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Människans testamente
Den Hemliga Bokens insegel

Bakgrund
I samband med min fars, Tibor Keménys
faderskapsärende upprättades den hemliga bokens
insegel, eller ett så kallat ”Testamente”. Detta är
personligt och är kopplat till vår galax, Vintergatan, och
har ingenting att göra med religionen. Bokens insegel
sammanfaller med påven Franciskus påveval och
presentation den 13 mars 2013, på kvällen kl. sju
minuter över sju. Därmed öppnade han Uppenbarelsebokens värld, där bryts bokens 7 insegel. Observera att
ordet ”Kristendom” inte finns där, precis som om den
skulle aldrig ha existerat. Se länken Den fjärde
pyramiden som försvann, sidan 80.
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Jag sände en ansökan till Europadomstolen för Mänskliga rättigheter den 30 mars 2014 med rekommenderat
brev med mottagningsbevis. Brev 1 vägde 1,2 kg och brev 2 vägde 1,3 kg, sammanlagt vägde breven 2,5 kg.
Ansökan innehåller dokument och bevismaterial för kränkning av de mänskliga rättigheterna här i Sverige.
Jag hänvisade domstolen även till min hemsida, det där också finns beskrivet hur de mänskliga rättigheterna
kränktes och missbrukades.

Som framgår av mottagningsbeviset tog domstolen i Strasbourg
emot ansökan den 4 april 2014.
Ansökan består av ett klagoformulär med tillhörande paragrafer, som avser Domstolen. Jag
läste noggrant detta klagoformulär,
och sedan sände jag iväg ansökan.
(Detta finns på domstolens
hemsida).
Med ansökan följde 38 bifogade
dokument, cirka 500 sidor, som
bevisar hur Kungariket Sverige
kränkte och körde över de
mänskliga rättigheterna, allt enligt
domstolens regelverk.

Europadomstolen för Mänskliga Rättigheter skriver i ett brev, daterat den 22 maj 2014, följande: En namngiven domare assisterad av en
rapportör har beslutat att inte ta emot ansökan, utan motivering. Orsaken till att domstolen inte tar emot ansökan är regel 47 i domstolens
arbetsordning, som betyder att ”Klagoformuläret” är ofullständigt. I brevet nämns inte § 47. Mönstret i brevet är väl bekant, det är svenskt, man
tar bort grunden och samtidigt mörklägger domaren hela ärendet i domstolens namn. Domstolen består av 29 domare, och i detta sammanhang
är 28 av 29 domare uteslutna. Rapporten som den namngivna domaren vidarebefordrat består säkert av osannolika inslag. När man vänder sig
till en domstol för mänskliga rättigheter, finns tillräckligt starka bevis för att det egna landet handlägger vederbörandets ärende omänskligt,
brottsligt. Samma sak gäller min ansökan, också med starka, dokumenterade sakbevis. Det var meningen att utesluta de 28 domarna, eftersom
de inte har samma uppfattning som den namnangivne domaren. De andra fick inte se bevismaterialet i samband med ansökan. Det är så att allt
jag har ute på Internet via min hemsida också finns i bevismaterialet. Det visar hur omänskligt, brottsligt och ofattbart pappas faderskapsärende
i Kungariket Sverige behandlades, via kungen som därigenom förstörde hela min familjs, också mitt liv. En domstol för de mänskliga
rättigheterna ska vara oberoende av religion och inte mörklägga brott som begåtts mot mänskliga rättigheterna i Kungariket Sverige. Beslutet
offentliggjordes den 15 maj 2014 i Strasbourg i Oxens tecken. Med andra ord: Europadomstolen för Mänskliga Rättigheter stödjer också
Kungariket Sverige, det är alltså brotten och lögnen som räknas. Jag har beslutat att inte inkludera Storbritannien i detta beslut på grund av
Brexit. Med andra ord: Storbritannien ansvarar inte för detta beslut. Observera att anmälan alltså gällde handläggningen av min pappas
faderskapsärende och dess fruktansvärda påverkan på hela min familjs liv. Det fanns varken biologiska eller juridiska band till min far i
ärendet.

Grunden till allt som berör min pappas faderskapsärende och därigenom oss andra (min syster och mig) är detta avtal om
faderskap och underhållsbidrag, daterat 1959. Det enda som framgår av avtalet är att någon föddes den 24 december 1958.
Själva avtalet ät tomt och uppenbarligen ogiltigt. Detta avtal har skapat ett helvete för min familj sedan dess, framför allt under
70-talet. Den 30 mars 1966 på Stockholms slott satte statschefen, kungen Gustaf VI Adolf pappas faderskapsärende under sigill,
enligt avtalet ovan. Samtidigt saknar kungahuset från och med kungen Gustaf VI Adolf rättighet till monarkin på grund av att
han inte var biologisk son till Gustaf V. Därmed tillhör nuvarande kungahuset inte biologiskt Karl XIV Johan Bernadotte längre.
Sverige medverkar i Europadomstolen med ett låtsaskungarike, och resultatet finns tydligt i Application no.27003/14.

Judegossen Tibor E.
1958-1971
Lejonet

Krister/Christer R
1971-2007
Lammet

Christer Philip R
2007 –
Tjuren

Ett tomt avtal från 1959 som saknar juridisk giltighet.

Judegossen Tibor E föddes i Linköping av judinnan Maria E på julaftonen, 1958, exakt kl.24 på natten. Han var min pappas,
Tibor Keménys, fosterson. Tibor E mördades som ett oskyldigt barn 1971 och ersattes med Krister R, som föddes i Ungern
1948, min pappas kusiners barn, uppvuxen i Rom. Denne tog över Tibor E:s identitet utan att han själv visste om det. Krister R
är varken man eller kvinna, men nu har han en manlig roll. År 2007 petades Krister R bort, och jesuiten Christer Philip R sattes
in i stället för honom. År 2007 började likna 70-talet. Världen förstår att detta faderskapsärende är ett helvete, man får inte ens
rätten att försvara sig, inte heller vi som har bott här i Sverige i över 50 år har fått alla de rättigheter som Europadomstolen för
Mänskliga Rättigheter sägs stå för, se ovan.

Min ansökan avslogs av domstolen i Strasbourg i maj 2014 och därefter besökte påven besökte Strasbourg i slutet av november
2015 i samband med flyktingfrågan i Europa. Någon dialog med Strasbourg var inte aktuell. Vad jag personligen tror är att påven
reste personligen till Strasbourg för att hämta alla bifogade dokument som avser min ansökan till Domstolen. Även denne påve
kan konstatera hur brutalt, omänskligt och brottsligt ärendet behandlas i Kungariket Sverige. Vatikanen påstår hela tiden att de
känner till sanningen i samband med kristendomen. Visst gör de det. Se vidare länken Översteprästen Kajafas testamente, sidan
16.

Carl XIV Johan – Bernadotte (1810-1844)

Carl XVI Gustaf – Bernadotte (1973Brottens Son

Detta är fransmannen Carl XIV Johan, Bernadotte. Hela världen kan se att han var en riktig fransman. Däremot är Carl XVI
Gustaf Bernadotte utseendemässigt en svensk och har biologiskt sett ingenting att göra med denne Jean Baptiste Bernadotte, det
ser vi ganska tydligt. Genom ett blodprov och DNA kan vi fastställa att han har ingenting med det franska ursprunget att göra. Det
är viktigt för Frankrike som nation, och för fransmännen, att Brottens Son inte ska kallas för fransman. Efter Gustaf V:s död skulle
Sverige ha upplöst monarkin, den är falsk, den har varken biologisk eller juridisk grund längre. Han är alltså statschef och kung i
en låtsasmonarki i Sverige.

Carl XIV Johan
Carl XIV Johan
(1810-1844)

Gustaf VI Adolf, Kronprins Gustaf Adolf, Carl XVI Gustaf, 1973
1950-1973
1906-1947

Den 30 mars 1966 i Stockholms slott satte statschefen och kungen Gustaf VI Adolf min pappas faderskapsärende under sigill,
enligt avtalet ovan från 1959 (18 september 1958), utan att ha befogenhet till monarkin. Han var alltså falsk statschef och kung i
Sverige.

Min gode fader Kemény Tibor med mänsklig blodgupp 0Rh+

Det är jag Kemény, Szabolcs József, med mänsklig blodgupp 0Rh+

Min syster Kemény Emöke Magdolna med mänsklig blodgupp 0Rh+

Min familj som
tillhör det mänskliga
blodet 0, vi är
människor i allra
högsta grad.

Uppenbarelseboken

Vald till

Pastor påve Petrus Romanus 112, valdes till påve den 13 mars 2013.
Se vidare länken Förödelsens styggelse, sidan 10, Turinsvepningen, sidan 18.

Människans Testamente är daterad den 13 mars 1978 och den siste påven valdes den 13 mars 2013,
alltså efter 35 år med min pappas, Tibor Keménys, faderskapsärende..

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

Se även länken Dynasti 0 av det forna Egypten, sidan 30

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

Människans, Tibor I. Keménys testamente, som han lämnat efter sig,
anslutet till naturlagarna. Med andra ord: testamentet berör naturen
och dess lagar.
Handläggningen av Tibor Keménys faderskapsärende 1958-2014,
Linköping-Stockholm.
I hans ogiltiga faderskapsärende tillämpades ett så kallat ”kör-översystem”, med bl.a. våld, tvång och urkundsförfalskningar. Detta
innebar att han aldrig fick försvara sig. Varken juridisk eller mänsklig
rättighet tillämpades i ärendets handläggning.
Hans testamente är att alla som medvetet medverkade i hans ogiltiga
faderskapsärende mot honom, hans familj och familjeträd, fråntas det
mänskliga livet och vem som är hans biologiske son/arvinge.
Vidare skall Kungariket Sverige betala skadestånd på 1 miljard
kronor bl.a. på grund av ett förstört familjeliv, utdraget lidande och
ekonomisk förlust plus ränta fr.o.m. 22 maj 2014 tills betalning har
skett inom tre månader från 18 april 2018. Till jordens befolkning:
Respektera varandra och var hjälpsamma!
Tänk först och handla mänskligt därefter! Döda inte!
Sist men inte minst: ungrarna ska återgå till den forna hedniska
kulturen i vilken mänsklighet, natur och kunskap står i centrum i form
av liberal politik. De ska också avskaffa Orbans regering och kyrkan
i Ungern. – I Sverige ska monarkin avskaffas redan i år och ersättas
med Republik.

Den yttersta domaren
och domen

Den yttersta domaren
och domen
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Jehovas Vittne

Christer Philip R med Tibor E:s identitet
Guden som sitter på sin tron

Lejonet, Tibor E, 1958-1971
T.K:s fosterson, mördad

Den fullbordade hemligheten:
Min faders, Tibor Keménys faderskapsärende…

Lammet, Krister R 1948T.K:s kusiners barn

Tibor E:s födelse i Linköping
Guden som sitter på sin tron

Tjuren, Christer Philip R
utanför släkten

Lejonet, Tibor E, föddes i staden Linköping på julafton, exakt kl. 24 mellan den 24 och 25 december 1958 av judinnan Maria
E. Linköpings stadsvapen är ett Lejon. Se vidare länken Den fjärde pyramiden som försvann, sidorna 53-94 och Evolution,
sidorna 102-107. Han var min pappas fosterson som mördades 1971.
Lammet, Krister R, föddes i Ungern 1948, min pappas kusiners barn. Han tog över Tibor E:s identitet och i hans namn
startades rättegångar mot min far T.K. i samband med underhållbidrag till honom, alltså till Krister R, 1975. I hans namn har
begåtts massor av brott av olika slag. Se vidare länken Den fjärde pyramiden som försvann, sidorna 52-94 och Evolution,
sidorna 107-109.
Tjuren/Vilddjuret Christer Philip R. Han är utanför min släkt, och är i Sverige statschefens och svenska kyrkans produkt. Han
tog över Krister R:s falska identitet. Se länkarna Evolution, sidorna 107-109, Förödelsens styggelse, sidan 19, Norrskenets
konung och dennes hemlighet, sidorna 61-62 och Gudomen, sidorna 38-65.

Enligt Uppenbarelseboken
kommer Lammet att bryta
inseglen.

Dans avkomlingar; Dan var Jacobs sjätte son
Se länken Akhenaton, den allsmäktige, sidorna 4-5

Kristian V. greve av Oldenburg
1368-1398 (1342-1399)
Son till Konrad I av Oldenburg
Huset Oldenburg

Kristian I, kung av Oldenburg
1448-1481 (1426-1481)
Son till Didrik den Lykkelige
Stamfader för oldenburgska kungahuset
Valspråk: Dygden visar vägen
(Dyden viser vejen)
Oldenburgska ätten

Didrik den Lykkelige, greve av Oldenburg
1423-1440 (1390-1440)
Andre son till Kristian V av Oldenburg
Huset Oldenburg

H
Hans (Johan II), unionskonung
1481-1513 (1455-1513)
Tredje son till Kristian I
Valspråk Herrens högra [hand] har
upphöjt mig, Herrens högra [hand]
gör mäktiga ting
(latin: Dextera Domini exaltavit me,
dextera Domini fecit virtutem)
Oldenburgska ätten

II

Margrethe I av Danmark (skotsk drottning)
1469-1486 (1456-1486)
Dotter till Kristian I
Oldenburgska ätten

Kristian II, kung av Danmark,
1513-1523 (1481- 1523)
Son till Hans

Valspråk: Kristus Jesus utvalde mig till kung
för sitt folk
(latin XPS IHS elegit me regem populo suo)
Oldenburgska ätten

Fredrik I, kung av Danmark
1523-1533 (1471-1533)
Son till Kristian I
Valspråk: Intet utom den gudomliga viljan
(latin: Nihil sine numine)
Oldenburgska ätten

III
Kristian III av Danmark
1534-1559 (1503-1559)
Son till Fredrik I av Danmark
Omedelbart efter faderns död 1533 lät Kristian hylla sig i Kiel
som härskare över hertigdömena Slesvig och Holstein
Valspråk: Ske Herrens vilja
I Gud mitt enda hopp
(latin Spes mea solus deus/ tyska: Zu Gott mein Trost allein)
Oldenburgska ätten

Adolf av Schleswig-Holstein-Gottorp
1533-1586 (1526-1586)
Son till Fredrik I av Danmark
Stamfader för Schleswig-HolsteinGottorp

Adolf av Schleswig-Holstein-Gottorp
1533-1586 (1526-1586)
Son till Fredrik I av Danmark
Stamfader för Schleswig-Holstein-Gottorp
Se vidare Norrskenets konung och dennes
hemlighet” sidorna 32-37

Adolf Fredrik av Holstein-Gottorp
Gustav III, 1771-1792
1727–1750, Biskop av Lübeck och Valspråk: Fäderneslandet
kung av Sverige, 1751-1771
Kung av Sverige, 1771-1779
(1710–1771)
(1746-1779)
Son till hertig Kristian August av
Son till Adolf Fredrik av
Holstein-Gottorp
Holstein-Gottorp

Karl XIII, 13 mars 1809–
5 februari 1818
Valspråk: Folkets väl min
högsta lag
Son till Adolf Fredrik av
Holstein-Gottorp

Se vidare i länken Nordskens
konung och dennes hemlighet,
sidorna 32-37

III

Kristian III av Danmark, kung
1534-1559 (1503-1559)
Son till Fredrik I av Danmark
Valspråk: Ske Herrens vilja
I Gud mitt enda hopp
latin Spes mea solus deus/ tyska: Zu Gott
mein Trost allein)
Oldenburgska ätten

Fredrik II av Danmark, kung
1559-1588 (1534-1588)
Son till Kristian III av Danmark
Valspråk: Mitt hopp är Gud allena
(latin: Deus refugiu et fidusia mea
tyska: Mein Hofnung zu Godt
allein)
Oldenburgska ätten

Kristian IV av Danmark, kung
1588–1648 (1577-1648)
Son till Fredrik II av Danmark
Valspråk: Fromhet stärker rikena
(latin: Regna firmat pietas)
Oldenburgska ätten

Fredrik III av Danmark, kung
1648–1670 (1609-1670)
Son till Kristian IV av Danmark
Valspråk: Herren varde min försyn
(latin: Dominus provedebit)
Oldenburgska ätten

Kristian VI av Danmark, kung
1730–1746 (1699-1746)
Son till Fredrik IV av Danmark
Valspråk: För Gud och folket
(latin: Deo et populo)
Oldenburgska ätten

Fredrik VI av Danmark, kung
1808–1839 (1768-1839)
Son till Kristian VII av Danmark
Valspråk: Gud och den rättfärdiga saken
Oldenburgska ätten

Kristian V av Danmark, kung
1670–1699 (1646-1670)
Son till Fredrik III av Danmark
Valspråk: Med fromhet och
rättfärdighet
(latin: Pietate et iustitia)
Oldenburgska ätten

Fredrik V av Danmark,
1746–1766 (1723-1746)
Son till Kristian VI av Danmark
Dottern Sofia Magdalena gift med
Gustav III av Sverige
Valspråk: Med klokhet och
ståndaktighet
(latin: Prudentia et constantia)
Oldenburgska ätten

Kristian VIII av Danmark, kung
1839–1848 (1786-1848)
Son till Fredrik VI av Danmark
Valspråk: Gud och fäderneslandet
Oldenburgska ätten

Fredrik IV av Danmark, kung
1699–1730 (1671-1730)
Son till Kristian V av Danmark
Valspråk: Herren varde min räddare
(latin: Dominus mihi adiutor)
Oldenburgska ätten

Kristian VII av Danmark, kung
1766–1808 (1749-1808)
Son till Fredrik V av Danmark
Valspråk: Fosterlandets kärlek är
min berömmelse
(latin: Gloria ex amore patriae)
Oldenburgska ätten

Fredrik VII av Danmark, kung
1848–1863 (1808)
Son till Kristian VIII av Danmark
Valspråk: Folkets kärlek, min styrka
Oldenburgska ätten
Fredrik VII dog barnlös och med honom
avslutades huvudgrenen av huset Oldenburg.

Wilhelm av Beck-Glücksburg, hertig av
Schleswig-Holstein-Sonderburg-BeckGlücksburg, 1785-1831
Son till Fredrik Karl Ludvig av HolsteinBeck och Friederike, grevinna av
Schlieben.
Wilhelm som var sonsons sonsons sonsons
son till Kristian III av Danmark)
Glücksburgska ätten

Kristian X av Danmark,
1918–1944 (1870-1944)
Son till Fredrik VIII av Danmark
Valspråk: Min Gud, mitt land, min ära
Glücksburgska ätten

Kristian IX av Danmark, kung
1863–1906 (1818-1906)
Son till Wilhelm av Beck-Glücksburg,
Valspråk: Med Gud för ära och rätt
Glücksburgska ätten

Fredrik IX av Danmark, kung
1947–1972 (1899-1972)
Son till Kristian X av Danmark
En reinkarnation av Kristian I av Danmark
Gemål Ingrid av Sverige
Lämnade döttrar efter sig
Valspråk: Med Gud för Danmark
Glücksburgska ätten

Fredrik VIII av Danmark, kung
1906–1912 (1843-1912)
Son till Kristian IX av Danmark
Valspråk: Herren är min hjälp
Glücksburgska ätten

Margrethe II av Danmark, drottning
1972– (1940-)
Dotter till Fredrik IX av Danmark
En reinkarnation av Margrethe I av Danmark
Valspråk: Guds hjälp, folkets kärlek,
Danmarks styrka
Glücksburgska ätten

Testamentets väg 1978

1989
Se vidare Människan, Gud och
vetenskap,
sidorna 51-52

Konungariket Danmark. Namnet Danmark härstammar förmodligen från namnet Dan, Dan som var Jakobs 6:e
son. Moses skriver följande om Dan. 1 Mos.49:16-17. ”Dan skall skaffa rätt åt sitt folk, han såväl som någon av
Israels (Jacobs) stammar. Dan skall vara en orm (hjortorm) på vägen, en huggorm på stigen, en som biter hästen i
foten, så att ryttaren faller baklänges av.” – (Gäller nu i ändens tid).
Danmark är en monarki, och monarkins symbol är ett lejon. Varje lejons långa tunga kan ses som en orm, vilket
syns tydligt på statsvapnet. Den långa tungan är en symbol för tal och tänkande. Min personliga uppfattning är att
Kristian I var en reinkarnation bl.a. av Dan, en kombination av svan/orm/hjort. På en medalj från Kristian I:s tid
syns tydligt en fågel, svanen, som håller en orm i sina klor.
Kristian I var stamfader för huset Oldenburg..
Livstecken: Enligt Moses släppte Noa ut korpen och duvan ur arken, enligt Gilgamesh släppte Utnapishtim ut korpen, svanen
och duvan.

Lammets, Jesus identitet.
Enligt Uppenbarelseboken får vi en ganska säker identitetsuppgift: ”Den
förstfödde bland de döda”, Upp. 1:5. En kortfattad presentation säger oss
följande: Döda kallas alla som tillhör blodgrupperna A, B och AB. Det här är
en familjeangelägenhet som leder oss tillbaka till Sumer till Gudarnas familj.
Gudarnas fader var An/Anu och hans förstfödda barn var Tiamat med gudinnan
KI, Moder Jord (vem som var hans förstfödde son, Enki eller Enlil, finns ingen
uppgift om). Se Falken flyger inte längre, sidan 12 och sidorna 17-18. Vidare
står i Uppenbarelseboken Upp. 5:1-6 att Lejonet av Juda är borta och istället
finns Lammet där. Även i min pappas faderskapsärende mördades Lejonet
Tibor E. och han ersattes med Lammet, Krister R.

77
Upp. 14:14-16. ”Och jag fick se en vit sky, och på skyn satt en som liknade en
människoson; och han hade på sitt huvud en gyllene krans och i sin hand en
vass lie. Och en annan ängel kom ut ur templet och ropade med hög röst till
den som satt på skyn: ”Låt din lie gå och inbärga skörden; ty skördetiden är
kommen, och säden på jorden är fullt mogen till skörd. Den som satt på
skyn högg
skyn
högg då
då till
till med sin lie på jorden, och jorden blev avbärgad”.

Lammet som borttager världens synder.

Lammet

Lammet

Upp. 14. 14:20. Lammet som borttager världens synder.
Den förstfödde bland de döda, Upp. 1-5
Se vidare länkarna Gudomen och Lammets testamente.

Ändens tid
Dan, 12:4 och 12:13

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

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

10. Jesus sade: ”Jag har kastat en eld
över världen, och se, jag vårdar den
tills den flammar upp”. 16. Jesus
sade: ”Människor kanske tror att jag
har kommit att bringa frid i världen.
De vet inte att jag har kommit för att
bringa söndring i världen, eld, svärd
och krig.”

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

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

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

Madách Imre, Människans Tragedi, 1861

Madách Imre

Madách Imre
Inledning
/…/
Herren/ormguden till Gudarnas fader/An, Anu:
Låt det vara så, som du önskar.
Titta på jorden, bland Edens träd.
Dessa två smäckra träd i mitten av Eden
Förbannar jag, sedan kan du få dem.

Människan, Den Kosmiske Adam/Ljusbringaren till Herren/ormguden och Tjurguden:

Med snåla händer du agerar, men du är en mäktig Herre –
En liten bit mark under foten är tillräcklig för mig,
Där förnekelsens fot fäster sig,
Och din värld kommer att besegras.
/…/
Avslutning
/…/
Eva: Jag förstår denna sång…
Den jordiske Adam: Jag misstänker det, och kommer att följa.
Bara det där slutet, bara det skulle jag kunna glömma!
Herren/ormguden till Adam, den jordiske:
Jag har sagt, människa: Kämpa och tilltro i förtröstan!

Upp. 6:2. ”Då fick jag se en
vit häst; och mannen som
satt på den, hade en båge,
och en segerkrans blev
honom given, han drog ut
såsom segrare, och för att
segra.”
(Vit häst är en symbol för
människor av blodgrupp 0)

2018 är
Människans år

Se vidare länken Akhenaton, den
allsmäktige, sidan 21, Norrskenets
konung och dennes hemlighet, sidan
62, samt På Livets väg.

Människan är
skapelsens krona

1958-09-18

2018-04-18

Se vidare länken Månens besökare, final, sidorna 102-103, vers 501 av Nostradamus
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Upp. 6:2. ”Då fick jag se en vit häst; och mannen som satt på den, hade en
båge, och en segerkrans blev honom given, han drog ut såsom segrare, och
för att segra.” (Vit häst är en symbol för människor av blodgrupp 0.)

