År 2013 var året då diskussionen gick varm om Gud finns eller inte. Är Gud universums, världsalltets, skapare
eller inte? Gud och religion är fortfarande ett omfattande tema världen över. Samtidig vet vi ju med säkerhet att
Människan är skapelsens krona, och något större och högre än människan finns ju inte. Även kristendomen
hävdar att Gud blev människa, alltså uppenbarade sig i en människoliknande kropp. I Bibeln står tydligt att Gud
är ett djur, att det finns flera gudar, och varje Gud/Herre har sitt djurursprung. Det är också uppenbart någon Gud
inte skapade universum. Om vi jämför Gud och universum, så finner vi att Gud är en mikroskopisk varelse
medan universum påstås vara oändligt. Däremot finns Gud och Herre, som springer tvärs över denna planet och
är aktiva bl.a. i olika religioner. OBS! Jag tolkar detta tema enligt min kunskap.

Den Romerska Katolska Kyrkan brukar presentera Guden årligen
vid midnattmässor från Vatikanen, Rom.
OBS! Jag tolkar midnattsmässorna enligt min kunskap.

Midnattsmässa från Vatikanstaten 2008 och jättekometen Nemesis
Se länken Statsvapen
och vetenskap, sidan
10-11.

Från och med 2011 avskaffades midnattsmässan, den blev istället en
kvällsmässa som börjar kl. 22.00.

?
2012-12-24
kl.22.00

2012-12-24
kl.22.00

Påven Benedictus XVI:s sista kvällsmässa från Peterskyrkan den 24 december 2012 kl.22.00. På bilden syns ett täcke,
och på detta syns en symbol för solen. Vad finns under det? Det är ett budskap från en bekymrad påve.

På täcket syns en sol och i mitten av solen finns ett ”T”. Under täcket, i en krubba, ligger ett gossebarn på vars huvud
finns en 6-uddig Davidsstjärna, som symbol för judar och solen. Vad betyder T i detta sammanhang? Det kan betyda
judegosse, ”Tibor/Tibor E” som föddes på julafton i Linköping 1958. Samtidigt finns ett T-tecken med en
slingrande orm på. Det är känt att Lejonet Tibor E mördades 1971 och ersattes med Lammet/Ormen Christer R. Alltså
är detta är inte nytt, det var känt redan på 70-talet. Men detta budskap betyder mer än det kända. Om vi följer
utvecklingen kommer vi att förstå budskapets innebörd fullständigt.

Påven Benedictus XVI:s sista kvällsmässa i vilken judegossen, lejonungen, var i centrum. Ovanför honom är en öppen bok med
en kort historia och en tillhörande teckning placerad. Av teckningen framgår inte att en födelse har ägt rum i ett stall i Betlehem i
den forna Judéen. OBS. Den traditionella Oxen och andra djurarter är borta. Bilden kan symbolisera en genomresande i ett rum i
ett härbärge under ett gossebarns plötsliga födelse. Utanför härbärget syns några änglar jubla.
Detta kan också vara en illustration av lille Tibors födelse på sjukhuset i Linköping 1958.

För sista gången en symbolisk återfödelse från Betlehem och Linköping.
-Davidsstjärnan för sista gången-

Ute på Petersplatsen fanns det traditionella stallet för fårflocken med tillhörande djur: Lamm/Får och Oxe/tjur. Ovanför
stallet hängde en 8-uddig stjärna, som är en symbol för Lammet. Detta var påven Benedictus XVI.s sista budskap.
Se vidare länken Väduren, Bocken och ändens tid, sidorna 20-22.

Kvällsmässan från Vatikanen den 24 december 2013 kl.21.30

Påven Franciskus första kvällsmässa från Peterkyrkan 2013. Ovan i mitten syns en mörk bild bakom huvudaltaret. Den
mörka bilden påminner mig om ett mörkt tjurhuvud, med ett horn på var sida om huvudet. Denna bild sändes ut över hela
världen. Jag kallar sändningen för ett ”mästerverk”.

Påven Franciskus första kvällsmässa från Peterkyrkan. Ett gossebarn ligger i krubban och ovanför honom finns en öppen bok
med en teckning som berättar om den nyföddes ursprung. Vi kan se att modern ligger i en fin och bekväm säng, och bredvid
hennes bädd står en mindre i vilken ett gossebarn ligger. Bakom pojkens säng står en symbolisk tjur. Denna teckning kan
illustrera den rika grekiskan Maria och tjurungen i en rik hemmamiljö. Tjuren är en symbol för Tjurgudens födelse, fast inte i
Betlehem och framförallt inte i ett stall. - En rik kvinna föder inte sitt barn i ett stall bland djur.

Här kan man se den lilla tjurungen som symboliskt ligger i en krubba utan den 6-uddiga Davidstjärnan på huvudet. Här kan
vi symboliskt se penningens och förmögenhetens Messias, Mammon, eller Jesus Kristus/Tjuren Jesus, Mammonsbarnet.

I Peterskyrkan fanns en modell av ett stall. Påven själv lyfte upp tjurungen ur krubban framför huvudaltaret och bar den till stallet.

På väg till stallet, symboliskt

Tjurungen, Mammonsbarnet, jesuiten är på påvens arm

Innan påven överlämnar tjurungen till en präst, kysser han den lille jesuiten

Därefter placerar prästen tjurungen i stallet i en krubba
och fårflocken väntar på honom…

Där hör han hemma. En tjur är ett husdjur.

Tjurens värsta fiende är Lammet…

Ute på Peterplatsen stod en fullskalig modell av stallet, som den helige Franciskus av Assisi lät bygga, ca 1220, under
påven Honorius III:s pontifikat. Ovanför stallet syns en 7-uddig stjärna i form av en komet.

Det var den helige Franciskus som kom på idén att ha en julkrubba i kyrkan, första gången tog han in en levande oxe. Han ville
påminna fårflocken om den kristna trons anspråkslösa ursprung. Tjuren syns tydligt i stallet, bredvid krubban till vänster om
tjurungen. Tjuren är en symbol för rikedom och pengar, men för fårflocken spelar det ingen roll vilket djur de tillber. – Man säger
i religionen att Gud är jordens och universums skapare, född i ett stall bland djur, en utmärkt kombination.

I mitten ser vi tjurungen, Mammonbarnet eller jesuiten. Bakom huvudet finns en solskiva, troligen med jesuitorden, eller
bokstaven ”E”, symboliskt förstås. Såväl till höger som till vänster om Mammonbarnet illustreras tjurguden Osiris med
solskivan bakom huvudet, från farao Ramses II tid. Han var en dödsgud, alltså Herren, dödens tjur.

I mitten i krubban ligger en lejonunge, judinnan Marias son, Josef jr. från Betlehem, och Tibor E från
Linköping. Till höger om gossen syns ett bevingat Lejon, även symbol för Lejonet av Juda. Här ligger för sista
gången den världslige och davidiske Messias. Lejonet mördades och ersattes med Lammet/Ormen Jesus såväl i
Palestina som i Linköping. I Stockholm dök Lammet/Ormen, Christer R upp.

I krubban i mitten ligger tjurungen, den rika grekiska Marias son Johannes/Marcus från Palestina. Till vänster om gossen syns
en bevingad tjur, symbol för tjurguden Osiris. Man ser tydligt att istället för en lejonunge med Davidsstjärna på huvudet, finns
nu en tjurunge utan Davidsstjärna. Även han avbildas med en solskiva bakom huvudet. – Den 7-uddiga stjärnan betyder att
påven Franciskus lämnade evangelierna och gick in i Uppenbarelsebokens värld, där strider Lammet mot Tjuren.

Om man jämför påven Benedictus XVI:s kvällsmässa från 2012 med påven Franciskus kvällsmässa från 2013 som
avser Messias födelse, förstår man tydligt Benedictus XVI:s raka budskap. Lammet, Christer R, är bortpetad och
Tjuren, jesuiten tog över Lejonet Tibor E:s identitetshandlingar. Vi vet ju att påven Benedictus XVI var
Lammets påve, hur kommer det sig att Lammet petades bort under hans pontifikat, och när hände det?
Låt oss titta lite närmare på saken.
I egenskap av min pappas enfödde son är jag fortfarande i händelsernas centrum. Om jag letar runt omkring mig
efter vad som hänt under senare år, från och med 2007, hittar jag lättare spåret som binder samman olika
enastående händelser. I min kortfattade självbiografi från 2007 skriver jag att min goda mor, Maria Kemény, gick
bort den 13 januari 2007. Se länken Självbiografi, sidan 9. Om sanningen ska fram, finns det omständigheter som
pekar på att min mor inte gick bort av naturliga skäl. Mer vill jag inte nämna.
Den 10 juli 2007 var påven Benedictus XVI på krigsstigen, då kom första attacken från påven med rubriken: ”Besk
Vatikankritik mot andra kristna”, som man kunde läsa i svensk press. I dokumentet framgår tydligt att endast
katolicismen besitter sanningen om den kristna tron, enligt Vatikanen. Protestantismen kan knappt ens kallas för
kyrka, heter det i ett officiellt dokument från den Heliga Stolen. Solklart är att detta i första hand riktas mot den
Svenska kyrkan. Under påven Johannes Paulus II:s pontifikat var Svenska kyrkan dotterkyrka till Moderkyrkan
tills allt bevismaterial förmörkades. Efter det, under den nya påven Benedictus XVI:s pontifikat, är den Svenska
kyrkan plötsligen ingenting, den fyller ingen funktion längre inom kristendomen. Nu har påven sanningen, slår
Vatikanen fast (att svenskarna är Messias mördare kan jag läsa mellan raderna, de avser min pappas
faderskapsärende). - Vad hände under juni och juli månad 2007? Vad jag kan förstå har statschefen och kungen
Carl XVI Gustaf och ärkebiskop Anders Wejryd petat bort Lammet Christer R och satt in jesuiten, Tjuren istället,
så att jesuiten tog över Tibor E:s identitet utan påven Benedictus godkännande. Då rasade påven mot kungariket
Sverige och Svenska Kyrkan i samband med protestantisk religion. Se länken Väduren, Bocken och ändens tid,
sidan 18.
Vem är den som förutom påven kan lägga sig i ärendet som påven bör styra från Vatikanen? – Det finns bara en,
Tjuren själv, jesuiten och hans stora, rika och starka rike. För att kunna ta sig in i det fördolda i smyg och ta över
Tibor E:s identitetshandlingar, fick han säkert betala enorma summor, som kungen tog emot. Kungen gör igenting
gratis.
Under juni månad 2007 trädde f.d. apolloastronauten William Rutledge fram och presenterade Apollo 20:s
topphemliga månresa 1976 i samarbete med utomjordingarna, i bibeln kallade änglar. Apollo 20 landade på
månens baksida och skaffade sig bevismaterial. Bland annat visades Lammets/Ormens/Jesus ursprungliga kropp
upp i månlandaren Phoenix. Besättningen på Apollo 20 var William Rutledge, Leona Snyder och Alexej Leonov.
Rutledge och Snyder arbetade på Bell Laboratorium i USA, medan Leonov var en utvald kosmonaut från
Sovjetunionen. Namnet Bell/Bel kan vi spegla i det antika Babylon, till kungen Nebukadnessar II:s regeringstid, i
samband med Daniel och hans pappas faderskapsärende. Där levde ormen Bels prästerskap som tillhörde Drakens
religion. Se länken Babylons hängande trådgårdar, Väduren, Bocken och ändens tid, sidan 6, samt länken
Månens besökare, final, sidorna 61-103.
När jesuiten/tjurguden blandade sig i min pappas faderskapsärende och petade bort Lammet/Ormen utan påvens
godkännande, kom nästan omgående avslöjandet om den hemliga månresan som svar på jesuitens olagliga utspel
mot Lammet.
Det påstods, vid konklaven 2005, när kardinal Joseph Alois Ratzinger (Benedictus XVI) valdes till påve, att han
vann valet före sin värsta rival och konkurrent, kardinal Jorge Mario Bergoglio (Franciskus I). Man vet att påven
Benedictus XVI lyfte fram Lammet. Lammets rival och konkurrent är Tjuren. . – Vad hade hänt om konklaven valt
kardinal Jorge Mario Bergoglio till ny påve i stället? Han skulle ha blivit påve nummer 267 enligt St. Malakias och
skulle ha fått benämningen Glory of the Olive. Låt mig analysera en sådan situation.
Den första frågan man ställer är hur han skulle ha motsvarat benämningen Glory of the Olive.
Vad skulle ha hänt, om han hade valts till den näst siste påven den 19 april 2005?
Gregorius XVI, (1831–1846),
Bartolomeo Mauro Alberto Cappellari
256 100 From the baths of Tuscany

Glory of the Olive

Glory of the Olive

Som vi ser finns det två duvor som har exakt samma symbol, Glory of the Olive. Hade kardinal Jorge Mario
Bergoglio valts till påve av konklaven 2005, skulle han ha blivit påve 267, och, enligt St. Malakias, den 111:e med
benämningen Glory of the Olive, vilket skulle ha passat även för honom. Eftersom han var tjurens påve, skulle han
år 2007 petat bort Lammet, Christer R. i samband med min pappas faderskapsärende. Han skulle även då ha valt
påvenamnet Franciskus. Efter honom skulle den siste påven ha kommit, nummer 268, enligt Malakias, den 112:e
med benämningen Petrus Romanus. Han skulle ha varit Lammets påve och valt påvenamnet Pius XIII, den siste
påven, en katastrof för kristendomen och påvestolen, enligt St. Malakias sista, definitiva lista - Malakias profetior.
- Men konklaven 2005 valde kardinal Joseph Alois Ratzinger (Benedictus XVI) till Johannes Paulus II:s
efterträdare, och hans historia känner vi till, förutom att under hans pontifikat 2007 Lammet petades bort och
ersattes med Tjuren utan hans godkännande. Han tog inget ansvar i samband med identitetsbytet och 2013
abdikerade han från sin tjänst som påve, liksom påvarna Celestinus V 1294 och Gregorius XII 1415. Vad är
gemensamt för dessa tre påvar? De hade inget ansvar för kyrkan längre, eftersom de avgick innan de dog. Det är
alltid den sittande påven som är ansvarig. I nuläget omges den siste påven, som har benämningen Petrus
Romanus, av katastrofer trots att han inte kände till identitetsbytet 2007 här i Stockholm.
Vid det tredje identitetsbytet mellan Lammet och Tjuren, var statschefen, kung Carl XVI Gustaf Bernadotte,
huvudperson. Han ordnade alltså identitetsbytet själv i samarbete med Svenska Kyrkan. Enligt historien bär han
familjenamnet Bernadotte och är den sjunde och siste kungen av ätten Bernadotte. Så här analyserar jag ätten
Bernadotte:
Sophus Schacks fysionomiska studier från 1888

Rak linje

Sophus Schack
1888

Om vi studerar Carl XIV Johans skalluppbyggnad och hans utseende, enligt den danske vetenskapsmannen Sophus Schacks
fysionomiska studier från 1888, märker vi att han liknar en fågel. Han liknar en örn, men inte fullständigt, en kombination av örn
och tupp passar bättre. Vi ser att skalluppbyggnaden liknar örnens, precis som pannans lutningsvinkel i förhållande till näsans.
Alltså: vi pratar om en fågel som planteras in i en människokropp eller i en människoliknande kropp. Blodgruppen bör i detta
fall vara BRh-. Jag kan hänvisa läsaren till vetenskapsmannen Sophus Schacks livsverk och fysionomiska studier, kanske
världens bästa bok i ämnet.
Jag kan konstatera att kung Carl XIV Johans djuriska ursprung var en kombination av en örn och en tupp. Detta är grunden till
hans avkomlingars ursprung. Vi kan tydligt se att pannans lutningsvinkel i förhållande till näsans utgör en rak linje, nästan utan
brytning som ovan. Även hos avkomlingarna saknas denna raka linje som avser näsans förhållande till pannan. Själva näsan har
en svag böjning och är både lång och stor.

Pannas lutningsvinkel i förhållande till näsan är ungefär lika stor

1

Carl XIV Johan, 1818-1844

2

3

Carl XV, 1859-1872
Äldre son till Oscar I

Oscar I, 1844-1859

4

Oscar II, 1872-1907
Yngre son till Oscar I

5

Gustaf V, 1907-1950

7
6
Carl XVI Gustaf, 1973 Gustaf VI Adolf, 1950-1973
Pannans lutningsvinkel i förhållande till näsan skiljer sig enormt från ursprunget

Om vi studerar skalluppbyggnaden hos ätten Bernadotte finner vi egendomliga och anmärkningsvärda saker. För det första
överensstämmer inte stamfadern Carl XIV Johans skalluppbyggnad med sin son Oscar I:s. skalluppbyggnad. Samma sak kan vi
konstatera på näsornas form, de två har helt olika karaktärer. Detta enligt bild 1 och bild 2, men hans biologiske far fanns i
släkten Bernadotte.
Vi kan även konstatera att kung Oskar I:s söner, den äldre Carl XV:s och den yngre Oscar II:s skalluppbyggnad är ungefär lika,
medan näsorna är olika. Vi kan också se att pannans lutning på alla tre har samma vinkel, bild 2, 3 och 4. När det gäller bild 5
och Gustaf V, son till Oscar II, ser vi en liten avvikelse i skalluppbyggnaden jämfört med Oscar II. Även pannans lutningsvinkel
i förhållande till näsan är lite avvikande, men örnens ursprung fanns kvar i dem alla, till och med Gustaf V.
När vi fortsätter de fysionomiska studierna i kombination med antropologiska analogier, ser vi mycket tydligt att skalluppbyggnaden hos Gustaf VI Adolf och Carl XVI Gustaf är av helt annan karaktär än hos de övriga fem. Med andra ord: de två
sista kungarna faller biologiskt sett bort ifrån det bernadottska familjeträdet, bild 6 och 7. Pannans lutningsvinkel i förhållande
till näsan på bild 2,3,4, och 5 stämmer inte överens med bild 6, 6a och 7.

6

Gustaf VI Adolf, 1950-1973

6a

Kronprins Gustaf Adolf, 1906-1947

7

Carl XVI Gustaf, 1973 -

Om vi jämför bilderna 6, 6a och 7, ser vi ganska tydligt att dessa bilder liknar varandra mer eller mindre, men är utseendemässigt långt ifrån bilderna 1 till 5. Att bära ett familjenamn är en sak, att bära ursprunget är en annan. Detta har
uppstått även i bernadotteätten, namnet och ursprunget stämmer inte överens. Med andra ord: stamfaderns biologiska karaktär
saknas totalt i Gustaf VI Adolf, kronprins Gustaf Adolf och Carl XVI Gustaf. Förmodligen gäller även olika blodgrupperingar,
AB och A.

Vad är gemensamt förutom namnet Bernadotte? – Ingenting! Den ena har ett typiskt franskt ursprung, ett fågelansikte. Den
andra är en blandning, bl. a. tysk och engelsk. Kanske Gud vet mer om blandnigen, men även svenskheten finns i honom, en
bisonoxes ansikte. Se länken Fursten av Ponte Corvo eller.. sidorna 12-67

Envis som en oxe!
Brottens son
Även enligt Nostradamus

Envis som en oxe!
Carl XVI Gustaf, 1973 Valspråk: För Sverige - i tiden.
Kröntes ej

Brottens son
Även enligt Nostradamus

Brottens son, en reinkarnation bl.a. av Lulal, Efraim, prins Pentawere, Belsassar, Herodes Antipas.

Min pappas
faderskapsärende är
jordens hemligaste
objekt, som sattes under
insegel av statschefen
och kungen Gustaf VI
Adolf på Stockholms
slott den 30 mars 1966.
Här syns dokumentets
sista sida med kungligt
sigill och underskrift.
Orsaken var bl.a. Tibor
E:s födelse julaftonen i
Linköping 1958.

Valspråk: ”Plikten framför allt”.

Se länken Den fjärde pyramiden som
försvann, sidan 54

Josef

Gustaf VI
Adolf

Ramses III

Israels
Gud

korsvis
välsignelse

Efraim

Manasse

Israels
Gud

korsvis
välsignelse

Pentawere

korsvis
välsignelse

Israels
Gud

Carl XVI Gustaf

Gustaf
Adolf

Ramses

Israel välsignar korsvis Josefs, (Jakobs 11:e son) söner Manasse och Efraim. Denna korsvisa välsignelse gäller i framtiden. En
korsvis välsignelse betyder att två bröders väg korsas, den ena upphöjs, den andra likvideras. Sådant hände i Egypten under
dynasti 20, Ramses III:s regeringstid. Se länken Den fjärde pyramiden som försvann, sidorna 20-21. Den senaste händelsen
ägde rum i januari 1947, då kronprinsen Gustaf Adolf likviderades i samband med en flygolycka, så att hans son besteg
drottning Christinas tron (drottning Christinas fiende var bl.a. Tjuren). Se länken Grundsten, sidan 52. På detta sätt fick han
jordens hemligaste ärende i sin hand. Detta var alltså Israels vilja. Så lyfte Oxen/Kungen fram Tjuren från det fördolda, och
samtidigt förrådde han Lammet. Så blev han nu i ändens tid den nya ”Judas Bernadotte”.

1

Napoleon, 1804-1815
Lejonet av Korsika/Juda
Krönte sig själv

Karl XIV Johan, 1818-1844
Valspråk ”Folkets kärlek min
belöning”, kröntes
Tuppen/Örnen

7

Carl XVI Gustaf, 1973 Valspråk: ”För Sverige - i tiden”.
Kröntes ej
Oxen med hönshjärna, brottens son

Lejonet Napoleons höjdpunkt var när han godkände Bernadotte som Sveriges nya kronprins. Detta var för honom kortsiktigt en
katastrof, men långsiktigt en seger. När Napoleon godkände Bernadotte som Sveriges blivande monark, visste han att
Bernadotte inte kunde avla en son, en arvinge. I slutändan kommer den siste kungen av ätten Bernadotte att falla bland annat på
biologisk grund, för de sista två kommer inte biologiskt sett att tillhöra ätten Bernadotte längre. På detta sätt saknar kungahuset
behörighet till monarkin i Sverige.

Detta är en del av det faderskapserkännande och avtal om underhållsbidrag som upprättades den 19 januari 1959 i Linköping med
min gode fader Tibor Kemény. Man kan se att dokumentet är tomt, blank, och det nyfödde gossebarnets totala identitet saknas,
dvs. Tibor E. finns inte med. Detta avtal var grunden till att kungen satte pappas faderskapsärende under insegel.

På grund av detta tomma, ogiltiga dokument, som min gode far Tibor Kemény blev lurad att skriva på i Linköping,
kunde kungen, brottens son, förse världen och den hemliga, dolda kretsen med falska, och påhittade lögner i mer
än fyrtio år. – Bl.a. kunde han använda bedrägeri, urkundsförfalskningar, mord, tvång, våld, terror tack vare sin
tjänst som statschef och kung med lagens alla möjliga brottsliga medel. Han styrde Kungariket Sveriges alla
viktiga och berörda myndigheter utan att någon kunde stoppa honom. Han gör samma sak än idag. Han lurade och
vilseledde medvetet berörda i omvärlden. Han visste precis vad som hade hänt under 70-talet, mordet på Lejonet,
Tibor E, identitetsbytet i samband med Lammet Christer R, bouppteckningen efter min pappas bortgång i början av
90-talet, samt skadeståndsyrkanden 2012-13 hos domstolarna i Stockholm. Ändå gick han med på att lura
tjurguden, jesuiten, som tog över en död gossebarns identitet in i fällan 2007. Riksdagen, politikerna har igen
aning om vad den här Oxen sysslar med, han lever i en sluten värld med sin familj. Bara en mindre krets som
utgörs av rojalister och deras anhängare vet ungefär vad deras Oxe sysslar med i hemlighet, i mörkret. Bara den
Svenska kyrkan applåderar Oxens, brottens sons framgångar i över 40 år.

Oxen har blivit äldre och kungen har vuxit in i kostymen. Av mer än 40 års dokument framgår tydligt att
Oxen/kungen är den enda som personligen angripit min fader och min familj utan grund och juridiskt bindande
orsaker. Han byter ut kandidatsönerna på löpande band i samband med min fars faderskap liksom hans hustru byter
sina trosor. Trots att det finns många ondskefulla män på denna planet, finns ändå ingen som skulle begå samma
brott som Oxen. Han gör det för pengars skull, av maktbegär, och tror sig ha makt över min far, min familj och mitt
familjeträd. Han är envis, arrogant och i hans ålder flyter makt och pengar. Han är mycket rik, hundratals miljoner
kronor får han årligen från skattebetalarna via svenska staten och jordbruksstödet från EU.
Jag kan nästan tyda hans yttersta mål. Han har märkt att det inte är något problem att byta identitet på berörda
personer, även om religionen faller samman. Lejonet gick, Lammet gick, Tjuren står på tur, och, vad jag förstår, sist
ska Oxen komma, dvs. ”Brottens son” själv. Hittills sitter han ganska säkert vid makten och kan fortfarande begå
vilket brott som helst utan problem, eftersom han äger kungariket Sverige. De brott som han begått före 1991 gjorde
han på min pappas bekostnad, efter 1991 begick han dem på min och min systers bekostnad. Vi lider för dem i detta
sammanhang. Han lever här i Sverige som om han skulle vara den största av gudar.
Namnet Daniel känner han väl till, honom mötte han i ett tidigare liv i Babylon, där han var den siste kungen vid
namn Belsassar, resten av historien känner han säkert till.
Daniel hade ett annat namn på språket i Babylon: Beltesassar, på ungerska Baltazár. Baltazár består av två ord: balta
och zár. Balta=yxa och zár=lås, dess innebörd är: Yxlås. Yxan används bl.a. för att fälla träd, även symboliskt, och
låset används för att låsa eller symboliskt avsluta en tidsperiod. Bernadottes familjeträd står inför ett ras, dvs. att
fälla sig självt för gott. ”Republikan både av princip och övertygelse vill jag till min dödsstund bekämpa alla
rojalister. Det gäller att bekämpa även Oxen/kungen……Dags att gå över till republik!!!”
Vad jag kan förstå finns redan en dom över Oxen, avkunnad av en högre makt. I hans nästa liv kommer han att bli
en springande och betande oxe på en äng. Vad som kommer att bli speciellt för honom, är att han i vissa perioder
kommer att få tillbaka minnen från sitt sista liv i en människokropp. Oxen kommer att träffa en koherde, och för
honom ska oxen försöka berätta om de grova brott han begått i en människokropp. Koherden kommer att ungefär
förstå Oxens berättelse och budskap och med skakande huvud ska han säga följande: ”De omständigheter du befann
dig i är så osannolika att din berättelse får anses vara uppenbart ogrundad. Så att jag vänder blad, precis som när
man läser tidningen, för den tid du pratar om är låst för gott”. Och kohedern kommer lämna oxen åt sitt öde.
Det ligger i sakens natur att om man vill komma nära en familj, använder man inte fusk, våld, terror och andra brottsliga medel
utan man försöker få igång en dialog på ett mänskligt och vänskapligt sätt och försöker lösa problemen så gott det går.
Oxen/kungen är kungariket Sveriges statschef, uppenbarligen med en hönshjärna som ännu inte har lärt sig att tänka mänskligt
och ta kontakt på ett mänskligt sätt. Han passar bättre till att beta ute på ängen än att vara statschef.

Så här förstår jag Oxens dom, enligt den himmelska gruppen han tillhör och som har makt över honom.

Carl XVI Gustaf

Belsassar

Daniel/Baltazár under bl.a. kung Nebukadnessar II och kung Belsassars regeringstid, och nu jag under kung Gustaf
VI Adolfs och kung Carl XVI Gustafs mycket starka inflytande under deras ämbetstid i samband med pappas
faderskapsärende.
Se länken Väduren, Bocken och ändens tid, sidan 6, och Den fjärde pyramiden som försvann, sidan 75.
Innan domedagen äger rum,
gal tuppen tre gånger:
Lejonet, judegossen Tibor E:s
biologiske far förnekade honom, han mördades. (1971)
Lammet, Christer R tog över
Lejonets identitet, utan Lammets vetskap; (1972-73)

Tuppen Bernadotte

Brottens Son

Även i den kristna läran nämns ”Brottens Son” ett flertal gånger.

Tjuren, jesuiten fördes in i
fällan, kallas för falskt lejon
och falsk jude, Antikrist.
(2007) På det viset faller
saker och ting på sin rätta
plats.

Se vidare länken Den fjärde
pyramiden som försvann, sidan 89.

Striden är alltså mellan Lammet och Tjuren. Lammet har ett plus, eftersom det föddes in i min släkt i detta
sammanhang, alltså en biologisk grund som ger Lammet en fördel.
Vi kan konstatera att det finns en Gud och det finns en Herre, men inte som universums och jordens skapare. Gud
och Herre tillsammans skapar religion, kaos, krig och elände. Gud och Herre är alltså djur, även enligt Bibeln och
Moseböckerna, och därför kan det vara tal om striden om Dödsriket, liksom i Osiris tid. Se länken Kampen om
dödsriket samt Livet och det svarta hålet, sidorna 8-9.

Samhällets syn på ”Brottens Son”

2011

Den motvillige monarken, Carl XVI Gustaf
Huvudkällan till denna bok är en före detta maffiamedlem MM. I den avslöjande boken om kungen ovan finns uppgifter om att
kungen festade på bland annat på MM:s svartklubbar i Stockholm, och kungen besökte honom ett flertal gånger. Boken handlar
alltså om kungens samröre med maffian i den undre världen. Men man ska veta att MM och kungen är lika varandra, de har bara
vuxit upp på varsin sida av staketet. Båda är oerhört envisa och går sina egna vägar och så gillar de kvinnor, öl och bilar, säger en
av författarna till denna bok. MM hade en svår barndom jämfört med kungens. I en intervju sa MM följande: "Maffian har hotat
mig." Maffian, kungens vänner. Det är de som är maffia, det är de som kriminella, kungen och hans vänner. Det är de som är
uppdragsgivare, det är de som är skyldiga om jag mördas, säger MM. I massmedia kunde man läsa detta om kungens maffiavärld:
”Vännen berättar om hemlig inspelning: Kungen visste om gangstermötena”. Det verkar vara så att kungen är väl informerad om
gangstervärlden. MM:s självbiografi kom ut den 23 januari 2012. Den 23 januari 2014 sköts han till döds framför sin bostad med
fyra skott. Polisen spärrade av området och inledde som vanligt en mordutredning som senare lades ned, alltså total mörkläggning
som vanligt.
Två författare skriver om MM: ”En historia av extremt våld – men också en djupt mänsklig sida”. ”Han ville straffa de onda. Han
såg världen i svart och vitt”. En sak måste man komma ihåg; det var inte MM som sökte upp kungen och dennes vänner, utan
kungen och hans vänner som sökte sig till MM, som var 52 år när han mördades. Om man följer MM:s sätt att tänka, finner man
att en statschef och en kung skall hålla sig borta från maffians värld och inte blanda sig i dess kriminella verksamhet.
Det är en skam för Sverige som nation, och för monarkin i hela Europa.
Men i boken finns heller inget nytt om kungen. När han tog examen på 60-talet festade han riktigt ordentligt på Roms nattklubbar
som kronprins av Sverige med flickor och alkohol. Det kunde man läsa i tidningarna i Sverige, då var MM ett bara några år
gammalt barn. Så här har ”Brottens son” börjat sin karriär med fest, alkohol och flickor i lyxliv.

Kungl. Maj:t i sitt kungarike:
Öppnandet av Riksdagen

Kungl. Maj:t i sitt kungarike
Sverige

Kungl. Maj:t i sitt kungarike
Öppnandet av Riksdagen

Det ansenliga hornet/Oxen/Brottens son styr sin kriminella verksamhet
från sitt säte i Stockholm.
Om vi utgår ifrån avtalet som upprättades 1810 mellan Bernadotte och
Riksdagen, ska Bernadotte betala 8 miljoner francs för att erhålla den
svenska kronan, att bli kung i Sverige. Enligt uppgift infriades aldrig
avtalet sedan Karl Johan Bernadotte väl blivit vald. Vi vet att avtalet
godkändes av f.d. utrikesstatsminister Lars von Engeström, och med
påskrift skickades avtalet tillbaka till avsändaren i hemlighet. Detta kan
konkret betyda att avtalet är ogiltigt om det inte reglerades, därmed är
monarkin, kungahuset Bernadotte olagligt i Sverige. Bryter man ett
avtal, då är avtalet ogiltigt, även i Sverige. Det saknas även en
biologisk koppling fr.o.m. Gustaf VI Adolf, och det berör också den
s.k. ”Guadelouperäntan” sedan 1983. Se länken Fursten av Ponte
Corvo eller…, sidorna 18-21.

Jordens
största
Gud

Det är jag som
bestämmer i
Kungariket
Sverige!!!

Oxen, brottens son sitter bekvämt på sin tron, i lyx och rikedom

Tjurguden och påven

Det
är
redan
kört;
Big –
bang!

År 2011 kom boken om den motvillige monarken, vilken bl.a. berör hans kriminella verksamhet, fester, alkohol, kvinnor och
nattklubbar och året därpå 2012 följde ”Horkarlsmyntet”, ett mynt som skakade kungariket Sverige. Det nya myntet spreds
som en löpeld över hela riket, ett hett tema för massmedia utvisande monarkins riktiga ansikte i Sverige, se nedan.

Falska svenska mynt kallar
kungen för ”horkarl”

Det äkta myntet

Myntet som konstverk

Brottens Son i händelsernas centrum

Myntet återspeglar bokens innehåll, monarkens riktiga ansikte, rikets statschef och överhuvud.

I 40 år pågick kungaexperimentet i samband med min fars
faderskapsärende, till sist nu i ändens tid sprack bubblan:
Brottens son/horkarlen har ingenting med Bernadottes
ursprung att göra. Experimentet är slut nu.

Den danske vetenskapsmannen Sophus Schacks fysionomiska studier från 1888 och antropologiska analogier visar att Brottens
son, den falske kungen har biologiskt sett ingenting att göra med Bernadottes stamfader, ett falskt mynt återspeglar en falsk kung.

Falsk kung som
rikets överhuvud

Falskt mynt som
ett konstverk

Konstverket saknar motstycke i vår moderna historia. Detta gör myntet till en av världens mest
uppmärksammade konstverk. OBS. Fakta till denna text har jag hämtat från ett svenskt
TV-program i början av oktober 2014.

Om vi blickar tillbaka två hundra år i tiden, till Napoleons och Bernadottes tid, ser vi att den Romerska katolska kyrkan åter
blev en maktfaktor efter Napoleons död. Kyrkan och påvarna började återigen styra den kristna världen, framför allt den
katolska.

Pius VII, (1800–1823), Barnaba Chiaramonti
253,97 Rapacious Eagle
Påven styrde sin verksamhet från sitt skrivbord,
kanske den störste påven inom politik och
diplomati under de senaste 200 åren.
Segrade över Lejonet av Korsika, Napoleon

Leo XII, (1823–1829), Annibale Sermattei Della Genga
254,98 Dog and Adder
En listig påve som på ett listigt sätt styrde katolicismen
från sitt skrivbord under sitt pontifikat.

Gregorius XVI, (1831–1846), Bartolomeo Mauro Alberto Cappellari
256,100 From the Baths of Tuscany
Styrde katolicismen från sitt skrivbord, kopplad till Kristus och
Antikrist.

Pius IX, (1846–1878), Giovanni Maria Mastai Ferretti
257,101 Cross from Cross
32 år i samma kontor och vid samma skrivbort, därifrån
visade han vägen åt fårflocken.

Pius VIII, (1829–1830), Francesco Saverio Castiglioni
255, 99 Religious Man
Påven i sitt kontor vid sitt skrivbord. Därifrån styrde han
fårflocken och stöttade monarkin.

Leo XIII, (1878–1903), Vincenzo Gioacchino Raffaele Luigi Pecci
258,102 Light in the Sky
Vägvisaren; vägen är öppen för hela jorden!…. Under hans
pontifikat föddes bröderna Hitler.

Benedictus XV, (1914–1922), Giacomo della Chiesa
260,104 Religion destroyed
Trots elände och krig, ändå detta skrivbord i
händelsernas centrum…..

Pius XI, (1922–1939), Ambrogio Damiano Achille Ratti
261,105 Intrepid Faith
Skrivbord i händelsernas centrum, avtal med döden….

Johannes XXIII (1958–1963), Angelo Giuseppe Roncalli
263, 107 Shepherd and Sailor

St. Pius X, (1903–1914), Giuseppe Melchiorre Sarto
259,103 Burning fire
Ett berömt skrivbord. Därifrån startades det nutida
judehatet som grundar sig på lögner

Pius XII, (1939–1958), Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli
262,106 Angelic Shepherd
Dödens siste påve, hans skrivmaskin blev besprutad med blod. I Europa
offrades cirka 50 miljoner för kristendomen, talrikast bland dem judar
och romer. Under hans pontifikat föddes Lammet.

Gregorius XVII, motpåve 40 (1958-1989), Genova
Giuseppe Siri

Från sitt skrivbord når han hela världen. Under hans pontifikat
föddes Lejonet av Linköping. Påven gjorde också en kort
anteckning om födelsen.
Vald till påve. Historiens kortaste pontifikat, några timmar.
Men från skrivbordet fortsatte han att mata sin fårflock
med evangeliet.

Paulus VI, (1963–1978), Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini
264,108 Flower of Flowers
Från skrivbord till skrivbord och Lejonet av Linköping är borta. Under hans
pontifikat mördades Lejonet. Han ersattes därefter med Lammet utan dennes
vetskap.

Benedictus XVI, (2005–2013), Joseph Alois Ratzinger
267,111 Glory of the Olive.
I en anteckning kan påven konstatera att såväl Lejonet
som Lammet är bortkopplade från min pappas faderskapsärende, och en Tjur dyker plötsligen upp ur intet i
stället. Att abdikera är det bästa sättet att lämna det
sjunkande heliga skeppet.

Johannes Paulus I (1978-1978), Albino Luciani
265, 109 From the Midst of the Moon
Kort och intensiv skrivande vid skrivbordet, bl.a.
om Gud, som varken är man eller kvinna, alltså
jungfru/hybrid.

Johannes Paulus II (1978–2005), Karol Józef Wojtyła
266,110 From a Solar Eclipse
Mycket skrivande vid skrivbordet; mörkläggning av
mordet på Lejonet. I samband med mörkläggningen
försvann även Lammet.

Projekt frälsning
Tibor E

Det segrande Lejonet

Franciskus 1, 2013-,
Jorge Mario Bergoglio
268 112, Petrus Romanus
Nu är Tjuren, Antikrist, framme
i fällan

Påven Alfa & Omega,
”Dreadful/terrible judge”, 113
Carl XVI Gustaf, 1973 Valspråk: För Sverige - i tiden

Brottens son

Domedagen

Påvestolen som själv håller på att avskaffa sin makt och den kristna religionen sedan 1978. Påvarna kröns inte
längre, den siste påven som kröntes var Paulus VI 1963 och påven Johannes Paulus II var den siste som hade den
påvliga tiaran i sitt personliga vapen.

Johannes XXIII (1958–11-04)
Kröntes den 4 november 1958
Tiaran består av tre kronringar
263,107 Shepherd and Sailor

Johannes Paulus I (1978-09-03)
Installation
265,109 From the Midst of the Moon

1

2

Påvens krona består inte av den
påvliga tiaran; det finns en kronring,
men ovanför den syns tre tomma
kronringar.

Paulus VI, (1963–06-30)
Kröntes den 30 juni 1963
264,108 Flower of Flowers

Johannes Paulus II (1978-10-22) Benedictus XVI 2005-04-24
Installation
Installation
266,110 From a Solar Eclipse
267,111 Glory of the Olive

3

4

Franciskus 1, 2013-03-19
Installation
268 112, Petrus Romanus

5

Den siste påven som hade den påvliga tiaran i sitt personliga vapen var påven Johannes Paulus II. Det var han som avskaffade tiaran i
efterföljande påvars personliga vapen. På bilderna 3,4 och 5 illustreras påvens personliga vapen med mitran i stället för tiaran.

Vi kan tydligt se att påvestolens verksamhet sker parallellt med min pappas faderskapsärende i kombination av Lejon, Lamm
och Tjur. Men i ärendets grundavtal om faderskap finns varken Tibor E eller Christer R med. Avtalet är tomt och den tredje
jesuiten kan inte ens komma i fråga eftersom han kom in i bilden efter min fars bortgång med fusk i det fördolda. Också
påvestolen håller på med att avskaffa den kristna religionen.

Människans värld är den som räknas…..
Var finns Guds Rike??? Är det ett Big-Bang???!!!

Religionens grund är Gud, men var finns Människan?

Franciskus 1, 2013-,
Jorge Mario Bergoglio
268 112, Petrus Romanus

Franciskus 1, 2013-,
Jorge Mario Bergoglio
268 112, Petrus Romanus

1
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Linus, 67-79

Simon Peter, 30/33-60/67
Shimon bar Monobaz Han var enligt uppteckningen
Simon Peter/Petrus den förste översteprästen

Han var enligt uppteckningen
den andre översteprästen,
biskop av Rom och den förste
för Tjurguden

Observera att evangelierna inte fanns på den tiden då gnosticism/kunskap/vetenskap dominerade, grundade av Tomas,
biologisk son till timmermannen, tusenkonstnären Josef. Han och Lammet Jesus, hans lärjungar och hela den
dåvarande eliten följde gnosticismen.
Enligt anteckningar skrevs Matteus ursprungliga evangelium år 41 e.v.t, Markus år 60-65, Lukas 56-58 och Johannes
98. Paulus och hans lärjungar skrev sina mellan år 50 och 65. Enligt anteckningar gjorde Jesus Lammet sin
himmelsfärd omkring år 30-33 och evangelierna skrevs om under påven Damasus I:s pontifikat år 366-384. Med
andra ord: ingen Jesus Lammet uppdrog åt sina lärjungar att sprida evangeliet, det fanns inget evangelium att sprida
just då.

267

7
Benedictus XVI, (2005–2013
267,111 Glory of the Olive.

267- 2+6+7=15-1+5=6

268
Listor över påvar är olika, det beror på hur man
räknar påvar och motpåvar, alltså legitima och icke
legitima påvar. 1964 i Vatikanstaten under Paulus
VI:s pontifikat kunde man köpa bilder över alla påvar
från Petrus till Paulus VI. Sammanlagt var de 260
påvar. Räknar vi fyra påvar till (Johannes Paulus I,
Johannes Paulus II, Benedictus XVI och Franciskus)
får vi sammanlagt 264 påvar. På Internet kunde man
tidigare hitta 268 påvar, men nu räknas påven
Franciskus som påve 266. I hans fall ska en
kombination av siffror som slutar på 7 räknas, och
detta tal är 268.

268-2+6+8=16-1+6=7
Han valdes till påve den 13 mars 2013, och
presenterades för hela världen kl. 7 över 7 på kvällen.
Talet 7 är ett tecken för Uppenbarelseboken.

Påven Benedictus XVI var den 267:e påven, en
kombination av talet 267 är

267-2+6+7=15-1+5=6
Talet 6 är symbol för 6-uddiga Davidsstjärnan.

Franciskus 1, 2013-,
268 112, Petrus Romanus
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268-2+6+8=16- 1+6=7

Benedictus XVI, (2005–2013
267,111 Glory of the Olive.
Han var den 267:e påven, och talet 267 faller på talet 6 enligt
numerologi. 267- 2+6+7=15- 1+5=6
Påvens sista kvällsmässa på julaftonen handlade för sista gången just
om det nyfödda gossebarnet Lejonet Josef jr och hans framträdande i
ett härbärge i Betlehem, och Tibor E i Linköping i Sverige, med
Davids 6-uddiga stjärna på huvudet. Lejonet är en symbol för solen.
Enligt min kunskap är påven emeritus en reinkarnation bl.a. av Jakob,
fiskaren Sebedeus äldste son, som var den näst siste, 267/111 påven.
Glory of the Olive, påve för Lammet.

Franciskus 1, 2013-,
268 112, Petrus Romanus
Påven Franciskus är alltså den 268:e och siste påven. Talet 268
sammanfaller enligt numerologi med talet 7. Och med talet 7
öppnade han Uppenbarelseboken och gick in i dess värld, som
tycks handla om striden mellan Lammet och Tjuren. Under sin
första kvällsmässa julaftonen 2013 introducerade han tjurungen/mammonungen och utanför stallet placerades en 7-uddig
stjärna, symbol för Uppenbarelseboken, och Guds återkomst.
Enligt min kunskap är denne påve är en reinkarnation bl.a. av
översteprästen Linus och kardinal Pacca samt är han den siste
påven, 268 112, Petrus Romanus, som är Tjurens påve

a

b

Själ

Själ

Människan. Varje människa har en själ, även kallad energi, i form av en mänsklig skepnad som är odödlig. Varje
människa har sitt speciella frekvensläge som är anpassat till naturlagarna i den mänskliga världen. När en själ lämnar
sin kropp, och har det rätta frekvensläget, kan den förflytta sig i vår galax på rätt sätt utan svårigheter.
Medierna har förmågan att komma i kontakt med själar som befinner sig på ett så kallat astralplan, ett område som finns på
ett annat frekvensläge. Ofta kan vi höra, att medierna sänder i väg själar mot Ljuset. Vad är det för ljus de menar? Det
närmaste ljuset kan vara solen och det s.k. svarta hålet är också ett vitt sken. Människor som lämnar jordelivet på detta sätt
kommer aldrig tillbaka. De har möjlighet att födas in i olika familjer med liknande frekvensläge överallt i vår galax, t.ex.
på en lämplig himlakropp även i andra solsystem. (Vad jag kan förstå kan man förflytta sig på ett speciellt frekvensläge via
ett s.k. maskhål till det svarta hålet till en lämplig himlakropp och direkt till galaxens inre också via ett maskhål som
befinner sig på samma frekvensläge. Detta bildades alltså på ett speciellt frekvensläge i form av en vit stråle, även kallad
”Livets väg”.) Se länkarna Resan genom det svarta hålet och På Livets Väg. Detta gäller för människor och inte för djur.
Det frekvensläge som djuren befinner sig på kan aldrig lämna jorden. Människor som är köttätare, drogar sig och bryter
mot naturlagarna och naturreglerna lämnar aldrig jorden p.g.a. att djur och droger hindrar dem att uppnå det rätta
frekvensläget. – Detta är kunskap och vetenskap om livet som man bör känna till. Samma sak gäller för de andra tre
blodgrupperna: det krävs rätt levnadssätt och högre kunskapsnivå jämfört med djuren för att kunna lämna jorden efter
döden.

Ämnet världens skapelse börjar bli mer och mer populärt. Enligt religionen var det Gud som skapade världsalltet. Men
var befann sig Gud innan han skapade världsalltet? Enligt vetenskapen är universum är nästan oändligt och hur kan en
mikroskopisk varelse, jämfört med universum, skapa världsalltet? Det är en biologisk utopi. Enligt vetenskapen
skapades världsalltet via Big Bang. Låt oss titta lite närmare på fenomenet ännu en gång.

Big Bang

Big Bang

Big Bang

HARVARD CFA

Sydpolen

Upptäckte bakgrundsstrålningen

I slutet av mars 2014 kunde hela världen via massmedia höra om och läsa att beviset på universums födelse är ett faktum. Ett eko
från begynnelsen. Beviset beskrivs som den största vetenskapliga upptäckten på årtionden, spår av och ytterligare bevis på den
stora smällen Big Bang, alltså signaler och bakgrundsstrålning från universum. På kartan syns pyttesmå temperaturvariationer
som kallas för kosmisk inflation. Andrei Linde, fysikveteran på Stanford: ”Vi pratar om en miljarddels miljarddels miljarddels
miljons sekund efter Big Bang. Förklarade han som lade fram idén för 40 år sen.
Att en Big Bang skulle uppstå av intet är en utopi, liksom
själva smällen. När något exploderar, då är det slut. Det är
självklart att inget liv uppstår ur en explosion.
Vetenskapen påstår att universum föddes för cirka 13
miljarder år sen. I universum ingår alla galaxer. Vi vet att
det finns galaxer som är äldre eller yngre än vår
Vintergata. Menar vetenskapen att alla galaxer som är
yngre eller äldre än vår galax skapades för 13 miljarder år
sen ur denna Big Bang? Tiderna stämmer inte.
Om vetenskapen ändå håller fast vid Big Bang, alltså
mätningen av bakgrundstålningen, då kan det bara betyda
en enda sak, nämligen att för länge sedan ägde en
gigantisk explosion rum i vår galax. En himlakropp
mellan Mars och Jupiter exploderade enligt urskrifterna,
ett dåligt budskap. – Man förstår att utomjordingarna är
emot alla typer av atombomber. Big Bang betyder
egentligen slutet. Det bör vetenskapen också veta.

2.
Nedkondensering av
materia av en högre värld:

Gigantisk
urladdning

3.

1.
’

Vi lever (alla galaxer) i en särskild värld, ett begränsat område, bild 2. Materiens uppkomst sker via kondensering av en högre
värld, fig.1. När tiden är mogen, alltså när galaxerna är full utvecklade, sker en gigantisk urladdning styrd av en högre kraft.
Denna process kallar vetenskapen för mörk energi. Galaxerna försvinner ur denna värld, denna värld töms, och ny materia
kommer in via kondensering enligt fig. 1. Den här processen är begränsad, inte evig. Just nu befinner vi oss i en gigantisk
urladdningsprocess i vilken alla galaxer går sin väg i allt snabbare takt, fig. 3. Det här är ingen Big Bang, och har ingenting med
Gud och religion att göra heller. Det går inte lura naturen, även Gud måste hålla sig till naturens lagar och regler. Se länken Mörk
materia och dess existens, bl.a. sidan 10, Livet och det svarta hålet, sidan 10, och På Livets Väg.

Långfredagen den 18 april 2014, Rom - Uppenbarelseboken

Korset bringar klarhet i mörkret
Påven Franciskus

I 2000 år har kyrkan förkunnat Gud och Jesus Kristus från Nasaret, utan bevis. Vem Gud är och vem Jesus Kristus är mörklägger
kyrkan fortfarande. Låt oss ännu en gång bringa klarhet vad gäller korsfästelsen i Jerusalem, eftersom även påven Franciskus
enligt ovan önskar sig detta. Han nämnde bl.a. att Gud är Människa. Om Gud är Människa, varför finns religionen över huvud
taget? Människan sysslar inte med religion.

Lammet, varken man eller
kvinna, jungfru/hybrid

Duvan är en kvinnlig symbol.
Kan det vara så att själen är
kvinnlig och kroppen är
manlig? Så sprids rykte om
homosexualitet….

Här kan vi se tre olika Jesus Kristus som liknar varandra, men ska vara olika personer. Frågan är vem som föddes av judinnan
Maria i Betlehem, vem som förråddes av Judas, vem som korsfästes i Jerusalem, vem som begravdes på långfredagen i
trägårdsgraven i Jerusalem, vem som uppstod från de döda, vem som gjorde himmelsfärden, vem som sa: ”Jag är sanningen,
vägen och livet?, vem som nu har kommit tillbaka i ändens tid? Bakom varje huvud hänger en triangel som påminner mig om
pyramiden i samband med blodomvandlingsprocessen. Se länken Den fjärde pyramiden som försvann, sidorna 1-22. Låt oss gå
tillbaka till Jerusalem, till långfredagen på den tiden och se lite närmare på vem som korsfästes och begravdes där.

David
Lejonet av Juda

Josef jr
Lejonet av Juda

För att än en gång bringa klarhet i det hela, blickar jag tillbaka till kung Davids tid och tittar närmare på vad han då skrev om sig
själv i framtiden. Med andra ord: han utforskade framtiden och såg sig själv hamna lidande på korset.
22 Psalmen, Messias lidande och härlighet. För sångmästaren, efter ”Morgonrodnadens hind”, en psalm av David.
Ps 22:11-19, ”Var icke långt ifrån mig, ty nöd är nära, och det finnes ingen hjälpare. Tjurar i mängd omgivna mig, Bashans
oxar omringa mig. Såsom glupande och rytande lejon spärrar man upp gapet mot mig. Jag är likt vatten, som utgjutes, alla mina
leder hava skilts åt; mitt hjärta är såsom vax, det smälter i mitt liv. Min kraft är förtorkad och lik en lerskärva, min tunga låder
vid min gom, och du lägger mig i dödens stoft. Ty hundar omgiva mig; de ondas hop har kringränt mig, mina händer och fötter
hava de genomborrat.” (Matt. 27:31, Mark. 15:20, Luk. 23:33, Joh.19:18). ”Jag kan räkna alla mina ben; de skåda därpå, de se
med lust på mig. De dela mina kläder mellan sig, och kasta lott om min klädnad”. (Matt. 27:35, Mark. 15:24, Luk. 23:34, Joh.
19:23). Davids sång var förmodligen skriven till gudarnas fader An, som sitter på en tron i himlen.

Davids beskrivning av sin framtida korsfästelse återfinns i evangelierna, ganska exakt. Tjurar och oxar, dvs. prästerskapet som
har sett till att han blev avrättad i Jerusalem, i hans egen stad. Till och med hans kläder beskrivs i evangelierna på samma sätt
som David nämner. Hans blod tappades av och hans kropp förstördes på korset, enligt evangelierna.
David reinkarnerades i Josef jr, som var judinnan Marias son och han var fosterson till timmermannen, tusenkonstnären Josef.
Josef jr var gift med Maria från Magdala och hade bl.a. hade en son, Judas/Johannes, i äktenskapet. Vid hans avrättning var bl.a.
Tomas, timmermannen Josefs biologiske son närvarande. Den som korsfästes var alltså en jude, en familjefar av Juda stam vid
namn Josef jr. Eftersom han var fosterson till timmermannen Josef fick han samma namn, Josef, av sin moder Maria.
Korsfästelsen ägde rum cirka 26 e.v.t. Man kan konstatera att Davids beskrivning av sin egen korsfästelse tusen år senare i
Jerusalem sammanfaller ganska väl med evangelierna, fast utan namnet Jesus. Se vidare länken Tutankhamon, det unga lejonet
och Akhenaton, den allsmäktige, sidorna 17-18. Efter korsfästelsen skedde begravningen i trädgårdsgraven i Jerusalem. Låt oss
besöka graven.

Jerusalem

Trädgårdsgraven i Jerusalem, där juden Josef jr begravdes på långfredagen efter att han dött på korset
Vid begravningen var även Tomas närvarande. Hela långfredagen var en omänsklig och orättvis process
i samband med den blodiga religionen.

Trädgårdsgraven invändigt. Det är tomt, men på väggen finns ett tecken och detta är värt att analysera lite närmare. Jag vet inte
när tecknet sattes dit och av vem eller vilka.

Som vi ser är trädgårdsgraven tom, men tecknet på väggen kan belysa tiden när begravningen skedde. Vi kan tydligt se att
korset består av två korslagda röda ben, som bekräftar att den som begravdes där aldrig uppstod från den döda. En förstörd
kropp utan blod är oanvändbar, en biologisk utopi. Där finns ytterligare tecken i form av Alfa & Omega, och högst upp en
halvmåne som är avgränsad från korset. Detta kan konkret betyda att ett identitetsbyte ägde rum, någon tog över den dödes
identitet, kallade sig för Alfa & Omega och gjorde en himmelsfärd till månen. Även detta kan man kalla för dokument, i form
av tecken eller symboler.

Izates II/Jesus, Lammet som kallar
sig för ”Alfa & Omega”.
Det står klart för hela världen att David och judarna aldrig har kallat sig för Alfa & Omega. David och judarna har den 6uddiga stjärnan som symbol, inte Alfa & Omega. Detta tecken är ytterligare ett bevis på att den som begravdes i
trädgårdsgraven ovan aldrig uppstod från de döda. Se länken Månens besökare, final, sidorna 76-84. Vi kan även läsa i
evangelierna att den som uppstod från de döda inte var identisk med den som korsfästes och begravdes. På långfredagen.
Juden Josef jr, Lejonet av Juda

Dan. 9:26: ” /…/ Men
efter de sextiotvå veckorna skall en som är
smord (Messias) förgöras, utan att någon
efterföljer honom.”

Tibor E.

Dan. 9:26: ” /…/ Men
efter de sextiotvå veckorna skall en som är
smord (Messias) förgöras, utan att någon
efterföljer honom.”

Nu, juden Tibor E, okänd för världen; Se vidare länken Fursten av
Ponte Corvo eller… sidorna 50-68.
Då, juden Josef jr, okänd för världen

Izates II/Jesus, Lammet

Jakob, Jesus äldste broder

Översteprästen Kajafas

Översteprästen Kajafas

Tecken på väggen i trädgårdsgraven bekräftas i Hebréerevangeliet.

Bröd

Det finns en anteckning om ett hemligt möte, där bl.a. Jesus, Jakob och en icke namngiven tjänare till översteprästen var
närvarande. Följande utspelades: "Men sedan Frälsaren hade givit sin linneduk till översteprästens tjänare, gick han till Jakob
och visade sig för honom. Jakob hade nämligen avgivit en ed att han icke skulle äta något bröd från den stund då han hade
druckit av Frälsarens kalk, förrän han sett honom uppstånden från de döda: "Sätt här fram", sade Jesus, "ett bord och bröd!" Han
tog brödet, uttalade tacksägelsen och bröt det och gav det åt Jakob den rättrådige och sade till honom: "Min broder, ät ditt bröd!
Ty Människosonen har uppstått från de döda". (Hebréerevangeliet.)
Av texten framgår ganska tydligt att händelsen utspelades i Jerusalem strax efter den så kallade "uppståndelsen från de döda".
Överstepräst var då leviten/israeliten Kaifas/Haifas och Jesus kände personligen översteprästens inre krets. På den linneduk som
Jesus gav till översteprästens tjänare fanns förmodligen hans ansiktes avtryck, och denna duk skulle förmodligen motsvara
Veronikas linneduk i samband med den judiske Josef jr:s korsfästelse före påskfirandet, ett bevis på att det var Jesus på korset
och ingen annan. Att Jakob som tvivlare (inte Tomas) kom till mötet var givet, eftersom Jakob blev den rättrådige och
ställföreträdare för Jesus, ty han delade brödet med Jakob och han drack av Jesus kalk. Men det står ingenstans att Jesus och
Jakob var vindrickare, och det var vin i kalken. Men däremot framkommer alldeles tydligt att Jesus och Jakob slöt ett förbund
med varandra om alla Jesus hemligheter. (Bröd = gärning)
Vidare framkommer mycket tydligt att det var Jakob som var tvivlare och inte Tomas. Tomas hade igenting med det hela
(mellan bröderna) att göra. Jesus hade inga spår varken på händerna eller på fötterna efter korsfästelsen, han sa inte åt Jakob
”Kom hit och stoppa fingrarna in i såret” och var inte längre tvivlare. Det är självklart att berörda inom kristendomen inte ville
skriva att Frälsarens egen bror var tvivlare, så förfalskarna satte in Tomas, timmermannen, tusenkonstnären Josef biologiske son
som tvivlare. Han var inte alls med i Jerusalem när bröderna Jesus och Jakob träffades i hemlighet i översteprästen Kajafas hus.
Se länken Akhenaton, den allsmäktige, sidan 18.
En sak som man ska komma ihåg är att Jesus, Lammet inte kallade sig inte för ”Guds Son”, utan ”Människoson” trots att han
inte var timmermannen Josef son. Med andra ord: Josef hade ingenting med Jesus att göra.

Gud och hans son

Inom kristendomen har uppstått diskussioner om hur och varför Gud sände sin son till jorden och lät honom dö. Med andra ord:
hur kan en far skicka sin son in i döden och varför? Prästerskapet har lagt till: Guds son frälser jorden, det var före korsfästelsen.
Efter korsfästelsen kom Lammet som borttager världens synder.
Låt oss titta lite närmare på fenomenet Gud och rollen som son. Jag har alltid hävdat och gör så fortfarande att varje viktigt
påstående i samband med olika händelse bör lämna spår efter sig och det gäller också för Gud och hans son. Det första man
frågar sig är vilka Gud och hans son är. För att ta reda på allt detta besöker vi Uppenbarelseboken.

Guds tron i himmelen, planeten Nibiru…..

7
Himmelriket

Himmelriket

Himmelriket

I Nemesis/Ans solsystem. Guds tron. Upp. 4: ”Och jag fick se en tron vara framsatt i himmelen, och någon satt på den tronen;
och han som satt därpå var till utseende såsom jaspissten och karneol. Och runt omkring tronen gick en regnbåge, som till
utseende var såsom smaragd. Framför tronen syntes ock likasom ett glashav, likt kristall; och runt omkring tronen stodo fyra
väsenden, ett mitt för var sida av tronen och det voro fullsatta med ögon framtill och baktill. Och det första väsendet liknade ett
lejon, det andra väsendet liknade en ung tjur, det tredje väsendet hade ett ansikte såsom en människa, det fjärde väsendet liknade
en flygande örn.” Om vi tittar på bilden från Sumers tid, märker vi att varken planeten Nibiru eller andra planeter har måne, så
ingen av planeterna roterar runt sin axel, på det viset är livet mycket långt, åldrandet går mycket långsamt. Himlen bör vara
ganska mörk, för neutronsolen själv utsänder inget ljus som kan belysa himlen runt planeterna, om inte vår sol gör det - Se
vidare länkarna Livet och det svarta hålet, sidorna 6-7 och Mörk materia och dess existens, sidorna 13-24.

Alfa & Omega

Det andra väsendet liknade en
ung tjur,

. Och det första väsendet
liknade ett lejon,

Människan
är skapelsens
krona,
Människan/Människosonen

Det tredje väsendet hade ett ansikte såsom en
människa,

Människan
är skapelsens
krona,
Människan/Människosonen

Vi fortsätter med Upp. 21, En ny himmel och en ny jord. (Himmelriket, som Johannes (döpare, örn som symbol) förkunnade
som ett budskap vid Jordanfloden på den tiden, se länken Det forna Persien och dess hemlighet, sidan 9. ”Och han som satt på
tronen sade: ”Se, jag gör allting nytt”. Skriv: ”Ty dessa ord äro vissa och sanna”. - Det är inte mycket, men samtidigt är det
tillräckligt mycket för att förstå att bl.a. religionen som finns nu på jorden ska försvinna för gott, eftersom ingen religion
namnges i Uppenbarelseboken. Läser vi den noggrant, finner vi att där finns en kultur som liknar den hedniska, dvs. bl.a. natur,
kunskap, sanning och människan är i centrum. ”Han sade vidare till mig: ”Det är gjort, Jag är A och O, begynnelsen och änden.
Åt den som törstar skall jag giva att dricka för intet ur källan med livets vatten. Den som vinne seger, han skall få detta till
arvedel, och jag skall vara hans Gud, och han skall vara min son.” - Nu ska vi stanna här, och analysera vad han sa. Han påstod
att han är Alfa och Omega, begynnelsen och änden, och att han har redan fattat beslut i samband med någon plan. Han nämner
en tävling om seger i samband med ett faderskapsärende, och den som kommer segrande ut ur det blir han son. Kandidaterna står
framför hans tron. Denna tävling ägde rum inom kristendomen i samband med min fars, Tibor Keménys faderskapsärende.
Närmast kom Lejonet, som var min pappas fosterson och den som hade ett ansikte såsom en människa. Lammet var min
pappas kusiners barn, och den unga Tjuren tillhör inte ens släkten. Min far hade ingen vetskap om honom, han kom in i bilden
först efter min pappas bortgång. Man kan dra slutsatsen att någon biologisk son till min fader varken fanns eller finns bland de
kandidaterna. Att mörklägga min pappas faderskapsärende och genomföra det i mörkret med brottens alla medel var nödvändigt
ur kyrkans synvinkel för att kunna lura denne Gud att det finns en segrare. Denne segrare ska vara hans son och arvinge. - Vad
jag kan förstå avser denna kapplöpning om att vara son och segrare med blodgrupp ”O”. Initiativet härstammar från denne Gud
An, Anu. Redan i Sumer var det ett viktigt tema att bli människa igen. Se vidare hela länken Det forna Persien och dess
hemlighet, Den fjärde pyramiden som försvann, sidorna 1-22 och 62, samt Magyar i dunkel, sidorna 1-8.

Jesus
Jesus

Jesus

Treenighet
Om man talar om treenighet, då är det ett måste att vara av samma kött och blod om man talar om människan. Denna treenighet är en
katastrof för denne Gud. Observera att denna treenighet upprättades under konciliet i Nicaea 325. Se länken Grundsten, sidan 35-36.

Menkaura och hans triad, Dynasti 4, Egypten

Osiris och hans triad, Egypten

Det blodiga, oförståndiga religionen känner de flesta på denna lögnens planet till. I flera tusen år har olika religioner och
prästerskap förnekat denne Guds existens. Det var till och med förbjudet att nämna honom alls. Till exempel i kristendomen har
prästerskapet hela i 2000 år berättat för fårflocken att Jesus Kristus från Nasaret är Gud, och denna Gud blev människa. Nu, när
tiden är inne, och den ursprunglige Gud närmar sig bl.a. jorden, börjar påven Franciskus förkunna, att Herren Jesus Kristus är
son till denne Gud, och denne Gud är Människa, alltså en helomvändning, och påven försöker lura Guden som sitter på tronen att
han har en son, en arvinge i denna värld. Skäms du inte, påve!?

Vad jag personligen kan förstå om denna Gud som sitter på tronen, enligt beskrivningen i Uppenbarelseboken, är att han inte tål
lögnen, han hatar verksamhet som bygger på lögner. Om denna Gud är samma person som An, Anu från Sumer, då förstår jag
hans budskap. Han var motståndare till lögnen, liksom hans son Enki, sonsonen Marduk och ett flertal i hans familj. För min
farfars broder Simon, som var en reinkarnation bl.a. av Enki, var lögnen ett okänt fenomen; i hans omgivning var svära och
ljuga var dödssynd. Så hård var han när det gäller lögnen. Inte heller i min familj var lögnen välkommen. Med andra ord: mitt
familjeträd sysslar inte med lögn, lögnen finns bl. a. i religionen, hos påvestolen samt hos prästerskapet. Se länken Magyar i
dunkel, sidorna 1-8 och 23-80.
Vi kan förstå denne Guds reaktion mot lögnen. Nu återstår vredens dag, Lammets vrede enligt Uppenbarelseboken. Upp. 6:1517. ”Och konungarna på jorden och stormännen och krigsöverstarna och de rika och de väldiga, ja, alla, både trälar och fria,
dolde sig i hålor bland bergklippor. Och de sade till bergen och klipporna: ”Fallen över oss och dölja oss dens ansikte, som sitter
på tronen och för Lammets vrede. Ty deras vredes stora dag är kommen, och vem kan bestå?” Domedagen, och domedagen är
symboliskt lika med begravning. – Denne Gud An, Anu kommer att totalt mörklägga lögnen, bl.a. den kristna religionen, för
evigt, den kommer aldrig mera att uppstå. Hos denne Gud existerar fortfarande den hedniska kulturen enligt skrifterna.
Nu det gäller för Ungern att lämna påvestolen och den kristna religionen och gå över till den turulhedniska kulturen igen, annars
når vredens dag även Ungern. Ungern har egentligen ingenting att göra med påvestolen längre.
Upp.1:7 ”Se, han kommer med skyarna, och alla
ögon skola se honom, ja och deras som hava stungit
honom; och alla släkter på jorden skola jämra sig
vid hans åsyn. Ja, amen.”.

Josef jr av Juda stam
Betlehem, Nasaret

Tibor E. Linköping
Stockholm

Vi kan konstatera att det var Lejonet som korsfästes och begravdes i Jerusalem, därmed besegrade han Lammet och Tjuren, så
judarna kan kalla sig fria från tidigare anklagelser. Se länken Fursten av Ponte Corvo eller… sidorna 50-69, Månens besökare,
final, sidorna 102-103 och Tutankhamon, det unga lejonet.

Det ursprungliga Messias födelse i Betlehem med
davidsstjärna ovanför i härbärget, enligt Matteus.

Under Franciskus kvällsmässa i december, 2013, syns ett
gossebarn, en tjurunge och ovanför stallet på Petersplatsen
syns en 7-uddig stjärna i form av en komet, symboliskt
kopplad till Guds tron, förkunnande att han är Guds son.

Under påvarna Johannes Paulus II:s och Benedictus XVI:s midnattsmässor syntes en 8-uddig
stjärna i form av en komet ovanför stallet i Petersplatsen, en symbol för Lammet födelse.

På rätt väg

Franciskus 1, 2013-,
Jorge Mario Bergoglio
268 112, Petrus Romanus
Johannes Paulus II (1978–2005), Karol Józef Wojtyła
266,110 From a Solar Eclipse

Salighetsförklarningen av påven Franciskus gäller den andra
påven Johannes Paulus II, som av St. Malakias fick benämningen ”From a Solar Eclipse”. I det fördolda mörklade han
mordet på Lejonet/Solen Tibor E. I det mörkret försvann även
Lammet Christer R så att även jesuiten kom in i bilden i
samband med min faders faderskapsärende. Med andra ord:
denne påve öppnade vägen för jesuiten och för Franciskus
som kunde väljas till den siste påven. Denne påves
salighetsförklarning sammanfaller också med Nostradamus
profetior om Den nya Kyrkan.

Johannes XXIII (1958–1963), Angelo Giuseppe Roncalli
263,107 Shepherd and Sailor

Salighetsförklarningen av påven Franciskus gäller påven
Johannes XXIII. Under hans pontifikat föddes Lejonet
Tibor E i Linköping, Sverige, Lejonet är en symbol för
Solen.
Påven Johannes XXIII är mest känd för att ha
sammankallat Andra Vatikankonciliet (1962-1965), även
kallat den nya kyrkan, eller förnyelsen av den gamla
kyrkan. Denna kyrka sammanfaller med Nostradamus i
ändens tid, Den nya kyrkan, se vidare länken Månens
besökare, final, sidorna 102-103.

Det är känt över hela världen att fiskaren Petrus (Papos bar Jehuda), Josef jr:s biologiske far, korsfästes uppochner och
begravdes i Rom. På hans grav byggdes den romerska katolska kyrkan, som sedermera blev kristendomens vagga. Även
symboliskt sett visar detta var kyrkan och dess religion ska hamna i ändens tid. Det finns ingen på denna planet som kan påstå
att denna kyrkas symbol och dess religions slutliga läge visar uppåt mot Himmelriket och Guds tron. Vi kan kort sammanfatta att
påven Franciskus helighetsförklarning var den sista gällande påvar som visar på kyrkans rätta väg mot sitt mål enligt Petrus
korsfästelse och begravning.

En sjuarmad ljusstake i form
av en cirkel, (ring, glob)

Om vi tittar på Peterpalatsen i samband med helighetsförklaringen, ser vi nya tecken med
budskap till omvärlden.

Vi kan se här en bruten cirkel. På var sin sida av den, och i mitten, syns en rak väg som leder till
altaret. Till höger om altaret syns en sjuarmad ljusstake i form av en cirkel (ring, glob) och bakom
den är två symboler för de salighetsförklarade påvarna ovan. Vad kan dessa tecken betyda?

Att dessa tecken sammanfaller med en Gud är alldeles säkert, annars skulle de inte visas på Peterplatsen i Vatikanen. Vi kan
också se, att det ena tecknet är kopplat till ljuset, en sjuarmad ljusstake i form av en cirkel (ring, glob). Den enda Gud vars namn
vi finner i samband med dessa symboler är Ahura Mazda. Ahura Mazda känner hela jorden till via Zarathustra ca 1767 f.v.t.
Denne Gud var förbjuden på denna planet till (salighetsförklaringen av två f.d. påvar ovan) den 27 april 2014, alltså under ca
3781 år. Se vidare hela länken Det forna Persien och dess hemlighet och Magyar i dunkel. sidorna 1-8.
Vi kan se på bilden att Ahura Mazda håller en ring symboliskt i sin hand. Den kan också symbolisera blodgrupp O, som är
människans symbol och grund, ett bevis för att människan är människa. Vidare kan den betyda, att han står för mänsklighet,
rättfärdighet, kunskap, vetenskap och natur, såsom världen känner honom enligt Zarathustra. Vi kan också förstå att
kandidaterna i samband med sonrollen skulle tillhöra blod O. Den som alltså tillhör denna blodgrupp skulle segra och vara hans
son. Så vitt jag förstår var detta hans budskap. Vi kan sammanfatta denne Gud på följande sätt: Guden An, Anu från Sumer,
Ahura Mazda och den som sitter på tronen i himlen är en och samma person, alltså en och samma Gud. Det var denne Gud som
beordrade skyddet för ”Livets Träd” på den tiden och som påvestolen och kungariket Sverige missbrukade totalt. I stället för
skydd användes bl.a. våld, terror och fusk.

Alfa

Omega

Även han har en ring,
som symboliskt kan
vara den mänskliga
bodgruppen, enligt
hans demonstration.
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Ahura Mazdas emblem. Av hans emblem framgår tydligt att han var Herre i vårt dubbelstjärnesystem, som också kallas för Alfa
& Omega. När två skilda solar (en proton-proton-stjärna och en neutronstjärna) möts eller kommer nära varandra, uppstår
fruktansvärda naturkatastrofer så att bl.a. livet på jorden släcks, och det tar mycket lång tid innan livet kommer tillbaka.
På denna planet känner vi till några gudomligheter. En är guden från uttåget från Egypten via Moses och Aron, alltså Ormguden. En annan är Tjurguden, Osiris, dödens gud, eller dödsguden. Därefter dök inom kristendomen upp en Gud som fick en
människoliknande kropp och kallades för Jesus från Nasaret. Han var Guds son, enligt evangelierna. Dessa två gudar var och är
rivaler. Se även Babylons hängande trädgårdar och Väduren, Bocken och ändens tid, sidan 6. OBS.
Där Herren är Ormguden, Israels Gud.

Påven Franciskus

Jesuiten
(Herren Jesus Kristus från Nasaret, Gud och Guds Son)

Gud, som sitter på tron i himlen

Spannmål
Symbol för Baal, två
kors i form av ett
segrande V….

Tros äga
jorden

Tros äga
jorden

Matteus
Matt.
12: 22-37
Jesus och
Beelzebub

Markus
Mark.
3: 20-30
Jesus och
Beelzebub

Herren: Baal-Beelzebub-Jesus sitter på sin tron
Bakom honom till höger syns en kvinna (modern) som håller en nyfödd kalv på sin arm. Till vänster om honom syns en betande tjur. Med sin
högra hand hälsar han, och i den vänstra håller han tre veteaxliknande föremål - han kan vara vegetarian. Två påvar hade denna
spannmålsliknande växt i sina vapen. - Se länken Grundsten, sidan 37.

Jesus Beelzebub

Påven
Gregorius V,
996-999,
Bruno di
Carinzia

Den forna Kanaans herre Tjuren Baal och Ormguden,
Israels Gud, var och förblev fiender och rivaler. Baal
kunde även ses som en manifestation av solen. Han
omnämns i Bibeln som sinnebilden av en falsk gud
och en konkurrent till Israels Gud/Jahve hos folket.
En stark konfrontation skildras i berättelsen om Elia
och Baalsprofeterna där profeten Elia utmanar Baals
profeter på Karmelberget. Bibeln innehåller starka
fördömanden av baalsdyrkan. Uppenbarligen hade
många israeliter svårt för att skilja mellan Baal,
Herren och Israels Gud, eftersom Baal jämt
kopierade Israels Gud, Ormen.
Även i Palestina i samband med timmermannen
Josefs faderskapsärende dyker Baal Beelzebub upp.
Evangelisterna Matteus och Markus skriver om
denne Baal Beelzebub som Herren Jesus. Även där
var det svårt att skilja åt mellan Lammet Jesus och
Tjuren Jesus. Efter det att evangelierna skrivits om är
det ännu svårare att skilja dem åt. Lammet Jesus var
en reinkarnation av Ormguden, Israels Gud, och
Tjuren Jesus, Baal, var en reinkarnation bl.a. av
Osiris. I Bibeln kallas denne Jesus Beelzebub för
Satan och Antikrist.
Man brukar säga att historien upprepar sig. Det hände
samma sak nu i ändens tid i samband med min
pappas faderskapsärende. Med fusk petades Lammet
Christer R bort och ersattes med Tjuren jesuiten.
Såväl i det forna Palestina som nu i Stockholm har tre
olika individer hänvisat till en och samma identitetshandling. Av tre blev ett.

Jesus Beelsebub
Påven
Marcellus II, (15551555), (Marcello
Cervini degli
Spannochi
224,68. Trifling
Grain

Nu i ändens tid vill den siste påven lura denne Gud. Han sitter på tronen som nu befinner sig i vårt solsystem och närmar sig
planeten jorden. Denne jesuit (Herren Jesus Kristus från Nasaret) som enligt evangelierna var människans, tusenkonstnären
Josefs biologiske son är nu i ändens tid, enligt kungahuset Bernadotte, Svenska kyrkan och påvestolen, min faders, Tibor
Keménys biologiske son. Detta utan bevis, så att han är segrare, därmed är han denne Guds Son och arvinge. – Vatikanens inre
krets beskrivs verka inom maffiaverksamhet. Statschefen, kungen av Sverige, är även han involverad i maffias undre värld. Båda
två är lika goda kålsupare, och denne jesuit/antikrist är deras gemensamma kandidat till att vara Guds son och arvinge.

De två korslagda silvernycklarna symboliserar både
Lejonets och Lammets biologiska moder. De korsar
varandras väg, grunden till den
katolska kyrkans och
kristendomens fall.
Nyckel är även en symbol för
kunskap

De två korslagda silvernycklarna symboliserar både
Lejonets och Lammets biologiska moder. De korsar
varandras väg, grunden till den
katolska kyrkans och
kristendomens fall.
Nyckel är även en symbol för
kunskap
Nicolaus V, (1447–1455), Tommaso Parentucelli
210,54. From the Meanness of Luna

Vi blickar ännu en gång tillbaka till den mänsklige påven Nikolaus V (enligt min uppfattning den största och mest
mänskliga påven i kristendomens historia) och tittar närmare på hans personliga vapen, vilket förkunnar påvestolens
och kristendomens slut. I stället för att föra en mänsklig dialog med min fader i samband med hans faderskapsärende,
så att silvernycklarna inte korsar varandra, användes bl.a. mord, våld, fusk och terror mot min fader och hans familj i
den absolut mörka maffiavärlden. Detta såg påven och satte silvernycklarna i korsläge.
Tibor E var min pappas fosterson och Christer R är min pappas kusiners barn. Om Tibor E berättade min pappa
följande: ”Jag hade planerat, när det gäller honom, att när han skulle fylla 18 år, skulle jag berätta för honom att jag inte
var hans biologiske fader, men dörren till mig skulle fortfarande stå öppen för honom.” Lille Tibor kallade min fader
för ”pappa”, även i sitt sista telefonsamtal.
Ang. Christer R sa min pappa följande efter att bubblan spruckit totalt: ”Om Christer R. hade stannat kvar i släkten, och
inte kommit hit på detta brutala och omänskliga sätt, skulle han ha varit mera värd inom släkten än utanför. Nu är han
ett problem såväl i min familj som i vår släkt, han tillhör inte längre den, tack vare prästerskapet.
Eftersom ingen av dem var min faders biologiske son, fanns ingenting att strida om. Då skulle man ha löst den
uppståndna situationen genom mänsklig dialog med min pappa. – Detta menade påven Nikolaus V, men det blev inte
så. Vilddjurens natur verkade även i min pappas faderskap och blev orsak till att försöka lura även Gud som sitter på
tronen. Med andra ord: först försökte man lura min far och därefter denne Gud. Se länken Väduren, Bocken och
ändens tid, sidorna 11-12.
Solen
Jorden

Neutronstjärnan

Denne Gud som sitter på tronen vet allt, ser allt och hör allt vad som händer på
jorden. Sedan tusentals år besöker utomjordingarna jorden; På månen finns ju s.k.
månbaser som mottar all information från jorden. Denna vidarebefordras sedan till
Guds tron.
Det man bör notera är att påvestolen försöker lura Gud utan människors och
fårflockens vetskap, men statschefen och kungen av Sverige, drar med sig hela den
svenska nationen till undergång, eftersom hans valspråk ”För Sverige i tiden” även
gäller hela nationen. Antingen följer nationen kungen, eller skils de åt ganska
omgående och nationen blir republik i stället. Samtidig är kungen av Sverige en
skam bl.a. för hela Europa, och framförallt för monarkin i Europa.
Nu förstår vi lite närmare Lammet och Gud, som sitter på tronen och deras dag av
vrede. Upp. 6:15-17.

Både påven Nicolaus V och min far försökte stoppa detta ogiltiga faderskapärende i samband med Lammets och Guds dag av
vrede. Min far var den enda människa på denna planet som kämpade mot galenskapen på den tiden, under 70-talet. Men mot våld
och terror var vi, han och hans familj, chanslösa. Efter pappas bortgång försökte även jag stoppa den brottsliga galenskapen, men
utan resultat. Nu får solsystemets Herre och Gud göra på sitt sätt i stället, ett sätt som motsvarar det som används av de onda
krafterna här på jorden.
Kort om påven Nikolaus V. för sista gången. Han var påve bara en gång i påvemaktens historia. Jag har hittat honom i det forna
Palestina i staden Nasaret, där han levde med sin familj. Han kände väl tusenkonstnären, timmermannen Josef, hans familj och de
flesta som fanns i Josefs miljö. Han kände även till Josef Jr:s biologiske far och dennes familj och släkt.. Enligt skriften kände han
till även Izates II/Jesus, Lammets existens. Med facit i hand förvånar det mig inte att han blev påve och förde in humanismen i
Vatikanen och att jag själv mötte honom igen i min födelsestad i Baja i Ungern. Se länken Väduren, Bocken och ändens tid,
sidorna 11-12, Den fjärde pyramiden som försvann, sidan 86 och Självbiografi, sidan 4.

En sak är alldeles klar: det var påven Franciskus som öppnade Uppenbarelsebokens värld genom sitt val till påve. Hur och när
Guden som sitter på tronen ska komma i kontakt med jorden, vet jag inte. Det är hans personliga sak, men enligt
Uppenbarelseboken sänder han änglar/utomjordingar i olika grupperingar med talet ”7” till jorden. Även jordens befolkning
kommer att kunna se mot himlen när neutronstjärnan i form av en jättekomet dyker upp, då vet jorden att tiden är inne och
frågan är hur jordens onda krafter kommer att kunna mörklägga Guds återkomst.
Det finns även goda krafter på denna planet, krafter som upplyser mänskligheten, men dessa krafter är mycket svagare på
grund av att de inte använder våld. Även dessa krafter är kända hos den sittande Guden på sin tron. Det finns gott om folk som
inte har några större synder och lever ganska normalt efter omständigheterna, men som kan hamna i svåra, nästan omöjliga
situationer bl.a. på grund av religiösa inbördeskrig och liknande galenskap. De kan inte beskyllas för något brott. Sammanfattningsvis kan man säga att Människan är skapelsens krona och inte Gud. Är Gud Människa måste Gud tillhöra blodgrupp
O/0.
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Magyar
i dunkel

Vetenskap
=
Religion
på denna planet
Vetenskapen påstår att människan
är jordens största däggdjur.
Majoritet av vetenskapsmännen
är olika djurarter i människokropp, så deras natur är djurens.
Deras utgångspunkt är att om de
är djur, då tycks alla vara djur,
och så är inte fallet.

Ungern - Vatikanstaten – Sverige, 1914-2014

Ärkebiskop Csernoch János,
1912-1927

Under denne ärkebiskops tjänst delades
Ungern (korsfästes) den 4 juni 1920.
Han protesterade emot beslutet utan
resultat. Än idag håller man tyst om
detta, p.g.a. religiösa orsaker som avser
Ungern. Se vidare länken Magyar i
Dunkel, sidorna 57-58

Benedictus XV, (1914–1922),
(Giacomo Paolo Giovanni Battista della Chiesa)
260,104 Religion Destroyed

Påven beredde vägen för Vatikanens
oberoende och dess avtal med nazityskland, G. Hitler och dödens
regering.
Mer om denne påve i länken Magyar
i Dunkel, sidan 58.

Michelangelo, David, och Csernochs
personliga vapen. David och Ormen.

Ärkebiskop Nathan Söderblom
1914-1931

Ärkebiskop Nathan Söderblom var kanske en av
de största ärkebiskoparna i Svenska kyrkans
historia. Han hade läst, studerat och rest mycket.
Han studerade bl. a. Persiens kultur och religion, Zarathustra och andra religioner. !896
reste han till Paris och blev legationspräst i
svenska församlingen.
Från tiden i Paris kan nämnas att Alfred Nobel
kom att rådfråga Söderblom om sina idéer till
ett pris och om sin pjäs Nemesis, som utkom i
tryck strax efter Nobels död. Anna Söderblom
var orolig att det dramatiska och vågade
innehållet skulle ge fel intryck av Nobel, och i
samråd med dödsboet makulerade de upplagan
så när som på tre böcker efter Nobels död 1896.
Nemesis är en tragedi i fyra akter, författad av
Albert Nobel och först utgiven på eget förlag i
Paris. Nemesis är hämndens gudinna, den
religiösa Ormgudinnan.
Söderbloms hustru Anna hade läst korrekturet.
Ett av dessa finns i dag på Riksarkivet i
Stockholm; vart de båda andra tagit vägen är
okänt.
Den anledning som Söderblom senare angav för
makuleringen var att pjäsen kunde skada Nobels
goda rykte. Den var också mycket antikatolsk,
och Söderblom, som omhuldade ekumenik,
önskade goda relationer mellan Svenska kyrkan
och Katolska kyrkan, dvs. i det fördolda var de
goda vänner.
Som hustru till Nathan hade hon ett starkt
inflytande över sin man i beslutet att ett av
Nobels önskemål raderades bort ur hans
testamente efter kyrkans påtryckning.

Alfred Nobel hade ett starkt förtroende för
Söderblom, men denne svek honom. Nobels
uppfinnig har bl. a. dödat många oskyldiga
människor och hans blodiga Nobelpris är inte
bättre än hans grymma pjäs. (Verkligheten är
grym).
Neutronstjärnan med sina sju planeter som
just nu befinner sig i vårt solsystem, fick
namn efter Ormgudinnan Nemesis.
Nuförtiden börjar svenskarna publicera pjäsen
steg för steg, det finns också översättningar till
andra språk. Pjäsen sattes för första gången
upp 2005 på Strindbergs Intima Teater..
Se vidare länken Akhenaton, den
allsmäktige, sidan 56.

Den ungerska kyrkan på den tiden hade en
svagare ställning gentemot påvestolen; kyrkan
var lite mer mänsklig med en ärkebiskop i
spetsen och stödde judarna i deras kamp och
ansåg att Ungern tillhörde ungrarna, trots
uppdelningen/korsfästelsen av Ungern .
Se vidare länken Magyar i dunkel, sidorna 5758.

Ärkebiskop Serédi Jusztinián György,
Szapucsek György, 1927-1945
Pius XI, (1922–1939),
Ambrogio Damiano Achille Ratti
261,105 Intrepid Faith

Under denne ärkebiskops tjänstetid gifte sig
min pappas kusiner med tillstånd av påven
Pius XII. Såväl Ungern som Europa befann
sig i krig som startats av Gustaf Hitler 1939.
Hans slutmål var att utrota bl.a. judarna,
men den ungerska kyrkans varningar
räddade judarna i stället. Den ungerska
kyrkan var på den tiden nära en upplösning,
och har aldrig varit så långt borta från
påvestolen som då. Statschefen vitéz Horthy
Miklós störtades och kidnappades av
nazityskland, liksom juden Raoul Wallenberg blev bortförd av Sovjet. Ungern drogs
in i krig och slutligen mördades min farfars
broder viéz Kemény Simon tillsammans
med sin yngste son av nazityskar. Detta var
den ungerska kyrkans mörkaste period under
1000 år. Då visade kyrkan mänsklighet och i
gengäld utsattes Ungern för brutalitet.
Se vidare länken Magyar i dunkel, sidorna
58-60

Ärkebiskop Erling Eidem,
1931-1950

Han var den märkligaste ärkebiskopen någonsin och saknar motstycke i den kristna
världen.
Eidem sa mer om Hitler än någon annan
vågade.
Under denne påves pontifikat blev
Vatikanstaten oberoende och slöt avtal
med Gustaf Hitlers dödsregering.
Påvestolen var med i det mesta som
avser Gustaf Hitlers kamp mot bl.a. judar
och omvärlden, men påvestolen hade en
viss gräns på grund av sin slutliga
planering i samband med min pappas
faderskap här i Sverige.

Han gav under 1930 uttryck för vad som idag
skulle kallas nationalistiska åsikter, men höll
också en rågång mot den dåvarande dödens
regim, i det att han skickade varningar till den
evangelisk-lutherska kyrkan i Tyskland angående den härjande antisemitismen.
Den 2 maj 1934 stegade den svenske ärkebiskopen Erling Eidem upp på rikskansliet i
Berlin i akt och mening att tala Adolf Hitler
till rätta
Därefter fick Eidem audiens hos Hitler och
han försökte förmana honom. Han fick inget
gehör från Hitlers håll och menade sig efteråt
ha sett djävulen i ögonen.

Kyrkan i Ungern var i fred, men inte
nazisterna, de ville ha krig och mord.

Korset, Döden/dödskallen på
Pius XI:s kista

Deutsche Evangelische Kirche.
Deutsche Evangelische Kirche.

Riksbiskop
Ludwig Müller,
1933-1945

Ärkebiskop
Erling Eidem,
1931-1950

Vi vet att i nazityskland kallades nazismen för
den nya kristendomen, och Gustaf Hitler var
hela nazitysklands ledare i Adolfs namn sedan
31 januari 1933. Det fanns ett antal dubbelgångare också, bl.a. Adolfs dödförklarade
bröder, Otto och Edmund Hitler. Frågan är
vem han fick audiens av? Eidems ärende
rörde den tyska kyrkans öde och
kristendomen, ett mycket känsligt tema. Adolf
var emot kommunister, Gustaf var emot judar
och som jag nämnde var nazismen den nya
kristendomen. Enligt ärkebiskop Eidems
utmärkta beskrivning av Hitler, mötte han
Adolf.
”Det var som om en agitator hade talat till en
folkmassa på tusentals personer. Gestikulationen vild, stämman hes och ganska
obehaglig. Han eggade upp sig själv till en
verklig furor, slog handen i bordet, ögonen
sprutade eld osv. Emellanåt var det som om
han skulle sluta. Men så började han på nytt.”
Den här beskrivningen av Adolf överensstämmer med den korta beskrivning av
fransyskan Charlotte Lobjoise, som födde en
son åt Adolf. Se länken Väduren, Bocken och
ändens tid, sidorna 25-26. Man kan förstå
Adolfs uppträdande, ämnet var viktigt och
känsligt. Allt gjordes i hans namn och han
kunde inte göra någonting åt detta. Han
mördades 1936. I ett sådant läge har man
kanske den uppfattningen som Eidem skrev
om efter mötet: ”Jag märkte inte något av
statsman, knappast heller av bildad person.”
Under resan hem till Sverige skrev han en
rapport om upplevelsen.

Den nya Tyska kyrkan under nazismen var mycket farligt att kritisera, inte ens påven Pius XI kritiserade den. Han vågade helt enkelt inte
utan skrev avtal. Plötsligt tog ärkebiskopen kontakt med tyska kyrkan, och började varna den. Inte nog med det, han reste till Berlin och fick
träffa Adolf Hitler, men den som då styrde Tyskland var Gustaf Hitler. Honom fick han inte möta. Eidem var en kunnig och intelligent
ärkebiskop och ställde ett flertal, som jag redan nämnde, mycket känsliga och spetsiga frågor till Adolf. Denne blev arg, och fick ett utbrott,
dels var det inte han som beslutade om religionen och den tyska kyrkan, dels kunde han inte avslöja hemligheten bakom den. En sak är tydlig:
Adolf skickade hem ärkebiskopen i fred och frid i stället för att döda honom. Hur som helst, han var en mycket modig, bestämd och envis
kyrkoledare, som skapade beundran bland dem som kände till hans agerande mot nazityskland. Men i det tysta hände någonting i Svenska
kyrkan. Han utsågs 1940 till överhovpredikant och 1945, när Raoul Wallenberg bortfördes i Budapest av sovjets kriminella, blev det även tyst
från Svenska kyrkans sida, trots att Eidem var emot krig och mördande. Se vidare länkarna Den fjärde pyramiden som försvann, sidorna 2246, Grundsten, sidorna 56-57 och Fursten av Ponte Corvo eller… sidan 58.

Ärkebiskop Mindszenty József,
1945-1973

Pius XII, (1939–1958),
Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli
262,106 Angelic Shepherd

Ärkebiskop Yngve Brilioth
1950-1958

Mindszentys kardinalvapen
Jag påminner mig om denne ärkebiskop och
kardinal av Esztergom, hans unika kardinalvapen såväl utseendemässigt som symboliskt.
Det återspeglar Stefans födelse, liksom Jesus,
Lammet födelse. Vapnets budskap återspeglar
en kunglig tid: Drottning Helenas i Jerusalem,
och kung Mieszkos tid i Polen.
Under Mindszentys tjänstetid 1948 föddes
Lammet, min pappas kusiners barn i Ungern,
dvs. Simons dotters barn, Helenas son, en
reinkarnation bl.a. Lammet Jesus, Stefan och
Gustav Hitler.

Ärkebiskop Mindszenty József,
1945-1973

Pius XII:s påvevapen
Denne påve, Pius XII var en av den
märkligaste av alla kända påvar hittills. Vi kan
symboliskt säga att påven badade i
hemligheter och balanserade nazitiden ganska
väl. Han visade ett ansikte mot fårflocken, och
ett annat mot dödens regering.
Han tog emot Lammet från Ungern 1954.
Under påvens pontifikat var judinnan Maria
havande med sin son, men Lejonet av
Linköpings (Judas) födelse fick han inte
överleva.
Se vidare länken Den fjärde pyramiden som
försvann, sidorna 51-52.

Gregorius XVII, 1958-1958,
Genova, Kardinal Giuseppe Siri
Kortaste påvelängd, några timmar

Se vidare länken Den fjärde pyramiden
som försvann, sidorna 47-52

Svenska kyrkans ärkebiskopsvapen
Under ärkebiskop Brilioths tjänstetid
harmoniserades åter igen den Svenska
kyrkan med den tyska.
Under hans sista år som ärkebiskop var
judinnan Maria havande med sin son i
Linköping 1958. Brilioth dog i april
1959.

Ärkebiskop Gunnar Hultgren
1958-1967
Vad händer i Sixtinska kapellet?
Förvirring…hemlighetsmakeri….

Fursten av Ponte Corvo eller…”
sidan 59.

Ärkebiskop Mindszenty József,
1945-1973

Johannes XXIII (1958–1963),
Angelo Giuseppe Roncalli
263,107 Shepherd and Sailor

Ärkebiskop Gunnar Hultgren
1958-1967

Svenska kyrkans ärkebiskopsvapen
Mindszentys kardinalvapen
Johannes XXIII:s påvevapen
Under denne påves pontifikat föddes
Lejonet, Tibor E i Linköping av judinnan
Maria, julaftonen exakt kl. 24.00 på natten,
1958.
Under påvens pontifikat tog han emot
Svarta Madonnan, Lammets biologiska
moder, min pappas kusin Helena mellan år
1959 och 1962.
Den nya kyrkan. Påven Johannes XXIII
är mest känd för att ha sammankallat
Andra Vatikankonciliet (1962-1965), även
kallad den nya kyrkan eller förnyelse av
den gamla kyrkan.
Se vidare länken Den fjärde pyramiden
som försvann, sidorna 53-56, och Fursten
av Ponte Corvo eller…, sidorna 59-60,
samt Månens besökare, final, sidorna
102-103.

Som ärkebiskop av Svenska kyrkan
kunde han konstatera att Lejonet,
Tibor E föddes i Linköping av
judinnan Maria på julaftonen 1958
exakt kl. 24.00. på natten. Det var
den allra största händelsen i den
kristna världen.
Statschef och kung var Gustaf VI
Adolf som även fått snabb information om den världsliga Messias
födelse.
Detta var också en stor nyhet i den
lutherska kyrkan i Västtyskland.
1959 utfärdades ett tomt och ogiltigt
avtal avser faderskapserkännande
och underhåll till ett barn som inte
fanns, eftersom min far lurades att
skriva på avtalet den 18 september
1958.
Under denne ärkebiskops tjänst lade
statschefen, kung Gustaf VI Adolf
min pappas faderskapsärende under
insegel 1966.
Se vidare länken Den fjärde
pyramiden som försvann, sidorna
53-56, och Fursten av Ponte Corvo
eller… sidorna 59-60.

Ärkebiskop Ruben Josefson
1967-1972
Ärkebiskop Mindszenty József,
1945-1973

Paulus VI, (1963–1978),
Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini
264,108 Flower of Flowers

Svenska kyrkans ärkebiskopsvapen
Cardinal Mindszenty’s coat of arms
Ärkebiskopen, kardinalen Mindszenty
var redan i tjänst när Lammet föddes i
Ungern, när Lejonet mördades i
Sverige, när Lammet tog över Lejonets
identitet.
Han lämnade sin tjänst som ärkebiskop
1973. Han hade sett och upplevt
mycket.
Han dog i Österrike 1975.
Se vidare länken Magyar i dunkel,
sidorna 60-61.

Paul VI’s papal coat of arms
Under denne påvens pontifikat mördades
judegossen, Lejonet Tibor E här i Stockholm.
Ett riktigt planlagt mord som påvestolen
fattade beslut om, och här i Stockholm
verkställdes mordet, genom bl.a. kungahuset
med Svenska kyrkans vetskap.
Se vidare länken Den fjärde pyramiden som
försvann, sidan 57 och Fursten av Ponte
Corvo eller…, sidorna 60-61.

Under denne ärkebiskops tid mördades
1971 Lejonet, judegossen Tibor E här i
Stockholm. Kyrkan hade vetskap om
mordet.
Se vidare länken Fursten av Ponte
Corvo eller…, sidorna 60-61.

Ärkebiskop Lékai László,
1976-1986

Paulus VI, (1963–1978),
Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini
264,108 Flower of Flowers

Svenska kyrkans ärkebiskopsvapen

Ärkebiskop Lékais kardinalvapen
Se vidare länken ”Magyar i
Se vidare länken Magyar i dunkel, sidan
62.
Lékai blev ärkebiskop av Esztergom och
kardinal tre år efter Mindszentys avgång,
troligen beroende på bl.a. mordet på
Lejonet, judegossen Tibor E.

Ärkebiskop Lékai László,
1976-1986

Ärkebiskop Olof Sundby
1972-1983

Paulus VI:s påvevapen
Under påven Paulus VI pontifikat började
rättegångar mot min fader angående underhåll
till Lammet vid namn Christer R, som min far
aldrig hört talas om tidigare.
Se vidare länken Den fjärde pyramiden som
försvann, sidan 57 och Fursten av Ponte
Corvo eller…, sidorna 60-61.

Johannes Paulus I (1978-1978),
Albino Luciani 265,109 From the Midst of the Moon

Vid den tiden tillhörde Svenska
kyrkan staten, och kyrkan skötte via
sina respektive pastorsexpeditioner
folkbokföringen.
Ärkebiskop på den tiden var Olof
Sundby. 1975 började myndigheten
starta rättegångar mot min fader
angående underhåll till Christer R.
som var min pappas kusiners barn.
Kyrkan kände till mordet på judegossen Tibor E, identitetsbytet och
namnändringen.
Ärkebiskop Olof Sundby var mycket
aktiv under sin tjänst. Han var
vigselförrättare vid bröllopet mellan
kungen och Silvia i Storkyrkan, 1976
och döpte Victoria i Slottskyrkan
1977.
Vidare hade han ett utmärkt
samarbete med påvestolen i den
dolda, mörka kristendomens värld .

Ärkebiskop Olof Sundby
1972-1983

Ärkebiskop Lékai László,
1976-1986

Ärkebiskop Olof Sundby
1972-1983

Svenska kyrkans ärkebiskopsvapen

Ärkebiskop Lékais kardinalvapen
Johannes Paulus I:s påvevapen
Se vidare länken Magyar i dunkel,
sidan 62.

Denne påves pontifikat var kortvarigt. Det var
han som för första gången meddelade fårflocken
att Gud varken är man eller kvinna, alltså en
hybrid/jungfru.
Under denne påvens pontifikat hände det som
aldrig skulle ha inträffat. Min familj blev brutalt
kidnappad och fördes till fångenskap på grund
av min pappas faderskapsärende.
I slutet av september 1978 mördades han av
motpartens kardinaler.
Se vidare länken Magyar i dunkel, sidan 63 och
Fursten av Ponte Corvo eller…, sidorna 61-62.

Ärkebiskop Paskai László,
1987-2002

s

Johannes Paulus II (1978–2005), Karol Józef Wojtyła
266,110 From a Solar Eclipse

Ärkebiskopen var också ett säkert
kort i påvestolens hand tillsammans med kungen och kungahuset. Under denne ärkebiskops
tjänst, den 19 september 1978,
kidnappades min familj brutalt på
grund av att pappa inte ville
erkänna Lammet Christer R som
sin son.
Se vidare länken Väduren,
Bocken och ändens tid, sidorna
1-6, samt Fursten av Ponte
Corvo eller…, sidorna 61-62.
I slutet av år 1978, vid ett personligt telefonsamtal med Lammet
Christer R, berättade han att han
inte hade en aning om pappas
existens ……

Ärkebiskop Bertil Werkström
1983-1993

Ärkebiskop, kardinal Paksai, var den tredje
ärkebiskopen i ordningen som lämnade sin
tjänst i kyrkan som ärkebiskop.
Se vidare länken Magyar i dunkel, sidorna
62-63.

Mörkrets påve - From a Solar Eclipse.
Denne påves uppgift var att mörklägga
mordet på judegossen, Lejonet Tibor E
framförallt i Sverige genom Svenska
kyrkan och kungahuset.
1989 besökte påven Sverige, Det var första
gången i påvestolens historia som en påve
besökte Sverige

I Uppsala mötte påven Johannes Paulus II
ärkebiskop Werkström. I diskussioner bytte
kyrkornas överstepräster tankar med varandra,
tankar som bl.a. gällde fortsatt mörkläggning av
pappas faderskapsärende här i Sverige.
Att påven besökte både Danmark och Sverige
var ett viktigt så kallat uppdrag. Besöket ägde
rum i samband med min faders faderskapsärende, vilket jag kan bevisa. – Någon påve
kommer aldrig mera att besöka kungariket
Sverige och ärkebiskop Werkström var den
enda överstepräst i Svenska kyrkan som fick
träffa en annan överstepräst, en påve, i Uppsala,
Sverige.

Ärkebiskop Paskai László,
1987-2002
Ärkebiskopen, kardinalen som lämnade
kyrkans tjänst som ärkebiskop

Han blev kunglig hovpredikant
1974.
Under denne ärkebiskops tjänst i
kyrkan gick min fader bort och
bouppteckningen upprättades i
samband med hans bortgång. Jag
var tvungen att föra in Lammet
Christer R i bouppteckningen,
men jag angav tydligt identitetsbytet, att Christer R inte var
identisk med Tibor E.

Påven är på väg till slottet i
Stockholm för att möta kungen och
hans familj. Huvudtemat är detsamma som i Uppsala. Påven kom närmast från Danmark, även där mötte
han bl.a. kungahuset.
Ärkebiskop Werkström har fått följande utmärkelser: H M Konungens
guldmedalj 12:e storleken med kedja
6 juni 1991, Storkorset av påvliga
Pius-orden 2 maj 1991. Min pappa
gick bort den 4 maj 1991.
Ärkebiskopens Stefanmedalj:
Den instiftades av ärkebiskop Bertil
Werkström 1990 och är uppkallad
efter den förste ärkebiskopen Stefan.

Ärkebiskop Gunnar Weman
1993-1997
Johannes Paulus II (1978–2005),
Karol Józef Wojtyła
266,110 From a Solar Eclipse

Ärkebiskop i en mörk kyrka i vilken
det är lögnen som lyser.

Johannes Paulus II:s påvevapen
Ärkebiskopen kardinal Paskais personliga vapen. Dess budskap är: slutet
närmar sig.
Se vidare länken Magyar i dunkel,
sidorna 62-63.

Ärkebiskop Paskai László,
1987-2002

Mörkrets påve fortsätter
verksamhet över fårflocken.

sin

mörka

Se vidare länken Den fjärde pyramiden som
försvann, sidorna 60-62, samt Fursten av
Ponte Corvo eller…, sidorna 62-63.

Johannes Paulus II (1978–2005),
Karol Józef Wojtyła
266,110 From a Solar Eclipse

Svenska kyrkans ärkebiskopsvapen
Ärkebiskopen Weman fortsätter att
sprida mörkret i Svenska kyrkan. Detta
mörker förkunnas över hela världen.

Ärkebiskop KG Hammar
1997-2006

Ärkebiskop,
kardinal
Paskais
personliga vapen. Dess budskap är
”Slutet närmar sig”.
Se vidare länken Magyar i dunkel,
sidorna 62-63.

Välkommen till oss i Vatikanen!

Johannes Paulus II:s påvevapen
Påven Johannes Paulus II besökte 1989
bland annat Sverige. I Stockholm mötte
han kungahuset med kungen i spetsen och
i Uppsala mötte han ärkebiskopen av
Svenska kyrkan, Gunnar Werkström. Tio
år senare inbjöd påven ärkebiskopen av
Svenska Lutherska kyrkan KG Hammar
och kungen som statschef och hans familj
till Vatikanen. Till det resande gänget
anslöt sig ärkebiskopen Paarma från Finska kyrkan.

Kungen och drottningen på väg till påven, helt svartklädda

Svenska kyrkans ärkebiskopsvapen
En mörk kyrka har en mörk
ärkebiskop och en mörk ärkebiskop
har ett mörkt vapen, som ovan.
Den svenske ärkebiskopen och påven
förstod varandra mycket bra när det
gällde mörkläggningen av mordet på
judegossen Lejonet Tibor E. Detta
gällde också införandet av Lammet,
Christer R i den Svenska kyrkan, och
i min familj, dvs. de var lika goda
kålsupare i detta sammanhang.

Destination Vatikanen
Kungariket Sverige helt i svart

Påven tog emot kungen Carl
XVI Gustaf och drottningen
Silvia i Vatikanen den 13
november kl. 11.00 på förmiddagen. Därefter satt de tillsammans i påvens privata bibliotek
och förde hemliga samtal i över
en timme. – På den tiden var det
full gas på min pappas faderskapsärende bakom pappas
rygg. Alltså i hemlighet, i
mörkret.

I påvens privata bibliotek ägde hemliga
samtal rum…..

Påvens handslag var en trygghet för kungahuset

Mässa i Peterkyrkan tillägnad mörkläggningen. Med andra ord kläs kungariket Sverige helt i svart. Till höger om påven står ärkebiskopen KG
Hammar och bredvid Hammar befinner sig ärkebiskopen Paarma av Finska kyrkan. En tacksägelsemässa till Gud. Men till vilken Gud? –
Ormen, Jungfrun…?

Vi kan se att påvens mässkrud liknar ett ormskinn (vipera), så påven liknar här en orm och är listig som en orm. Hans personliga vapen avser
svenska flaggan och ”M”. 1) M = Hybrid/Jungfru = Ormen, Lammet. 2) M = Moses. Påven visar i sin ormliknande mässkrud att det var
Ormen/Lammet som korsfästes i Jerusalem, inte Lejonet av Juda. Påven håller korset i sin hand. Alltså tillägnades tacksägelsemässan Jungfrun
Ormen. Kanske en påminnelse om Lammets dag av vrede, som prästerskapet och kyrkorna skapar.

Även kungafamiljen deltog i mässan och trivdes väl. Det är ytterligare ett bevis på att kungahuset från och med Carl XIV Johan är en
hemlig tärning i påvestolens hand. I Nordirland slaktade samtidigt katoliker och protestanter varandra i Guds namn.

Ärkebiskop Erdö Péter
2002-

Johannes Paulus II (1978–2005),
Karol Józef Wojtyła
266,110 From a Solar Eclipse

Ärkebiskop KG Hammar
1997-2006

Johannes Paulus II:s påvevapen
Ärkebiskop Erdös kardinalvapen under
påven Johannes Paulus II:s pontifikat
Det blågula vapnets färg förkunnar
judinnan Maria och Lammet som hennes
nyfödda barn i röd klädnad.
Se vidare länken Magyar i dunkel,
sidorna 63-64.

Se vidare länken Den fjärde pyramiden som försvann, sidorna 60-62,
samt Fursten av Ponte Corvo
eller…, sidorna 62-63.

Svenska kyrkans ärkebiskopsvapen
Korsfästelsen mörkläggs totalt även i
svenska kyrkan, det visar det svarta korset
i mitten på vapenskölden.
Se vidare länken Fursten av Ponte Corvo
eller…, sidorna 62-65.

From a Solar Eclipse

2005

1978

Vatikanstatens vapen visar två korslagda nycklar, den ena av silver (en kvinnlig symbol, månen). Den andra av guld
(manlig symbol, solen). Man kan se att nycklarna korsar varandra. Med andra ord: solens väg korsas av månens väg.
Efter påvens död kom bekräftelsen på att påven fullbordat sitt uppdrag, att förmörka solen och lyfta fram månen. Detta
lyckades bra, ett identitetsbyte ägde rum under 70-talet i Stockholm, Tibor E ut och Christer R in, med kungahusets
ledning och godkännande. Detta är ett bevis i form av ett dokument, som Vatikanen själv lade ut på Internet efter påvens
död. Amen!

Ärkebiskop Erdö Péter
2002-

Benedictus XVI, (2005–2013), Joseph Alois Ratzinger
267,111 Glory of the Olive.

Ärkebiskop KG Hammar
1997-2006

Svenska kyrkans ärkebiskopsvapen
Ärkebiskop Erdös kardinalvapen under
påven Johannes Paulus II:s och påven
Benedictus XVI:s pontifikat
Det blågula vapnets färg förkunnar
judinnan Maria och Lammet, månen, som
hennes nyfödda barn i röd klädnad.
Se vidare länken Magyar i dunkel,
sidorna 63-64.

Ärkebiskop Erdö Péter
2002-

Benedictus XVI:s påvevapen
Se vidare länken Den fjärde
pyramiden som försvann, sidan 63
och Fursten av Ponte Corvo eller…,
sidorna 62-65.
Denne påve försökte lyfta fram
Lammet ur mörkret under sitt
pontifikat.

Benedictus XVI, (2005–2013), Joseph Alois Ratzinger
267,111 Glory of the Olive.

Ärkebiskop Erdös kardinalvapen under
påven Johannes Paulus II:s och
Benedictus XVI:s pontifikat
Det blågula vapnets färg förkunnar
judinnan Maria och Lammet, månen som
hennes nyfödda barn i röd klädnad.
Se vidare länken Magyar i dunkel,
sidorna 63-64.

Korsfästelsen mörkläggs totalt även i
svenska kyrkan, det visar det svarta korset
i mitten på vapenskölden.
Se vidare länken Fursten av Ponte Corvo
eller…, sidorna 62-65.

Denne påve abdikerade den 28 februari 2013.
Han var Lammet påve, och godkände förmodligen inte ytterligare ett identitetsbyte, vilket
ärkebiskopen Wejryd och kungen genomfört.

Ärkebiskop Anders Wejryd
2006-2014

Ärkebiskopens
svarta
vapen
återspeglar svenska kyrkans mörka
situation. Under denne ärkebiskops
ledning fördes Tjuren, jesuiten in i
kyrkan och Lammet petades bort.
Samarbetet med påven fungerade
dåligt.

Ärkebiskop Erdö Péter
2002-

Ärkebiskop Anders Wejryd
2006-2014

Franciskus 1, 2013-, Jorge Mario Bergoglio
268 112, Petrus Romanus

Ärkebiskop Erdös kardinalvapen under
påven Franciskus pontifikat
Det nya blågula vapnets färg förkunnar
judinnan Maria och det falska Lejonet,
solen som hennes enfödde son, helt naken.
Se vidare länken Magyar i dunkel,
sidorna 63-64.

Franciskus I:s påvevapen
Den siste påven som världen har väntat på har
kommit. Den siste i påvestolens tvåtusenåriga
dynasti. Han fick benämningen ”Petrus Romanus”, Peter romare. Han får axla kyrkans
verksamhet, alla brott som kyrkan hittills har
begått ansvarar han för.

Ärkebiskop Erdö Péter
2002-

Ärkebiskopens svarta vapen återspeglar svenska kyrkans mörka
situation. Under denne ärkebiskops
ledning fördes tjuren, Jesuiten in i
kyrkan och Lammet petades bort.
Samarbetet med påven fungerade
så där.

Ärkebiskop Antje Jackelén,
2014

Franciskus 1, 2013-,
Jorge Mario Bergoglio
268 112, Petrus Romanus

Jag tror att Svenska kyrkan försöker ta över Vatikanens roll i det
fördolda.

Big-Bang
Stötesten

Ärkebiskop Erdös kardinalvapen under
påven Franciskus pontifikat
Det nya blågula vapnets färg förkunnar
judinnan Maria och det falska Lejonet,
solen, som hennes enfödde son, helt naken.
Se vidare länken Magyar i dunkel,
sidorna 63-64.

Påven är jesuit och är påve för Tjuren
eller Tjurguden. I evangelierna kallas
han för bl.a. Jesus Beelzebub och
Mammon. Han är de rikas, de
förmögnas Gud. Genom hans
påveval öppnades Uppenbarelsebokens värld den 13 mars 2013.

Svenska kyrkans ärkebiskopsvapen
Ärkebiskopsvapnets traditionella utseende
är brutet. Den nya ärkebiskopen valde att
förnya det. Den mörka svenska kyrkan
tänker man måla lite ljusare för att
fårflocken inte ska bli rädd i mörkret.
Kyrkan har kungen som grund.

Vi kan tydligt se att mellan kung Carl XIV Johan (Bernadotte) och kung Carl XVI Gustaf (Bernadotte) saknas biologisk koppling. Bilderna
bekräftar att nuvarande kungahuset fallit bort från Bernadottes ursprung. Det betyder att kungen inte har någon rättighet som monark. Det kan
betyda att alla brott som kungen, Brottens Son, begått i sin tjänst som statschef och kung är ogiltiga. Detta avser bl.a. handläggningen av min
pappas faderskapsärende. Officiellt är den ogiltig, eftersom han saknar behörighet som statchef och kung. Med andra ord: Tärningen kan
Vatikanen kasta bort, den har ingen betydelse längre, den visar till fördel för bl.a. Napoleon och min fader. Det är ett gigantiskt problem för
Vatikanen, en ”Big-Bang!” (Tärningen är symbolisk). Vatikanen satsade på en grå häst, en falsk häst, och förlorade.
Hemlig tärning i
påvestolens hand

18

1814

2014
1814

Julius Caesar: ”Tärningen är kastad”.

Julius Caesar: ”Tärningen är kastad”.

Julius Caesar, 44-100
f.v.t.

Linus

Bartolomeo

Linus, 67-79
Överstepräst/biskop

Det finns flera källor som nämner Linus,
men dessa framlägger olika uppgifter. Dels
hävdas det att Linus kom från Toscana. Dels
omnämns en Linus också i Paulus brev, en
lärjunge. men om det är samma person är
okänt, möjligen kan det vara samma. Han är
begravd vid sidan om den korsfäste fiskaren
Peter, som begravdes upp och ner. På den
tiden befann sig den nya kyrkan ständigt i
underläge, så även Linus pontifikat befann
sig i underläge. Se länken Grundsten, sidan
34, Den fjärde pyramiden som försvann,
sidan75. samt Väduren, Bocken och ändens
tid, sidan 7.

Vacant Camerlengo Bartolomeo
Kardinal Pacca. 1814-1824

Franciskus 1, 2013-, Jorge Mario Bergoglio
268 112, Petrus Romanus

Jesuiten kardinal Pacca var en av påven Pius
VII:s närmaste kardinaler. Han följde påven
hela tiden, så även i fångenskap. Han verkade
som
påvens
förlängda
arm.
Under
napoleontiden var den katolska kyrkan i
underläge gentemot Napoleon, Lejonet av
Korsika. Det var hans vilja att Jesuitorden skulle
återupprättas igen. Enligt min kunskap och vissa
ledtrådar var Pacca en reinkarnation av Linus.
Se länken Grundsten, sidan 34 samt Fursten av
Ponte Corvo eller…, sidorna 10-11, 32.

2

Den siste påven, Petrus Romanus är
jesuiten Franciskus. I det fördolda befinner
sig den romersk-katolska kyrkan och hela
kristendomen i en katastrofal situation som
inte går att åter-ställa och som hålls ihop
med konstgjord andning. Påven är en
reinkarnation av kardinal Pacca och är van
att styra kyrkan i underläge. Hans Gud är
”Tjurguden, Her-ren”, som är en av de
rikaste på denna planet. Att vara en rik
Gud är inte populärt bland fårflocken och
påven förkunnar det mottsatta, dvs. han
bryr sig om de fattiga och fattigdom.
Enligt uppgift lever påven själv enkelt. Se
länken Den fjärde pyramiden som
försvann, sidorna 76-90.

268

Linus

Pacca

Franciskus

70
1

Victoriatecken

V som i Victoria
Ärkebiskop Antje Jackelén, 2014-, nummer
70 i ordningen

Stefan, ärkebiskop av Svenska kyrkan 1164-1185,
Gamla Uppsala, Den förste biskopen i Uppsala stift.

Victoriatecken

V som i Victoria

Victoriatecken

V som i Victoria
Stefan, ärkebiskop av Svenska kyrkan 1164-1185,
Gamla Uppsala, Den förste biskopen i Uppsala stift.

Seger över Lejonet,
Lammet, Tjuren och
Människan

Ärkebiskop Antje Jackelén, 2014-, nummer
70 i ordningen

Troligen i samband med att vigas till ärkebiskop mottog Stefan från påven en relik av det heliga korset och en evangeliebok, med det enligt
vittnesbörd från 1300-talet svårförklarliga namnet "carla knap". Den nye ärkebiskopen fick fyra lydbiskopar som residerade i Skara, Linköping,
Strängnäs, och Västerås, och senare 1170 tillkom Växjö. – Vad betyder carla knap? Kungen hette då Karl Sverkersson, och Carla är en kvinnlig
variant av namnet Karl. Kungen var man, men ärkebiskopen var också kvinna, alltså en hybrid och kunde uppträda som en kvinna i det fördolda.
Ville ärkebiskopen förändra någonting, då uppträde han som ”Carla knap” och utlöste kanske obehagliga situationer som skapade kaos. Detta
fanns det gott om på den tiden. – Den första ärkebiskopen var en kvinna, och den 70:e är också kvinna.

Ärkebiskop av Svenska Kyrkan
Antje Jackelén, 2014-

Ärkebiskop av Finska Kyrkan
Kari Mäkinen, 2010-

Biskop av Island, Agnes Sigurðardóttir, 2012Ledare för den Isländska Kyrkan
Den Isländska Kyrkan saknar ärkebiskop

Biskop av Borg, Helga Haugland Byfuglien, 2011Ledare för den Norska Kyrkan;
Den Norska Kyrkan saknar ärkebiskop

Biskop av København, Peter Skov-Jakobsen, 2009Ledare för den Danska Kyrkan;
Den Danska Kyrkan saknar ärkebiskop

Den Lutherska kyrkan jämför jag med en åsna, på vilken Tjuren Jesus
Beelzebub rider in i lögnen, in i de kriminellas värld. Där omvandlas
han till en jättestor stötesten, som klyver honom. Han kommer som
Herre, och försvinner som förlorare gentemot Människan.

Esztergom

Linköping

Tre konungar i samband med
födelsen av judarnas Messias

Linköping
Linköping

Esztergom

Ungern

I dagens kristendom är det det
”röda hjärtat” som dominerar
såväl i religion, näringsliv som
idrott. För fårflocken spelar det
ingen roll vem som är pastor.

Betlehem

Vatikanstaten

Kungariket Sverige

I dagens kristendom är det det
”röda hjärtat” som dominerar
såväl i religion, näringsliv som
idrott. För fårflocken spelar det
ingen roll vem som är pastor.

Någon Son till Gud
med mänskligt blod
finns inte.

Någon Son till Gud
med mänskligt blod
finns inte

Alfa

Omega

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
”/…/ Men du, Daniel, må gömma
för er skall bli uppenbarat. Ty inget är
dessa ord och försegla denna skrift
fördolt som inte skall uppenbaras, och
intill ändens tid; många kommer att
inget är begravt som inte skall uppväckas
rannsaka den, och insiktenMänniskan
skall så är
igen”. - Även Jesus ville att allt som är
skapelsens krona – ”O”
växa till.”
dolt ska komma upp till ytan för att
världen ska få veta, ska få kunskap.
10. Jesus sade: ”Jag har kastat en eld
”Men gå du fram mot ändens tid;
över världen,
och se, jag vårdar den tills
Dentill
ursprunglige Guden förnekades på denna planet i senaste tusentals
år
sedan du har vilat, skall du uppstå
den flammar upp”. 16. Jesus sade:
din del, vid dagarnas ände. /…/”
”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

