Nazismen är vår tids dunklaste historia, en mörk och blodig historia som fortfarande finns kvar i jordens och mänsklighetens
minne. Det finns bara ett enda namn som har fastnat i världshistoriens hjärna: Vargen, Adolf Hitler. Men en gigantisk fråga
återstår: vem var egentligen Adolf Hitler? Det finns ett antal olika bilder på honom som inte är identiska, men som däremot
liknar varandra. Att vara identisk med eller likna någon är två skilda saker. Jag har försökt belysa frågan i länkarna Akhenaton,
den allsmäktige, sidorna 27-51, Den fjärde pyramiden som försvann, sidorna 22-46, Väduren, Bocken och ändens tid, sidorna
25-26, Evolutionen, sidorna 23-52 och Falken flyger inte längre, sidorna 14-19. Trots att det finns gott om ledtrådar och olika
bevis i temat, fattades ändå något avgörande bevis gällande orsaken till nazismen och Hitlers roll i det hela. År 2013 påträffades
Hitlers testamente i München i ett statligt arkiv tillsammans med dokument av familjen. Enligt min kunskap, insyn och tolkning
slår detta testamente definitivt spiken i kistan för nazismen. Testamentet publicerades i hela världen, i Sverige 2016. Låt oss
börja från början med familjen Hitler.

Franziska Matzelsberger
1861-1884

Alois Hitler, 1837-1903,
av Benjamins avkomlingar

Klara Pölzl, 1860-1907

G. Hitler skriver under sitt
testamente i Berlin Berlin, den 29 april 1945

Gustav Hitler, 1885-1887

1901

Adolf Hitler, 1889-1936 (1945)

1899

Mor och son. Det sägs att fotot var viktigt för honom. Han
lär ha ständigt burit det på sig. Barnet är cirka ett och ett
halvt år gammalt. Det betyder att Gustav Hitler tyckte om
sin biologiska mor. – Gustav Hitler dödför-klarades den 8
december 1887, fast han levde vidare i det fördolda hos en
rik katolsk familj.

Gustav Hitler

Mor och son. Barnet här på fotot är ca ett år
gammalt. Vi vet med stor säkerhet att Adolf tyckte
mycket om sin mor.

Adolf Hitler

Vi kan se att personerna liknar varandra, men de är inte identiska. Vi kan se att bröderna är syskon, de har samma
biologiska föräldrar.

Fotot visar Klara Hitler och hennes son, men det visar någonting annat än bara mor och son. Bakom
barnet finns ett föremål som liknar en nyckel. Skulle det vara en symbolisk nyckel står den bl.a. för
kunskap och i detta fall gäller den alltså för detta barn existens. Enligt min uppfattning framställdes
bilden i mitten av 1880-talet, mellan 1886 och 1887, hos en yrkesfotograf

Vi kan se att dessa två ansikten är ganska symmetriska, dvs.
ansiktets högersida är symmetriskt med dess vänstersida.
Blodgrupp B kännetecknas av symmetriskt ansikte.

Vi ser att dessa två ansikten är osymmetriska, dvs. ansiktets
högersida är osymmetriskt med dess vänstersida, Blodgrupp AB
kännetecknas av osymmetriskt ansikte.
Osymmetriskt
ansikte

Franziska Matzelsberger
1861-1884

Alois Hitler, 1837-1903
Skelögd

1

Alois Hitler jr,
1882-1956
Skelögd
Osymmetriskt ansikte

1

2

Gustav Hitler,
1885-1887, 1945
Dödförklarad 1887
Skelögd
Symmetriskt ansikte

Alois Hitler, 1837-1903
Skelögd
Osymmetriskt ansikte

Alois Hitler jr,
1882-1956
Skelögd

Far och söner. Alla fem bröderna liknar
varandra, men är inte identiska. En av dem
är Adolf. Gustav, Otto och Edmund dödförklarades som barn, men de levde vidare
och återkom alla tre som Adolfs
dubbelgångare.

Klara Pölzl, 1860-1907
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Otto Hitler
1887-1887, 1945
Dödförklarad 1887
Skelögd

4

Adolf Hitler,
1889-1936 (1945)
Skelögd
Osymmetriskt ansikte

Symmetriskt ansikte

Gustav Hitler,
1885-1887 1945
Skelögd

Otto Hitler
1887-1887, 1045
Skelögd

Edmund Hitler
1894-1900
Dödförklarad 1900
Skelögd
Symmetriskt ansikte

Adolf Hitler,
1889-1936 (1945)
Skelögd

Edmund Hitler
1894-1900
Skelögd

Otto Hitler, dubbelgångare nr. 1. Detta ansikte är världsberömt. Denne Hitler sköts ihjäl tillsammans med Eva Braun i bunkern i
Berlin den 30 april 1945. Skelögd i ett symmetriskt ansikte med en riktig potatisnäsa som saknas hos de andra bröderna.

Detta är Adolf Hitler, ett osymmetriskt ansikte, skelögd. Näsan är normallång. Mördades 1936 på
order av Gustav Hitler. Vad jag förstår såg man inte detta ansikte efter 1936. Se mer i länken
Väduren, Bocken och ändens tid, sidorna 25-26.

Jean-Marie Loret
1918-1985
Son till Adolf Hitler
Osymmetriskt ansikte

Gustav Hitler. Detta är Adolfs värsta dubbelgångares ansikte. Rikskansler mellan år 1933 och 1945. På senhösten 1939 utsattes G
Hitler för ett attentatsförsök på restaurangen Burgerbräukeller i München. Gustav Hitler uppehöll sig i Wolfsschanze från juni
1941 till november 1944, med endast kortare avbrott för vistelser på andra platser. Det välkända 20 juli-attentatet ägde rum här
1944. Han kom för sent några minuter. Mordförsöken 1939 och 1944 gällde alltså denne Hitler som den 29 april 1945 skrev under
sitt testamente i Berlin i bunkern. Vi kan tydligt se att Gustav Hitlers ansikte är symmetriskt och ovalt, hans näsa är en aning
längre och tjockare än Adolfs. Han är skelögd.

En djupgående bakgrund avseende Gustav och Adolf Hitler

Gustav Hitler: Orm/Lamm. En reinkarnation bl.a. av
Tiamat/Inanna, Ormguden/Kobra i Egypten, farao
Menkaura, dynasti 4, farao Akhenaton, dynasti 18,
Israels Gud, Athena, Romulus/kung Quirinus, Izates
II/Jesus, Nero, Loke, nordisk mytologi, István den
helige, Kukulkan, Viracocha, Quetzalcoat, Hernán
Cortés, Mona-Lisa, drottning Kristina.
Se länken Akhenaton, den allsmäktige, sidan 41 och
Nero, skräcken och poeten, sidan 9.

Adolf Hitler: Varg. En reinkarnation bl.a. av farao
Khafra, dynasti 4, farao Horemheb, dynasti 18,
Egypten, Benjamin, Jakobs 12-e son, stamfader för
benjaminiter, kung Saul, Israels första kung; en av
Josef jr:s lärjungar. ulven Gere i nordisk mytologi.
Se vidare länken Grundsten, sidorna 22-23, Den fjärde
pyramiden som försvann, sidorna 1-4.

Adolf Hitler

farao Horemheb, dynasti 18

Adolf
Hitler
Adolf
Hitler

farao Khafra, dynasti 4

Trots att vi inte kan göra en direkt biologisk jämförelse mellan Adolf, Horemheb och Khafra, ser vi ändå ett liknande ursprung på
bilderna. Med andra ord: de är en och samma person. Vi vet att faraonerna Horemheb och Khafra var arkitekter och
målare/konstnärer och det var också Adolf Hitler.

Farao Menkaura, dynasti 4
Mykerinos

Gustav Hitler

farao Akhenaton, dynasti 18

Gustav Hitler

Samma som ovan, det går inte att göra en direkt biologisk jämförelse, men vi ser att strukturen på bilderna har samma ursprung,
alltså en och samma person.

Gustav Hitlers testamente 1945

Det privata, personliga testamentet

Det politiska testamentet
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Gustav Hitlers testamente består av två delar, dels ett personligt testamente, dels ett politiskt testamente. Testamentet är daterat
den 29 april 1945 med en underskrift. Namnförtydligande finns inte, förnamn saknas. Före efternamnet Hitler står ett
egendomligt tal, en kombination av en fyra och en sjua. Somliga påstår att det är en bokstav A, a. Vi kan se att den här
egendomliga siffran inte har något att göra med bokstaven A. Vad har ett tal med en kombination av en fyra och en sjua att göra
med namnunderskriften ovan? - Att skriva namnet Gustav på ett testamente gick inte p.g.a. att någon Gustav Hitler inte
existerade på den tiden. Adolf kunde han inte skriva heller, eftersom han inte var identisk med Adolf Hitler. Han skrev istället 4
Hitler. Vad ville han med benämningen 4 Hitler? Budskapet är följande, enligt min kunskap: 4 betyder i detta sammanhang fyra
bröder Hitler, dvs. Gustav, Otto, Adolf och Edmund. Här gäller alltså Gustav, för han var den äldste av bröderna Hitler. Med
talet 7 hänvisar han till Uppenbarelseboken, där bryts inseglen av Lammet, en uppvisning av Lammet som strider mot
vilddjuret/Tjuren.
Observera att handstilen har en mycket stark lutningsvinkel.

Gustav Hitlers testamente 1938

Gustav Hitlers testamente från 1938
med underskrift. Man kan se mycket
tydligt att underskriften är identisk
med namnteckningen från 1945 års
testamente, och den har samma
innebörd och budskap.

1945

1938

Lutningsvinkel

1920
Vi kan se att namnteckningen på både 1938 och 1945 års testamente skiljer sig mycket från de namnteckningar som
förekommer i samband med utgivningen av boken ”Mein Kampt”, men samtidigt är handstilens lutningsvinkel nästan
densamma.

Adolf Hitlers vapenlicens med hans underskrift
Hans handstil består nästan bara av raka bokstäver

Adolf Hitler som ung

Boken ”Mein Kampf” skrevs av Gustav Hitler under Adolfs namn. Boken har givits ut i olika upplagor i olika tider. Ovan ser vi
två olika upplagor utgivna olika år i Adolfs namn, men undertecknade av Gustav Hitler. Namnteckningen är identisk med
namnteckningen från 1920. Då planerade han utrotningen av judarna, som skulle påbörjas av hans yngre bror Adolf. Även
handstilens lutningsvinkel är nästan densamma.
Se vidare länken Den fjärde pyramiden som försvann, sidorna 33-36 och 29-31.

Adolf Hitler som arkitekt och konstnär

Enligt testamentet målade Adolf ca 2 300 akvareller och
självporträtt. De är noggrant målade och väl utförda.
Alla målningar undertecknade han själv. Adolf hade en
son vid namn Loret, som hittat målningar signerade
Adolf Hitler på sin mors vind i Frankrike. Se mer i
länken Väduren, Bocken och ändens tid, sidorna 25-26.
Efter år 1936 började Gustav samla konstverk. Alla
tavlor som Adolf målade tillföll honom automatiskt. Det
var år1936 då Adolf mördades på Gustavs order.

Enligt testamentet från 1936 använde Gustav Hitler egna pengar för att börja förvärva en konstsamling. Han föresatte sig att
bygga upp världens finaste museum. Mot slutet av kriget hade han fått ihop 8 500 målningar för det ändamålet. Mästerverken
var värda hundratals miljoner dollar. Han hade över 3 000 verk, då anar vi vilka värden det handlade om. Enligt testamentet
betalade han faktiskt för hela konstsamlingen. Ibland var priserna för låga, men det var inte direkt stöld. En av hans
favoritmålningar var den av Venus. Gustav Hitler hade personligen inget bankkonto, trots att han hade Adolfs identitet. Allt
skedde under dennes namn. När Gustav behövde pengar, vände han sig till sin bankman Max Amann, som hade kontakter bl.a.
med banker, finansiärer, det var han som skötte ekonomin och bokföringen åt Gustav.
Enligt testamentet efterlämnade Gustav Hitler andelar för släktingarna, det finns även en uppgift om att Gustav ekonomiskt
hjälpte fransyskan Charlotte Lobjoise, mor till Adolfs son Jean-Marie Loret under andra världskriget. Hans privata testamente
var ganska magert, bara konstsamlingarna hade något värde, Gustav jobbade inte för pengar. Gustav hade aldrig ett riktigt jobb,
varför? Han var förmodligen klen och existerade inte officiellt. (Kort kan jag illägga följande: Våren 1976 startade den första
rättegången avseende underhållsbidrag till Krister R i samband med min pappas faderskapsärende utan Kristers närvaro. Även
jag var med. Min fars advokat frågade under processen om man kan få studiebidrag om man studerar och samtidigt
sommarjobba och försörja sig själv. Svaret kom snart och det var kort: Krister R. får studiebidrag, men han jobbar inte på
somrarna på grund av kroppslig klenhet. Far och jag, vi tittade på varandra och undrade vem motpartens advokat talade om. Det
visade sig att Krister R aldrig arbetat. Bl.a. drottning Kristina var också klen i kroppen, precis som Izates II/Jesus. Monarkin var
alltså garantin för deras försörjning.)
Han hade inte heller personligt bankkonto utfärdad i Gustavs namn. Visserligen använde han sin yngre brors, Adolfs identitet,
men vad jag förstår av namnteckningen använde han sitt eget namn Gustav, exempel vid signeringen av sin bok ”Mein Kampf”.

Adolf Hitlers vapenlicens

Adolf Hitlers medlemskort i DAP-partiet

Gustav Hitlers personliga namnunderskrift.
Boken är utgiven i Adolfs namn, men på
foton är Gustav Hitler ensam. Vi kan se
hans handstils lutning som är personlig.

Adolf Hitlers personliga namnunderskrift. Vi kan se
tydigt att hans handstil består av nästan raka bokstäver.
Detta är ytterligare ett bevis på att boken ”Mein Kampf” skrevs av
Gustav Hitler själv och är utgiven i Adolfs namn.

Enligt det privata testamentet kände Gustav Hitler
alla släktingar och kände
till sin egen ställning i
familjen och i släkten trots
att han och hans två bröder
dödförklarats tidigare. Enligt testamentet och vissa
uppgifter
hjälpte
han
ekonomiskt de anhöriga.

Gustav Hitlers favorittavla var ”Venus”, även Kristinas.

Adolf Hitlers förebild
framförallt i Norden var
Tor och målningen
”Tor som stridit mot
kaosormen”.
Se länken Den fjärde pyramiden
som försvann, sidan 40 och Den
forna hedniska Asa-kulturen,
sidorna 1-17, 18-37, 38-57, 63-66

Det politiska testamentet
Bakgrunden till det politiska testamentet är mycket komplicerad och svårtbegriplig, men det finns ändå ledtrådar till lösningen
av testamentets budskap. Testamentet daterade han den 29 april 1945 i Berlin, i Oxens tecken. Enligt numerologi: 29 2 + 9= 11
och 11 – 1+1=2.
Vi har alltså talet 2. Vad betyder tvåan, eller den andra i detta sammanhang? – I Alois familj var han född
som barn nummer 2, den förstfödde var Alois jr. Om vi går tillbaka i tiden hittar vi följande:

2

1

Israels Gud/Ormguden och Lejonet av Babylon
(Juda), en reinkarnation av Marduk i samband
med Daniels fars faderskapsärende. Lejonet av
Babylon var fosterson till Daniels pappa.

2

1

Izates II/Jesus, Lammet/Ormen och juden
Josef jr i samband med timmermannen Josefs
faderskapsärende. Josef jr var fosterson till
timmermannen Josef.

2

Krister R och judegossen Tibor E i
samband med min far Tibor Keménys
faderskapsärende. Tibor E var fosterson
till T.K.

Datumet, den 29, har alltså detta budskap

1

1

2

Tittar vi på översteprästen Kajafas testamente ser vi samma budskap.
Se länken Översteprästen Kajafas testamente.

De sista dagarna i april månad 1945

En grupp medaljerade medlemmar i Hitlerjugend

Av bilderna framgår mycket tydligt att det var Otto Hitler som höll ett kort tal för de tyska unga pojkarna utanför bunkern i
Berlin. De står där, denna sorgliga rad av unga män. Efter att han tröstat dem gick han tillbaka till bunkern. Bilderna är
världsberömda.

Den 30 april 1945, kl. 15.30
I bunkern i Berlin
Vem är det som
ligger död i soffan i
bunkern i Berlin den
30 april 1945 på
eftermiddagen? Hans
huvud lutar mot
väggen.
Varför hände det just
den 30 april 1945?

?

Bilden publicerades i
Sverige 2009. Om den
skrev man:
”Bilden tros föreställa
Adolf
Hitler
efter
självmordet. Att det
verkligen är den tyske
diktatorn har dock inte
bekräftats”.

?
Den stora frågan är: vem är den döde som ligger där i soffan? Det mänskliga förnuftet säger: ”Tänk först och handla sedan
mänskligt”. Det är säkert att den döde är en av bröderna Hitler, men vem av dem? Adolf Hitler mördades 1936, han faller bort.
Edmund Hitler sågs inte på slutet. Då återstår bara två av bröderna: Otto Hitler, bror och en viktig dubbelgångare och Gustav
Hitler, Rikskansler, Führer 1933-1945. – Om vi tittar lite närmare på ansikte och huvud, ser vi tydligt att det är lite rundat och
näsan är kort och tjock, en potatisnäsa. Vi ser ett sår mitt i pannan, det verkar vara så att kulan träffade pannan rak framifrån. Den
döde har alltså inte begått självmord. (Vapnet är en Walther PPK).

Om vi tittar närmare på Otto Hitlers ansikte och huvud, ser vi att det är rundare och liknar den dödes, näsan är också kort och
tjock. Om vi också jämför Ottos bilder med den dödes, ser vi att de liknar varandra. Vi kan konstatera, enligt bilderna ovan, att
Otto Hitler kan vara den döde som ligger i soffan i bunkern i Berlin.

Jämför vi Gustav Hitler med den dödes ansikte och huvud, märker vi att Gustav har ett ovalt ansikte och näsan är lång, längre än den dödes, så
den döde kan inte vara Gustav Hitler, det ser vi mycket tydligt. På det viset finns bara Otto Hitler kvar som den döde i soffan i bunkern. (G Hitler
var Rikskansler mellan 1933 och 1945, alltså i 12 år, vilket påminner oss om Jakobs 12 söner; Izates II/Jesus 12 lärjungar och år 45 sammanfaller
med Istváns gravöppning exakt 45 år efter begravningen. Se länken Evolution, sidan 86).
Vad jag förstår, av ovanstående bilder, blev både Otto Hitler och Eva Braun skjutna i huvudet,
de avrättades båda två. Gustav Hitler gav order att båda kropparna skulle brännas. Ryska
talesmän har vidhållit att de fann de delvis förbrända kropparna i en krater utanför bunkern och
tog hand om dem. 1945 saknades dock en bit av kraniet och detta återfanns med tydligt kulhål i
kratern utanför bunkern av ryssarna 1946. En forskare vid University of Connecticut 2009 tog
sig för att undersöka kraniet mer ingående och fann till sin häpnad att det inte var Hitlers utan
kom från en kvinna, 20-40 år gammal. Kvinnan bör vara Eva Braun, men var hon den som
sköts? Jag påstår att Gustav Hitler själv planerade slutet och de sista dagarna i bunkern. Så här
mycket kan vi få fram av hittills kända uppgifter, men det kan komma mera längre fram.….
Gustav Hitler tillsammans med sin fru
Eva Braun strax före 30 april 1945 i
bunkern i Berlin. Alltså den sista dagen.

Krater utanför bunkern

En rysk soldat står bredvid soffan där Otto Hitler
och Eva Braun sköts till döds.

Inne i bunkern, en förstörd sådan

Efter att ha undersökt bunkern gjorde ryssarna det tyskarna misslyckats med – de
förstörde den. Bunkern sprängdes med dynamit.

Överallt syntes spåren efter tyskarnas försök att förstöra bunkern. ”Se till att mina tillhörigheter förstörs”, hade G. Hitler sagt
innan han försvann klockan 15.50. Med hjälp av tre SS-män bar Linge (Otto) Hitlers kropp uppför trappan, ut i rikskansliets
trädgård. Hitlers huvud var täckt av en filt, men benen stack ut. Günsche la Evas kropp bredvid Hitlers, tre meter från
bunkerns dörr. Sovjetiska granater kreverade i närheten när Linde och Günsche hällde bensin över kropparna. Linde tände lite
papper och kastade det över kropparna. Ett eldklot slog upp. Begravningsföljet höjde armarna och ropade ”Heil Hitler” från
trapphusets trygghet. När det korta avskedet var över var det dags för Gustav Hitler att lämna bunkern.
- En kort personlig fråga: Varför täcktes Hitlers huvud av en filt? Jo, ingen skall veta vem som sköts till döds och brändes
därefter.
Hur lämnade Gustav Hitler bunkern i Berlin den 30 april 1945 kl. 16.00?

Haunebu eller Die Glocke, Klockan.
Order av den Svarta Solen

Svarta solen = Solen Aton/Nemesis

Basen och Gustav Hitlers bunker låg i Ostpreussen, utanför staden Rastenburg. Där trivdes Gustav mycket bra i sin Wolfsschanze
(Varglyan) och uppehöll sig där mellan 1941 och 1944 med endast kortare avbrott för vistelse på andra platser.

Det hemliga nazistiska ufot, det så kallade Haunebu eller Die Glocke, klockan. Projektet leddes av SS-Oberführer Jakob
Sporrenberg och var lokaliserat till Ostpreussen. Uppgifter gör gällande att alla de 62 vetenskapsmän och tekniker som var
knutna till detta ufoprojekt mördades på direkt order av Gustav Hitler i slutet av kriget. Detta hemliga Haunebuprojektet hade
ingenting göra med raketframställningen av V-1 och V-2 med Werner von Braun i spetsen. (Frågan om hur många
utomjordingar arbetade där: se länken Akhenaton, den allsmäktige, sidorna 32-33.
Det hemliga Haunebu eller Die Glocke, Klockan framställdes i samband med att Gustav Hitler förklarades död, med andra
ord: han lämnade jorden med ett sådant rymdskepp i hemlighet utanför Berlin. Platsen blev topphemlig. Hur han lämnade
bunkern finns ingen uppgift om. Han planerade punktligt själv slutet (förmodligen med utomjordingar) och visste själv
uppenbarligen hur slutet skulle komma. Ordern från ”den Svarta Solen” avslöjar allt, man väntade på neutronstjärnan Nemesis,
den svarta solens, återkomst. Den befann sig då en bra bit utanför vårt solsystems yttre gräns.
Haunebu framställdes i några olika modeller som var cirka 25 meter i diameter för åtta besättningsmän, men man hade en
Haunebu IV som var omkring 120 meter i diameter för en större mängd personer.
Dessa Haunebu framställdes i en bas i Södra Polen, Ostpreussen och produktionen skedde i tunnlar som var flera kilometer
insprängda i berget. Uppe på berget fanns en kraftstation och en ring. Längs med ringen gick en kraftledning under jord. Den
SS-officer som blev tillfångatagen berättade häpnadsväckande historier för de allierade om UFO forskning och antigravitationsexperiment.
Gustav Hitler lämnade bunkern i Berlin vid fyratiden under det korta avskedet och kördes till en väntade Haunebu utanför
Berlin, riktning Ostpreussen, mot Haunebubasen. Där steg han på och försvann. Han lämnade jordelivet som förlorare. Han
skulle ha fyllt 60 år den 17 maj 1945. För att transportera en person räcker ett litet rymdskepp, alltså en liten Haunebu, cirka 25
meter i diameter. Det är känt att Berlin var omgivet av röda armén, men Haunebu kunde parkera osynligt längre bort, utanför
Berlin. Enligt min egen uppfattning hade Gustav ett antal utvalda hemliga hybrider, som han tog med sig, möjligen till månen,
i Haunebu IV från berget i Ostpreussen. Se länken Månens besökare, final, sidan 80.
Nu återstår frågan varför han valde att förklaras död den 30 april 1945. Vi vet att nazismen även kallades för den nya
kristendomen med Gustav i centrum, i största hemlighet (hitlerhälsningen går tillbaka till bl.a. hälsningen av Akhenaton och
Izates II/Jesus, enligt Jakob, Jesus äldsta broder på väg till berget Tabor).

Enligt numerologi ger april 30 – 3 + 0= 3, alltså talet 3. Talet
tre sammanfaller med bl.a. trefaldigheten, som består av tre
olika frälsare: Lammet, Falken som liknar en flygande örn
och Tjuren i form av en duva.
Denna trefaldighet är symbolisk, nu i ändens tid ska två petas
bort och endast en frälsare blir kvar. Lejonet är redan borta,
det var aldrig med i konciliet som avser trefaldigheten.
Gustav Hitler visste att Lammet också ska petas bort och
därför valde han 30-3+0=3 som ska upphäva denna trefaldighet.
Den som snart ska födas den 30 april i ett kungarike som G.
Hitler befriade under andra världskriget, ska se till att denna
trefaldighet faller sönder. Den som föddes året därpå, 1946
den 30 april i Stockholm, är kungen Carl VI Gustaf.
Trefaldighet enligt konciliet i Nicaea år 323
under Konstantin den stores ledning.
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I översteprästen Kajafas testamente finner vi tre
solar. En sol är en symbol för Lejonet i detta
sammanhang. De två första solarna är symboler
för Lejonet och Lammet. Detta utspelades i
Stora rådet, då fanns bara gnosticismen,
kunskap och vetenskap. Sol 1, symbol för solen,
sol 2, symbol för svart sol, neutronstjärnan.

3
Här kan man se tre olika Frälsare, Lammet 1,
Falken 2 och Tjuren i form av en duva 3. Vi kan
se att Lejonet är borta, och ingen frågar efter
honom.

2
1
3

Under de två solarna hänger
ytterligare en sol som väntar på sin
tid, en symbol för vår sol. Den är
Tjuren, i Uppenbarelseboken kallas
han för Vilddjur. Under den tiden
skrevs evangelierna som sedan
skrivits om under påve Damasus I:s
pontifikat 366-384, efter Konstantin den stores död.

Raoul Wallenberg, symbol för Lejonet
strider mot Ormen/Lammet.
Symboliskt

1948 dödförklarade Västtyskland officiellt Hitler. Våren 1948 reinkarnerades, återföddes Gustav i min släkt och blev dotterson
till min farfars bror Simon. Den här var vad Simon fruktade hela tiden, det här var orsaken till att påven Pius XII gav tillstånd
till äktenskap mellan min pappas kusiner utan Simons tillstånd. Det här var orsaken att Simon dödades 1945 vid krigets slut.
Mina föräldrar gifte sig den 3 oktober 1948 i Vågens tecken, ett tecken som också symboliserar domstolar. Se länken
Översteprästen Kajafas testamente, sidan 66. 1954 dödförklarades Simons dotterson och 1956 lämnade min far Ungern under
revolten och hamnade i uppsamlingslägret i Linz i Österrike. Se länken Självbiografi, sidan 5 och Evolution, sidan 115. På
julaftonen 1958 föddes Tibor E. Hans biologiska föräldrar var judinnan Maria E och hennes svåger, men han förblev min
pappas fosterson. 1971 mördades han i Stockholm, och ersattes med Krister R, (Simons dotterson) dvs. han tog över Tibor E:s
identitet. 1975 började rättegångarna som avsåg underhållbidrag till Krister R, se länken Den fjärde pyramiden som försvann,
sidorna 52-62 och Evolution, sidorna 102-109.

Bubblan sprack en lördag i juli månad, 1977
Varken biologisk
eller juridisk
koppling till min far
T.K.

Emil –1976

Gångväg

Tora -1976

Benny

Tibor K

Maria E

Tibor E

Krister R

Helen K

Simon K

Väg 1

Julius

14

12

10

8

6

2

4
Bil

Vändzon

Väg 2
Bil

13
11
Gångväg

11
11

9

7

5
T.K

3

1

Bil

.
Väg 3

En enkel skiss från platsen där min far och syster bodde mellan 1973-1991. Det var då ett nytt villaområde.
I mitten på skissen ser man väg 2. På den ena sidan finns sju hus numrerade från 2 till 14, på den motsatta sidan numrerade från
1-13. I hus 6 bodde då en jude vid namn Julius, en frisk pensionär, och mitt emot honom bodde min pappa och min syster i hus
5. Som grannar hade min far och Julius bra kontakt med varandra, de träffades varje dag. Julius hade några syskon, den yngste
brodern Benny, bodde på väg 1. Han var egenföretagare och konstnär. Julius hade också en yngre bror, Emil, pensionär som
arbetade på finansdepartementet på 50-talet. Det yngsta syskonet var en syster vid namn Tora, hon arbetade som ekonomichef i
Stockholm. Julius hade en bio i Stockholm på 50-60 talet, han hade mycket bra kontakt med mediabranschen. Jag kände också
alla personligen. Gemensamt gällde för alla dessa syskon att de var trevliga, sympatiska, vänliga, intellektuella, hjälpsamma och
friska, de levde på koshermat. Varje helgdag (lördag/söndag) fick Julius besök antingen av brorsan Emil, eller av systern Tora,
på det viset fick även min far besök av dem, de var stamgäster. Själv tillbringade jag helgerna hos min pappa på den tiden och
från 1983 bodde jag där. (Teckningarna ovan av Julius och Emil tecknade min far 1976 medan min syster ligger bakom
teckningen av Tora, 1976)
Hur som helst var Julius en begåvad, frisk och god granne. Aldrig var han sjuk under den aktuella tiden. Våren 1977
promenerade han på hustaket, kontrollerade plattorna däruppe. Jag kommer inte riktig ihåg om det var i april eller maj månad,
mitt i veckan. Framåt kvällen ringde min far och talade om för mig att Julius var död, dog på pendeltåget av hjärtinfarkt. Det var
ofattbart. Jag sa åt min far att Julius aldrig hade problem med hjärtat, han rökte inte, drack inte heller alkohol, men motionerade
jämt. Vi visste inte vad som hade inträffat på pendeltåget, men det hela lät mycket konstigt. Julius yngste bror Benny fick
dödsbudet. Han blev mycket förvånad, liksom andra syskon, över Julius hastiga bortgång.
Sommaren 1977, närmare bestämt i juli månad, en lördagseftermiddag, dök plötsligt Maria och Krister R upp på väg 2. Båda två
åkte i en veteranbil tillhörande prins Bertil. Krister körde, han verkade vara 5-8 år äldre än Tibor E. Han körde långsamt förbi
pappas hus och tittade hela tiden på Julius hus, som då var tomt men inte ute till försäljning, så vitt jag vet. Båda två hade
solglasögon på sig, Maria hade en huvudduk på sitt huvud. Krister hade en blå skjorta. Huset var intressant, eftersom de bara
tittade på det.

När pappa fick syn på dem, sade han direkt att den som körde bilen och satt bredvid Maria liknade min kusin, Ilona, i Ungern.
Nu förstod jag vad som hade hänt: lille Tibor blev mördad och ersattes av denne Krister, son till mina kusiner och som tog över
lille Tibors identitet. Det var i Kristers blod man hittade de i europeisk/kaukasisk befolkning sällsynta anlagen EAP-C och
ADA2. De anlagen finns i vår släkt, nämnde pappa. Det verkar vara så att denna är en flicka, enligt socialinspektörens brev.
Krister är varken man eller kvinna, han är hybrid. ”Nu förstår jag allt”, sa pappa. Vi förstod varför Maria inte fick yttra sig i
ärendet.
Strax efter uppenbarelsen frågade vi oss följande: Vem arrangerade Kristers inresa till Sverige? Var bodde Krister medan Tibor
E levde? Vem betalade Krister R:s uppehåll i Sverige? Vem skickade dem till väg 2? Hur som helst: Krister R:s uppdykande
på väg 2 mellan pappas och Julius hus avslöjade allt. – Jag träffade Benny och frågade efter huset, fick svar av honom att
bouppteckningen pågick, huset var inte ute till försäljning. Jag träffade Tora också, hon sa nästan samma sak. De var
fortfarande förvånade över att Julius inte fanns längre. Vi trodde inte att det var en naturlig död.
Hemma hos oss mådde vi alla mycket illa efter den här uppenbarelsen. Pappa skrev några anmälningar, bl.a. till domstolen,
polisen, i samband med mordet på Tibor E. Men det hjälpte inte, fortfarande körde myndigheterna över honom, men Krister
och Maria blev däremot stoppade.
Låt mig analysera vad som skulle ha hänt om Krister och Maria flyttat in i Julius hus som blivande grannar med min pappa och
min syster. Utgångspunkten var att Krister R liknade pappa och oss och därför skulle man ha övertygat min pappa om att han
var Kristers biologiske fader. Pappa erkände honom aldrig som sin son, utan han skulle ha berättat verkligheten för honom,
ursprunget som berör honom och Tibor E. Utgår vi från att Krister är en reinkarnation bl.a. av Gustav Hitler, István, drottning
Kristina och Izates II/Jesus, då skulle resultatet ha blivit en blodbad av vrede. Han skulle ha börjat med Maria och alla som var
inblandade i ärendet, till och med kungahuset skulle ha drabbats. På grund av en kombination av pappas anmälan och Julius
bortgång blev det ingenting av planerna i samband med inflyttningen i huset.
Året därpå, den 19 september 1978, anföll fyra beväpnade män pappas hus och ville föra bort honom i fångenskap. I samband
med angreppet brann huset upp, men alla viktiga handlingar klarade sig från elden. Observera att en del av dessa skadade
dokument finns i länkarna. Se vidare Väduren, Bocken och ändens tid, sidorna 1-6. I dag, 2018, kallar man detta för
Terrorism. Vid slutet av året ägde ett personligt telefonsamtal med Krister R rum. Han berättade att han inte kände min far,
inte heller oss andra, han hade ingen aning om faderskap, underhållbidrag, blodundersökning, han visste över huvud taget
ingenting om pappas faderskap till Tibor E. – Skulle Krister R och Maria R ha flyttat in i Julius hus, då skulle ett blodbad
inträffat. Allt brott begicks i hans namn och förde bort honom från verkligheten. Se även Fursten av Ponte Corvo eller,
sidorna 50-69.
Från och med 1981 började man föra in Tjurguden, bl.a. den forna Baal, Zeus/Jupiter in i pappas faderskapsärende med
namnändring från Krister R till Christer Philip R. Se länken Evolution, sidorna 107-108 och sidorna 102-109
Låt mig ännu en gång besöka Olympia och se mig omkring där i samband med tjurguden Zeus.

Zeusstoden och det stora Zeustemplet i Olympia
Omkr 430 f.v.t, av Fidias

Zeus sitter på sin tron. I sin vänstra hand håller han en spira krönt av en örn, och
på hans uppåtvända högra handflata står en bild av Nike, segerns gudinna. De
synliga delarna av kroppen var av elfenben, manteln av guld, dekorerad med
bilder av djur och liljor.

Zeus sitter på sin tron. I sin vänstra hand håller han en spira krönt av en örn, och
på hans uppåtvända högra handflata står en bild av Nike, segerns gudinna. De
synliga delarna av kroppen var av elfenben, manteln av guld, dekorerad med
bilder av djur och liljor.

Zeus sitter på sin tron och gudens huvud når nästan upp i taket. I
sin högra hand håller han en båge i form av blixt och i vänstra
handen håller han jordklotet och under den finns en svart örn. Här
saknas segerns gudinna Nike.
Zeusstoden var hela tiden under reparation, men vi vet inte mycket om Zeusstodens senare öden. En del reparationer utfördes
på den under andra århundradet f.v.t. och det finns en historia om att den omkring år 395 e.v.t. skulle ha förts till
Konstantinopel, (Tjurguden Konstantin den stores stad) och där förstörts av eld mindre än hundra år senare. Enligt andra
källor föll den offer för plundrare i Olympia. Själva templet förstördes av jordbävningar åren 523 och 551. Inte långt efteråt
blev platsen utsatt för översvämningar och täcktes av ett tjockt slamlager.
1875 var tyska arkeologer aktiva där. De har varit verksamma där nästan oavlåtligt sedan 1875 och har lokaliserat och delvis
rekonstruerat templet och den skulpturala utsmyckningen. Men av Zeusstoden har man inte funnit några spår. Det kan stödja
den historien att Zeusstoden fördes till Konstantinopel.

Fidias
Fidias eller Pheidias var en grekisk skulptör som levde
från cirka 490 f.v.t.. till cirka 430 f.v.t.. Han brukar ofta
omtalas som en av det antika Greklands största
konstnärer och är känd för att ha skapat Zeusstatyn i
Olympia, utförd i guld och elfenben, s.k. kryselefantin
och ca 12 m hög.
Enligt trovärdiga källor dog Fidias i fängelse i Athen
eller i landsflykt, efter att ha anklagats och fällts i en
politisk process, vilken egentligen riktade sig mot hans
vän Perikles, som var en stor politiker.
Perikles, 495-429 f.v.t, anses ha varit en god politiker
och var vän med bland andra Sokrates, Sofokles,
Herodotos, Fidias, och Protagoras.

Perikles Fidias

Athenastatyn

Fidias Perikles

Omkr 430 f.v.t. av Fidias

Statyn av Athena. Vi ser gudinnan Athena i full stridsutrustning. Även kallad Pallas Athena, var hon vishetens/visdomens och
krigets gudinna. I sin högra hand håller hon spjutet, framför det finns en slingrande orm. Ormen är Athenas djuriska symbol. Vi
kan se en sol mitt på bröstet, är denna sol symbol för Aton? – Porträtt av Athena i mitten ovan. Även där syns solen Aton, och
ormar i form av hår. – I den grekiska mytologin var Athena tjurguden Zeus dotter. Det är värt att titta lite närmare på förhållandet
mellan Zeus och Athena.

Metis, intelligent, uggla

Zeus, Tjurgud

Metis, intelligent uggla
Athena, ormgudinna, även hon hade inslag av ugglan. Hon kopierade sin mor

Enligt den grekiska mytologin var Metis dotter till Okeanos och Tethys. Metis var den visaste av alla levande varelser. Hon
förutspådde att hon först skulle föda en dotter som var lika stark och mäktig som hennes far och sedan en son som var ännu
mäktigare. Därmed fick Zeus en riktig konkurrent till världsmakten, till den högsta Gudstronen. I början trodde han att den
blivande dottern skulle säkra hans världsmakt. Metis beskrivs i mytologin vara lik en uggla. Hur som helst födde hon ett
hybridbarn och uppfostrade det till både man och kvinna. (Alla statyer, och material som bevarats av henne vitnar om det, alltså
ett hybridutseende).
Av den mytologiska och symboliska berättelsen om Athenas födelse får jag fram följande budskap från den tiden.:
Zeus djuriska ursprung var en tjur, hos honom saknades ugglans karaktär. Zeus djursymbol var en örn. Mytologin beskriver att
Athena hade inslag av ugglan, och liknade sin biologiska moder Metis, men inte Zeus. Vad jag kan förstå, var Zeus inte far till
Athena. Athenas biologiske far befann sig bland Metis män i hennes hemtrakt, en av dem var alltså far till Athena. Zeus ville till
varje pris gifta sig med Metis tack vare hennes intellektuella kunskap. Med andra ord: kunskapsmässigt var hon på en högre nivå
än Zeus. Även Zeus var omgiven av lärda män, och förmodligen fick de också höra berättelsen om Metis blivande barn. – De
visste att Egypten hade tre höga gudar, Ormen, Falken Horus och dödstjuren Osiris. Ormen och Falken deltog i frågan om det
blivande barnet. Vad jag förstår födde Metis sitt barn i sin hemtrakt och fann att barnet inte hade ett riktigt kvinnligt eller
manligt kön, barnet var en särskild, hybrid och gud/gudinna och fick namnet Athena.
Efter en viss tid, av någon anledning (kanske barnets kön), lämnade hon sin hemtrakt och sökte upp Zeus. Zeus trodde att
kvinnan var havande och slog på hennes mage med en hammare för att döda fostret, varefter hon dog. Zeus trodde att någon av
de tidigare konkurrentgudarna skulle reinkarneras och hans makt skulle utsättas för fara. Zeus visste inte att barnet föddes och
levde i hemlighet.
En dag när Athena var vuxen dök hon upp på berget Olympia mitt framför Zeus, beväpnad i stridsutrustning. När Zeus fick syn
på henne blev han omedelbart både förvånad och chockerad eftersom Athena liknade sin mor Metis. Då kom Zeus ihåg vad han
fått höra om det blivande barnet, dottern, det fanns fortfarande i hans huvud. Zeus fick en fruktansvärd huvudvärk och mådde
mycket illa. Då förstod han att han dödat Metis utan orsak, och fick se hennes dotter stå framför honom. Alla gudar och gudinnor
fick se henne, och en jordbävning tycks ha ägt rum. Athena stod där som en segrare. Från och med det ögonblicket tog Zeus
henne i försvar, hon skulle stärka hans maktställning på jorden och Gudstronen i Olympia som segrare.

Mynt från Athenas tid, Athena och ugglan
Vishetens och krigets gudinna.
Valspråk: ”Vishet är framgång”.

Den danske vetenskapsmannen Sophus
Schacks livsverk, ugglan i en människa. Se
vidare länken Evolution, sidan 7.

Den danske vetenskapsmannen skildrar ugglans natur planterad i en människokropp och skulptören Fidias staty av
Athena. Vi kan se att det finns en viss likhet mellan statyn och teckningen.
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2

Statyn illustrerar ormgudinnan Athena. På bild 1
håller hon i sin högra hand segergudinnan Nike och i
vänster hand sitt spjut. På bild 2 håller hon också i sin
högra hand gudinnan Nike och i sin vänstra hand
skölden i form av en cirkel. Det fanns röster som
menade att segergudinnan Nike och Athena var en
och samma person, en och samma gudinna och därför
kallades hon även för Athena Nike. Själv stöder jag
detta påstående. På detta sätt förstår vi varför Zeus
ville ha henne som segergudinnan Nike.

Ormgudinnan/jungfrun Athena

Ormgudinnan/jungfrun Athena

Fidias
Fidias eller Pheidias var en grekisk skulptör som
levde från cirka 490 f.v.t.. till cirka 430 f.v.t.. Han
brukar ofta omtalas som en av det antika
Greklands största konstnärer och är känd för att ha
skapat Athenastatyn i Athen, utförd i guld och
elfenben, s.k. kryselefantin och cirka 12 m hög.

Perikles Fidias

Enligt trovärdiga källor dog Fidias i fängelse i
Athen eller i landsflykt, efter att ha anklagats och
fällts i en politisk process, vilken egentligen
riktade sig mot hans vän Perikles, som var en stor
politiker. Perikles, 495-429 f.v.t, anses ha varit en
god politiker och var vän med bland andra
Sokrates, Sofokles, Herodotos, Fidias, och
Protagoras.

Fidias

Perikles

Nikestatyn
Perikles Fidias

Nike, 'seger', är i grekisk mytologi segergudinnan
(i romersk mytologi kallad Victoria). Nikesegern
var inte bara den blodiga segern i kriget, utan även
den fredliga segern i de hos grekerna så ymnigt
förekommande festliga tävlingsspelen och
överhuvud varje med ansträngning tillkämpad
framgång.

Fidias

Perikles

Enligt Hesiodos var hon dotter till flodgudinnan
Styx och krigaren Pallas. Hon sammankopplades
ofta med de segrande gudarna Zeus och Athena,
vilkas kultbilder ofta ses med en vingad Nikestaty.

Nike, jungfrun

Så småningom kom hon på sina håll att
sammansmälta med Athena till Athena Nike, till
vilken Athena Niketemplet i Aten var tillägnat.
Här var kultbilden av Athena till skillnad mot det
vanliga obevingad, undantaget Nikefiguerna på
den till templet hörande marmorbalustraden, där
bland annat den kända Nike ingår. Hennes attribut
är oliv- och segerkrans.

Victoria, jungfrun

Att sammankoppla Nike och Athena var någons vilja och budskap. Slutligen kom det fram att de två var en och samma
gudinna. Om de verkligen var samma ormgudinna som budskapet talade om, bör det finnas ledtrådar. Bild 1-3 nedan bekräftar
budskapet ganska tydligt.

1

Myntet på bild 1 illustrerar segergudinnan Nike som i sin högra hand håller segerkransen. Om vi tittar närmare på hennes huvud, ser vi en
slingrande orm slingra sig fram ur hennes huvud. Hon är också bevingad. Jag påstår att denna kvinnofigur är listig som en orm, hon vill störta
någon från makten och hon har en dubbel roll, dels som en segergudinna via vishet och dels som en krigsgudinna via krig, alltså Athena Nike.
Vingen på ryggen är symbolisk, hon kallas även för ängel/utomjording och kopplas till rymden som ett transportmedel, alltså till rymdskepp.
Detta mynt alltså kan bekräfta att Athena och Nike var en och samma ormgudinna.
Bland Athenas symboler
hittar vi ett kors, symbol
för kristendomen och de
korslagda nycklarna som
blev Vatikanens vapen. Se
vidare länken Väduren,
Bocken och ändens tid,
sidorna 6-13.

De två korslagda
nycklarna är nu påvestolens vapen. Detta ger
oss ytterligare bevis att
den ursprunglige Jesus
var Izates II och hans
äldre broder Simon Peter
grundade församlingen,
kyrkan i Rom, som
senare införde nycklarna
som kyrkans vapen.

2
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Bild 2 illustrerar ett träd omgivet av en krans i form av en orm, som slingrar sig på trädet. På trädets topp syns en kvinnofigur,
ormgudinnan Athena och bakom henne syns ett spjut. Till höger om trädet står gudinnan Nike, och till vänster om trädet
inspekterar en krigare situationen. Frågan är vems familjeträd som står i händelsernas centrum i detta sammanhang?

3

Bild 3 illustrerar ett familjeträd. Till höger om trädet syns
Zeus, Jupiter, och till vänster syns gudinnan Athena,
Minerva. Vi kan se att ett spjut delar familjeträdet mitt itu,
spjutet kommer från Athena. Frågan är densamma här, vems
familjeträd vill Zeus och Athena lägga beslag på? Bilden
föreställer en häftig diskussion mellan Zeus och Athena som
står på var sin sida om familjeträdet. Vi vet att den kosmiske
Adams, Människans, familjeträd alltid står i händelsernas
centrum.
Ledtrådar som bilderna 1-3 visar kan ytterligare understryka
att Athena och Nike var en och samma ormgudinna.

Ormgudinnan Athena
Nike
Även denna teckning av Athena intygar att
hon var den legendariska och listigaste
Ormen.

Segerkrans

Vem ska få segerkransen i ändens tid?
Tjurguden Zeus tronar i Olympia

Ormgudinnan Athena tronar i Aten i det fördolda

Det finns ingen säker uppgift om Zeus och Athenas slut, ingen vet hur slutet kom för dem på den tiden. Vi vet att Olympia låg på
ett berg, som Parthenon och Akropolis. Athena uppehöll sig i bägge städerna. Ett mindre rymdskepp landade på berget, antingen
Olympia eller Akropolis och där gick Athena ombord hon gjorde också en så kallad ”himmelsfärd”, idag kallas den för rymdfärd.
Observera att detta är min egen uppfattning, eftersom Nike hade en vinge på ryggen, och vingen är en symbol för flyg. Athena
Nike var en bestämd och hård jungfru/hybrid, hon ändrade sig inte; hon tålde inte lögnen, hon var inte för fester och levde enkelt i
tysthet. Zeus däremot älskade att festa, dricka mycket vin; tyckte om rikedomar, lyx och fritt liv. Han ville härska och bestämma
själv. Hur han dog känner historien inte till, förmodligen dog han i Olympia. Vi vet att Zeus var en reinkarnation av bland annat
den forna Baal, Herren, och Athena Nike var en reinkarnation av bland annat Israels Gud. De var rivaler.
Nästa gång de möttes var vid staden Roms grundande, Romulus och Remus. Athena hade då rollen som Romulus och var Roms
förste kung vid namn Quirinus, medan Zeus återkom som Roms siste kung Lucius Tarquinius Superbus.
På den tiden, vid Romulus födelse, hände en mycket märkvärdig sak, ormens/Romulus mor blev inte Ugglan Metis, utan han fick
en ny moder, Rhea Silvia, en varghona, som senare blev staden Roms stadsvapen.

Zeus

Alexander III

Mynt som skildrar Zeus. Myntets baksida föreställer den sittande Zeus på sin tron. Han håller i sin högra hand segergudinnan
Nike. Nästa mynt illustrerar Alexander den store och på baksidan av myntet syns Zeus som sitter på sin tron, men nu håller han
örnen i sin högra hand. Alexander III var en reinkarnation bl.a. av Zeus. Kände man till Alexander III, så kände man till
Tjurguden Zeus och hans sätt att leva. Se vidare länken Babylons hängande trädgårdar; Översteprästen Kajafas testamente,
sidan 16-18, och 34-50, Solen i underläge, sidorna 102-115 och Norrskenets konung och dennes hemlighet, sidorna 61-65.

Zeus

Alexander III

Zeus återföddes senare i Alexander III, den store.

Symbol för bl.a.
Zeus festande
och
alkoholdrickande
Bakom Zeus hänger solen, i sin högra
hand håller han pilarna och i sin vänstra
har han storken som symboliserar
återfödelsen/födelsen.

Zeus lyfter solen i höjden, solen är symbol
bl.a. för lejonet, också han kallar sig för lejon.

Zeus som Vädur, Väduren är den
kosmiske Adams, Människans
födelsetecken i detta
sammanhang.

Bilden föreställer hur Zeus här
vill köra över Ormens här i
ändens tid.

Zeus som segrare i ändens tid,
Uppenbarelseboken. Han sitter i en
segerkrans och i sin högra hand håller han
segergudinnan Nike.
Intressant är att segerkransen inte är sluten
utan bruten, han tog ut segern i förväg. Den
femuddiga stjärnan är symbol också för
planeten Venus, som också kallas för
morgon - och aftonstjärnan.

Även Zeus kallar sig för Omega. Den svarta,
mörka örnen färgas med blod och blir röd;
och han återkommer i ändens tid som ett
mörkt, dolt lejon.

Julius II, (1503–1513), Giuliano Della
Rovere
218, 62. The fruit of Jupiter will help

Nu, i ändens tid, hjälper Jupiters frukt
till.

Tjurguden Zeus/Jupiter i ändens
tid som Jesus Beelsebub.
Statyn föreställer den sittande Tjurguden Zeus. Till höger om Zeus står en tjur och till vänster om honom ett lamm. I ändens tid
återkommer Zeus också som ett lejon och som ett lamm. I Uppenbarelseboken står tydligt att vilddjuret/tjuren kopierar Lammet.
Även i mitt fars faderskapsärende står han där som ett Lejon (Tibor E) och som ett Lamm, (Krister R). Se länken Evolution,
sidorna 102-109, och Turinsvepningen.
Även enligt evangelierna kommer Tjuren Jesus Beelsebub att lämna kristendomen nu i ändens tid. Också han återgår till
hedendomen, men i den kommer han att placera sig själv i mitten, precis som bl.a. Zeus/Jupiter och Konstantin den store gjorde i
den förflutna, där döden kommer att bli den nya Guden. Även han har anslutit sig till min pappas faderskapsärende vid namn
Christer Philip R. Namnet Philip förekommer också i Holstein-Gottorps kungahus Se länken Norrskenets konung och dennes
hemlighet, sidan 32.

Svart, mörk örn och vit örn. Svart färg är symbol bl.a. för verksamhet i mörkret, i det fördolda, medan vit färg är symbol bl.a.
för mänsklighet, renhet. Vit färg förekommer även i Uppenbarelseboken. Zeus hade både svart och vit färg på sin symboliska
örn, mest svart. Vitt liknar silver färg, som också är en kvinnlig symbol.
Också Lammet kommer att gå över till hedendomen, men ungrarnas hedendom, där Människan, naturen, livet och kunskap
dominerar vilket passar bättre också för Lammet/Ormen.

Uppenbarelseboken 5:5-6

De sex första inseglen brytas. ”Men en av de äldste sade till mig: ”Gråt icke. Se, lejonet av Juda stam, telningen från Davids rot,
har vunnit seger, så att han kan öppna bokrullen och bryta dess sju insegel. Då fick jag se, att mellan tronen och de fyra
väsendena och de äldste stod ett lamm, som såg ut, såsom hade det varit slaktat. Det hade sju horn och sju ögon, vilka är utsända
över hela jorden.”
Detta korta, viktiga budskap bekräftar dels att Lammet är en förlorare, dels att Lejonet Tibor E mördades och ersattes med
Lammet Krister R, dels att han aldrig varit slaktad eller korsfäst. Med andra ord; som skulle ha varit korsfäst. I
Uppenbarelseboken är Lammet segrare över Babylon.

Se vidare länken Väduren,
Bocken och ändens tid,
sidorna 11-12

Nicolaus V, (1447–1455), Tommaso Parentucelli
210, 54. De modicitate Lunae/From the meanness of Luna, Lammets/Ormens påve
Påven Nicolaus V:s benämning är Ödmjukhet av månen. Nicolaus V var påvestolens störste och mänskligaste påve. Vad
betyder detta budskap, ödmjukhet, undergivenhet av månen?
Nicolaus V återföddes, reinkarnerades i Ungern och blev präst i församlingen St. Antonius av Padua, Baja. Han kände väl min
familj och släkt. Sedan 1958 var jag korgosse i församlingen och kände honom personligen. Vid vårt sista möte berättade han för
mig vad jag skulle göra i framtiden. Så småningom blev det verklighet, vilket jag kan konstatera efter 50 år.
Lammet stoppades in i min pappas faderskapsärende under 70-talet, då öppnades porten till Helvetet för min gode fader och hans
familj, hans och familjens liv förstördes totalt. Mord, urkundsförfalskningar, bedrägeri osv. gjordes i Lammets namn, men han
hade ingen kännedom om detta. Det bekräftade han via ett telefonsamtal i slutet av 1978. Vad jag förstår gäller ödmjukhet i
första hand för min fader och hans familj. Se länken Evolution, sidan 127. – Jag hoppas att han släpper sin vrede mot judarna
också, för i pappas faderskapsärende hade bl.a. kungahuset, Svenska kyrkan och påvestolen ansvaret, inte judarna.

XXXI Olympiska spel i Rio de Janeiro 2016

Kardinal Orani João Tempesta, ärkebiskop av Rio de Janeiro

Medaljer med en kombination av Jesus, Lamm och av Tjur med segergudinnan Nike.

Detta test är ett tillägg som styrker bröderna Hitlers existens
Observera att detta är en hänvisning till det dokument som enbart avser A Hitler och E Braun.
Temat Lammets testamente skrev jag färdigt nu i september/oktober månad 2016. I början av november visades i svensk
television tre delar av en DNA-jakt, som berörde olika kända personer, bl. a. Adolf Hitler och Eva Braun av forskaren Mark
Evans. Jag fastnade direkt för inslaget som berörde Adolf Hitler och Eva Braun. Jag vet att Adolf Hitler mördades omkring
1936 och inte levde med Eva Braun i slutet av kriget. Jag undrade hur ett DNA-test skulle kunna kartlägga Adolf Hitlers
DNA, vem han var och varför han var så grym. Programmet som avsåg att söka sanningen, verkligheten, är enligt min
mening kanske ett av de bästa dokumentärprogram som jag sett hittills. Det är mycket kontroversiellt, bl.a. vad gäller Hitler.
Låt mig nu följa föremålens väg från graven, som låg i en liten krater utanför bunkerns ingång. Föremålen var brända, ett
revben från Hitler, en halskota från E Braun, och ett kranium. 1945 saknades dock en bit av kraniet, men återfanns med
tydligt kulhål i kratern utanför bunkern av ryssarna 1946. – Kraniet var alltså kvinnligt. Dessa kvarlevor fördes sedan till
Moskva och sattes in i KGB:s arkiv 1945. Se sidan 15 ovan.

Vasillj Mitrochin

Vasillj Mitrochin

The Times. 29 januari 2004: ”Avhoppare som öppnade KGB-arkiv dör 81 år gammal. Han hette Vasillj Mitrochin. Han
gjorde en researchresa till Sachalin i ryska Fjärran Östern”.

Harold Shigley, handlare, dog 1987
Täcknamn

Arnie Raphel, avled 1988
Diplomat, USA:s ambassadör

Vasillj Mitrochin
KGB-officer

Vem var handlaren? Man har kommit fram att Harold Shigley inte finns. Att Harold Shigley inte finns innebär inte att benen är
falska, menade man, handlaren kan ha använt ett täcknamn, han handlade med nazistreliker. Men två andra namn och
telefonnummer följde med benen som programledaren och forskaren Mark Evans köpte i samband med ett ovanligt uppdrag.
Diplomaten Arnie Raphel skall ha arrangerat mötet mellan Shigley och KGB- officeren. Men han avled 1988.

Pakistans president Zia ul - Haq dödades när hans flygplan exploderade. Även USA:s ambassadör Arnold Raphel och general
Herbert Wassom omkom. Det finns även ett ryskt namn, Mitrochin. ME. grävde runt lite och hittade den här artikeln i The
Times från torsdagen den 29 januari 2004. ”Avhoppare som öppnade KGB-arkiv dör 81 år gammal”. Han hette Vasillj
Mitrochin. ”Han gjorde en researchresa till Sachalin i ryska Fjärran Östern”.
Allt börjar falla på plats. Ju mer jag undersöker materialet desto mer börjar jag tänka att det möjligen skulle kunna stämma. Det
verkar vara så att kvarlevorna, revben och halskota hamnade i USA genom dessa män.
Vasillj Mitrochin var en KGB-officer. Harold Raphel var diplomat och ambassadör och vem döljer sig bakom namnet Harold
Shigley? Kanske en mycket välkänd politiker som i det privata, i det fördolda, var handlare i nazistreliker. Den här vägen bör
vara logisk och riktig.

David Irving,
Författare, handlare
Har Hitlers hår

Handskriven redogörelse av Gustav Schumann. Den är daterad 7 juli 1947. (En
kopia av brevet). Han skriver så här: ”Jag bor i Salzburg. Under kriget jag var
frisör och jag kom över håret 11 juli 1944 - - Hitlers hår var svåröverkomligt på
grund av hans paranoia. Han krävde att det avklippta håret förstördes.
- Schumann satte dubbelhäftande tejp på skosulorna och gick över håret.”
Frågan ställdes i samband med originalbrevet till D.I. Har du originalbrevet?
Han svarade nej, men han kunde nog skaffa fram det. Samma fråga ställdes till
Mr. X, eftersom det var han som sålde håret av Hitler till DI och lämnade kopian
av brevet till samma köpare, alltså Mr. X. Var är i så fall Gustav Schumanns
originalbrev? – Då avbröts samtalet.

Mr. X, handlare, innehavare av
Hitlers och Brauns hår, revben
av Hitler och halskota från
Braun. Hade kontakt med
ovanstående män

Hitlers frisör Gustav Schumann ville ha en bit av håret men vågade inte
fråga. Så han satte dubbelhäftande tejp på skosulorna. På detta sätt
sparades Hitlers hår, enligt brevet ovan.
Svart utskott, en följd
av åldrande

Hitlers revben

Brauns halskota

George Milner, forensisk arkeolog/expert

Så här analyserar Milner Hitlers revben:
Ett revben är det. Även här ser vi spår av förbränning. Det
här är själva revbensspetsen. Det har inte brunnit där
broskvävnaden satt. Även det stämmer med en kremering
med mjukvävnad kvar. Benet kommer från en lite äldre
individ. Det syns här på det svarta utskottet, en naturlig
följd av åldrande. Runt 50 år gammal. Det är ett stort
revben, så det kommer från en större individ. Troligast en
man.

Så här analyserar Milner Eva Brauns halskota:
Det här en bit av en halvskota. Den kommer från en liten
person, men definitivt från en vuxen. Kanske en liten man,
men troligare en kvinna. Om man tittar här, där broskskivan
har suttit, ser man att förbränningen har varit ytlig. Kotan kan
komma från en kvinna, den kommer från en människa. Den
kan ha suttit på en kremerad kropp med mjukvävnad kvar.

Experten har analyserat kvarlevorna så gott det går och visade att kvarlevorna kan
komma från Berlin, från trägården utanför bunkern.

Hår från DI

Revben
Gustav Hitler, sista dagen
Verkade i Adolfs namn

Hår från Mr. X

Enligt brevet ovan av Gustav Schumann
klipptes håret den 11 juli 1944.

Otto Hitler, sista dagen
Verkade i Adolfs namn
Hitlers revben, den 30 april 1945.

Alltså köpte Mr. X revbenen och halskotan av en amerikan, Harold Shigley, som 1986 reste till ön Sachalin i hemlighet för att
köpa benen av en pensionerad KGB-officer som var där och fiskade. Shigley dog 1987.
Mark Evans sökte efter frisören Gustav Schumann som arbetade på den tiden. Han fick en lista med flera olika Gustav
Schumann, det fanns flera stycken samtida som matchade profilen, men ingen på listan var frisör. Men en Gustav Schumann
var vakt i ett fångläger, han var medlem i nazistpartiet, närmare Hitler. Det finns en möjlighet att han kan ha klippt hår som ett
extraknäck. Den här uppfattningen delar jag med honom. – Denne Gustav Schumann skriver i sitt brev att han under kriget var
frisör, utan att nämna arbetsplatsen. Efter kriget arbetade han inte som frisör utan bytte yrke. På listan fanns bl.a. bonde,
värdshusvärd, gruvarbetare, murare, smed, speditör, och en handlare. Om denne Schumann valde ett nytt yrke efter 1945 så
blev det handel, enligt min egen uppfattning. För att komma åt Hitlers hår måste man vara nära honom, Han var medlem av
nazistpartiet, fångvaktare, vem vet vad han gjorde mer? Men han hade möjlighet att skaffa sig massor av föremål, som
nazistreliker och sälja dem vidare. Handlarna DI och Mr. X känner till originalbrevet från Schumann, säkert via en handlare.
Mr. X köpte brevet och håret direkt av Gustav Schumann.

Halskota
Hår från
Mr. X

Eva Braun, fru Hitler
Gustav Hitlers fru

Eva Brauns hårborste
som bar hennes
monogram

?

Det verkar helt säkert att Eva Brauns hårborste med hennes hårstrån är original. Hårborsten kommer från alpresidenset
Berghof, där G Hitler hade sitt privata residens, där bodde också Eva Braun. Hårborsten är från Eva Brauns privatrum och
hennes monogram E.B. står på den. 1945 kom Paul Baer, en amerikansk armékapten till Berghof, i jakt på krigsbyte. I Eva
Brauns lägenhet hittade han bland annat en hårborste. Baers son sålde borsten till en relikhandlare, som sen sålde håret till
John Reznikoff, också relikhandlare.. Hans mor flydde från Tyskland 1938 och mormoderns man från Auschwitz. John
påpekar att det är oftast judar som samlar på föremål med koppling till förintelsen. ”För oss är det viktigt att minnet bevaras”,
menar han. Ända sen dess har vi sagt: ”Aldrig mer”.
Alan Baer, son till Paul Baer, berättade att hans pappa Paul var tyskfödd jude och kom till USA 1929. Han tjänstgjorde i
kontraspionaget CIC, en föregångare till CIA och fick tillträde till sådana här platser. Fotona visar att han var vid
alpresidenset Berghof på Hitlers terrass i augusti 1945. Det finns en mycket tydlig redogörelse i DNA-jakten, del 3.

Mark Evans sökte efter en medlem av Adolf Hitlers släkt på fädernet. Han fann en som var villig att ge honom ett DNA-prov,
men bara om han fick vara anonym. – Om man hittar samma Y-kromosomer hos den anonyma donatorn som i hår- och
benresterna, så kommer från de från Adolf Hitler. På något sätt kommer forskarteamet i Belgien att få fram sanningen om Hitler
och Braun.
Problemet är att bröderna Gustav, Otto och Edmund Hitler dödförklarades, men de återkom som Adolfs dubbelgångare i Adolfs
namn. Förutom bröderna Hitler fanns ytterligare några, (minst tre) dubbelgångare som liknade varandra, och alla dök upp som
Adolf Hitler. Gustav och Otto Hitler förekommer i DNA-test, men inte Adolf som mördades omkring 1936. Något DNA-resultat
rörande Adolf Hitler kommer inte att finnas oavsett en anonym donator.

Mark Evans letade efter ett laboratorium som skulle analysera Hitlers kvarlevor.65 laboratorier i 26 länder sa nej till att
sekvensbestämma Hitlers genom. Hitler är helt enkelt för kontroversiell, men till sist sa ett laboratorium ja. ”Man måste bara
älska Belgien,” menar Evans. Jag håller med honom. Han överlämnade till teamet Adolf Hitlers hår som fastnat på tejp som
hans frisör hade fäst under en sko. De fick också två hårlockar från Hitler och Eva Braun, och de två benbitarna.
Jag var nyfiken på hur laboratoriet i Belgien skulle förklara DNA-testen. I slutet av avsnitt DNA-2 meddelade Mark Evans:
”Jag får veta något omvälvande om Adolf Hitler och Eva Braun”. Konkret kan detta betyda att DNA-testet av G. Hitlers
hårstrån inte stämde överens med DNA-test av O Hitlers revben. De har alltså ingenting med Adolf Hitler att göra. Den här kan
man kalla för ett omvälvande fenomen. Men däremot var jag mycket nyfiken på Eva Braun.

DNA-test, slutresultat
DNA:t-I. Det hårprov som David Irving
påstod kom från Adolf Hitler, tillhörde
troligen en indisk man, inte en man från
Rhenlandet.

Problemet i detta fall är att
Indien aldrig nämndes.
Temat var ju Europa,
Tyskland och arkivet i
Sovjet.

DNA:t-2. Håret som reliksamlaren Mr.
X påstod sig ha fått av Gustav Schumann, kom i själva verket från en
peruk från en människa.

Det är ju självklart att Gustav
Hitlers hårprov inte matchades med
Otto Hitlers revben.
För mig personligen var DNAresultaten väntade i detta fall.
Samma sak gäller Eva Brauns
hårprov som inte matchades med
halskotan. Se nedan.

DNA-3. DNA från revbensbiten som påstods vara
från Adolf Hitlers grav – matchade inte DNAprovet från hans släkting. Vad säger då DNA från
benbitarna om deras ursprung?
Laboratoriet
lyckades utvinna mitokondrier ur båda proven,
Desutom har laboratoriet en partiell autosomal
STR-profil för båda. Båda proverna kom från
människor, men från en man, troligen en indisk
pojke. Men de har ingenting att göra med Adolf
Hitler och Eva Braun.

Enligt George Milner, forensisk
arkeolog/expert, kom proverna
från en vuxen man och en vuxen
kvinna. Enligt DNA-test,
härstammar proven från en indisk
pojke. Det är stor skillnad mellan
vuxna och barn och i detta fall
har Milner rätt. Att proverna inte
tillhörde Adolf Hitler och Eva
Braun är korrekt.

Laboratoriet i Belgien känner inte till bröderna Hitlers ursprung och att alla Hitlerfigurer, de så kallade dubbelgångarna, som
liknade varandra kallades för Adolf Hitler. En sak är klar och tydlig: om man handlar med föremål från Indien, behöver inte
handlare vara nervösa, kontroversiella, hemlighetsfulla som i detta fall som berör Hitler. Enligt Mark Evans leder ledtrådarna
till KGB-arkiv och därifrån ledtrådarna tillbaka till Berlin, till Gustav Hitlers bunker och graven utanför. Men däremot finns
en nyhet: halskotan kommer inte från Eva Braun. Det slog ned som en bomb.

Eva Brauns hår, även
från Mr X.

Eva Braun, fru Hitler, 1912-1945?
Gustav Hitlers fru
Eva Anna Paula Braun

Eva Brauns hårborste
som bar hennes
monogram

Halskota
Geli Raubal, 1908-1931?
Adolf Hitlers halvsyster
Angelika Maria (Geli)

DNA-testen av Eva Brauns hår matchade inte halskotan som påstods komma ifrån E Braun. Skulle det vara riktigt, kan vi fråga
oss vem kvinnan var som satt bredvid Otto Hitler den aktuella dagen, den 30 april 1945. Man har hela tiden påstått att Eva Braun
skulle ha tagit gift. Cyaniden hon svalde fick hennes ansikte att dra ihop sig. Kraniet som hittades utanför bunkern hade ett
tydligt kulhål. En forskare vid University of Connecticut tog sig 2009 för att undersöka kraniet mer ingående och fann till sin
häpnad att det inte var Hitlers utan kom från en kvinna, 20-40 år gammal. Det finns också en bild bevarad av den döde Hitler
som ligger i soffan i bunkern. Mitt på pannan syns tydligt ett kulhål.
Frågan är vem den 40-åriga kvinnan var som sköts ihjäl med ett skott? Det verkar som, enligt vissa ledtrådar, att det inte var Eva
Braun som tog sitt liv. Vem kunde det i så fall ha varit som sköts ihjäl? Det finns bara en kvinna som kan komma i fråga, en ung
kvinna vid namn Geli Raubal, kusin och älskarinna till Adolf Hitler, som påstods ha begått självmord den 18 september 1931, 23
år gammal. Vad jag förstår dödförklarades hon och hamnade i hemlighet i Gustav Hitlers fångenskap, så småningom i
alpresidenset Berghof som fånge. Hon hade allt där förutom frihet och hon fick inte träffa någon, förutom Gustav Hitler, Eva
Braun och Otto Hitler samt några av dubbelgångarna. (Geli Raubal var en mycket frispråkig kvinna, hade en egen uppfattning
nästan om allt och tyckte förmodligen inte om Gustav Hitler). Jag påstår att hon fördes i hemlighet till bunken i Berlin den 29
april 1945. Efter mordet på henne var det ingen som frågade efter henne. Någon gång vid tretiden fördes Geli Raubal in i Gustav
Hitlers rum, där satt redan Otto Hitler. Mycket hemlighetsmakeri omkring henne, bara några få utvalda fick vara med i
arrangemanget. – Geli Raubal var då 37 år gammal.

Enligt uppgift hördes det första skottet kl. 15.30. Personal
som var på plats var bl.a. Traudl Junge, Otto Günsche, Joseph
Goebbels och hans fru, Martin Bormann, samt Linge, också
en trofast Hitlerföljare, alltså den innersta kretsen.
Det var Linge som gick in i Hitlersrummet följd av Bormann
och där fann de två döda kroppar i soffan. – Man har hela
tiden påstått att Hitler sköt sig genom tinningen. – Den döde
som ligger i soffan i bunkern har ett kulhål mitt i pannan,
personen liknar Otto Hitler, se sidan 15 ovan. Bredvid Otto
Hitler satt kvinnan (Geli Raubal) som också sköts i huvudet,
på kraniet som hittades fanns ett kulhål. Frågan är vem som
sköt Otto Hitler och kvinnan bredvid, Geli Raubal? Var det
Gustav Hitler själv eller Linge och Bormann? Den innersta
kretsen visste vilka som mördades och av vem.

En bild av den döde i den blåvita soffan

Führer Gustav Hitler och Eva Braun på den blåvita soffan den 30
april 1945 i Hitlerrummet i bunkern i Berlin. Enligt ryktena sköt
sig Hitler i tinningen och Eva Braun svalde cyaniden.

Dubbelgångaren Otto Hitler och Geli Raubal i samma blåvita soffa,
fotomontage. Båda två blev skjutna i pannan. Budskapet sändes ut
över hela världen: Adolf Hitler och hans fru Eva Braun begick
självmord.

Det finns ytterligare en ledtråd som pekar på att det inte var Eva Braun som mördades. Führer Gustav Hitler gifte sig med henne
en dag tidigare för att undvika att hos skulle skjutas. Hur och när Gustav Hitler och Eva Braun lämnade bunkern finns ingen
offentlig uppgift om. Förmodligen reste de i en vanlig bil till ett ställe utanför Berlin, och därifrån vidare med ett litet flygande
tefat, ett så kallat Die Glocke, Haunebu, till Ostpreussen.
En mycket intressant dialog mellan Gustav Hitler och Joseph Goebbels blev bevarad för eftervärlden. Deras absolut sista samtal
med varandra lät så här: Joseph Goebbels blir plötslig desperat. ”Min Führer, det är fortfarande möjligt att fly. Du kan sköta
kriget från Obersalsberg, Min Führer, jag ber dig tänka om.” ”Du vet mitt beslut. Jag kommer inte att ändra mig. Du och din
familj kan förstås lämna Berlin.” Goebbels ser Hitler i ögonen. ”Vi står med dig och följer ditt exempel, min Führer.” De skakar
hand och Hitler lutar sig mot Linge när han sakta drar sig tillbaka till kontoret. ”Jag går nu,” säger han till adjutanten. Linge har
varit med Hitler i sex år, bara haft tre veckors semester. ”Du vet vad du ska göra. Se till att min kropp bränns och att mina
tillhörigheter förstörs.” ”Ja, min Führer.” Nu ser Hitler utmattad ut, grå. Han höjer högerarmen i en sista hälsning.
(Jesushälsning, påvarna hälsar på samma sätt).
Om vi förstår detta korta sista samtal mellan Joseph Goebbels och Gustav Hitler, vädjar denne Goebbels till Hitler att ompröva
sitt beslut. Vad anade Joseph Goebbels?….. Hitler däremot upprepar sin order till adjutanten Heinz Linge: ”du vet vad du ska
göra.” Det verkar vara så att denne Linge i förväg kände till Hitlers planerig, eftersom han fick uppdraget att bränna kropparna.
Linge, Bormann och Günche hade kännedom om G Hitlers hemliga plan in i det sista.
Av DNA-testen kom det fram att Eva Braun var judinna av ashkenaziska judar på sin mors sida och förfäderna har konverterat
till katolicismen. Den här var en riktig omvärdering av Eva Braun. Denna situation påminner mig om när Izates II/Jesus
konverterade till judendomen och gifte sig med judinnan Symmacho av Characene. Jesus gjorde sin himmelsfärd med ett
rymdskepp från berget Tabor. Dit följde honom hans äldre bror Jakob och fiskaren Petrus. Han hälsade med sin högerarm och
gick ombord på rymdskeppet. Sedan försvann han, och hans fru blev kvar på jorden. Se länken Akhenaton, den allsmäktige,
sidan 22. – Gustav Hitler och Eva Braun reste till Ostpreussen. Tidigare hade G Hitler gett order om att mörda alla de 62
tekniker och vetenskapsmän som var knutna till Haunebu-projektet. Han lämnade jorden i ett Haunebu rymdskepp, och frågan är
om han reste ensam eller om det fanns någon som följde med såsom Eva Braun och några topphemliga ariska hybrider. Det finns
ytterligare en viktig fråga: Varför kallades rymdskeppet för Haunebu, Die Glocke, klockan? Klockan är lika med tiden. Är det ett
tecken på att han kommer tillbaka enligt Uppenbarelseboken, Vit sky = Haunebu i samband med neutronstjärnans återkomst ?

Det absoluta beviset på Hitlers död.
Hitlers sista dagar

fr.o.m 20 april t.o.m. 30 april 1945

1945
Dokumentär från bunkern i
Berlin
Dokumentären spelades in under den aktuella tiden, alltså
mellan 20 april och 30 april i Bunkern i Berlin 1945 med
Gustav Hitlers godkännande och enligt hans vilja. En av
Hitlers närmaste filmade hela förloppet till den sista dagen.

Hitlers sista dag, den 30 april 1945

Hitlers sista dag, den 30 april 1945

Ett
halvår
efter
krigsslutet
inleds
krigsförbrytarrättegångarna l Nürnberg. Nazistledarna åtalas för brott mot mänskligheten, men
inte Hitler. Det ryktas att han fortfarande lever.
Nürnbergsdomaren och kommendören Michael
Musmanno beslutar därför att spåra ögonvittnen
till Hitlers sista dagar. Hans uppdrag är att
bevisa att Hitler är död. Utredningen för honom
genom Tyskland. Han talar med över hundra
personer i fängelser, interneringsläger och i olika
gömställen. 1948 filmar Musmanno sina resultat.
”Jag har filmat ett antal ögonvittnen till Hitlers
försvinnande. Med egna ord kommer de att berätta
vad som hände Tysklands Führer. Vittnena är
överlevande medlemmar från Hitlers civila och
millitära staber i bunkern. De har aldrig
intervjuats på film och får öva på sin engelska
eller tala via tolk”, sade han.
Nürnbergsdomaren och
kommendören
Michael Musmanno
1948

Nürnbergsdomaren och
kommendören
Michael Musmanno
1948

Hitler’s last day by Jonathan Mayo & Emma Craraigie:
Minute by Minute
Den nya boken (2015) Hitler`s Last Day ger en detaljerad
bild av nazidiktaturens fall. Baserat på boken kan man nu
kartlägga Hitlers två sista dygn i livet minut för minut och
framförallt den sista dagen, den 30 april 1945.

Det här är fortsättningen av Hitlers mysterium i bunkern i Berlin. År 2015 kom boken Hitler´s Last Day ut världen över.
Bokens budskap är detaljerade uppgifter för de två sista dagarna, minut för minut. Författarna kom verkligen åt riktiga
uppgifter angående Hitlers och Eva Brauns två sista dagar i livet.
I början av april 2017 visade svensk TV ovan nämnda dokumentär om just Hitlers sista dagar mellan den 20 och 30 april 1945.
Under Nürnbergrättegången påstods att Hitler lever vidare vilket även Stalin ansåg. – Vilken var sanningen, levde Hitler eller
inte? Låt mig analysera den uppkomna situationen från min synvinkel. Jag har ganska starka ledtrådar.

1

Enligt boken Hitlers sista dag, - Mellan klockan 15.30 och 15.40 hörs plötsligt ett pistolskott. Alla tystnar. Sedan ropar Helmut –
Fullträtt! De har väntat länge nog. Linge öppnar dörren och går in i kontoret, Borman är med honom. Herr och fru Hitler sitter
sida vid sida. Det finns två pistoler vid Hitlers fötter, den han avfyrat och en reserv. Hans huvud lutar mot väggen. Ett hål syns i
tinningen, det är mer mitt i pannan. Mattan och den blåvita soffan är fläckade av blod. Evas ben är uppdragna på soffan, skorna
på golvet. Cyaniden hon svalt har fått hennes ansikte att dra ihop sig.
På bilden syns tydligt att Hitlers huvud lutar mot väggen, och även syns två pistoler, den ena finns ungefär vid Hitlers fötter.
Någon fru Hitler, Eva finns inte med på bilden. Det syns ett hål men det är lite längre från tinningen, ungefär mitt i pannan.

2

Enligt dokumentären och intervjun med Artur Axmann: Klockan 15.30 återupptas bombardemanget, personalen i bunkern
väntar på att Führern äntligen ska utföra det han hotat med de senaste åtta dagarna. Efter skottet sprang Goebbels och jag
tillbaka till Hitlers rum och gick in, vi fann Eva Braun i soffan – hennes huvud vilade på Hitlers vänstra axel. Hon bar en svart
chiffongklänning. Hon var död, men visade inga tecken på yttre våld, hon hade dött giftdöden. Hitlers underkäke var en aning
sned. Det var uppenbart att han hade skjutit sig i munnen. På båda tinningarna såg jag bloddroppar.

Smällen från pistolen hade sprängt blodådrorna på huvudets båda sidor. Soffan var fläckad av blod och pistolen låg vid hans
fötter. Jag stannade vid kropparna i ungefär tio minuter och gick sen till konferensrummet. Därifrån såg jag Hitlers och Eva
Brauns kroppar bäras ut från bunkern.
Om vi jämför bilderna 1 och 2 ser vi ganska stora skillnader även när det gäller motsvarande texter. Vi kan se att bilderna på
Hitler liknar varandra, men de är inte identiska. Den ena lutar sig mot väggen, den andra gör det inte. Låt mig först analysera
varför två Hitler blev skjutna.

Hitler (Otto Hitler) gjorde sitt sista framträdande den 20 april 1945 utanför bunkern, se sidan 14 ovan. Därefter gick han tillbaka
till bunkern igen.

Fredagen den 20 april 1945

Hitler (Otto Hitler) kommer in i bunkern den 20 april 1945 efter sitt sista uppträdande utanför bunkern.

Vi ser Hitler (Otto Hitler) utanför och i bunkern den 20 april 1945. Bilderna visar också att öronens struktur är likadana,
de liknar varandra på bilderna, både utanför och i bunkern, Vi kan också se att Otto Hitler har hunnit byta huvudbonad
under den korta uppträdandet.

Söndagen den 22 april 1945

Heinz Lorenz, Pressattaché, 1948

Hitler (Otto Hitler) i en katastrofal situation

Heinz Lorenz berättar följande i en intervju: ”Det är ett självmordsuppdrag och Hitlers soldater vägrar. Hans arméer hade
besegrats på alla fronter och Berlin var hotat. Han gav order om framryckning, men soldaterna vägrade. Chocken över att
soldaterna vägrade lyda honom och att katastrofen var oundviklig var för mycket för honom. Han kollapsade och sa: ”Nu är
det slut, jag ska skjuta mig”. På bilden ser vi en sammanbiten, nervös och uppgiven Otto Hitler.
Sekreteraren Traudl Junge
Sekreteraren Traudl Junge träffar honom
strax efteråt. ”Hörde ni honom tala om
självmord?” ”Ja, efter den 22 april gjorde han
det ständigt för att det inte skulle råda några
tvivel om hans död. Han planerade att ta gift
och samtidigt skjuta sig med pistol.”
Hitler ger order att kassaskåpet ska tömmas
och innehållet brännas. Han tar en pistol och
sitter och stirrar på ett porträtt av Fredrik den
store,
Sekreteraren Traudl Junge, 1945

Frågeställare är Nürnbergsdomaren och
kommendören Michael Musmanno 1948

Sekreteraren Traudl Junge, 1948

den preussiska kung som också lovat ta livet
av sig då ryssarna hotade Berlin.

Fredrik den store

”Hur såg ni på Hitlers avsikt att begå
självmord?” ”Jag sa att om han tänkte dö, så
borde han göra det i spetsen för soldaterna.
Men han fruktade att han bara skulle bli sårad,
tas till fånga och bli förnedrad av ryssarna.”
”Förväntade han sig att andra också skulle
begå självmord?” ”Ja, Eva Braun”.
Eva Braun träffade Hitler 1929 när hon var 17
år och arbetade för en fotograf i nazistpartiet.
Braun var 23 år yngre och var Hitlers
älskarinna i 14 år. Relationen hemlighölls för
det tyska folket. Deras privatliv i bunkern är
begränsat till några små rum, de sover i var sitt
rum. Hon är i bunkern mot Hitlers önskan,
men vägrar ge sig av.

Fredrik den store

Ilse Braun, Eva Brauns syster
Brauns familj ogillar affären med Führern,
systern Ilse Braun visste att Evas relation
med Hitler var utsiktslös.
Madame Braun, hur var Hitlers hälsa när ni
såg honom sista gången? ”Hans ansikte var
askgrått, händerna rörde sig ständigt och
ögonen var slöa. Han såg ut som en gammal
man. Han verkade inte orka leva så länge
till.”
Ilse Braun, 1948
Eva Brauns syster

Ilse Braun, 1948
Eva Brauns syster
Anna Winter, Hitlers hushållerska
De som kände till relationen förvånades inte att Braun
ville dö med honom.
Fru Winter, hur länge var ni Hitlers hushållerska? ”I
femton år. Eva Braun var en regelbunden besökare. En
gång ville hon att Hitler skulle gifta sig med henne.
Hitler sa: ”Jag tänker aldrig gifta mig”. Men du kan vara
min flicka. Hon blev väldigt olycklig för det och
försökte begå självmord. Hon sköt sig i bröstet, men
skadade sig inte allvarligt.”

Anna Winter, 1948
Hitlers hushållerska

Anna Winter, 1948
Hitlers hushållerska

Klockan 17.30 söndagen den 22 april 1945

Joseph Goebbels

Joseph Goebbels

Hitler
Gustav

Goebbels och Gustav Hitler
diskuterar utan Eva Braun.

Gustav

Förmodligen är det Gustav
Hitler som sitter här i
arbetsrummet.
.

Anna Winter, Hitlers hushållerska, fortsätter sin berättelse:
”När Hitler och Braun funderar på självmord ber en inflytelserik man dem att vänta. Propagandaminister Joseph Goebbels är
Führern mest fanatiska anhängare. Han övertalar Hitler att inte ta sitt liv – ännu. Han bör i stället utnyttja sin villighet att dö för
att få tyskarna att strida till slutet. Goebbels ska meddela att Hitler ”tänker dö med soldaterna i försvaret av Berlin”. Hans sex
barn, fem flickor och en pojke, kallade Hitler för ”farbror Adolf”. Hustrun Magda är en fanatisk nazist. Familjen Goebbles har
framställts som Tredje rikets mönsterfamilj.”

Magda Goebbels
i bunkern, 1945

The Goebbels family and Gustav Hitler, uncle Adolf.

Magda Goebbels
i bunkern, 1945

Måndagen den 23 april 1945

Poison in a vial

Bernd Freytag von Loringhove, 1948
Friherre, major i armen
Bernd Freytag von Loringhove, 1948
Friherre, major i armen

Sekreteraren Traudl Junge, 1948
Generalerna Krebs och Burgdolf
I bunkern, 1945

”Och sen gör propagandaministern och hans hustru ett
skrämmande uttalande. Herr och fru Goebbels sa att de
inte längre ville leva när Führern är borta. Sen pratade de
hela dagen om att de skulle dö. Han delade ut giftampuller.”
- Fick ni en?
”Nej, jag tillhörde inte den inre kretsen och ville inte
heller måla mina läppar.” Vad menar ni med det? ”Giftet
fanns i en behållare. Den liknade ett läppstift och
mottagarna betraktade den som en verklig klenod.”
Vad var det för slags gift? ”Cyankalium”.

Sekreteraren Traudl Junge, 1948

”Minister Goebbels och hans hustru tänkte också ge de
sex barnen gift. Generalerna Krebs och Burgdolf säger att
de också tänkte dö med Führern. Han delade ut giftampuller.”
Vad var det för slags gift? ”Cyankalium. Det fanns i en
liten ampull som passade in i en mässingsbehållare. Precis
som den här. (se bilden ovan). Jag fick också en.” Tänkte
ni också begå självmord? ”Jag tänkte inte dö bara för att
Hitler tänkte avsluta sitt liv. Jag tänkte använda giftet bara
om krigssituationen tvingade mig, eller om jag blev
angripen.
Samtalet i bunkern domineras av tanken på självmord,
men vissa förkastar idén.”

Willi Johannmeier
Major i armen, Hitleradjutant
Johannmeier Major i armen, Hitleradjutant
och hade fått järnkorset för tapperhet.
Major Johannmeier, fick ni en av de
giftpuller som Hitler delade ut, enligt andras
vittnesmål? ”Nej, jag var soldat och ville
inte dö av gift. Jag ville strida och om jag
måste dö ville jag dö ärofullt.”

Willi Johannmeier, 1948
Major i armen, Hitleradjutant

Willi Johannmeier, 1948
Major i armen, Hitleradjutant

General Eisenhower, de allierades
överbefälhavare, låter ryssarna inta
Berlin. De vill ta Hitler levande, och
när de kämpar sig fram mot bunkern
anser de det vara historiens största
människojakt.

General Eisenhower, 1945, USA

Bernd Freytag von Loringhove, 1948
Friherre, major i armen

Hakkors i form av en 8-uddig stjärna

General Eisenhower, 1945, USA

Gustav Hitler kräver att få veta när Wenck
kommer

Bernd Freytab von Loringhove, 1948
Friherre, major i armen

Hakkors i en 8-uddig stjärna

General Walther Wenck, 1945, Elbe

Bernd Freytag von Loringhove, 1948
Friherre, major i armen

Gustav Hitler kräver att få veta när Wenck
kommer

Hitler prövar ett sista desperat drag. Åtta mil sydväst om Berlin står den 12:e tyska armén under general Wenck. Hitler
hoppades att Wencks armé skulle komma till Berlins undsättning. Var fanns Wenck? ”Vid Elbe. Granaterna landade så nära
bunkern att den skakade och luften fylldes av betongdamm. Men Wenck vägrade undsätta Berlin och hjälpte i stället civila att
fly. Hitler ville varje dag veta var Wenck befann sig.” Men hade inte Hitler redan bestämd sig för att dö? ”Jo, men han
ville leva. Han älskade makten som en girigbuk älskar guld.” På bilden ser vi en bekymrad, men fokuserad och koncentrerad
Gustav Hitler.

Lördagen den 28 april 1945

I fem dagar tror Hitler fullt och fast att armén kommer att undsätta Berlin. Heinrich Himmer, SS-chef och rikets näst
mäktigaste man, har förrått honom. Från relativt säker mark i norr försöker han förhandla om fred med USA.

Kl. 22.00 lördagen den 28 april 1945

Bernd Freytag von Loringhove, 1948
Friherre, major i armen

Hermann Fogelein
SS-Gruppenführer

Gustav Hitler i sitt arbetsrum. Han fattar
viktiga beslut som en nedbruten, sjuk, livlös
person inte kan göra längre.

Friherre Freytag von Loringhove, när gav Hitler upp allt hopp? ”När Hitler hörde att Himmler hade försökt kapitulera
för västmakterna sa han att en förrädare aldrig skulle bli Führer. Hitler gav order om att general Fogelein, Himmlers
representant, skulle skjutas. Fogelein var Eva Brauns svåger, gift med hennes gravida syster.

Eva Braun och Gustav Hitler

Eva Braun och Gustav Hitler

Älskarinnan bönfaller Hitler om att Fogelein ska skonas, men han vägrar.

Sedan dikterade Hitler sin sista vilja och politiska testamente för Traudl Junge. På filmen syns hur Gustav Hitler går från och
till skrivbordet medan han dikterar.
Traudl Junge. ”Han börjar med att ge judarna skulden för kriget. Han dikterade det natten till den 28 april och jag måste
säga att det var en stor besvikelse. Jag hade trott att han skulle försöka rättfärdiga vad han hade gjort, förklara varför
Tyskland befann sig i den här situationen och påvisa en väg ut vår fruktansvärda tragedi. Men han upprepade samma gamla
argument han använt i alla sina tal. Enligt testamentet tänkte Hitler också ge sin älskarinna vad hon jämt längtat efter. Hennes
namn nämns inte, men i utbyte mot hennes lojalitet och vilja att dö med honom tänker han gifta sig med Eva Braun.” ( Se
mer om testamentet sidorna 8-13.)

Kl. 01.00 - söndagen den 29 april 1945

Goebbels fungerar som best man

Den verkar vara så att den manliga figuren kan vara Hitler, medan
den kvinnliga är mycket märkvärdig. Trots att bilderna är oskarpa,
kan vi konstatera att denna kvinna inte liknar Eva Braun. Hon har
axellångt brunt hår. Nyckelpersoner är dolda.

Eva Braun har kort, brunt
burrigt, lockigt hår som
ovan tillsammans med
Gustav Hitler, sidan 54.

Hon har en svart klänning med paljetter, och bär ett vitt halsband. Vem är hon?

Undertecknandet av vigselbeviset

Traudl Junge: ”Strax efter att han låtit avrätta Evas svåger dyker Hitler upp med henne. Hon har en svart klänning med
paljetter, och ögonen strålar av glädje. Hitler har sin vanliga uniformskavaj. Goebbels fungerar som best man. Brud och
brudgum förklarar enligt regelverket för nazistiska bröllop att de är av arisk härkomst och inte bär på ärftliga sjukdomar. När
Eva undertecknar vigselbeviset skriver hon först ”B” som i Braun innan hon stryker över det och skriver Hitler.”

Heinz Lorenz: Vad hände mot slutet? ”De gifte
sig, självmordet förbereddes.” Firade man
bröllopet? ”Det var en liten fest med champagne. Hitler drack ingen champagne, för han
dikterade sitt testamente. Hitler återgick till
sin diktamen och sade att han och hustrun
skulle begå självmord för att slippa uppleva
nederlagets skam. Deras kroppar skulle
brännas,. Han uppmanade också efterträdarna
att fortsätta kampen.
Heinz Lorenz, Pressattaché, 1948

Heinz Lorenz, Pressattaché, 1948

Sekreteraren fortsätter att skriva Gustav Hitlers testamente

Gustav Hitler dikterar

Gustav Hitler dikterar

Gustav Hitler är mycket fokuserad, bestämd,
och klar i huvudet. Han vet vad han säger och
gör.

Gustav Hitler

En Gustav Hitler som dikterar ett viktigt
testamente i flera timmar och planerar slutet steg
för steg kan inte vara deprimerad, sjuk och slut.

Kl. 08.00 - söndagen den 29 april 1945
”Dokumentet ska med kurir föras till
territorium som Tyskland ännu håller.”
När såg ni Hitler för sista gången?
”Morgonen den 29 april. Jag fick i
uppdrag att ge ett ex av hans
testamente till fältmarskalk Schömer
och han betonade uppdragets vikt.”
”Hur var stämningen vid det sista
samtalet med Hitler?” ”Vi insåg båda
att vi aldrig skulle ses igen.” ”Tvivlade
ni alls på att han skulle dö?” ”Absolut
inte.”
Willi Johannmeier, 1948
Major i armen, Hitleradjutant

Willi Johannmeier, 1948
Major i armen, Hitleradjutant

Gustav Hitler överlämnar sitt testamente till
Johannmeier

Denne Hitler är inte Gustav utan en dubbelgångare med
böjd näsa och skägg, lösskägg, eller uniformskrage. Gustav
Hitler sover i denna stund. Se ovan sidan 49
Ferdinand Schörner 1945, general
bröllopsbilderna.

I enlighet med Hitlers testamente blev Schörner utnämnd till Hitlers efterträdare som befälhavare för
Oberkommando des Heeres den 30 april 1945,

Kl. 18.00 - söndagen den 29 april 1945

”Han stod inte ut med att vara ensam, utan
gick från person till person. Förr var folk rädda
för honom, men inte nu längre. Folk rökte till
och med, vilket ingen vågat i hans närvaro
under tolv år. Också Eva Braun, som aldrig
tidigare hade rökt, puffade på en cigarett.”

Sekreteraren Traudl Junge, 1945

Sekreteraren Traudl Junge, 1948

I bunkern går Gustav Hitler från person till person, medan Eva Braun puffar på en cigarett.
Han ser lite spänd och bekymrad ut.

Eva Braun trivs bra ihop med drickande och rökande generaler

Hitler

Vi kan tydligt se att generalerna är nedstämda, de har tappat livslusten, är nervösa, men däremot är Eva Braun glad,
belåten och skrattar under kvällen. Det syns tydligt på hennes glada ansiktsuttryck att hon inte tänker på döden. Kvinnan
var glad under kvällen.

Bernd Freytag von Loringhove, 1948
Friherre, major i armen

”Bunkern blev ett bårhus och människorna
levande lik. Stämningen var väldigt
deprimerande och begravningslik och jag ville
inte stanna kvar. Om jag skulle dö ville jag
hellre dö som soldat på slagfältet.” Hur tog ni
er ut ur bunkern? ”Jag frågade min
överordnade, general Krebs, om jag fick
försöka ansluta mig general Wencks armé. Han
fick tillstånd av Hitler, jag gjorde honnör och
gick.” Hur betedde sig Hitler när ni gav er av?
”Han såg samlad och koncentrerad ut som om
han stängt av allt och inte längre var
intresserad av mindre betydande personer som
vi.

Bernd Freytag von Loringhove, 1948
Friherre, major i armen

von Loringhove och Krebs i begravningsstämning i bunkern

von Loringhove och en samlad och koncentrerad
Gusav Hitler för sista gången.

Kl. 22.00 - söndagen den 29 april 1945
”I bunkern lyssnade de sent den 29 april på
en brittisk radioutsändning hur det gått för
Hitlers bundsförvant, Italiens diktator
Mussolini.” ”Hörde Hitler talas om
Mussolinis död?” ”Ja, det gjorde han. Och
jag tror att det gjorde honom mer modlös än
någonting annat. Om han tillfångatogs död
eller levande fruktade han verkligen att han
skulle förlöjligas och förnedras.”
/Gustav Hitler var ju hybrid./

Sekreteraren Traudl Junge, 1945

Sekreteraren Traudl Junge, 1948

Kl. 08.30 - måndagen den 30 april 1945
Irmengard von Varo:
”Tidigt den 30 april gav Hitler
order om att staben i bunkern skulle
samlas och jag fick i uppdrag att
inställa mig i Führerns rum. Jag var
väldigt sömning men begav mig
under jord till korridoren i Führerns
bunker. Jag såg en märklig figur
som liknad en vålnad. Jag såg att
det var Hitler.”
Friherrinnan Irmengard von Varo, 1945
Servitris i bunkern

Irmengard von Varo, 1948
Servitris i bunkern

Irmengard von Varo, gick under jorden till korridoren i Führerns bunker till Hitlers rum .
”Han hade krympt ihop och kläderna hängde på honom. Ögonen stirrade ut i tomma intet. Händerna darrade som löv i stormen.
Hitler tackade staben för dess lojalitet. Han skakade hand med oss alla likt en gammal man som går till graven. Sedan tog han
farväl av oss. Jag sade något dumt om att hålla modet uppe men jag är säker på att han inte uppmärksammade mig. Sen gick han
sakta ut med släpande steg.

Hitler hälsar på sin samlade, lojala stab

Hitler inför sin stab för sista gången

Otto Hitler likt en gammal man som går till sin grav

Enligt hennes beskrivning skrev denne Otto Hitler inte något testamente några timmar tidigare. Så här fort kan man inte
ändra sig….han ser mycket sjuk ut, och han har ett stort rött märke på pannan också, som den Gustav Hitler saknar.
Ramlade han och slog sig på det viset?

Man håller konferens, men det finns inget mer att säga.

Hitler ber adjutanten Otto Günsche att ordna med bensin så att han och hustrun kan brännas.

Kl. 13.00 - måndagen den 30 april 1945
Sekreteraren Traudl Junge: ”Vi åt lunch, Hitler, Eva
Braun och jag. Vi försökte föra en normal
konversation, men kände dödens närvaro. Hitler var
vegetarian och de sista de åt var spagetti med kål- och
russinsallad.” Hur såg Eva Braun på döden? ”Hon
älskade Führern och ville dö med honom. Men hon
älskade också livet. Hon var en levnadsglad person och
en stor livsnjutare.” (Se igen sidan 16 ovan). ”När hon
gått med på att dö med Hitler var hon som ett barn i
mörkret. Hon frågade Hitler: ”Gör det ont? Jag dör
gärna heroiskt”. ”men det måste ske smärtfritt”. Sen
skattade hon, men inte naturligt ”.
Sekreteraren Traudl Junge, 1945

Sekreteraren Traudl Junge, 1948

Vad svarade Hitler på det? ”Han gick in på detaljerna, han sa: ”Giftet har en omedelbar verkan som innebär att lungvävnaderna
och sen hjärtat förlamas”. Döden inträffar först efter några minuter men smärtan upphör efter några sekunder, för då sätter
kramperna in.” (Ytterligare en beskrivning av den koncentrerade, fokuserade: väl genomtänkta svar på frågorna.)

Sista måltiden: Eva Braun, Gustav Hitler och sekreteraren Traudl Junge, vegetarisk lunch med gott vin till .

Sista måltiden: Eva Braun, Gustav Hitler och sekreteraren Traudl Junge, vegetarisk lunch med gott vin till.

Sista måltiden: Eva Braun, Gustav Hitler och sekreteraren Traudl Junge, vegetarisk lunch med gott vin till.

Sista måltiden: Eva Braun, Gustav Hitler och sekreteraren Traudl Junge, vegetarisk lunch med gott vin till
(observera att bilderna på Hitler är oskarpa även på filmen)
Är det Eva Braun som sitter vid bordet?

Kl. 14.00 - måndagen den 30 april 1945

Sekreteraren Traudl Junge, 1945

Sekreteraren Traudl Junge: ”Eva Braun byter
om till den klänning Hitler tyckte bäst om,
svart med vita rosor i halslinningen. Hon
ordnar med håret och målar naglarna.
Efter lunch drog jag mig tillbaka till ett av
rummen.
Cirka 14.30 kallade Günsche, Hitlers SSadjutant, ut mig i korridoren. Där såg jag
Hitler arm i arm med Eva Braun. Vi tog ett
sista farväl. Jag var den sista han skakade
hand med. Hans hand var väldigt kraftlös.
Han såg på mig, men jag tror inte att han såg
mig – eller någon där. Hitler och hustrun
drog sig tillbaka.”

Sekreteraren Traudl Junge, 1948

Eva Braun i svart klänning med vita rosor och med vitt halsband enligt sekreterarens berättelse. Eva Braun har
fortfarande kort hår.

Eva Braun i svart klänning med vita rosor och med vita halsband enligt sekreterarens
berättelse. Eva Braun har fortfarande kort hår.

Den sista handskakningen med Otto Hitler.

Ansiktet är suddigt, men det bör vara Otto Hitler.

Sista bilden på Otto Hitler bakifrån., men vem är kvinnan före
honom?

Kl. 14.45 - måndagen den 30 april 1945
Sekreteraren Traudl Junge: Magda Goebbels, propagandaministers hustru och mor till
hans sex barn, kommer till Hitlers dörr. I
dagar har hon stängt in sig, men nu kräver
hon att få träffa Hitler. Adjutanten knackar
på. Hitler öppnar dörren och fru Goebbels
inleder en desperat vädjan. Hon vet att när
Führern dör, måste hon inte bara begå
självmord utan också förgifta sina barn. Hon
bönfaller Hitler om att fly. Hitler vägrar
bryskt. Ingen kommer att återse Führern i
livet.
Sekreteraren Traudl Junge, 1945

Sekreteraren Traudl Junge, 1948

Adjutanten Heinz Linge och Fru Goebbels utanför Hitlers dörr
Adjutanten Otto Günsche

Hitler vägrar, adjutanten Otto Günsche med dragen pistol framför Hitlers dörr

Kl. 15.00 - måndagen den 30 april 1945

Artur Axmann: Jag kom dit vid tretiden på
eftermiddagen och gick till hans rum, men dörren var
stängd. Günsche, hans SS-adjutant, stod utanför. Han
tecknade åt mig att vara tyst och jag gick till
konferensrummet och väntade där med Goebbels.

Artur Axmann, 1945
Ledare för Hitlerjugend

Artur Axmann, 1948
Ledare för Hitlerjugend

Sekreteraren Traudl Junge:
Bombardemanget ovan återupptogs. Personalen i bunkern väntade på att Führern äntligen skulle utföra det han hotat med
de senaste åtta dagarna.

Sekreteraren Traudl Junge i bunkern 1945 strax före
kl 15.30

Sekreteraren Traudl Junge i bunkern 1945 strax före kl 15.30

Otto Günsche, Hitlers SS-adjutant, stod utanför dörren med dragen pistol strax före kl. 15.30

Korridoren är tom kl.15.30. När skottet gick, hördes det även på dokumentärfilmen.

Korridoren var tom kl.15.30 när skottet gick, det hördes även på dokumentärfilmen.

Korridoren när skottet hördes kl.15.30 den 30 april 1945

Kl. 15.30 - måndagen den 30 april 1945

Artur Axmann, 1945
Ledare för Hitlerjugend

Artur Axmann: ”Efter skottet sprang Goebbels och jag
tillbaka till Hitlers rum och gick in. Vi fann Eva Braun i
soffan – hennes huvud vilade på Hitlers vänstra axel. Hon
bar en svart chiffongklänning. Hon var död, men visade
inga tecken på yttre våld, hon hade dött giftdöden. Hitlers
underkäke var en aning sned. Det var uppenbart att han
hade skjutit sig i munnen. På båda tinningarna såg jag
bloddroppar.
Smällen från pistolen hade sprängt blodådrorna på huvudets
båda sidor. Soffan var fläckad av blod och pistolen låg vid
hans fötter. Jag stannade vid kropparna i ungefär tio minuter
och gick sen till konferensrummet. Därifrån såg jag Hitlers
och Eva Brauns kroppar bäras ut från bunkern.”
Men för Hitlers stab återstod ännu en prövning.

Efter skottet sprang Axmann och Goebbels tillbaka till Hitlers rum.

Artur Axmann, 1948
Ledare för Hitlerjugend

De fann Eva Braun i soffan – hennes huvud vilade på Hitlers vänstra axel.
På Hitlers båda tinningar fanns bloddroppar.

Samtidigt utspelade sig följande händelse:
Enligt boken Hitlers last day
Kl. 13.30.
Rochus Misch har panik. Han har precis sett Gestapochefen Heinrich Müller i rikskansliets korridor med två
SS-män. Han är nästan aldrig där. Misch kan bara
tänka sig två anledningar – antingen ska han skjuta alla
vittnen till Hitlers självmord, eller spränga bunkern
med en tidsinställd bomb.
(Dyker denne fruktade Gestapo-chefen upp, skjuts
alltid någon till döds. Det visste även Misch).
Rochus Misch i bunkern 1945

Heinrich Müller,
fruktad Gestapo-chef, 1945

Varför kom han just när tiden var
mogen?
Vem eller vilka skulle han skjuta?

Linge och Bormann, Kl. 15.30

Enligt boken Hitlers sista dag, 15.30 –
15.40: Plötsligt hörs ett pistolskott. Alla
tystnar. Sedan ropar Helmut – Fullträtt! De
har väntat länge nog. Linge öppnar dörren
och går in på kontoret, Borman är med
honom. Herr och fru Hitler sitter sida vid
sida. Det finns två pistoler vid Hitlers
fötter, den han avfyrat och en reserv. Hans
huvud lutar mot väggen. Ett hål syns i
tinningen. Evas ben är uppdragna på soffan,
skorna på golvet. Cyaniden hon svalt har
fått hennes ansikte att dra ihop sig.
Heinz Linge, 1945
SS-adjutant i bunkern

Martin Bormann, 1945
SS-adjutant i bunkern

Skott, blodpropp

Skott, blodpropp

Hitler är död och sitter i soffan. På stolen bredvid
syns en pistol.

Hitler ligger död i soffan. Ett hål och bloddroppar syns på
högra tinningen,

Även ett skott i pannan syns tydligt och en pistol bakom huvudet.
Eva Braun saknas.

Hur kommer det sig att två Hitler begick självmord?

Hans huvud lutar mot väggen. Det finns två
pistoler, den han avfyrade och en i reserv,
enligt berättelsen ovan.

1

2

Två bilder som föreställer en död Hitler som begått självmord den 30 april 1945 kl. 15.30. På bild 1 syns Otto Hitler, Adolf
Hitlers äldre bror som dödförklarades men levde vidare som en dubbelgångare. På bild 2 syns Gustav Hitler, Adolf Hitlers
näst äldste bror. Han dödsförklarades men levde vidare och blev dubbelgångare till Adolf. Adolf mördades ca 1936, Gustav
tog över hans identitet och blev Führer 1933-1945.

Ganska klara ledtrådar, spår och bevis till upplösning
Följer vi noga dokumentären så ser vi i den två olika Hitler Dels en mycket sjuklig man som drogar sig, dels en Hitler som är
klar i huvudet, koncentrerad och bestämd och noggrant följer utvecklingen.
Filmen börjar med en intervju med sekreteraren Traudl Junge som fick svara på den första frågan som ställdes av
Nürnbergsdomaren och kommendören Michael Musmanno 1948.
”Fru Junge, hur var Hitlers hälsotillstånd i april 1945?” ”Hälsan var väldigt dålig. Han hade i åratal tagit mediciner,
droger och injektioner. Under de sista dagarna darrade händerna ständigt och inför främlingar skämdes han för
åkomman och försökte dölja den.”
Friherrinnan Irmengard von Varo, 1945, servitris i bunkern, hennes farväl av Hitler, se sidorna 55-56 ovan.
”Han hade krympt ihop och kläderna hängde på honom. Ögonen stirrade ut i tomma intet. Händerna darrade som löv i
stormen. Hitler tackade staben för dess lojalitet. Han skakade hand med oss alla likt en gammal man som går till graven.
Sen tog han farväl av oss. Jag sa något dumt om att hålla modet uppe men jag är säker på att han inte
uppmärksammade mig. Sen gick han sakta ut med släpande steg.
Sekreteraren Junges farväl av Hitler, se sidan 58 ovan.
”Cirka 14.30 kallade Günsche, Hitlers SS-adjutant, ut mig i korridoren. Där såg jag Hitler arm i arm med Eva Braun.
Tog ett sista farväl. Jag var den sista han skakade hand med. Hans hand var väldigt kraftlös. Han såg på mig, men jag
tror inte att han såg mig – eller någon där. Hitler och hustrun drog sig tillbaka.”
Tydligt är att en sådan Hitler, Otto Hitler, inte kan skjuta sig i huvudet. Han var mycket sjuk, hade drogat sig, händerna var
kraftlösa och darrande och han var även frånvarande i tanken, frånkopplad av verkligheten.”
Vad jag förstår bevakade Heinz Linge Otto Hitler och Günsche bevakade Gustav Hitler de sista dagarna.

Irmengard von Varo, gick under jorden till korridoren i Führerns bunker till Hitlers rum kl. 8.30
Här bodde Otto Hitler också i april månad.
Om man tar situationen på allvar, framförallt om man arbetar inom polisväsendet, förstår man varför Gustav Hitler beordrade
Gestapo-chefen Müller att komma till bunkern med två SS-män. Att Otto Hitler måste skjutas var redan bestämt tidigare, men
han blev så sjuk att han inte kunde begå självmord. Inte någon av bunkerns personal ville skjuta Otto, inte ens Gustav.
Vad jag förstår var det största problemet att Otto råkade dö plötsligt, kanske av en överdos och panik utbröt i bunkern.
Müllers SS-män fick skjuta Otto först i tinningen på högra sidan av huvudet. Därefter, av någon anledning, följde ett skott mitt
i pannan också. SS. Männen sköt även en kvinna till döds.

Gustav Hitlers rum bevakas av Otto Günsche, Hitlers SS-adjutant.
Nu tänker jag analysera också nästa bild, på vilken Gustav Hitler och fru Eva Braun syns bra.
Blod

Här syns Gustav Hitler och hans händer. Den högra handen
är blodig och den vänstra tinningen har spår av blod.

Spår av blod på vänstra tinningen

Pistol utan blod

Till denna bild tillhör pistolen som ligger bakom hans huvud på golvet. Enligt Artur Axmanns berättelse sköt sig Gustav Hitler
i munnen. Hur blev högra handen blodig? Skjuter man sig i munnen, tappar man pistolen omedelbart och den faller i famnen
eller hamnar på golvet framför. Hur kunde pistolen falla på golvet bakom huvudet?
Vad skulle kommissarie Colombo säga om denna bild? – Jo, den är en låtsasbild, de är inte döda, men de låtsas att vara döda.
Något blod synens inte på pistolen, se ovan.
Jag är ganska säker på att det var Gustav Hitler själv som placerade pistolen bakom huvudet på ett omöjligt sätt, så att
sanningen om Adolf Hitler ska komma fram när tiden är mogen. Det var hans vilja.

Halsband

Enligt min uppfattning ser varken Gustav Hitler eller Eva Braun döda ut. Hon ser levande ut fast ögonen är slutna.
Hon var den enda som hela tiden var glad i bunkern. Någon cyanid påverkar inte hennes ansikte.
Efter dessa bilder stängdes filmkameran av. Nästa steg planerades kl. 16.00. Under tiden reste sig Gustav och Eva Braun.
Kropparna av Otto Hitler och den andra kvinnan bars in i detta rum och sattes på soffan. Därefter täcktes båda kropparna med
en filt. Nu är det dags att titta lite närmare på den andra kvinnan som sköts nästan samtidigt med Otto Hitler.

Tillbaka till bröllopet den 29 april 1945. Om en känslig person dyker upp, exempelvis en kvinna som brud, är ansiktet suddigt
för att döljas hennes ursprung. Bruden liknar inte Eva Braun i mitten. Bilden togs under bröllopet. Den ena kvinnan har
axellångt brunt hår medan den andra, Eva Braun, har kort lockigt brunt hår. .

Enligt regelverket för nazistiska bröllop ska brudparet vara av arisk härkomst och inte bära på ärftliga sjukdomar. Vad jag
förstå gäller i detta fall att vara hybrid, som Gustav Hitler var. Eva Braun var en riktig kvinna och enligt DNA-testet var hon
också judinna. Hon passade inte i det ariska systemet. Om man vill hitta en motsvarande kvinna till bröllopet, bör man i första
hand söka inom släkten. Kusinen till bl.a. Adolf, Gustav och Otto hette Geli Raubal som påstås ha begått självmord 1931.
Denna kvinna levde i fångenskap hos Gustav Hitler, Se DNA-testen för Eva Braun och Geli Raubal. Denna kvinna visste för
mycket, även om Adolf, och Gustav ville inte att hemligheten om honom och Nazismen skulle avslöjas i förtid.

Kvinnligt kranium

Halskota
Geli Raubal, 1908-1931?
Adolf Hitlers halvsyster
Angelika Maria (Geli)

I april 2000 släppte ryssarna detta kranium från Hitler och de fann ett hål vid vänstra tinningen. En forskare vid University of
Connecticut tog sig 2009 för att undersöka kraniet mer ingående och fann till sin häpnad att det inte var Hitlers utan kom från
en kvinna, 20-40 år gammal. Nu vet vi med säkerhet att Eva Braun inte sköts, enligt planerna skulle hon förgifta sig. Enligt
DNA-provet kommer inte halskotan från Eva Braun, kraniet och halskotan bör komma från en och samma kvinna som en dag
tidigare hade gift sig med Hitler.

Kl. 16.00 - måndagen den 30 april 1945

Artur Axmann:
”Enligt Hitlers order ska hans och hustruns
kroppar brännas. Hans stab måste föra dem
utomhus. Erich Kempka, Führerns chaufför sen
1934, bär Eva Braun.”

Artur Axmann, 1945
Ledare för Hitlerjugend

Staben hade cirka 30 minuter på sig att flytta kropparna
(Otto Hitlers och Geli Raubals kroppar) till Gustav Hitlers
rum. Gustav Hitler och Eva Braun lämnade bunkern i
hemlighet och ingen har sett dem sedan dess.

(Otto) Hitlers kropp täckt av en filt

Artur Axmann, 1948
Ledare för Hitlerjugend

Hitlers stab, Goebbels, Linge, Günsche, för hans kropp utomhus.

Erich Kempka
Kempka, berättar om händelserna den 30 april.
”Jag bar Eva Brauns kropp och jag överlämnade
hennes kropp till Günsche, han la henne bredvid
Hitlers kropp. Hitlers och Brauns kroppar läggs i
en granatkrater. 100 liter bensin väntar vid
bunkerns ingång. Vi tog sen dunkarna och hällde
bensin över kropparna.”

Erich Kempka, 1948
Hitlers chaufför 1934-1945

Erich Kempka, 1948
Hitlers chaufför 1934-1945

Enligt dokumentären bärs Eva Brauns kropp av chauffören Erich Kempka. Kroppen var täckt av en filt.

Hitlers kropp läggs ner i en granatkrater

Hitlers kropp läggs ner i en granatkrater och Günsche la Evas kropp bredvid Hitlers.

100 liter bensin hälldes på kropparna

Hermann Karnau.
”Hitler var inlindad i en filt som hade öppnat
sig. Jag såg hans ansikte, det var täckt av blod.
Hela tiden besköt det ryska artilleriet
rikskansliet och vi måste ta skydd i ingången
till bunkern. Här tände Günsche en trasa och
kastade den på kropparna. Båda kropparna
brann häftigt när jag gick därifrån.”

Hermann Karnau, 1948
Vakt i bunkern 1945

Hermann Karnau, 1948
Vakt i bunkern 1945

Hermann Karnau, vakt i bunkern 1945: ”Jag såg hans ansikte, det var täckt av blod”.

100 liter bensin hälldes på kropparna

100 liter bensin hälldes på kropparna

Beskjutningen fortsätter, Hitlers stab tar skydd i bunkerns ingång

Günsche tände en trasa och kastade den på kropparna

Günsche tände en trasa och kastade den på kropparna

Günsche tände en trasa och kastade den på kropparna

”Båda kropparna brann häftigt när jag gick därifrån”
Hermann Karnau, vakt i bunkern den 30 april 1945

Hitlers stab, Krebs, Kempka, Günsche och Goebbels, deras sista stund med Hitler vid likbålet

Kl. 18.15 - måndagen den 30 april 1945

Hermann Karnau har vaktat
likbålet i två timmar

Hermann Karnau:
”Kropparna brann fortfarande och
köttet rörde sig upp och ner. Jag rörde
med fötterna vid de brinnande kvarlevorna och de föll sönder. Nästan som
fastfrusen stod jag kvar på platsen och
höjde armen i en hälsning.”

Hermann Karnau, 1948
Vakt i bunkern 1945

Hermann Karnau. ”Jag rörde med fötterna vid de
brinnande kvarlevorna, och de föll sönder.

Hermann Karnau, 1948
Vakt i bunkern 1945

Hermann Karnau. ”Nästan som fastfrusen stod jag kvar
på platsen och höjde armen i en hälsning.”

Den sista hälsningen

Och här slutar nazismen
Tisdagen den 1 maj 1945

”Här är London med en extra nyhetssändning. Den tyska radion har
just nu meddelat att Hitler är död.
Jag upprepar: Den tyska radion har just nu meddelat att Hitler är död.”

Tisdagen den 1 maj 1945
Ryssarna intar bunkern
24 timmar senare går ryssarna in i och plundrar den övergivna Führerns bunker. De hittar kvarlevorna efter paret Goebbels. De
har skjutit sig och kropparna har bränts. De hittar också kropparna efter de sex förgiftade barnen. Ryssarna gräver upp resterna
av Hitler och Eva Braun och identifierar Hitler med hjälp av tandkort. Ingen vet säkert vart resterna tog vägen, västmakterna
får aldrig se dem.

Grundlig genomsökning av
Otto Hitlers rum.

?
Samlade dokument under eller i soffan i Otto Hitlers rum

Ryssarna hade mycket tid att genomsöka hela bunkern uppifrån och ner. De hittade säkert massor av dokument som inte blev
förstörda. Ryssarna tog hand om dem utan att tala om för världen vad dokumenten innehöll. Filmen visar att ryssarna tog med
sig viktiga bevis angående Hitler. En sak är klar: ryssarna lämna inte bunkern med tomma händer.

Joseph Goebbels

Är det Magda och Joseph Goebbels som ligger där, brända? Att deras sex små oskyldiga barn ligger döda är ett faktum. Nu
börjar jag förstå varför sekreteraren var så orolig hela tiden enligt hennes berättelse. Hon verkade veta ganska mycket.

Ryssarna gräver upp resterna efter Hitler och Eva Braun och identifierar Hitler med hjälp av tandkort. Kvarlevorna samlades i
en låda. Ingen vet säkert vad resterna tog vägen, och västmakterna får aldrig se dem. – Men sedan kom det fram att de
hamnade i Moskva, i KGB.s arkiv. Se vidare sidorna 33-38 i om DNA-test.

Otto Hitler, dubbelgångare

Gustav Hitler, Führern
Sovjets diktator Stalin antydde att Hitler flydde från Berlin och att han fortfarande levde. Vi kan konstatera att Stalin hade
bevis för sitt påstående och hade rätt. Vad jag förstår hade Hitlers stab inte förstört allt viktiga dokument, som senare hamnade
hos Stalin, liksom kvarlevorna av de döda.

Smalare och längre näsa
Se länken Den fjärde
pyramiden som försvann,
sidorna 24-25.

Gustav Hitler, Führern

Breddare, tjockare
och kortare näsa

Führern och dubbelgångaren

Adolf Hitler, 1889-1936

Otto Hitler, dubbelgångare

Måndagen den 30 april 1945
Sovjetryssarna intar riksdagshuset och bunkern
Den här avslutningen grundar jag på dokumentären Hitlers sista år, 2015, som visades i TV i början av juni 2017.
På kvällen den 30 april bröt Zjukovs trupper sig igenom. Hans soldater intog riksdagshuset och bunkern. Men var fanns Hitler?
Frågan plågade ryssarna. Soldater hittade ett lik som liknade Hitler, men det visade sig vara en dubbelgångare. Stalin skickade
dit specialister för att undersöka och de hittade Joseph och Magda Goebbels förkolnade rester. Bredvid dem låg sex döda barn.
För bara några månader sen användes de som propaganda. Hitlers kvarlevor hittades slutligen i en bombkrater. Då Stalin hörde
om Hitlers död utbrast han: ”Det var slutet för den jäveln. Synd bara att vi inte tog honom levande”.
Kvarlevorna transporterades i hemlighet till Moskva. Inte ens Zjukov som njöt av segern och besökte monstrets lya visste något
om denna epilog.

Sovjetryssarna intar riksdagshuset och bunkern med Zjukov i spetsen

Adolf Hitler, 1889-1936

Men var fanns Hitler? Frågan plågade ryssarna.

Otto Hitler, 1887-1945

Gustav Weler, 1900-1945

Soldater hittade ett lik som liknade Hitler.
För att lösa gåtan påstod man i efterhand att den döda
kroppen tillhörde Gustav Weler, som var kock i
bunkern. I dokumentären nämns ingen kock Gustav
Weler.

Gustav Weler

Gustav Weler

Soldater hittade ett lik som liknade Hitler.
Man har också påstått att denne Gustav Weler skulle ha
skjutits av SS-mannen Otto Skorzeny i bunkern den 30
april 1945, men Otto Skorzeny förflyttades enligt uppgift i
januari 1945 till den östra fronten, till Schwedt, som ligger
vid floden Oder och den 15 maj 1945 gav han upp och
arresterades. Han dog i Madrid 1975, enligt källan.

Men det visade sig vara en dubbelgångare, Otto Hitler
En viktig fråga är hur ryssarna visste att denne Hitler var en dubbelgångare, när denna bild av Hitler var och fortfarande är
den mest ökända på denna planet? Vilken Hitler var de egentligen ute efter?
Finns det något bevis på att ryssarna nobbade Otto Hitler som var de mest ökände av alla hitlerdubbelgångarna i hela vår
värld. Och av vilken anledning avvisade de honom?
Zjukov och hans närmaste hörde förmodligen i bunkern att den Hitler som styrde Tyskland med järnhand och kallades för
Führern, varken var man eller kvinna, han var en hybrid. Så långt är allt OK. Men läsaren frågar sig om det finns något
bevis som skulle stödja ryssarnas ointresse av ovanstående Otto Hitlers lik.
Jo, det finns, se nedan.

Bilderna visar den döde
Otto Hitler. Om vi tittar
noggrant på hans byxor
ser vi att gylfen är
öppen, så att Zjukov och
hans kamrater kunde se
Otto Hitlers manliga
könsorgan.

Vi kan tydligt se de tre knapparna på hans byxor och att hela kroppen var genomsökt. Bilderna avslöjar ytterligare en sak:
uniformen, kläderna hängde på honom, precis som personalen i bunkern berättade vid intervjun, se sidan 66 ovan. Med andra ord:
han tappade vikt de sista dagarna. Han är klädd i Hitlers uniform. Därefter gick de direkt till en bombkrater och hittade de andra två
kropparna. Hur visste ryssarna att det fanns ytterligare två brända kroppar däri? Hur fick de reda på det? Av vem?
Hitlers kropp grävdes ned under en paradväg i Magdeburg i det forna Östtyskland. 1970 grävdes kvarlevorna upp igen och brändes,
varefter askan helt sonika spolades ned i avloppet. Kroppen det gäller är Otto Hitler.

Bensindunk

Vi kan se att i kratern, under filtar, ligger två kroppar. Om det inte är Gustav Hitler, inte heller Otto Hitler,
vem är den tredje manliga personen då? Detta är det största mysteriet i samband med som kallas ”Hitlers
självmord”. Finns det någon ledtråd? Ledtråden är att även den tredje personen befann sig i bunkern. Den
enda och kanske bästa ledtråden är bröllopsbilder.

Bröllopsbilder som enligt dokumentären föreställer Gustav Hitler och Eva
Braun. Till lösningen har vi riktiga, stående bilder på Gustav Hitler och Eva
Braun. Låt oss noggrant analysera bilderna.

I detta fall syns mycket tydligt att såväl
mannens som kvinnans kroppslängd är
nästan densamma, mannen är något längre
än kvinnan.

Vi kan tydligt se att G Hitler är längre än Eva
Braun. Även på denna bild har Braun kort hår.

I detta fall syns mycket tydligt att mannen
och kvinnan är nästan lika långa, mannen
är lite längre än kvinnan.

Frågan är vem denne man är.
Trots att bilden är oskarp och döljer
nyckelpersonen finns ändå ledtrådar att följa. Tittar vi på näsan,
märker vi att den är en aning böjd.
Vi kan också se att mustaschen i
form av en halvcirkel slutar i
skägg, eller en skugga av en
dubbelhaka, eftersom belysningen
var ganska dålig i bunkern.
Om kvinnan, se sidan 69 ovan.

Den här figuren måste vi nästan söka bland de andra av Hitlers dubbelgångare. Det finns ytterligare en ledtråd: Vid intervjun
1948 med Hermann Karnau sa han följande: ” Hitler var inlindad i en filt som hade öppnat sig. Jag såg hans ansikte, det
var täckt av blod”, se sidan 72 ovan. Detta betyder konkret att vi måste söka bland dubbelgångarna, men efter en som nästan
alltid höll sig i Gustav Hitlers närhet, alltså i riksdagshuset och i bunkern, också som dold person.

D-2 Hitler
Den här mannen, så vitt jag förstår, tillhör varken
Hitlers familj eller släkt, möjligen en avlägsen
släktgren.
Han var en duktig dubbelgångare och träffade
många toppolitiker, framförallt utanför Tyskland.
Han syntes även med Eva Braun.
Jag döpte honom till ”D-2 Hitler”, dubbelgångare nr.2.
Se länken Akhenaton, den allsmäktige, sidorna
29 och 34. Den enda dubbelgångaren med
dubbelhaka.

D-2 Hitler

Bilderna på D-2 Hitler. Om vi studerar dennes näsa, märker vi att den böjer sig en aning, som på bröllopsbilden. Näsans storlek på båda
bilderna är ungefär densamma. Enligt ledtrådarna föreställer bröllopsbilden D-2 Hitler och Geli Raubal. En dubbelgångare vid namn Gustav
Weler, en av Hitlers kockar, kan vara aktuell som D-2 Hitler i detta sammanhang. Hans liknar D-2 Hitler och deras örons mönster är väldigt
lika. – Vi kan konstatera att DNA-provet från revbenet ovan kommer från denne man, D-2 Hitler.

Gustav Hitler. Führern, 1933-1945
Tog över Adolf Hitlers identitet

Otto Hitler, dubbelgångare nr.1.
1933-1945

D-2 Hitler, dubbelgångare nr.2.
1933-1945

Adolf Hitler
1889-1936

Adolf Hitler
1889-1936

Revben
D-2 Hitler

Geli Raubal

Halskota

Hitlers självmord, den moderna tidens största mysterium. Enligt vissa ledtrådar ovan kan vi konstatera att revbenet inte tillhörde Adolf Hitler
och att halskotan inte heller tillhörde Eva Braun, så DNA-testen ovan, sidorna 36-37, är riktiga. Samtidigt är experten George Milners
utlåtande ang. revben och halskota riktigt, se sidan 34 ovan. Observera att jag på sidan 68 ovan skriver att Otto Hitlers kropp bars in i
rummet där Gustav och Eva låtsades vara döda i soffan. Enligt ovanstående ledtråd var det D-2 Hitlers kropp som bars in i det rummet.

Joseph och Magda Goebbels

Magda och Joseph Goebbels förkolnade rester

J. Goebbels förkolnade rester

Dokumentären och bilder på Joseph Goebbels i profil från olika år kan intyga att Joseph Goebbels verkligen begått självmord.
Han och hela hans familj offrade livet för Gustav Hitler, han var den enda som Gustav Hitler kunde lita på till hundra procent.
Han visste att Gustav Hitler lämnat jorden, utan honom ville inte han och hans familj leva. Det var G. Hitler som gav familjen
trygghet och säkerhet.

Bilderna visar hur Zjukov och hans närmaste besöker Rikskansliet och bombkratern. Kvarlevorna transporterades i
hemlighet till Moskva. Inte ens Zjukov som njöt av segern och besökte monstrets lya visste något om denna epilog som på
detta sätt avslutade en av mänsklighetens mest blodiga och mörka historia, enligt dokumentären ”Hitlers sista år”.

Sista stunden i bunkern innan Zjukov slog till

Rochus Misch, 1917-2013
Vakt och telefonist i bunkern 1945
Var nära G Hitler.
Han dog 96 år gammal

Artur Axmann, 1913-1996
Hitlerjugend
Han dog 83 år gammal

Otto Günsche, 1913-2003
SS-Sturmbannführer
G Hitlers livvakt i bunkern,
Han dog 90 år gammal

Heinz Linge, 1913-1980
SS-Sturmbannführer
Utbildad murare, O Hitlers livvakt och
chef för Gustavs personliga stab.
Han dog 66 år gammal

Bland annat dessa fem nyckelpersoner kände till
verkligheten bakom ”Hitlers självmord”. De överlevde bunkern, som är den moderna tidens största
mysterium, de var med i mysteriets centrum.

Hans Baur, 1897-1993
Pilot och SS-Gruppenführer.
Han dog 95 år gammal

Martin Bormann, 1900-1945
SS-Obergruppenführer
Han dog 44 år gammal

Ludwig Stumpfegger. Han deltog i dödandet
av Joseph och Magda Goebbels sex barn. Det
var han som drogade Otto Hitler i bunkern.

Ludwig Stumpfegger, 1910-1945
SS-läkare, Hitlers kirurg
Han dog 34 år gammal

Framåt klockan 23.00 den 1 maj flydde en grupp personer från bunkern, däribland Stumpfegger, Martin Bormann och
Hitlerjugends ledare, Arthur Axmann. De skulle försöka ta sig igenom de ryska linjerna, men företaget var utsiktslöst. Vid
Lehrter Bahnhof hamnade de tre mitt i en granatattack. Axmann vittnade senare om hur han i månskenet vid Weidendammer
Brücke såg Stumpfeggers och Bormanns döda kroppar. Detta ska ha varit någon gång mellan 01.30 och 02.30 natten till den 2
maj. Stumpfegger begick självmord genom att bita sönder en glasampull med cyankalium, Bormann likaledes. Stumpfeggers och
Bormanns kvarlevor påträffades vid kabelarbeten vid Invalidenstraße i december 1972.
Ludwig Stumpfegger deltog i experimentell transplantationskirurgi på levande fångar i koncentrationslägret Ravensbrück innan
han hamnade i bunkern.
Rochus Misch, Otto Günsche och Heinz Linge greps i bunkern av Zjukovs trupper, Röda armen, den 2 maj 1945, enligt
bevarade dokument. Förmodligen höll de på att städa undan alla återstående handlingar, samt att bränna Joseph och Magda
Goebbels kroppar.
När Zjukov och hans kompani gick in i bunkern och genomsökte den och samtidigt hittade Otto Hitlers kropp, ställdes frågan
om han verkligen var Führer Hitler eller en dubbelgångare. – Det fördes samtal mellan ryssarna och tyskarna om Hitler.
Rochus Misch berättade den 18 september 2004 att ryssarna ville veta om det verkligen var Hitler som hade begått självmord i
bunkern, eller om han hade en dubbelgångare. Det verkar som om Zjukov fick ta reda på sanningen om Hitler, eftersom de sökte
igenom den döde Otto Hitlers byxor och sedan hittade bombkratern med kvarlevorna av de andra kropparna.
På morgonen den 2 maj 1945 tog Röda armen Rochus Misch, Otto Günsche, Heinz Linge och Hans Baur.
.

Rochus Misch. Efter andra världskriget satt Misch i sovjetisk fångenskap till 1953, då han återvände till Berlin och öppnade en
färghandel. Observera att han var soldat som många andra, politik intresserade honom inte. Han var aldrig medlem i
nazistpartiet.
Otto Günsche. Efter andra världskriget satt han internerad i en rad olika fängelser och arbetsläger i Sovjet och förhördes under
flera år av den sovjetiska säkerhetstjänsten NKVD. Han dömdes till 25 års straffarbete 1950 men blev frigiven från
Bautzenfängelset i maj 1956. Han var därefter bosatt i Lohmar i Nordrhein-Westfalen fram till sin död den 2 oktober 2003.
Heinz Linge tillfångatogs av ryska soldater den 2 maj 1945 och förhördes under flera år av den sovjetiska säkerhetstjänsten
NKVD. Han dömdes 1950 till 25 års straffarbete men frigavs den 29 september 1955.
Hans Baur. Baur tillfångatogs av ryska soldater den 2 maj efter att ha sårats i benen, bröstet och en hand. Läkare tvingades att
amputera hans högra underben i Posen den 10 maj 1945. Baur var i rysk krigsfångenskap fram till oktober 1955. Därefter satt
han i fransk fångenskap till 1957. Han avled i Neuwiddersberg den 17 februari 1993, 95 år gammal
Dessa fyra nyckelpersoner som befann sig i bunkern mellan den 20 april och den 30 april kände till allt som pågick i bunkern
med Gustav Hitler i spetsen. De visste precis hur det s.k. ”självmordet” gick till. Otto Günsche och Heinz Linge förhördes
under flera år av den sovjetiska säkerhetstjänsten NKVD. Rochus Misch avslöjade att ryssarna var ute efter Hitlers
dubbelgångare redan i bunkern i Berlin. Vad de har avslöjat i Moskva är fortfarande ett svart hål, men en sak är mycket säker: I
samband med rättegången i Nürnberg 1945 förklarade Stalin att Hitler levde, han tänkte på Führer Hitler. Han var inte ensam om
det.
Låt mig nu återgå till det s.k. självmordet den 30 april 1945 kl. 15.30, som kom att bli den största händelsen efter korsfästelsen i
vår moderna tid. Låt mig börja med Rochus Misch berättelse, den tredje i ordningen den 18 september 2004. (En i bunkerns
personal avslöjade att kocken i bunkern vid namn Gustav Weler hade Hitlerrollen p.g.a. att han liknade Hitler, så Gustav Hitlers
SS-män sköt två män och en kvinna till döds).

”Klockan var runt 11. Hitler gick förbi mig i gången i bunkern. Han tittade på mig men sade inget. Sedan gick han vidare och
tog farväl av Goebbels och sin adjutant innan han försvann in i sitt rum.”

a

3

b

”Klockan var runt 11. Hitler gick förbi mig i gången i bunkern. Han tittade på mig men sade inget. Sedan gick han vidare och
tog farväl av Goebbels och sin adjutant innan han försvann in i sitt rum.” En stund senare hörde Misch hur Hitlers tjänare sade
att "nu har det skett". D-2 Hitlers SS-adjutant var alltså Goebbels.
Kl.13.30 ”Rochus Misch har panik. Han har precis sett Gestapo-chefen Heinrich Müller i rikskansliets korridor med två SS-män.
Han är nästan aldrig där. Misch kan bara tänka sig två anledningar – antingen ska han skjuta alla vittnen till Hitlers självmord,
eller spränga bunkern med en tidsinställd bomb.” Det verkar som om SS-männen sköt D-2 Hitler i sitt rum, se sidan 64 ovan).
Hermann Karnau: ”Hitler var inlindad i en filt som hade öppnat sig. Jag såg hans ansikte, det var täckt av blod.”
”När dörren öppnades såg jag Hitler ligga på sidan på en soffa. Eva Braun låg bredvid honom med uppdragna knän. Den synen
glömmer jag aldrig,” berättar Misch med sakligt sval röst. Han nämner inget skott i huvudet, inte heller blodspår i tinningen,
ingenting över huvud taget om hur självmordet begicks. Observera att detta skott inte avlossades kl. 15.30. enligt Misch.

1

b
a

Linge och Bormann, kl. 15.30

Enligt boken ”Hitlers sista dag”, 15.30-40. ”… plötsligt hörs ett pistolskott. Alla tystnar. Sedan ropar Helmun – Fullträtt! De
har väntat länge nog. Linge öppnar dörren och går in på kontoret. Borman är med honom. Herr och fru Hitler sitter sida vid
sida. Det finns två pistoler vid Hitlers fötter, den han avfyrat och en reserv. Hans huvud lutar mot väggen. Ett hål syns i
tinningen. Evas ben är uppdragna på soffan, skorna på golvet. Cyaniden hon svalt har fått hennes ansikte att dra ihop sig.” Se
sidan 65 och 16 ovan.

a

b

2
Artur Axmann:. ”Efter skottet sprang Goebbels och jag tillbaka till Hitlers rum och gick in. Vi fann Eva Braun i soffan –
hennes huvud vilade på Hitlers vänstra axel. Hon bar en svart chiffongklänning. Hon var död, men visade inga tecken på yttre
våld, hon hade dött giftdöden. Hitlers underkäke var en aning sned. Det var uppenbart att han hade skjutit sig i munnen. På
båda tinningarna såg jag bloddroppar. Smällen från pistolen hade sprängt blodådrorna på huvudets båda sidor. Soffan var
fläckad av blod och pistolen låg vid hans fötter.” Se sidan 53 ovan.
Av dessa tre olika versioner om självmordet är slutmålet bild b. Tre olika Hitler och tre olika självmord ägde rum i bunkern
den 30 april 1945 enligt ovan. I boken Hitlers Last Day nämns Rochus Misch och hans möte med Hitler ca kl 11-11.45. Hitler
hasar längs korridoren till telefonväxeln. Han stannar i dörren. Växeloperatören Rochus Misch ställer sig upp och väntar på
order. Ingen kommer. Hitler vänder och lufsar tillbaka till sitt rum. Därefter sköts Hitler till döds, långt före kl 15.30.

Sekreterarna hos Hitler
Ytterligare nyckelpersoner

Traudl Junge, 1920-2002
Dog i München
Tyskland
Lämnade bunkern
1 maj 1945

Christa Schroeder,
1908-1984
Dog i München
Lämnade bunkern
22 april 1945

Gerda Christian,
1913-1997
Dog i Düsseldorf,
Lämnade bunkern
1 maj 1945

Johanna Wolf,
1900-1985
Dog i München
Lämnade bunkern
22 april 1945

Else Krüger, 1915-2005
Bormanns sekreterare
Else James in Wallasey,
Dog i Tyskland
Lämnade bunkern
1 maj 1945

Johanna Wolf, född 1 juni 1900 i München, död 5 juni 1985 i München, var mellan 1933 och
1945 en av Hitlers privatsekreterare. Tillsammans med Christa Schroeder, Traudl Junge och
Gerda Christian bildade hon de så kallade Führersekreterarna. Man kan fråga sig varför de var så
många sekreterare kring en enda Hitler. – Det fanns flera Hitler, s.k. dubbelgångare och varje
viktig dubbelgångare vid namn Hitler hade sin personliga sekreterare. Exempelvis var Traudl
Junge Gustav Hitlers, skrev hans testamente; Gerda Chiristian var D-2 Hitlers sekreterare, liksom
Christa Schroeder.

Lunch 11.45 och lunch 13.00 med olika Hitler
Constanze Manziarly, 1920-1945
Kokerska/dietkokerska
Lämnade bunkern 1 maj 1945
Dog i Berlin
Enligt Junge begick Manziarly
förmodligen självmord

Lunch 1. Nu tänker jag blicka tillbaka till den 30 april 1945. Enligt Hitlers last day-bok var det
lunch kl. 11.45. Militärstaben samlades för den dagliga konferensen. General Weidling, Berlins
kommendant, är pessimistisk. ”Ammunitionen är nästan slut. Att få förråd från luften är omöjligt.
Moralen är låg. Striderna forsätter bara i centrum. Slaget om Berlin är över till kvällen. Hitler är
tyst länge. Med en trött röst frågar han general Mohnke om hans åsikt. Mohnke nickar tungt.
Hitler reser sig långsamt ur stolen. Hitler rör sig ansträngt dessa dagar, tätt intill bunkerns väggar
som om han sökte stöd, med överkroppen framskjuten och benen släpande.

Efter bara några meter måste han sjunka ner på en bänk för att vila. Hans ansikte har blivit plufsigt, ögonen blodsprängda. I
mungiporna syns saliv.” Av detta korta avsnitt förstår man att denne sjuka, trötta och knappt gående Hitler är Otto Hitler. Det
verkar vara så att militärstaben inte åt lunch, de hade ingen aptit. Den sista konferensen och lunchen var mycket kort - och
obehaglig.
– Lunch 2 kl.13.00. Enligt boken Hitler’s Last Day
Eva har ingen aptit och står över lunchen. Hon stannar i sitt rum med Liesl, som arbetar med fru Hitlers hår. Klänningen är
utvald: den är svart med vita rosor runt kragen, en av Hitlers favoriter. Hitler äter lunch med kokerskan och sina två sekreterare,
Gerda Christian och Traudl Junge. Ingen säger något utom Hitler, som levererar en monolog om Tyskland framtid och
svårigheterna framför dem. – I denna lunch medverkade en frisk, framåtseende Hitler som pratar om Tysklands framtid efter
kriget. Denne Hitler pratar inte om döden. Enligt min uppfattning bör denne Hitler vara D-2 Hitler.
- Lunch 3 kl 13.00. Enligt intervju med sekreteraren Traudl Junge 1948.
Sekreteraren Traudl Junge, berättar om den 30 april. ”Vi åt lunch Hitler, Eva Braun och jag. Vi försökte föra en normal
konversation, men kände dödens närvaro. Hitler är vegetarian och de sista de äter är spagetti med kål- och russinsallad.” Hur såg
Eva Braun på döden? ”Hon älskade Führern och ville dö med honom. Men hon älskade också livet. Hon var en levnadsglad
person och en stor livsnjutare” (se igen sidan 16 ovan). ”När hon gått med på att dö med Hitler var hon som ett barn i mörkret.
Hon frågade Hitler: ”Gör det ont? Jag dör gärna heroiskt”. ”men det måste ske smärtfritt”. Sen skrattade hon, men inte naturligt”.
Vad svarade Hitler på det? ”Han gick in på detaljerna. Han sa: ”Giftet har en omedelbar verkan som innebär att lungvävnaderna
och sen hjärtat förlamas”. Döden inträffar först efter några minuter men smärtan upphör efter några sekunder, då sätter
kramperna in.” – Ytterligare en beskrivning, koncentrerad, fokuserad, väl genomtänkta svar på frågorna. Denna Hitler verkar
vara fullt frisk i huvudet, kan prata mycket detaljerat. En viktig fråga är vem den kvinna är, som äter lunch med Gustav Hitler
och sekreteraren Junge. Hon sägs vara Eva Braun, men enligt henne åt ingen lunch den aktuella dagen.
Vad som tydligt framkommer av Junges intervju är att denna kvinna stod inför döden, och Gustav Hitler förberedde henne. Här
har vi en ganska stark indikation att Eva Braun inte dog i soffan kl.15.30. Kvinnan bör vara samma kvinna som gifte sig med
Hitler en dag tidigare. Av dessa korta tre episoder framträder tre olika Hitler, en drogad mycket sjuk Hitler som visste sedan 22
april att han skulle skjutas, hans sekreterare lämnade bunkern den 22 april, en Hitler som är frisk, tänker framåt, sitter
tillsammans med sin, sekreterare och tänker inte på döden och slutligen ännu en frisk, framåt tänkande Hitler som berättar om
döden och som sitter tillsammans med sin sekreterare. Tre olika Hitler i samband med tre olika luncher, nästan samtidigt.

Sekreterarnas roll hos Hitler
Ytterligare nyckelpersoner

D = Dubbelgångare

D = Dubbelgångare
D-4 Hitler

Gerda Christian o D-2 Hitler

D-3 Hitler o Christa Schroeder

Otto Hitler o Johanna Wolf
D-1 Hitler

Anna Winter,
Hitlers Hushållerska

Irmengard von Varo,
Servitris i bunkern

Adolf Hitler
1889-1936
Constanze Manziarly
Kokerska

Adolf Hitler

Traudl Junge o Gustav Hitler, Führern
D-1 Hitler

Else Krüger o Edmund Hitler
D-5 Hitler

Bormann o Else Krüger
Upp. 1:18..

Nu förstår vi bättre Stalins utlåtande att Hitler, Führern, lever. Stalin hade nyckelpersoner i Moskva i flera år, massor av
dokument togs över till Moskva. Kvarlevorna i bombkratern fördes också till Moskva samt en film som bl.a. Zjukov ställde till
förfogande. I filmen finns Otto Hitlers döda kropp som sedan brändes av ryssarna. Vi kan konstatera att Stalin hade fullkomligt
rätt.
Vi kan fråga oss varför Gustav Hitler inte lät bränna Otto Hitlers kropp. Under intervjun med bunkerpersonalen framkommer
tydligt att varken USA eller Sovjet skulle komma åt hans kropp och förnedra den (han var hybrid). Han planerade noggrant att
ytterligare en Hitler-dubbelgångare, D-2 Hitler, skulle skjutas tillsammans med en kvinna och deras kroppar skulle brännas.
Skulle man i efterhand undersöka kvarlevorna, skulle man se att det var en riktig mans och en riktig kvinnas kropp som brändes.
På det viset skulle självmordet vara mera sannolikt. Men Hitlers historia slutar inte med ”självmordet” den 30 april 1945. Adolf
Hitler och Eva Braun sågs utanför bunkern den 30 april 1945.

1
Bilden togs 1945-04-30 utanför bunkern: Hitler, Eva Braun
och Martin Bormann markerad med en gul ring.

2
1944, Gustav Hitler och Eva Braun.

1.

Vi kan jämföra bild 1 och bild 2. På bild 1 visas en Otto Hitler-dubbelgångare men Eva Braun hade en bättre dubbelgångare
som liknade henne mer. På bild 2 visas Gustav Hitler och Eva Braun.
Eva Braun 1945-04-29

En dubbelgångare till Otto Hitler, D-4 Hitler och en till Eva Braun. Vi kan se att hälften av hennes tänder saknas i överraden, medan Eva Brauns
tandrad är fullständig. Skulle hon ändå vara Eva Braun, skulle det styrka följande: att hon inte dog och inte heller följde G Hitler i ett rymdskepp.
Inte heller var hon hans fru. D-4 Hitler och hans medföljare lämnade Berlin i en ubåt.

5

6

D-4 Hitler och hans väninnas flyktväg i ubåt från Berlin till Buenos Aires, Argentina. 1. Berlin, Tyskland, 2 Tonder, Danmark, 3
Travemünde, Tyskland, 4 Reus, Spanien, 5 Fuerteventura, Kanarieöarna, 6 Mar del Plata, Hotel, Buenos Aires, Argentina.
Det finns anteckningar och vittnen som påstår att D-4 Hitler och hans väninna flydde från Berlin den 30 april 1945 och via vissa
länder hamnade de slutligen på Mar del Plata hotell i Buenos Aires.

Bilden visar Otto Hitler, den döde, och bakom honom syns en villa i Fuerteventura på Kanarieöarna. Förmodligen bodde D-4
Hitler och hans väninna där enligt flyktlistan ovan. Denne Otto Hitlers ansikte är det mest kända i vår värld.

5

Det verkar vara så att flyktvägen var noggrant planerad i förväg av Gustav Hitler. Även D-4 Hitler och hans kvinna och ett
flertal andra befann sig i bunkern de sista två-tre dagarna, därefter flydde de i en ubåt.

6

Enligt dokumentet lämnade Hitler (D-4 Hitler) Berlin i en ubåt med bl.a. två kvinnor, en läkare och ett antal
medföljare. Det var två ubåtar som kom fram till Argentina, i den andra befann sig Hitler och hans medföljare .

Enligt dokumentet blev AHitler (D-4 Hitler) kvar
medföljare. Enligt en källa dog han 1965.

tills vidare i Argentina tillsammans med sina

D-3 Hitler
Efter det s.k. självmordet den 30 april 1945 utbröt hitlerkaos i världen. En död Hitler (Otto Hitler) hittar ryssarna i bunkern,
strax därefter finner de kvarlevorna av två brända kroppar: Hitler och Evan Braun i en bombkrater utanför bunkern (D-2 Hitler
och Geli Raubal). Samtidigt flyr Hitler (D-4 Hitler) med sina medföljare i två ubåtar till Argentina, Gustav Hitler, Führern, och
Eva Braun försvann spårlöst. Det fanns ytterligare ett antal dubbelgångare, bl. a. D-3 Hitler och Edmund Hitler (D-5 Hitler) på
fri fot. Detta kallas för fullständigt kaos och saknar motstycke i vår moderna värld, och ändå pratar man om Adolf Hitler som
mördades som första jude 1936, förmodligen under de olympiska spelen.
Enligt evangelierna påstås att man har sett Jesus i ändens tid, efter Gustav Hitlers dödförklaring 30 april 1945, men ingen har sett
honom.
Det världsberömda självmordet, se länken Nero, skräcken och poeten, sidorna 8-9

Gustav Hitler, Führer

Otto Hitler

D-2 Hitler

D-4 Hitler

När kommendör Musmanno avslutar sin utredning 1948 har inga spår av Hitler setts på tre år. Det råder inga tvivel om att Adolf
Hitler, Tysklands Führer, världens största förbrytare och den värsta gangster som någonsin vanärat människosläktet, är död,
avslutade han. Michael Musmannos filmade intervjuer får allmänheten aldrig se. Han skickar en kopia till Hollywood, men
stämningen i västvärlden har förändrats. Folk vill glömma Hitler och kriget, och i stället se fram mot en ljusare framtid.
Filmen upptäckts först 2013 i ett amerikanskt universitetsarkiv.
Om vi noggrant följer dokumentären och dess intervjuer med personalen i bunkern, märker vi att personalen inte nämner
namnet Adolf. Alla säger ”Hitler” i stället medan Eva Braun nämns hela tiden. Alla sa sanningen och de ljög inte. Det
framkommer också mycket tydligt av intervjuerna att det handlar om två olika Hitler. Dels en mycket sjuk, deprimerad, svag
man som medicinerar, drogar sig och kan knappt gå. Dels en koncentrerad, fokuserad men nedstämd man som styr riket och
fattar beslut, dikterar i flera timmars sitt testamente och som planerar slutet steg för steg. – En domare som Musmanno skulle
ha förstått skillnaden mellan två Hitler i detta sammanhang och att Adolf Hitler inte levde på den tiden.
Eller också har han förstått mysteriet och därför ville han att hans filmade intervjuer inte skulle få ses av allmänheten. Det
verkar luta åt det hållet.

Otto Hitler, dubbelgångaren
Starka mediciner och droger använde han
dagligen i bunkern,
Till slut utropades: Hitler har begått
självmord!

Gustav Hitler, Führern
Planerade slutet steg för steg i bunkern

Fr.o.m. april var huvudtemat i bunkern ”Självmord”
Självmordet motsvarar korsfästelsen på den tiden.

Judinnan Marias son Immanuel/Josef jr korsfästes och begravdes i Jerusalem.
Han stod för det mänskliga budskapet och kunskap i mänsklighetens namn och
likställdhet mellan män och kvinnor. En reinkarnation bl.a. av Samyaza,
Lemek Jr. och kung David. Han var fosterson till husbyggaren, tusenkonstnären
Josef. Se länken Gudomen, bl.a. sidan 9.

Izates II/Jesus son till drottning Helena, som var släkt med Josef. Han tog över
Immanuels/Josef jr:s identitet, och det var han som bl.a. talade om korsfästelsen i
Jerusalem, Jesus Kristus som uppstod från de döda. Hans budskap liknade det som
Samyaza hade, men utan jämställighet mellan könen.

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.” En reinkarnation bl.a. av Inanna/Noa, Israels Gud.
Slutligen kan man göra en jämförelse mellan kristendomen och nazismen. Enligt evangelierna var det Jesus som talade om
lidandet och korsfästelsen, men juden Immanuel, Josef jr blev korsfäst. Hos nazismen var det Gustav Hitler, Führern, som tog
över sin yngre bror Adolfs identitet och som steg för steg planerade slutet för nazismen. Därefter meddelades att Hitler (Otto
Hitler, hans yngre broder och dubbelgångare) var död. Han satte världen i lågor, resten världen känner till.
Gustav Hitler ville att sanningen skulle komma fram när tiden var mogen och därför lät han filma hela processen fr.o.m. 22 april
till och med 30 april 1945 i bunkern. Utan hans tillstånd och medgivande skulle världen aldrig ha sett dokumentären som det
bästa beviset. -– Jag började skriva i samband med denna dokumentär den 12 april och avslutar nu, första maj 2017. När jag
började skriva om självmordet, se sidan 14 ovan, undrade jag varför det inte finns en dokumentär om själva självmordet i
bunkern. Den 11 april såg jag den i TV. – Till sist kom beviset fram.
Gustav Hitler lämnade världen som förlorare. Vad jag förstår ingår också denna dokumentär i hans testamente..

Det finns starka ledtrådar som visar att Gustav Hitler gjorde en himmelsfärd med ett UFO till månen. Se länken Månens
besökare, final, sidan 80.

Jakob Sporrenberg, SS-officer
1902-1952
Projektledare för Haunebu
Die Glocke projekt från 1934
till 1944
Avrättades i Polen 1952

Odilo Globocnik, SS-Gruppenführer
1904-1945
Projektledare för Haunebu
Die Glocke projekt från 1944-45
Begick självmord 1945

Hans Kammler, SS-General
1901-1945???
Civilingenjör/konstruktör i
projekt Haunebu/Die Glocke
projekt. Det finns uppgifter
om att han arbetade i
hemlighet efter kriget i USA,
Area 51 under ny identitet.

Viktor Schauberger
1885-1958
Filosof, vetenskapsman,
uppfinnare, konstruktör.
Involverad i Haunebu/Die
Glocke projekt redan 1934.
Även han ska ha jobbat i USA
efter kriget.

Se sidorna 17-18 ovan. Basen låg i Ostpreussen och därifrån startade rymdfärder. Där hade nazityskarna ett UFO och
forskningsbas. Basen var insprängd i berget och sträckte sig flera kilometer in. Uppe på berget fanns en kraftstation och en ring.
Längs med ringen gick en kraftledning under jord. Den SS-officer som blev tillfångatagen berättade häpnadsväckande historier för
de allierade om UFO-forskning och anti-gravitations experiment. En dokumentärfilm av BBC visade en nedlagd UFO-bas i södra
Polen med en polsk guide 2008. Vi brukar säga: ”Ingen rök utan eld”. Se även länken Akhenaton den allsmäktige, sidorna 33-34.
Vad jag förstår grundades hela UFO-basen i Ostpreussen i samband med Gustaf Hitler och hans månfärd. Se länken Månens
besökare, final, sidan 80. Enligt Första Mosebok är Ormen jordens listigaste djur. – Men du trodde det inte!? Nu vet du det.

Ostpreussen, UFO och forskningsbas

Även symbol för rymdskepp och
galax

Starka ledtrådar leder till bevis att Gustav Hitler och Eva Braun lämnade jorden med ett rymdskepp och reste till månen. Eva Braun såg
mänsklig ut, förmodligen tillhörde hon det mänskliga blodet, så hon behövdes för UFO-männen för forskning i biologi.
Se länken Månens besökare, final, sidorna 28-32.

UFO feber i USA efter kriget

OTC-XI Projekt
OTC-XI Projekt
Otis T. Carr och Nicola Tesla med projekt OTC-XI,
under 40-50 talet. Mycket gott resultat.

Robert Lazar, UFO forskning vid Area 51, USA under 80-talet.
Att USA skulle ha gjort en månfärd redan 1962 var fullt möjligt.
Se länken Solen i underläge, sidorna 17-18.

Otto Skorzeny, SS-man
,

Gustav Hitler, Führern

Adolf Hitler,
1889-1936

Adolf Hitler,
1889-1936

På bilden på bokens omslag ser vi SS-mannen Otto Skorzeny, livvakt, och Führern Gustav Hitler (1933-1945).
Otto Skorzeny dog enligt officiellt meddelande 1975 i Madrid, men därefter, i hemlighet, levde han bl.a. i USA, enligt författaren till boken
ovan. Enligt författaren mötte han själv denne Otto Skorzenys dotter 1995-6 och fick bl.a. höra berättelsen om Hitlers död. Det var Otto
Skorzeny som själv sköt kocken Gustav Weler som var en dubbelgångare till O Hitler, enligt författaren. Otto Skorzeny dog slutligen i USA
1999. – Dokument anger att Otto Skorzeny förflyttades från bunkern och Berlin januari 1945. En livvakt förflyttas inte så snabbt i vanliga
fall. Sa han någonting till Gustav Hitler som blev arg och tappade sitt förtroende för Skorzeny? – 1944 skickade G Hitler denne Otto
Skorzeny till Budapest, Ungern för att störta Horty och kidnappa hela familjen till Nazityskland. 1945, i januari, arresterades Raul
Wallenberg i Budapest av Röda armén. Var han emot Raouls arrestering i Budapest och försökte förhindra den?
Gustav Hitler var en reinkarnation bl.a. av Stefan den Helige som kröntes till kung i Ungern år 1000. G Hitler var en riktig rashatare, han
hatade framförallt judarna och Ungern var en mycket känslig historia i hans liv.. Vad jag förstår var det en katastrof för individen att
försvara judarna i G Hitlers närvaro. Otto Skorzeny fick omedelbart lämna bunkern och Berlin i januari 1945 och därmed var hans karriär
slut i Nazityskland. Redan 1943 gick rykten om att Skorzeny var opålitlig och hade viss dragning till de allierade. Av dokumentären
framgår att i bunkern var Otto Günsche Gustav Hitlers livvakt. Men boken avslöjar en mycket viktig del av Hitlers död. I boken nämns att
denne Otto Skorzeny sköt dubbelgångaren Weler i bunkern. Enligt dokument gjorde han det inte. Som jag redan nämn var Ungern G Hitlers
känsligaste ämne, och han följde Ungerns situation steg för steg. När G Hitler insåg att hela Ungern tillhörde Röda armén, visste han att han
snart skulle förlora kriget. Då fick han idén om ”Självmordsprojektet”. I det projektet skulle odjuret Skorzeny skjuta bl.a. dubbelgångaren
Weler i första hand. Förmodligen rullade hela slutprocessen upp i hans huvud då, och Skorzeny behöll minnet av att hans roll var att skjuta
dubbelgångaren Weler. På det viset skulle G Hitler slippa Gestapos SS-män. Hans berättelse om Hitlers död var till hälften riktig.
Boken nämner att Adolf Hitler skulle ha levt i delstaten Montana i USA 1997, då skulle han varit 107 år gammal. D-3 Hitler var ju en
dubbelgångare till Adolf Hitler i så fall kanske han var där. Se sidan 93 ovan.
Vi kan sammanfatta bokens budskap i sin helhet: den är ett viktigt bidrag till Nazitysklands historia och sammanfaller med krigets
fortsättning till slutet, se sidan 20 ovan. Se också länken Gudomen, sidorna 53-54 ang. Otto Skorzeny.

Om vi studerar alla dokument som berör Nazityskland och bröderna Hitler, finner vi att viktiga instanser som t.ex. partiet och
kyrkan kände till fallet Hitler, men inte föräldrarna. Till och med Adolf själv visste om det senare i livet. Man kan inte bli
Rikskansler i ett stulen identitet utan att bli avslöjad, framför allt när två personer samtidigt använder en och samma identitet.
Påvestolen stod i händelsernas centrum i detta sammanhang, se vidare länken Akhenaton, den allsmäktige, sidan 36. Krister R:s
fall var nästan likadant, med påvestolen i centrum. Vissa myndigheter i Sverige med kyrkan och kungahuset i spetsen kände till
händelserna. Skillnaden mellan dessa fall är att i det ena visste Gustav Hitler allt, medan i det andra visste Krister R igenting om
vad som pågick bakom hans rygg.

Ormen i form av
bokstaven M.
Jungfru, hybrid

Ormen i form av
bokstaven M.
Jungfru, hybrid

Slutligen:
5, Jesus sade: ”Lär känna det som finns framför era ögon, och det som är fördolt för er skall bli uppenbarat. Ty
inget är fördolt som inte skall uppenbaras, och inget är begravt som inte skall uppväckas igen”. - Även Jesus ville
att allt som är fördolt ska komma upp till ytan och att låta världen få kunskap.
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.”
Se länken Norrskenets konung och dennes hemlighet, sidan 55 och sidorna 61-62
Gustav Hitler vände sig mot katolska kyrkan också, men framförallt dess präster som tillhörde Tjuren Jesus Beelsebub.

Gustav Hitler under en tågresa. Mellan fönstren syns en vit örn i form
av bokstaven M som emblem. M=hybrid, jungfru.

Slutligen:
5, Jesus sade: ”Lär känna det som finns framför era ögon, och det som är fördolt för er skall bli uppenbarat. Ty
inget är fördolt som inte skall uppenbaras, och inget är begravt som inte skall uppväckas igen”. - Även Jesus ville
att allt som är fördolt ska komma upp till ytan och att låta världen få kunskap.
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.” Upp. 14-16
Israels Gud lovade genom sina profeter bl.a. att förinta hedningar, judar och
senare också kristna. Han gjorde det med namnet Loke i den nordiska
mytologin och framförallt i Ungern med namnet István den Helige. Han
dödade mer än halva landets befolkning under 32 år. Hans regeringstid i
Ungern på den tiden var likadan som Hitlers regeringstid i nutid. Han
ändrade sig inte. Vi har ju Bibeln och ur den rinner blod och krig ut. Så
Gustav Hitlers krig var bara en fortsättning av Bibelns elände. Han sa till
profeterna; ”Jag ändrar mig inte”.
Nu i ändens tid är det inte judarna som har petat bort honom i samband med
min fars faderskapsärende utan den så kallade kristna eliten i en hemlig
krets med kungen, född 30 april 1946, i spetsen. Därmed har trefaldigheten
fallit. Därför valde han dödsförklaringen den 30 april 1945. Se länken
Evolution, sidan 107.
- Nästan ca. 100 år tidigare, den 8 mars 1844, dog Carl XIV Johan i
Stockholm kl. 15.30.

Ändens tid
Dan, 12:4 och 12:13

Slutligen:
5, Jesus sade: ”Lär känna det som finns
framför era ögon, och det som är fördolt
för er skall bli uppenbarat. Ty inget är
fördolt som inte skall uppenbaras, och
inget är begravt som inte skall uppväckas
igen”. - Även Jesus ville att allt som är
fördolt ska komma upp till ytan och att låta
världen få kunskap.

”/…/ Men du, Daniel, må gömma
dessa ord och försegla denna skrift
intill ändens tid; många kommer att
rannsaka den, och insiktenMänniskan
skall så är
skapelsens krona – ”O”
växa till.”

10. Jesus sade: ”Jag har kastat en eld

”Men gå du fram mot ändens tid;
över världen, och se, jag vårdar den
Dentill
ursprunglige Guden förnekades på denna planet i senaste tusentals år
sedan du har vilat, skall du uppstå
tills den flammar upp”. 16. Jesus
din del, vid dagarnas ände. /…/”
sade: ”Människor kanske tror att jag
har kommit att bringa frid i världen.
De vet inte att jag har kommit för att
bringa söndring i världen, eld, svärd
och krig.”

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

Michelangelo, Daniel, Sixtinska kapellet,
Rom, 1511
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Tibor E. och jag, Szabolcs/ Josef
Foto: Tibor Kemény 1964
Stockholm

