. 600 år f.v.t.
Han skulle ha 12 lärjungar, han skulle födas av en jungfru, staden Nasaret är nämnd, trädet, Livets träd, alltså timmermannen
Josefs familjeträd är också med, utan hans tillstånd. En lång planering och i den ska finnas att judarna traktar efter Jesus liv.
Ingen uppståndelse från de döda nämns.

Mormons bok skapas
Joseph Smith är skaparen av Mormons bok. Hela
boken skrev han från plåtarna själv via Urim och
Tummin. För att få se plåtarna med Urim och
Tummin bör man vara en utvald person redan före
födelsen, vem som helst kommer inte åt dessa texter.
Vad jag förstår var Joseph Smith redan i början en av
dem som skrev plåtarna. Det finns ett flertal namn,
men den som skulle passa som Joseph Smith är
Joseph, Lehis 6:son, som var intellektuellt mycket
duktig och han var mycket pålitlig och lojal mot sin
Gud. Smith var med när det aronska prästadömet
återskapades 1929.

Moroni

En person (Moroni) syntes vid sidan av sängen….. Han
sade ”Gud hade ett verk för mig att utföra”

1823-09-21.
Smith fortsätter: ”När jag ovannämnda afton den 21 september hade dragit mig tillbaka och gått till sängs, tog jag min tillflykt
till bön och åkallan om den allsmäktige Gudens förlåtelse för alla mina synder och dårskaper samt även att han skulle
tillkännagiva för mig, hur min ställning och mitt förhållande till honom var, ty jag trodde säkert, att jag skulle få en gudomlig
uppenbarelse, som jag förut hade havt. Medan jag så höll på att åkalla Gud, upptäckte jag ett sken, som syntes i rummet och som
tilltog i glans till dess rummet var mera upplyst än vid middagstiden, och snart syntes en person vid sidan av sängen och stående
i luften, ty hans fötter rörde ej vid golvet.
Han var klädd i en löst hängande, bländande vit dräkt. Den var vitare än något jag förut sett på jorden. Ej heller tror jag, att något
jordiskt skulle kunna göras så utomordentligt vitt och glänsande. Hans händer voro bara, likaså hans armar något ovanför
handlovarna Även hans fötter vore bara och benen ett litet stycke ovanför anklarna. Hans huvud och hals vore likaledes bara.
Jag kunde se, att han icke hade några andra kläder än denna mantel, den var öppen, så att jag kunde se bröstet. Icke endast hans
mantel var bländande vit, utan hela hans person var obeskrivligt härlig, och hans ansikte liknande sannerligen ljungelden. I hela
rummet var det utomordentligt ljust, men icke så klart som kring hans person. När jag först såg honom, blev jag rädd, men min
fruktan försvann snart.
Han kallade mig vid namn och sade till mig, att han var en budbärare sänd av Gud till mig och
att hans namn var Moroni. Han sade vidare, att Gud hade ett verk för mig att utföra, och att
mitt namn i ära och vanära bland alla nationer, släkten och tungomål, eller att man skulle
omtala det som gott och ont ibland alla folk.

Bok,
skriven
på plåtar

Bröstsköld,
Urim o
Tummim

Han sade, att det fanns en gömd bok, skriven på plåtar av guld, vilka innehöll en berättelse
om denna (amerikanska) kontinents forna invånare och deras ursprung. Han sade också, att
den innehöll det eviga evangeliet i dess fullhet, såsom Frälsaren överlämnade det åt de forna
invånarna. Vidare omtalade han, att två stenar infattade i silverbågar – och dessa stenar
fastgjorda vid en bröstsköld - utgjorde de så kallade Urim och Tummim – voro gömda på
samma ställe som plåtarna, att i forna dagar de, som ägde och begagnade dessa stenar, voro
siare och att Gud hade berett dem, så att denna bok skulle kunna översättas.

När
jag
läste
Smiths
beskrivning av uppenbarelsen,
påminde den mig den
skrivande hand som skrev
texter på väggen i Babylon.
Den skedde på samma sätt,
fast då fokuserades synen på
den skrivande handen.

Efter att han hade sagt detta, började han citera profetiorna i Gamla testamentet. Han citerade först en del av Malakias tredje
kapitel och också samma profetias fjärde eller sista kapitel, fast med en liten avvikelse från texten i Bibeln. I stället för att
citera första versen som den står i våra böcker, läste han: Ty se, dagen kommer, och den skall brinna såsom en ugn. Då skola
alla fräcka människor och alla som göra vad ogudaktigt är brinna såsom strå, ty de som komma skola uppbränna dem, säger
Herren Sebaot, så att varken rot eller krona lämnas kvar av den…
Han citerade också nästa vers annorlunda: Se, jag skall uppenbara prästadömet för eder genom profeten Elia hand, förrän
Herrens stora och fruktansvärda dag kommer.
Han citerade också nästa vers annorlunda: Och han skall inplanta i barnens hjärtan de löften, som givits till fäderna, och
barnens hjärtan skola vända sig till sina fäder. Om så icke vore, skulle hela jorden läggas öde vid hans tillkommelse.
Utöver detta citerade han Jesaja elfte kapitel och sade, att det snart skulle fullbordas. Han citerade också tjugoandra och –
tredje verserna i Apostlagärningarnas tredje kapitel, precis som de förekomma i vårt Nya testamente. Han sade, att den
profeten var Kristus, men att dagen ännu ej var inne, när var och en som icke lyssnar till den profeten, han skall utrotas ur
folket, men att den snart skulle komma.
Han citerade också Joels andra kapitel, från tjugoåttonde versen till slutet. Han sade också att detta ännu ej gått i fullbordan,
men snart skulle. Han sade vidare, att icke-judarnas (hedningarnas) fullhet snart skulle inträda. Han citerade många andra
skriftställen och gav många förklaringar, som icke kunna nämnas här.
Ytterligare sade han, att när jag fått de plåtar, om vilka han talade - - ty tiden att erhålla dem var ej inne - - skulle jag ej visa
dem för någon människa, ej heller bröstskölden med Urim och Tummim. Om jag visade dem för några andra än dem om vilka
jag skulle erhålla befallning att göra så, så skulle jag förgås. Medan han talade med mig om plåtarna, öppnades mitt sinne, så
att jag kunde se platsen, där de voro dolda, och detta så klart och tydligt att jag kände igen stället när jag besökte det.

Efter detta meddelande såg jag att ljuset i rummet började samlas kring personen, som talat till mig, och det fortsatte därmed,
tills rummet åter var mörkt utom omkring honom. Då såg jag plötsligt en ljusväg upp till himmelen och han for upp till dess han
ej syntes längre, och rummet var då som det varit innan det himmelska ljuset visat sig.
Jag låg och tänkte på det besynnerliga i denna scen och undrade storligen över det som blivit sagt till mig av detta ovanliga
sändebud. Medan jag övervägde det, upptäckte jag plötsligt att det ånyo ljusnade i mitt rum, och nästan ögonblickligen stod
samme himmelske budbärare åter vid sidan om sängen. Han började åter berätta detsamma, som han hade sagt vid sitt första
besök utan den allra minsta förändring. När han gjort detta, underrättade han mig om att svåra domar skulle hemsöka jorden med
ödeläggelse genom hungersnöd, svärd och pest och att dessa svåra domar skulle komma över jorden i detta släktled. När han sagt
detta, uppfor han på samma sätt som han gjort förut.
De intryck, som allt detta gjorde mitt sinne, vore nu så djupa, att all sömn hade flytt från mina ögon, och jag låg där överväldigad
av vad jag både sett och hört. Men huru stor var icke min förvåning, när jag åter såg samme budbärare vid min sida och hörde
honom ånyo upprepa detsamma som han förut sagt till mig! Han tillfogade dock en varning. Han sade, att Satan skulle försöka
fresta mig (emedan min faders hus var i små omständigheter) att försöka komma i besittning av plåtarna för att bliva rik. Han
förbjöd mig detta och sade, att jag icke fick hava något annat för ögonen, när jag erhöll plåtarna, än att förhärliga Gud. Någon
annan bevekelsegrund än den att uppbygga hans rike fick ej göra sig gällande, ty annars kunde jag ej få dem.
Efter detta tredje besök uppfor han åter igen till himmelen som förut, och jag lämnades att tänka på det besynnerliga, jag nu
erfarit. Nästan genast efter det den himmelske budbäraren hade uppfarit från mig för tredje gången, gol hanen, och jag märkte,
att dagen började gry, så att våra samtal måste hava varat hela natten. Kort därefter steg jag upp och gick som vanligt till dagens
nödvändiga sysslor, men då jag försökte att arbeta som vanligt, fann jag, att min styrka var försvagad, och jag var oförmögen
därtill. Min fader, som arbetade tillsammans med mig, upptäckte att något fattades mig, varför han tillsade mig att gå hem. Jag
begav mig då åstad för att gå hem, men när jag skulle kliva över en gärdesgård för att komma ut ur åkern, där vi befann oss, svek
mina krafter mig helt och hållet, och jag föll hjälplöst till marken och låg medvetslös en stund.
Det första jag kom ihåg var att en röst talade till mig och kallade mig vid namn. Jag slog då upp ögonen och såg samme
budbärare stående över mitt huvud, omgiven av ljus som förut. Han upprepade åter, vad han sagt föregående natt och befallde
mig att gå till min fader och berätta för honom om synen och de befallningar jag fått. Jag lydde. Jag vände om och gick tillbaka
till min fader på åkern och talade om alltsammans för honom. Han svarade, att det var från Gud och uppmanade mig att gå och
göra såsom budbäraren befallt. Jag gick då bort från åkern och begav mig till platsen, där budbäraren sagt, att plåtarna voro
gömda, och på grund av synens stora tydlighet kände jag genast igen platsen, när jag kom dit.”

Kullen Comorah

Den heliga urkunden
”Enligt detta beslut att utbedja mig sådan från Gud
gick jag ut i skogen för att
f
försöka”

”I närheten av byn Manchester i Ontario County, New York, ligger en
ganska stor kulle, den högsta i trakten. På västra sidan av den och icke
långt från toppen, under en ganska stor sten, låg plåtarna förvarade i
en stenkista. Den nämnda stenen var tjock och avrundad i mitten på
ovansidan samt tunnare mot ytterkanten, så att mittpartiet var synligt
ovanför markytan, medan kanterna runtom voro täckta med jord.

”…såg jag en ljuspelare…
alldeles över mitt huvud”

När jag tagit bort jorden, tog jag en hävstång, som jag stack in under
kanten på stenen och med någon ansträngning lyfte jag upp den. Jag
tittade då ned, och där såg jag i sanning plåtarna, Urim och Tummim
och bröstskölden som budbäraren sagt. Kistan vari de lågo, hade
utförts genom att sammanfoga stenar i ett slags cement. Tvärsöver
bottenstenen lågo två andra stenar, och på dessa lågo plåtarna och de
andra föremålen tillsammans.
Plåtarna av guld

Bröstskölden, Urim och
Tummim

Jag gjorde ett försök att taga ut dem, men det förbjöd budbäraren, vilken även upplyste om att tiden för att taga fram dem ej
ännu var inne. Den skulle ej komma förrän om fyra år från den dagen. Han sade till mig, att jag skulle komma till det stället om
ett år precis från den dagen, då han skulle träffa mig där, samt att jag skulle fortsätta att komma till dess tiden var inne att
erhålla plåtarna.
Jag gick följaktligen som jag blivit befalld varje år, när ett år förlupit, och träffade samma budbärare där, samt erhöll samma
instruktioner vid varje sammanträffande rörande det som Herren stod i begrepp att göra samt huru och på vad sätt hans rike
skulle styras i de sista dagarna.
Då min faders ekonomiska förhållanden voro mindre goda, måste vi arbeta med våra händer, utföra dagsverken och dylikt,
närhelst tillfälle yppade sig. Ibland voro vi hemma och ibland borta och genom ständigt arbete kunde vi skaffa oss ett
någorlunda drägligt uppehälle.
I oktober 1825 fick jag arbete hos en äldre man vid namn Josiah Stoal, som bodde i Chenango County i staten New York.
Medan jag hade detta arbete var jag inackorderad hos herr Isaac Hale därstädes. Det var där jag först såg min hustru (hans
dotter) Emma Hale. Vi gifte oss den 18 januari 1827, medan jag ännu arbetade för herr Stoal. Strax efter giftermålet lämnade
jag herr Stoal och for till min fader och arbetade på hans gård på sommaren.

Slutligen
Slutligen kom stunden, då jag skulle få plåtarna,
Urim och Tummim och bröstskölden. Den 22
september 1827, då jag, som vanligt vid slutet av
varje tolv månader, hade begivit mig till platsen
där de voro gömda, överlämnade samme
himmelske budbärare dem åt mig med den
tillsägelsen, att jag skulle vara ansvarig för dem.
Om jag förlorade dem genom försumlighet, skulle
jag förgås, men om jag ville anstränga mig av alla
krafter att försvara dem till dess han, budbäraren,
skulle komma och hämta dem, skulle de bliva
beskyddade.
Jag förstod snart orsaken varför jag fått så sträng
befallning att förvara dem, samt varför budbäraren
sade, när jag utfört det, som fodrades av mig,
skulle han hämta dem. Det hade nämligen
knappast blivit bekant, att jag hade dem, förrän de
kraftigaste ansträngningar gjordes för att taga dem
ifrån mig. Varje tänkbar list användes för det
ändamålet. Förföljelsen blev bittrare och hårdare
än förut och många människor bevakade mig
ständigt för att om möjligt taga dem ifrån mig.

Men genom Guds visdom fick jag behålla dem, till dess jag fullbordat det, som fordrades av mig. När sedan, såsom
överrenskommelsen var, budbäraren kom för att hämta dem, överlämnade jag dem åt honom, och han har dem i förvar intill
denna dag, som är den 2 maj 1838.”

…började jag skriva av tecknen
från plåtarna
Upphetsningen fortsatte emellertid ännu och
ryktet, med sina tusen tungor, var alltjämt
sysselsatt med att sprida osanningar om min
faders familj och om mig. Om jag skulle berätta
endast en tusendel av dem, skulle det fylla
volymer. Förföljelsen blev emellertid så
outhärdlig, att jag tvingades lämna Manchester
och for med min hustru till Susquehanna County
i staten Pennsylvania. Medan jag gjorde
förberedelser för resan – vi voro mycket fattiga
och förföljelsen var så svår mot oss, att det fanns
liten sannolikhet för att vi skulle bliva något
annat – så funno vi mitt i dessa svårigheter en
vän i en man vid namn Martin Harris, som kom
till oss och gav mig femtio dollar som hjälp till
resan. Herr Martin Harris bodde i Palmyra,
Wayne County i staten New York och var en
aktad lantbrukare.
Genom denna lägliga hjälp kunde jag nå min bestämmelseort i Pennsylvania och omedelbart efter ankomsten dit började jag
skriva av tecknen från plåtarna. Jag skrev av ganska många och genom Urim och Tummim översatte jag några av dem, vilket jag
gjorde mellan tiden från min ankomst till min hustrus faders hus i december och följande februari. Någon gång i denna februari
månad kom ovannämnde Martin Harris till vår plats, fick skrivtecknen, som jag hade skrivit av från plåtarna, och tog dem med
sig till staden New York. Angående vad som timade med honom och skrivtecknen hänför jag till hans egen berättelse om
händelserna, som han skildrade dem för mig efter sin återkomst, och som lyder:
”Jag reste till staden New York och visade de skrivtecken, som blivit översatta, tillika med översättningen, för professor Charles
Anthon, en man berömd för sina litterära insikter. Professor Anthon sade, att översättningen var alldeles riktig, ja, bättre än
någon översättning från egyptiska han förr sett. Jag visade honom då de ännu oöversatta skrivtecknen och han sade, att de voro
egyptiska, kaldeiska, assyriska och arabiska och att de voro verkliga skrivtecken. Han gav mig ett intyg som bevis för folket i
Palmyra på att skrivtecknen voro äkta och att översättningen av dem, som voro översatta, var riktig. Jag tog emot detta intyg och
stoppade det i fickan och skulle gå ut ur rummet, då Anthon hejdade mig och frågade hur den unge mannen kom underfund med
att guldplåtarna lågo gömda, där han fann dem. Jag svarade, att en Guds ängel hade kungjort det för honom. Då sade han till
mig: ”Låt mig se det där intyget.” Följaktligen tog jag fram det ur fickan och gav det till honom. Han tog det och rev sönder det
och sade, att det numera icke funnos några änglabetjäningar och att han skulle översätta plåtarna om jag ville ge dem till honom.
Jag talade om för honom, att en del av plåtarna voro förseglade och att jag icke hade tillåtelse att föra dem till honom. Han
svarade: ”Jag kan inte läsa en förseglad bok”. Jag gick då min väg och besökte dr Mitchell, som bekräftade vad professor
Anthon sagt rörande skrivtecknen och översättningen.”.
Den femte april 1829 kom Oliver Cowdery till mitt hem. Jag hade aldrig förut sett honom. Han berättade för mig att han hade
varit skollärare i det grannskap, där min fader bodde, och då min fader var en av dem som sänt barn till skolan, inackorderade
han sig för en tid i hans hem. Medan han bodde där, omtalade familjen för honom hur jag hade fått plåtarna och därför hade han
kommit för att få ytterliggare upplysningar av mig. Två dagar efter herr Crowderys ankomst (eller den sjunde april) började jag
översätta Mormons bok och han började skriva för mig.”

Duva

Kyrkan upprättas. Jesus Kristi Kyrka, Kirtland i
Ohio, som ligger i närheten av nuvarande staden
Cleveland.

Prästdömet återställes

Johannes Döparen förlänade
Joseph Smith och Oliver
Cowdery det Aaronska
prästdömet den 15 maj, 1829.

Vi höllo ännu på med översättningsarbetet när vi
följande månad, i maj 1829, en dag gingo in i skogen
för att rådfråga Herren angående dop till syndernas
förlåtelse, vilket vi funno omtalat i översättningen av
plåtarna. Medan vi bådo och återkallade Herren
nedsteg en budbärare från himmelen i en ljussky, lade
sina händer på oss och ordinerade oss, sägande:

Melkisedekska prästadömet
mottogs under Petrus, Jakobs och
Johannes händer

I Messias namn giver jag eder, mina medtjänare, Arons prästadöme, som innebar nycklarna till betjäning av änglar, till
omvändelsens evangelium och dop genom nedsänkning till syndernas förlåtelse. Detta skall ej åter borttagas från jorden, förrän
Levis söner ånyo offra ett offer åt Herren i rättfärdighet.
Han sade, att detta aronska prästadöme icke hade myndighet till att giva handpåläggning för den Helige Anden gåva, men
denna myndighet skulle givas oss senare. Han befallde oss att gå och döpa oss och föreskrev, att jag skulle döpa Oliver
Cowdery och att han sedan skulle döpa mig.
Följaktligen gingo vi och blevo döpta. Jag döpte honom först och sedan döpte han mig och ordinerade sig till det aronska
prästadömet, och sedan lade han sina händer på mig och ordinerade mig till samma prästadöme – ty så hade vi blivit befallda.
Det sändebud, som besökte oss vid detta tillfälle och konfirmerade detta prästadöme på oss, sade att han hette Johannes, han
som kallades Johannes Döpare i Nya testamentet, och att han handlade under ledning av Petrus, Jakob och Johannes, som
innehade det melkisedekska prästadömet, vilket, sade han, skulle i rätt tid tilldelas oss att jag skulle kallas Kyrkans förste
äldste och han (Oliver Cowdery) den andre. Det var den femtonde dagen i maj adertonhundratjugonio, som vi ordinerades
under denne budbärarens händer och döptes.
Omedelbart efter det att vi kommit upp ur vattnet, sedan vi blivit döpta, erforo vi stora och härliga välsignelser från vår
himmelske Fader. Så snart jag hade döpt Oliver Cowdery föll den Helige Anden på honom och han stod upp och profeterade
mycket, som snart skulle äga rum. Så snart jag hade blivit döpt av honom, hade jag likaså profetians ande, och jag stod upp och
profeterade om Kyrkans uppkomst och mycket annat som tillhörde Kyrkan och detta människosläkte. Vi voro fyllda med den
Heliga Anden och fröjdade oss i vår frälsnings Gud.
Då vårt sinne nu var upplyst, började vi förstå Skriften, och den sanna meningen och avsikten med de mera hemlighetsfulla
skriftställena uppenbarades för oss på ett sätt som aldrig förr och som vi aldrig tänkt på. Under tiden tvingades vi hemlighålla
att vi mottagit prästadömet och blivit döpta, på grund av den förföljelseanda, som redan hade visat sig i grannskapet.
Vi hade hotats med pöbelupplopp gång på gång och detta till och med av religionslärare. Deras avsikt att hetsa pöbeln på oss
hindrades endast av det inflytande, som min svärfaders familj utövade (under gudomlig försyn). Familjemedlemmarna hade
blivit mycket vänligt stämda mot mig och motsatte sig pöbelvälde samt ville, att jag skulle få fortsätta översättningsverket utan
avbrott. Därför erbjödo och lovade de oss beskydd mot alla olagliga tilltag, så långt det stod i deras förmåga.

Kyrkan upprättas.
Kyrkan upprättas. Jesus
Kristi Kyrka, Kirtland i
Ohio, som ligger i
närheten av nuvarande
staden Cleveland.

Medan Mormon bok var under tryckning, fortsatte vi att bära vittnesbörd och att giva upplysningar, så snart vi hade tillfälle. Vi
kungjorde också för våra bröder, att vi hade mottagit befallning om att organisera kyrkan. I enlighet därmed kommo vi
samman i Peter Whitmer den äldres hem (vi voro sex personer) tisdagen den sjätte april adertonhundratrettio.
Efter det vi öppnat mötet med högtidlig bön till vår himmelske Fader, fortsatte vi enligt ovan nämnda befallning med att fråga
våra bröder, om de voro redo att antaga oss som sina lärare i det som hör Guds rike till och om det var deras önskan, att vi
skulle organisera oss som en kyrka enligt den av oss erhållna befallningen.
De instämde enhälligt i allt detta . Jag lade därpå mina händer på Oliver Cowdery och ordinerade honom till äldste i ”Jesus
Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga”. Därefter ordinerade han mig till äldste i samma kyrka. Sedan togo vi bröd, välsignade
det och bröto det med dem. Vi lade därpå våra händer på varje enskild medlem av kyrkan, som var närvarande, så att de alla
skulle erhålla den Heliga Andens gåva och konfirmeras till medlemmar av Kristi Kyrka. Den Heliga Anden utgöts över oss i
mycket stor grad – några profeterade och alla prisade Herren och fröjdade sig storligen.
Vi fortsatte med att kalla och ordinera några andra bröder till olika ämbetens prästadöme enligt Andens tillkännagivelser. Efter
det att vi tillbringat en lycklig stund med bära vittnesbörd och känna den Heliga Andens kraft och välsignelser, som Herren i
sin nåd hade sänt oss, avslutade vi mötet i förvissning om att vi voro verkliga medlemmar – och att Herren hade erkänt oss som
sådana – i ”Jesus Kristi Kyrka”, som organiserats enligt de bud och uppenbarelser, som han hade givit till oss i dessa yttersta
dagar, och också enligt i Nya testamentet omtalade ordningen för Kyrkan”
Detta är Joseph Smiths enkla historia, som skildrar några av de händelser, vilka ledde till grundandet av Jesus Kristi Kyrka av
Sista Dagars Heliga.

Moronis
Uppmaning
”Nu bjuder jag eder alla farväl

. Jag går snart till vila i
Guds paradis, till dess min
kropp och ande åter förenas
och jag skall framföras
genom luften triumferande
för att möta eder inför den
store Jehovas nådiga skrank,
hans, som är den evige
domaren över både levande
och döda. Amen.
Moroni 10:34

Jag uppmanar eder, att när I erhållen dessa urkunder, I då frågen Gud,
den evige Fadern, i Kristi namn, om dessa upptecknbar icke äro sanna,
och om I frågen med ett uppriktigt hjärta och ett verklig uppsåt samt
med tro på Kristus, vill han uppenbara sanningen för eder genom den
Helige Andens kraft. Moroni 10:4
Jag menar att dessa urkunder är utan förfalskning och omskrivning, de är riktiga och sanna. Jag menar också att dessa urkunder
är de enda utan förfalskning och omskrivning på denna planet. Men det finns en bakgrund….

Här kan man se en sammanfattning av de 13 punkter som
denna kyrka är grundad på.
Vad som framgår tydligt av denna sammanställning mellan
punkt 1 och 13 är tro och troende. Man ska tro på en Gud
och en Jesus Kristi som är okänd. Vidare finns det ingen
kunskap och visdom i denna religion, bara tro.
Det finns en definition om Gud i vår galax, Vintergatan:
Gud kallas för Kung av Visdom, som är den högste
Mästaren.
I stället för att erhålla kunskap, som är en del av livet,
hänvisas här till Helige Ande som ger upplysning hur man
ska bära sig åt för att gå framåt i denna kyrkans tro.
Exempelvis, tro på Jesus Kristus, omvändelse, Paulus,
nedsänkningsdop, osv. Se punkt 4.
Punkt 10 är ett viktigt inslag i detta sammanhang, Israel
återuppstår på det amerikanska fastlandet med de tio
stammarna utan Juda och Benjamins stam, och att Kristus
personligen kommer att regera på denna planet som ska bli
ett paradis. Se punkt 10.
Denna kyrka grundades den 15 maj 1829 i Oxens tecken.
Mormons bok börjar med att Guds ängel uppmanar Nephi
och hans bröder att döda juden Laban och lägga beslag på
bl.a. judarnas mässingsplåtar (judarnas identitet) och att
Nephis familj var avkomlingar av Josefs – Jakobs elfte son
Josefs, Manasses och Efraims ättlingar.

Jag uppehåller mig fortfarande vid punkt 10. Denna Jesus Kristi kyrka grundades på Melkisedekska och Aronska prästadöme
av Levi präster, dvs. utan judar.
Den 14 maj 1948 grundades staten Israel i Palestina. Den återspeglar det ursprungliga Israel, symbol för Jakobs 12 söner vid
namn Israel och även judarna. Vi vet att Israel grundades av Moses, Aron och Levi präster och utgjordes av såväl politisk som
religiös verksamhet. Judar fanns inte med i centrum då. Den ursprungliga Guden av Israel hade kunskap och visdom som
grund för sin verksamhet och hos David och hans söner var också kunskap och visdom högt prioriterad, se exempel på Israels
statsvapen och Davidsstjärnan. Det är mycket möjligt att judarna skrev de fem Moseböckerna på silverplåtar under Moses
ledning eller vetskap, liksom bröstskölden med Urim och Tummim. Levi präster grundade Melkisedeks och Arons prästadöme
ute i öknen kring Sinai. Judarna kom in i bilden mycket senare genom David av Juda stam. Jag menar att i det ursprungliga
Melkisedeks och Arons prästadöme fanns inget dop i programmet, men dopet förekommer i kristendomen. Även Jehovas
namn förekommer i Mormons bok. Den ursprunglige Jehova är kung av visdom från Plejaren och han krossar inte judarna. En
liknande händelse ägde rum år 135, då kejsar Hadrianus krossade Judeen/Israel och förstörde judarnas kvarvarande identitet.
Se länken Förödelsens styggelse, sidorna 24-27. Av Mormons bok framgår tydligt att redan då talade man om Messiastiden i
Palestina, och att judarna var ute efter Jesu Kristi liv. Borealis skiljer Jesus från Venus och denne Jesus Kristus. Denne kallar
hon för den jordiska Jesus, som existerar på jorden. Vad jag förstår liknar detta prästadöme den forna Baals kyrkoordning. Se
vidare länken Människan, Gud och vetenskap, sidan 41. Det verkar vara så att denna Jesus kopierar Lammet. Den som läser
detta frågar sig om det finns mera ledtrådar till Joseph Smiths förflutna i samband med Mormons bok – ja, det finns, se nedan.

Minnesmonument över profeten Joseph Smith i närheten av
hans födelseplats i Sharon, Windsor County, Vermont.

Bilden här ovan visar profeten Joseph Smiths minnesmonument, Det en vit obelisk. Obelisken leder oss tillbaka till det forna Egypten, till
pyramidernas rike. Vi vet att Jakobs näst yngste son Josef, den elfte, skickades över till Egypten. Han hade stora framgångar hos den aktuella
faraon. Därefter etablerade sig bl.a. Jakobs övriga söners ättlingar i Egypten, så Jakobs söner hade avkomlingar i faraos rike. Denne Josef
etablerade sig verkligen i det nya riket, han dyrkades så småningom som den heliga tjuren Apis, och besteg tronen vid namn Ramses

III, Ramses den store, dynasti 20. Se länken Den fjärde pyramiden som försvann, sidorna 20-22. Se även sidan 19, Ramses
II, Ramses den store, dynasti 19. Nu ser vi tydligt att Joseph Smiths minnesmonument och hans profetia sammanfaller med
dynasti 19 och dynasti 20 i Egypten, pyramidernas rike.
Nu återvänder vi till Mormons boks skapare i USA, till familjen Smith. Vad jag förstår var Joseph Smith den äldre en
reinkarnation av Lehi. Joseph Smith den yngre var en reinkarnation bl.a. av Josef, Jakobs elfte son som i sin tur var en
reinkarnation av Lehis 6:son. . Hans bröder Hyrum och Samuel Smith var en reinkarnation av Nephis bröder Lam och Jakob.
Profeten Joseph Smiths födelse 1805 sammanfaller med Napoleontiden och slutet av kung Gustaf III:s tid som konung av
Sverige 1792. Nästan samma år, 1790, började man i USA planera Vita Huset, den amerikanska presidentens residens.
Vita huset byggdes efter att District of Columbia inrättats efter ett kongressbeslut i december 1790. Dåvarande presidenten
George Washington hjälpte till att utse en plats för byggnaden tillsammans med stadsplaneraren Pierre L’Enfant. Arkitekten
valdes i en tävling där de fick in nio olika förslag. James Hoban fick äran att utföra konstruktionen och 13 oktober 1792 lades
grundstenen. Byggnaden han formgav var starkt inspirerad av Leinster House, ett hertigpalats i Dublin som nu är säte för
Irländska parlamentet.
1800

1789-1797

1797-1801

George Washington blev inte den första president att bo i byggnaden, då han avgick 1797, utan det blev i stället efterträdaren John Adams som
den 1 november 1800 flyttade in med sin fru Abigail då det fortfarande var en byggarbetsplats. Byggnaden uppfördes till stora delar av slavar,
vilket också framgår i TV-serien John Adams, där bygget av Vita huset i en omgivning av svårtillgänglig vildmark skildras.

Vita Huset nu för tiden. Bilderna visar tydligt att profeten Joseph Smiths obelisk uppfördes bakom Vita Huset, en symbol att Gud är
ständigt närvarande i USA, framförallt i och utanför Vita Huset. På detta sätt brukar presidenterna avsluta ett budskap med: ”Gud
välsigne Amerika!” (Se länken Månens besökare, final, sidorna 28-33.

Bilden här ovan visar det första presidentskapet och de tolv apostlarnas kvorum,
ett talande budskap. I bakgrunden, i det mörka, står Jesus Kristi den Helige, den jordiska Kristus, till höger om honom
syns jorden som det hela handlar om just nu. I praktiken betyder detta att bakom varje president står dold denne Gud i
Jesus Kristi namn. Se länken Människan, Gud och vetenskap, sidan 8 och länken Solen i underläge, sidan 40.

mördades

Demokrat-republikan

Vita Huset den 24 augusti 1814. Man kan se att från taket reser sig en slingrande jätteorm med öppen käft och lång tunga under president James
Madisons (1809-1817) regeringstid. Denna syn är symbolisk, vilket betyder att denna Jesus Kristus kopierar Ormen/Lammet och att de
amerikanska presidenterna ska vara listiga som ormen själv. Med facit i hand kan man säga att påvarna i Vatikanen är listiga, men samma sak
kan man inte säga om Vita Huset förutom presidenterna Franklin Delano Roosevelt, G. Washington och John F. Kennedy.

Profeten Joseph Smith är en viktig person som alltid befinner sig i händelsernas centrum. Det är värt att följa honom i
framtiden, också efter hans död. Han mördades i fängelset Carthage i Illinois efter falska anklagelser tillsammans med sin bror
Hyrum 1848. Därefter reinkarnerades han i Stockholms slott 1882, och blev kung av Sverige 1950-73 vid namn Gustaf VI
Adolf. Han var också arkeolog och letade efter någonting han var mycket intresserad av. Officiellt kom det aldrig fram vad han
letade efter, inte ens i Rom. Under år 1966 satte han min pappas faderskapsärende under insegel, se länken Människan, Gud
och vetenskap, sidorna 11-13. Hans valspråk var Plikten framför allt. Därefter var det dags för den nye kungen vid namn Carl
XVI Gustaf, Brottens Son, att ta över handläggningen av pappas faderskapsärende. Grundlagen i Kungariket Sverige betonar att
kungen, statschefen, inte kan åtalas, kungen kan begå vilket brott som helst utan att råka illa ut. Denna gåva utnyttjar och
missbrukar kungen till 100 % såväl i sitt privata liv som i min pappas faderskapsärende. Oavsett hur utomstående krafter
(Vatikanen och Washington) påverkar i min fars faderskapsärende, är kungen ytterst ansvarig, ärendet utspelades i Sverige och
har egentligen igenting att göra med främmande makter. Det är ett privat, civilt familjeärende i vilket finns varken juridisk eller
biologiskt koppling till motparten. Resultatet blev att min familjs och släktens liv förstördes.
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Gud
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Carl XVI Gustaf

Gustaf
Adolf

Ramses

Israel välsignar korsvis Josefs, (Jakobs 11:e son) söner Manasse och Efraim. Denna korsvis välsignelse gäller i framtiden. En
korsvis välsignelse betyder att två bröders väg korsas, den ena upphöjs, den andra likvideras. En sådan framtid utspelades i
Egypten under dynasti 20, Ramses III regeringstid. Se länken Den fjärde pyramiden som försvann, sidorna 20-21. Den sista
framtiden ägde rum i januari 1947, då kronprinsen Gustaf Adolf likviderades i samband med en flygolycka, så att hans son
besteg drottning Christinas tron (drottning Christinas fiende var bl.a. Tjuren). Se länken Grundsten, sidan 52. På detta sätt fick
han jordens hemligaste ärende i sin hand. För att nå resultat måste en lämplig statschef sitta på kungliga tronen och i detta fall
föll det på nuvarande kungen, Brottens son. Varför blev det så? Det verkar vara så att Israels Gud (ej Jakob) visste att i ändens
tid skulle Josef och Efraim gå över till Osirisgruppen och via en korsvis välsignelse symbolisera dess fall. Beviset är att Josefs
avkomlingar var Nephis familj och den förökade sig, med tiden också i USA. I Moseboken beskrivs denne Josef, Jakobs elfte
son, som ett fruktträd, alltid i händelsernas centrum. Se vidare länken Människan, Gud och vetenskap, sidan 8
I den kristna religionen bl.a. den som kännetecknar den jordiska Jesus Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, Osirisgruppen, är
dopet en mycket viktig del av verksamheten. Döper sig gör man även i det kungliga huset. Ärkebiskopen av Svenska Kyrkan
döpte nyfödda prinsar och prinsessor in i Guds familj, med andra ord: Kungahuset tillhör också denna gudsfamilj,
Osirisgruppen, som också är emot judarna.

Översteprästen Kajafas testamente
Messiasgestalter i form av tre solar

2
1
3
3

Josef jr/Immanuel, motsvarar idag
judegossen Tibor E.

Jesus/Izates II, motsvarar idag
Krister R.
Jesus Marcus/Johannes, Beelsebub,
motsvarar idag Christer Philip R.

Gud
välsignar

Gud
välsignar

USA

USA

USA:s Presidenter
1789-1850

1 George Washington
1789–1797
Oberoende

2 John Adams
1797–1801
Federalisterna

6 John Quincy Adams
1825-1829
Demokrat-republikan

5 James Monroe
1817–1825
Demokrat-republikan

9 William Henry Harrison
1841-1841
Whig

10 John Tyler
1841-1845
Whig

3 Thomas Jefferson
1801–1809
Demokrat-republikan

4 James Madison
1809–1817
Demokrat-republikan

7 Andrew Jackson
1829-1837
Demokrat-republikan

8 Martin Van Buren
1837-1841
Demokraterna

11 James K. Polk
1845-1849
Demokraterna

12 Zachary Taylor
1849-1850
Whig

De amerikanska presidenterna 1789-1850
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Gud
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USA

USA

USA:s Presidenter
1850-1897

14 Franklin Pierce
1853-1857
Demokraterna

13 Millard Fillmore
1850-1853
Whig

17 Andrew Johnson
1865-1869
Demokraterna

18 Ulysses S. Grant
1869-1877
Republikanerna

21 Chester A. Arthur
1881-1885
Republikanerna

22 Grover Cleveland
1885-1889
Demokraterna

15 James Buchanan
1857-1861
Demokraterna

19 Rutherford B. Hayes
1877-1881
Republikanerna

23 Benjamin Harrison
1889-1893
Republikanerna

De amerikanska presidenterna 1850-1897

16 Abraham Lincoln
1861-1865
Republikanerna

20 James A. Garfield
1881-1881
Republikanerna

24 Grover Cleveland
1893-1897
Demokraterna

Gud
välsignar

Gud
välsignar

USA

USA

USA:s Presidenter
1897-1969

25 William McKinley
1897-1901
Republikanerna

26 Theodore Roosevelt
1901-1909
Republikanerna

29 Warren G. Harding
1921-1923
Republikanerna

30 Calvin Coolidge
1923-1929
Republikanerna

33 Harry S. Truman
1945-1953
Demokraterna

34 Dwight D. Eisenhower
1953-1961
Republikanerna

27 William Howard Taft
1909-1913
Republikanerna

31 Herbert Hoover
1929-1933
Republikanerna

28 Woodrow Wilson
1913-1921
Demokraterna

32 Franklin D. Roosevelt
1933-1945
Demokraterna

35 John F. Kennedy
1961--1963
Demokraterna

De amerikanska presidenterna 1897-1969

36 Lyndon B. Johnson
1963-1969
Demokraterna

Gud
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USA

USA

USA:s Presidenter
1969-2017

37 Richard Milhouse Nixon
1969-1974
Republikanerna

41 George H. W. Bush
1989-1993
Republikanerna

38 Gerald Ford
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Efter valet 2016 talar världen
om att USA är ett delat land
Under 50-talet kom upplysningar, en hjälpande hand och budskap från rymden genom bl.a. Adamski, Fry, Bethurum Telano
och senare Meier. Man frågar sig, varför just USA? Budskapen riktade sig framförallt till Vita huset i Washington, till USA:s
presidenter. Presidenterna bör förstå vad budskapet gällde. Problemet som jag ser det är att tekniken i USA rusade framåt
medan den intellektuella kunskapen gick bakåt. Resultatet blev som det blev. För att ett rike skall nå framgångar måste
tekniken och den intellektuella kunskapen gå hand i hand precis som utomjordingarna berättade i sina budskap. Världens
största UFO-arkiv finns i USA, också anhängare, det gäller alltså de mänskliga grupperingarna. Vad jag förstår är rymdens
huvudbudskap att sanningen ska komma fram nu i ändens tid på denna planet.
Vad är det mer som Mormons bok avslöjar?
Plåtarna var gömda i skogen. När jag ser skogen
som ett gömställe för plåtarna, påminner mig det
om skogen i Sumer där Inanna gömde
Ödestavlorna, dem som hon tog ifrån sin morfar
Enki, Visdomens Gud. Se vidare länken
Översteprästen Kajafas testamente, sidorna 25-30
och länken Månens besökare, final, sidorna 7678.
Vidare avslöjas att den nya kyrkan och dess
verksamhet grundades på fattigdom. Också
familjen Smith var fattiga och arbetade hårt.
Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga (Omega)
grundades alltså på fattigdom, liksom Jesuitorden.
Franciskus är jesuitpåve, hans budskap är
fattigdom och nu domineras hela kristendomen av
jesuiterna och deras budskap, även i Ungern.
(Fattigdom finns bara i luften)
Profeten Joseph Smiths budskap om Melkisedeks och Arons prästadöme av leviter vittnar ju om att hela grundarbetet och den nya
kyrkan lyftes fram av Levis avkomlingar, precis som det ursprungliga Israel grundades av Israels Gud runt omkring berget Sinai.
Det byggdes av leviter. Var fanns och var finns judarna? Detta är ytterligare bevis på att judarna inte hade mördat någon judisk
Jesus, eftersom någon sådan inte fanns, och att prästerskapet utgjordes av leviter även på den tiden. I praktiken betyder det att
judarna idag är befriade från falska anklagelser som Jesusmördare.
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USA:s störste president var Franklin D. Roosevelt
som lyfte fram USA ur 30-talets depression, han satt 12
år i presidentstolen. Se länken Evolution, sidorna 2338. George Washington grundade Vita huset och
bestämde dess plats, och John Kennedy inledde de
berömda månfärderna genom Apolloprogrammet.
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President George Washington, 30 april, 1789 – 4 mars, 1797, Landsfader i USA

Augustine Washington, 1694 –1743
Son till kapten Lawrence Washington
Far till George Washington

Mary Ball Washington, 1708 – 1789
Mor till George Washington

George Washington tillhörde en släkt som 1658 hade invandrat från England. Han var son till Augustine Washington och Mary Ball.
Washingtons far, en tämligen välbeställd plantageägare, avled när Washington var elva år gammal. Han uppfostrades därför av sin halvbror
Lawrence. Han fick en ganska enkel skolutbildning vid sockenkyrkan; han var duktig i matematik och idrott. Som sextonåring fick han arbete
som lantmätare hos Lord Fairfax. Så småningom, den 30 april 1789, svor han eden som USA:s förste president. Han levde ganska enkelt men
i lyx och hade några slavar som arbetade hos familjen. Washington var religiös och en högt uppsatt frimurare. Efter att ha lämnat politiken
fick Washington uppleva knappt tre år av lugn på Mount Vernon. Han dog av en halsinfektion den 14 december 1799. Washington har senare
fått ge namn åt både USA:s huvudstad Washington, D.C. och staten Washington. Huvudstadens flagga bygger på Washingtons familjevapen.
Enligt min uppfattning är George Washington en av de största presidenterna i USA:s historia.
Washingtonmonumentet
Washingtonmonumentet
(engelska:
Washington
Monument) är en byggnad i Washington, D.C., USA,
belägen i det vidsträckta parkområdet intill Kapitolium.
Byggnaden är en cirka 170 meter hög obelisk, byggd
1848-1884 och invigd 21 februari 1885, med invändig
trappa och hiss. Washingtonmonumentet är världens
högsta murade torn. Tack vare Caseys vän George P.
March godkände kongressen byggandet av obelisken.
Efter profeten Joseph Smiths död 1844 var det dags att
bygga en obelisk åt Washington som minnesmonument.
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President Franklin D. Roosevelt, 4 mars 1933–12 april 1945

James Roosevelt I, 1828 –1900,
Sara Roosevelt, 1854 –1941
Far till Franklin Delano Roosevelt
Mor till Franklin Delano Roosevelt
Son till Isaac Daniel Roosevelt
Franklin Delano Roosevelt, även känd under initialerna FDR, föddes 30 januari 1882 i Hyde Park i New York, död 12 april 1945 i Warm
Springs i Georgia. Han var USA:s 32:a president (1933-1945) och en centralgestalt i världshändelserna under den första halvan av 1900-talet.
Han ledde USA genom en period av global ekonomisk depression och under andra världskriget. Roosevelt var en dominant ledare inom
Demokraterna och är den enda amerikanska president, som valts för fler än två mandatperioder på denna post, därmed är han också den
amerikanske president som regerat längst, tolv år. Hans ekonomiska program, New Deal, förändrade amerikansk politik efter 1932, samtidigt
som hans inrikespolitik definierade amerikansk liberalism för en stor del av det återstående 1900-talet.
Hans personliga seger över polio bidrog till hans osvikliga optimism, och hans aktivism ledde till en förnyelse av den nationella andan. Han
arbetade nära Winston Churchill och Josef Stalin med att leda de allierade mot Tyskland och Japan under andra världskriget. Se länken
Evolution, sidorna 23-3. Roosevelt dominerade inte bara den amerikanska politiken under de tolv åren av sitt presidentskap, utan även för
årtionden efteråt. FDR:s New Deal Coalition enade fackföreningar, storstadsfolk, folk med vit etnicitet, afroamerikaner och landsbygdens vita
sydstatare. Han påverkade också skapandet av FN och Bretton Woodssystemet. Roosevelt rankas stadigvarande som en av de tre bästa
amerikanska presidenterna genom tiderna. Enligt min uppfattning var Franklin Delano Roosevelt den störste presidenten i USA:s historia.
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President John F. Kennedy, 20 januari 1961–22 november 1963

Joseph Kennedy, 1888-1969
Far till John F. Kennedy,
Son till Patrick J. Kennedy

Rose Fitzgerald Kennedy, 1890-1995
Mor till John F. Kennedy

John Fitzgerald "Jack" Kennedy, ofta känd under sina initialer JFK, föddes 29 maj 1917 i Brookline, Massachusetts, död 22 november
1963 i Dallas, Texas (mördad), var en amerikansk politiker och USA:s 35:e president 1961–1963. Han var medlem av det Demokratiska
partiet samt invaldes i representanthuset 1946 och i senaten 1952.
Kennedy var son till Joseph Kennedy samt bror till Joseph P. Kennedy, Jr., Robert och Ted Kennedy. 1940 utexaminerades han från Harvard
University efter studier i internationella relationer. Han gjorde militärtjänst i flottan vid Stilla havet under andra världskriget. Bland de stora
händelserna under Kennedys tid som president räknas Grisbuktsinvasionen, Kubakrisen, byggandet av Berlinmuren, rymdkapplöpningen och
den tidiga fasen av Vietnamkriget. Han inledde en offensiv idealistisk utrikespolitik och en liberal inrikespolitik med sänkta skatter och ökade
medborgarrättigheter, vilka så småningom mynnade ut i 1964 års medborgarrättslag.
Kennedy är den hittills ende katolske presidenten och var den första av landets presidenter, som föddes under 1900-talet. Han var den yngste
demokratiske presidenten någonsin (Theodore Roosevelt blev president efter mordet på William McKinley vid 42 års ålder, men valdes till
ämbetet först vid 46 års ålder). Före Barack Obamas seger i valet 2008 var han också den senaste demokraten som inte kom från Södern och
som valdes medan han var senator. Det hände mycket under hans korta regeringstid; varje president har sin negativa och positiva sida.
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President George Washington, 30 april, 1789 – 4 mars, 1797, landsfader i USA
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President Franklin D. Roosevelt, 4 mars 1933–12 april 1945
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President John F. Kennedy, 20 januari 1961–22 november 1963

Efter min skilsmässa 1994 kom en lite lugnare tid mellan 1997-2000. Jag hade fått ett tillfälligt kommunalt jobb på hösten
2000 hos Miljö och samhällsbyggnadsnämnden. Jag reste dagligen med buss till jobbet från min bostad. Resan tog cirka 25
minuter. Den dag jag åkte till jobbet regnade det enormt, det föll mycket regn på kort tid. Jag satt i bussen vid fönstret och
kunde se hur fälten plötsligt stod under vatten. Efter en kort stund såg jag i en syn mitt Havshus stå där på vattnet. Då tänkte
jag att det var dags att bygga det. Dagen var den 8 november 2000 cirka klockan kvart i åtta på morgonen. Därefter jag hade
bara denna syn i huvudet. På jobbet hade vi problem, datorerna fungerade inte, ett datahaveri, och då hade jag tid att börja
skissa Havshuset och börja med beskrivningen. Under den veckan skrev jag färdigt en patentansökan om Havhuset med
ritningar därtill.

På den tiden hade jag sällskap med en kvinna och hennes pappa, Åke S, hade tidigare arbetat på ett statligt fartygsvarv som
verkstadschef. Åke och jag förstod varandra mycket bra, han var en tekniskt kunnig människa. En kväll var jag hemma hos dem
och bad denne Åke att läsa igenom patentansökan och justera den, eftersom han hade mycket bra teknisk kunskap om fartyg och
mycket bra förstod idén bakom Havshuset. Han justerade ansökan och ritningarna lite grann. När jag frågade Åke vad han tyckte
om uppfinningen, sa han att den måste bli patent. Han hade kännedom om alla fartyg och båthus, men Havshuset är unikt, sa han.
Den 21 december 2000 lämnade jag in patentansökan, och den 19 mars 2004 fick jag meddelande om patent, precis som Åke
nämnde. Tyvärr gick han bort 2002 och fick inte se patentet som han var så säker på. Åke var den bästa jag träffat efter min fars
bortgång. Därefter tillverkade jag modellbyggnader av Havshuset, se ovan.
Sommaren 2005 besökte jag min lilla födelsestad Baja, bl. a. min mor. En eftermiddag besökte jag en liten butik som låg i
centrum och där köpte jag några souvenirer. Butiksägaren var en frånskild kvinna med en vuxen dotter, som var mycket
intresserad av historia och arkitektur. Vi träffades senare framåt kvällen. Hon bjöd mig på kafé på en öppen kafeteria i centrum.
Jag visade henne några bilder på min arkitekturstil och några på Havshuset också. Hon tyckte mycket om min arkitekturstil,
framförallt Havshuset. Jag berättade för henne hur det gick till när jag fick idén till Havshuset den 8 november 2000. – Hon bara
tittade på mig, och började le. ”Den 8 november är min födelsedag, och jag är stolt över Havhuset”, sa hon till mig.

Nytt solsystem

Den 23 februari 2017 kunde man i svensk massmedia läsa och höra att NASA hade upptäckt ett nytt solsystem
29 ljusår härifrån. NASA döpte det för Trappist-1.

NASA berättar att det nya solsystemet består av en liten röd dvärgstjärna och omkring den kretsar sju planeter som är ungefär
lika stora som jorden . Hur än jag ser på dessa bilder påminner de mig om den lilla brunröda neutronstjärnan (Nemesis) och
dess sju planeter som är ungefär lika stora som vår planet jorden. Hittills överensstämmer den korta berättelsen som NASA
lämnade till omvärlden om detta nya solsystem väl med den lilla neutronstjärnan som redan befinner sig i vårt solsystem.
Frågan är hur man kan upptäcka dessa mycket små solsystem som befinner sig, enligt NASA, ca 29 ljusår härifrån?

Jämför vi dessa små solsystem, märker vi att de liknar varandra, och det kan vara tal om ett och samma solsystem. Detta
solsystem kan alltså vara samma solsystem som upptäcktes 1981.

Som jag redan nämnt: hur jag än ser dessa bilder liknar de varandra strukturmässigt, en liten röd dvärgstjärna med sju små
planeter stora som jorden. Det kan också vara så att NASA har rätt, men då måste NASA uppge den rätta positionen så att
även andra kan hitta dessa små solsystem.
Men det kan också vara så att NASA ännu inte vill officiellt meddela att neutronstjärnan och dess lilla solsystem redan
finns i vårt solsystem. NASA lovar att prata mer om detta om cirka tio år. Observera att det är min egen uppfattning att
NASA:s budskap avser neutronstjärnan och dess lilla solsystem. Se vidare länken Livet och det svarta hålet, sidorna 6-7.

Vi vet att en neutronstjärnas magnetfält är starkare än solens, och orsakar naturkatastrofer, bl.a. den globala klimatförändringen,
uppvärmningen samt översvämningar och jordbävningar, som ovan sidorna 1-5.

Naturkatastrofer i vårt solsystem bl.a. på vår planet. I
min syn den 8 november 2000 såg jag mitt Havshus i
samband med översvämningar och naturkatastrofer
(överlevnad).

Naturkatastrofer i neutronstjärnans solsystem bl.a. i form av
översvämningar. Folk där borta är förberedda och kommer att
klara sig. (Planeten Nibiru).

Trappi
st-1

Denna är Vattumannens stjärnbild och i den befinner sig, 39 ljusår härifrån, det nyupptäckta solsystem som lyser svagt i
stjärnbilden. Planetfyndet har gjorts hos den mycket svala röda/bruna dvärgstjärnan Trappist-1, som lyser mycket svagt i
ovanstående stjärnbild Vattumannen. Även med kraftigare amatörteleskop är den svår att se.

Stjärnan bleknar och ljusnar – hur
mycket och hur länge avslöjar vilken
planet som funnits framför den.

Trappist-1 som är ett dubbelstjärnesystem, liknar
mycket den rödbruna dvärgstjärnan/neutronstjärnan Nemesis som redan befinner sig i vårt
solsystem.

Trappist-1 solsystem ovanifrån. I den
gråa ”beboeliga” zonen skulle
flytande vatten kunna förekomma på
planetens yta. Tre av planeterna tycks
ha dessa förutsättningar.

Vattumannen häller vatten i kosmos

Vattumannen häller vatten i kosmos

NASA berättar att det nya solsystemet befinner sig i Vattumannens stjärnbild. Vattumannens stjärnbild är en symbol för vatten.
Ur en behållare häller Vattumannen vatten som flyter mellan stjärnorna i kosmos, en symbolisk kosmisk flod som bilderna ovan
illustrerar. Solsystemet Trappist-1 ingår i ett dubbelstjärnesystem, ”ALFA & Omega” tillämpas där också. Vi kan konstatera att
solsystemet Trappist-1 ganska exakt motsvarar Nemesis solsystem, även kallat den mörka solen. NASA:s beskrivning av detta
solsystem passar ganska väl in på Nemesis solsystem, som också orsakar bl.a. den globala kosmiska floden som vi alla står inför
nu. Se sidorna 2-5 ovan.

För att förstå ändens tid i samband med globala naturkatastrofer bör man ha en högre kunskap och britterna har det. De har
förstått mitt budskap avseende Havshus och som svar tilldelat mig tre stora utmärkelser som sammanfaller med den 8 november
2000 och med Utnapishtims syn att bygga Arken på den tiden.
- Cosmic Construction & Build Company has won BUILD Pioneer Award for Conceptual Architecture & Design & Most
Innovative Swedish Survival Case Study: Sea Houses;
Cosmic Construction & Build Company has won in the 2016 Nordic Business Awards. Best New Architecture &
Construction Firm – Sweden;
From Acquisition International magazine as our in-house research and awards team have recognised Cosmic Construction &
Build Company in the 2016 Global Excellence Awards as: 2016 Excellence Award: Most Outstanding New Architecture
Construction Firm. -
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Jag började skriva detta tunga tema i december 2016
och idag är det början av mars, 2017. Jordens
situation ser ganska mörk ut, fortfarande dominerar
religionskrig på planeten.
Och i den anda som 2016 år utmärkelser delades ut,
bör man börja bygga så många Havshus som möjligt.
Nu när vi kommer till slutet, gäller för naturens
människor att öka sin kunskap istället för att öka den
militära verksamheten, dvs. krig. Inte vilket krig som
helst utan Atomkrig. När den intellektuella
kunskapen på en högre nivå går förlorad, då är det
krig som återstår för ondskan.
Borealis klara budskap:
Om en grupp av ert folk insisterade på att ”skära
halsarna av sig” genom ett atomkrig eller med andra
medel, skulle vi tycka de var vansinniga och att deras
beslut var beklagligt. Vi skulle i den broderliga
församlingens anda försöka avråda dem så långt som
våra etiska begrepp tillät oss blanda sig i deras
affärer. Men vi skulle inte med tvång hindra dem
med mindre än att handlingen hotade dem som
befinner sig på andra planeter och plan. Som jag sagt
förut: vi erkänner rätten för varje individ att handla
enligt sin fria vilja, så länge det inte inkräktar på
andras rättigheter, och rätten till fri vilja inkluderar
rätten att ha fel.
Om era atomupptäckter skulle visa tecken på att nå
ett farligt stadium skulle vi tvingas ingripa aktivt.
Underförstått emellertid, att vi inte ämnar ingripa på
ett dramatiskt sätt, såsom att överta era nuvarande
regeringar och sätta upp en ”överstyrelse” över dem.
Inte heller ämnar vi döda eller på annat sätt ”straffa”
folket på er planet. Som jag tidigare påpekat
förbjuder vårt kodex dödande, då det inte sker som en
sista och desperat åtgärd och det finns fredligare
vägar att uppnå våra mål för närvarande. Hinder,
tvångsvägen eller osynligt, används bara temporärt.

Borealis. Atomkrigshotet
I delar av asteroidbältet mellan Mars och Jupiter
ingår resterna av en tidigare planet. Dess folk,
liksom ert, upptäckte allt för tidigt atomenergin och
de misslyckades också att använda den riktigt.
Resultatet blev katastrofalt på alla planeter och plan.
Möjligheten att ert folk kan upprepa den tragedin
orsakar oss de flesta bekymren för närvarande.
Planeten mellan Mars och Jupiter
exploderade i småbitar.

Atombombens kraft på planeten

Även Borealis erkänner att det tidigare låg en planet mellan Jupiter och Mars och att planetens makthavare lyckades spränga
planeten i småbitar vilket orsakade fruktansvärda katastrofer för hela vårt solsystem. Detta vill inte utomjordingarna uppleva
en gång till. Jorden tillhör solsystemet, och hela vårt solsystem är bebott på alla frekvenslägen. Se länken Neutronstjärnans
ankomst, sidan 92.
Jag tänkte avsluta detta tema med att förmedla att enligt min kunskap, insikt och mina ledtrådar att afrikaner är jordens
ursprungliga folk, tillsammans med andra olika ursprungsbefolkningar, stammar på olika kontinenter.

Award 2017, Se länken Industri - ”Excellence Award 2017”

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
Lammet 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 vetskap, kunskap.

”/…/ Men du, Daniel, må gömma
dessa ord och försegla denna skrift
Lammet
intill ändens tid; många kommer att
rannsaka den, och insikten skall så
växa till.”

10. Jesus sade: ”Jag har kastat en eld
över världen, och se, jag vårdar den
tills den flammar upp”. 16. Jesus
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.”

”Men gå du fram mot ändens tid;
sedan du har vilat, skall du uppstå till
din del, vid dagarnas ände. /…/”

Tibor E. och jag, Szabolcs/ Josef
Foto: Tibor Kemény 1964
Stockholm

Michelangelo, Daniel, Sixtinska kapellet,
Rom, 1511
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