Idag skriver vi den 21 december 2012. Enligt Mayakalendern går jorden under. Med andra ord: allt är slut.
Idag bör neutronstjärnan Nemesis nå solsystemets gräns. Jorden kommer inte att gå under, men från och
med denna dag kommer fruktansvärda globala naturkatastrofer att äga rum i form av bl.a. jordbävningar,
översvämningar, torka, orkaner, jordaxelförskjutning, hittills okända sjukdomar och krig. Detta kommer att
pågå ca 40-50 år, slutet kommer steg för steg. Det kommer att hända något märkbart, och därefter på den
sjunde dagen kommer neutronstjärnan Nemesis i form av en jättekomet att dyka upp på himlen enligt
Nostradamus.
Observera att jag i detta sammanhang använder material som är tillgängligt och tolkar det enligt min
kunskap.
Symbolen Alfa och Omega används även inom kristendomen ganska ofta, framförallt på olika personliga
vapensköldar. Exempel är biskopsvapen, ärkebiskopsvapen, kardinalvapen och till och med några
påvevapen som finns bevarade med symbolen Alfa & Omega, bl.a. påven Sergius III:s vapen (904-911).

SERGIUS III 904-911

Ovan finns några personliga vapen inom kristendomen som symboliserar Alfa & Omega, Omega lika med
slutet. Även Bibeln hänvisar ofta till och åberopar Omega, slutet, alltså slutet även för religionen. Observera att
alla symboler med Alfa & Omega även avser religionen i samband med ändens tid.

Är en symbol för slutet

Kometen Nemesis
Kometens symbol är en femuddig stjärna med svans

Även kometer kopplas samman med slutet, naturkatastrofer. Inom den kristna religionen förekommer ofta
kometer som symbol på olika personvapen, exempelvis biskopsvapen, ärkebiskopsvapen, kardinalvapen och till
och med några påvevapen finns bevarade med kometsymbolen: Påven Johannes XIX (1024-1032), Innocentius
VII (1404–1406), Gregorius XVI (1831–1846), Leo XIII (1878–1903) samt Cardinal August Hlond (1926-1948).

Johannes XIX, 1024-1032

Efter år 1000, närmare bestämt år 1024 besteg påven
Johannes XIX påvetronen. Hans personliga vapen
illustrerar hur kometen Nemesis drar förbi himlavalvet
och dess starka magnetfält kommer att påverka också
jorden.
Kometen symboliserar ändens tid. Vatikanen kände
redan då till neutronstjärnan som var på väg mot vårt
solsystem. Under Johannes pontifikat fick jorden se hans
personliga påvevapen. Alla var rädda för kometer, eftersom de bringar olyckor och naturkatastrofer. Hans vapen
illustrerar ändens tid.

Innocentius VII, (1404–1406)
206, 47. From a better star

Nästa komet dyker upp på Innocentius VII:s personliga
påvevapen år 1404. Vapnet illustrerar en åttauddig
stjärna i form av en komet. St. Malakias skriver om
honom: From a better star, från en bättre stjärna. Vad
betyder detta? Enligt Malakias härstammar påven från en
bättre stjärna. Den bättre stjärnan i detta sammanhang är
neutronstjärnan Nemesis. Detta skulle då betyda att han
härstammar från planeten Nibiru, en av de sju planeterna
som kretsar runt stjärnan Nemesis. Han bar påvenamnet
Innocentius VII. Om jag tyder detta rätt har vi en påve
från en annan stjärna, som når solsystemets gräns idag,
den 21 december 2012. Hans vapen illustrerar hans
ursprung och ändens tid.

Gregorius XVI (1831–1846)
256,100 From the baths of Tuscany

Leo XIII (1878–1903)
258, 102 Light in the sky

Cardinal August Hlond, 1926-1948

Kometen som symbol dyker upp under Gregorius XVI’s pontifikat, Leo XIII’s pontifikat. Se länken Akhenaton
sidan 36. Cardinal Hlonds vapen från Polen illustrerar också ändens tid. Det illustrerar bl.a. neutronstjärnan i
form av en komet och Johannes döparens huvud. Det var Johannes döparen som först förkunnade det kommande
himmelriket i form av en stjärna för ca tvåtusen år sedan. Detta himmelrike är ett annat solsystem som under
kardinal Hlods ämbetstid var på väg mot vårt solsystems gräns. Johannes döparen var en reinkarnation bl.a. av
Julius Caesar. Sedan reinkarnerades han bl.a. i Árpád och i vitéz Kemény Simon. Se länken ”Nero, skräcken
och poeten” och ”Magyar i dunkel”, samt ”Det forna Persien och dess hemlighet” sidan 9.
Det är allmänt känt att när en katastrof inträffar, så dras folk till kyrkan av rädsla. Tanken bakom kometen som
vapen är att kunna tala om för folkmassan att katastroferna är Guds bestraffningar, Guds vrede, eftersom folk har
vänt sig mot kyrkan och syndat. Inom Kristendomen kallas folket för ”Fårflock”, (ett samlat folk utan kunskap),
så chansen, tycker kyrkan, är att folk återvänder till kyrkan vid Nemesis återkomst.
De senare påvarna väntar ivrigt på Nemesis återkomst vilket man gjort så länge påvedömet har funnits till, dvs.
under tvåtusen år. Vatikanen både bevakar och väntar på Nemesis återkomst. Låt oss se hur påvestolen följer
utvecklingen i samband med Nemesis ankomst.

Dubbelstjärnesystem
Solen, den s.k. protonprotonkedjan/huvudseriestjärnan,
Levande stjärna
Neutronstjärnan Nemesis,
Döende stjärna

Vetenskap på hög nivå
Den kristna religionen har två sidor. Den ena sidan är vetenskap på mycket hög nivå. Den andra sidan,
den mörka sidan, är lögnen i form av sagor som fokuseras på våld, terror och krig.
Motpåven Alexander V:s vapen är ett dubbelsidigt budskap. Dels ett vetenskapligt budskap på en mycket
hög vetenskaplig nivå, och dels ett religiöst budskap, men inte för fårflocken.
Nu tänker jag analysera motpåvens speciella vapen lite närmare, vapnet är det enda och mest enastående
av alla påvevapen.

Alexander V, Antipope (1409–1410)
49. Whip of the sun

neutron

proton+

Solens symbol är ett Lejon, en manlig
symbol. Den 6-uddiga stjärnan är en
symbol för David. Ursprung: Lejonet
Marduk.

Vapnet illustrerar en stor 8-uddig
stjärna och runt stjärnan kretsar åtta
mindre 6-uddiga stjärnor. Den
symboliska 8-uddiga neutronstjärnan har ett mycket starkare
magnetfält än solen, den är mycket
starkare i detta sammanhang och
ger upphov till naturkatastrofer.

Marduks 6-uddiga
stjärna, symbol för
solen

Inanna med Vtecken

Ett falskt lejon, ett symboliskt lejon, en
kvinnlig symbol. Den 8-uddiga neutronstjärnan är en symbol för
Junfrun/Lammet. Ursprung: Draken/ormen Tiamat, Inanna.

Inannas 8-uddiga
stjärna är symbol för
Nemesis

Dessa två lejon finns på många av påvarnas personliga vapen. Några vapen valde jag ut i detta sammanhang.

Felix III 483-492

Gregorius VI 1045-1048

Gregorius I
Gregorius den store, 590-604

Anastasius IV (1153–1154)
170, 4. Suburran abbot

Johannes XXII (1316–1334)
198 35. From a bony cobbler

Formosus 891-896

Gregorius II 715-731

Honorius III (1216–1227)
179, 16. Canon from the side

Adrian VI (1522–1523)
220, 64. Florentian lion

Honorius IV (1285–1287)
192, 29. Out of the leonine rose

Pius IX (1846–1878)
257, 101 Cross from cross

Det är ett faktum att kristendomen grundades med hjälp av vetenskap på allra högsta nivå, av människan och
inte Gud/djur. Framsidan av kristendomen är kopplad till Vintergatans centrum. Allt har sin tid och gräns.
Denna sida av kristendomen är igenting för "Fårflocken”. Baksidan av kristendomen är mörk och en lögn i
form av sagor, våld, krig och terror och den här sidan är lämpad för fårflocken via Evangelierna. Se vidare
länken, ”Svarta hålets hemlighet”, och ”Vad händer i ett svart hål”

Kometen Nemesis
Kometens symbol är en femuddig stjärna med svans

ISS

Den femuddiga stjärnan med
svansen, kometen var ett emblem i
samband med STS och ISS uppdrag.

Kometen är en viktig symbol för NASAs och dess allierades samarbete och verksamhet i samband med
utforskning av yttre rymden. Jag valde ett antal emblem i samband med STS:s och ISS:s rymdprogram avseende
neutronstjärnan i form av upptäckten av kometen, dess lokalisering och ankomst.
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STS-41G, 5 oktober 1984
Det första kometemblemet

1992

1983

We'll mention once more, since it is the most popular one mentioned on the internet. It involved a statement made by some NASA
scientists following the launch and retrieved data from IRAS, the infrared detection satellite that was launched back in 1983. A story
ran in the Washington Post on December 30, 1983 with the headline, Possibly as Large as Jupiter; Mystery Heavenly Body
Discovered. Written by Thomas O'Toole it read as follows:

Redan 1983 skrev man i USA att en så kallad himlakropp/planeten X upptäckts. Upptäckten följer uppenbarligen
STS:s och sedan ISS:s rymdprogram och rymdforskning.
Emblemet visar en örn som håller
en stjärna mellan klorna, en
nyupptäckt stjärna som ligger
utanför vårt solsystem. Stjärnan
kan kallas för neutronstjärnan
Nemesis eller planet X.
En bekräftelse….

Det andra kometemblemet dök upp 1992 i
samband med STS53:s rymdfärd.

STS-53, 2 december 1992,

STS-61, 2 december 1993

STS-76 22 mars 1996,

STS-54, 19 januari 1993

STS-59, 9 april 1994

STS-69, 7 september 1995

STS-77 19 maj 1996
Förmodligen mäter besättningen avståndet
mellan stjärnan och jorden

STS-54, 19 januari 1993

STS-77, 19 maj1996
Besättningen mäter förmodligen
jordens magnetfält, om det påverkas av Nemesis

STS-80, 19 november1996

STS-96, 27 maj 1999

STS-106, 8 sep 2000

STS-105, 10 aug 2001

STS-108, 5 dec 2001

STS-111, 5 juni 2002

Nemesis
NASAs bästa emblem i samband med
rymdforskning av neutronstjärnan Nemesis.
Emblemet illustrerar Nemesis som befinner
sig utanför solsystemet, drar förbi solen, och
därefter fortsätter sin färd i en pentagonal
bana till ett kortare avstånd på ca 1000 år.

Bättre än på emblemet kan man inte illustrera
vårt dubbelstjärnesystem. Alla som sysslar
med astronomi bör förstå detta budskap.

Neutronstjärnan Nemesis/planet X:s pentagonala bana runt solen

STS-112, 7 oktober 2002
Ett talande emblem

STS-113, 23 nov 2002

STS-107, 16 januari, 2003

STS-121, 4 juli 2006

STS-117, 8 juni 2007

Rymdfärjan Columbia störtade under
återfärd och mängder av viktiga, färska
uppgifter förstördes.

STS-118, 8 aug 2007

STS-128, 29 aug 2009

STS-123, 11 mars 2008

STS-129, 16 nov 2009

STS-126, 14 nov 2008

STS-131, 18 mars 2010

STS-119, 15 mars 2009

STS-135 8 juli 2011

Av alla dessa emblem framgår tydligt NASA:s uppdrag i samband med bevakningen av neutronstjärnan Nemesis i form av en jättekomet

ISS Expedition

Expedition 3, 10 aug 2001

Expedition 3, 10 aug 2001

Sedan år 2000 varvar den internationella rymdstationen jorden med personal ombord. Jag valde ut några emblem
som symboliserar programmet i samband med olika uppdrag åt ISS-besättningen runt jorden.

Expedition 9, 18 april 2004

Expedition 17, 8 april 2008

Expedition 12, 30 sep 2005

Expedition 18, 12 okt 2008

Expedition 14, 18 sep 2006

Expedition 20, maj 2009

Den bruna dvärgstjärnan
Nemesis

Expedition 16, 10 okt 2007

Expedition 32, maj 2012

Soyuz TM-33
2001-10-21 – 2001-10-31

ISS

Claudia Haigneré

Viktor Afanasiyev, Konstantin Kozeyev, Claudia Haigneré
Besättningen på Soyuz TM-33

Den Internationella rymdstationen ISS varvar jorden sedan år 2000. ISS är kontinuerligt bemannad med internationella
besättningar, framför allt av amerikaner och ryssar. På ISS är sysselsättningen oavbruten: vetenskap, forskning och iakttagelser
av astronomisk karaktär, bl.a. bevakar man neutronstjärnans återkomst till solsystemet. När Soyuz TM-33 besökte ISS hände
något mycket märkvärdigt med fransyskan Claudia Haigneré som gjorde sin andra rymdfärd ombord. Hon skickade ett
kryptiskt meddelande hem till jorden: ”Mänskligheten måste varnas.” Vad var det hon såg däruppe som skrämde henne till att
sända en varning till människorna på jorden? Hon hade förmodligen med egna ögon sett neutronstjärnan närma sig
solsystemets gräns och hon som människa tänkte på jordens befolkning och dess säkerhet, en mänsklig reaktion. Hon bröt
uppenbarligen mot sekretessavtalet. Hennes avslöjande är ytterligare ett bevis på att i ISS pågår hemlig forskning och
bevakning av neutronstjärnan Nemesis. Claudia Haigneré är en av jordens mänskliga och viktiga kvinnor. Se vidare länken
”Månens mysterium” sidan 105.

Spanish Astronomers Claim Dwarf Sun Beyond Pluto
För en tid sedan, den 7 januari 2010, kunde man läsa att de spanska astronomerna upptäckt en brun dvärgstjärna
bakom planeten Pluto, med det officiella namnet ”G1.9”. . Amerikanerna upptäckte samma stjärna redan 1983.
NASA: 2009-12-31 Magnetiskt moln. Ett gasmoln drar sig närmare vårt solsystem och en stark magnetkälla har
upptäckts därute, meddelade NASA. – Det rör sig om ett solsystem som har ett starkare magnetfält och detta
lokaliserade NASA redan på 90-talet, se ovan. Det är ingen hemlighet att denna bruna dvärgstjärna i det
magnetiska molnet är neutronstjärnan Nemesis och dess planeter. Så här beskrivs Nemesis:
Nemesis
The theory of a companion sun is not new. It has often been described as Nemesis, after the Greek figure in mythology
The mythological Nemesis was the spirit of divine retribution against those who succumb to hubris, vengeful fate personified as a
remorseless goddess. The name Nemesis is related to the Greek word meaning "to give what is due".
Nemesis is now often used as a term to describe one's worst enemy, normally someone or something that is the exact opposite of oneself
but is also somehow similar. For example, Professor Moriarty is frequently described as the nemesis of Sherlock Holmes
"Opposite yet similar" is the perfect description for a companion to our Sun. But the name Nemesis also implies a sinister nature. Will
this new Nemesis be beneficial or harmful to our lives? – Man brukar ju säga: ”Ingen rök utan eld”. Steg för steg matas Nemesis in i
folks vardagsliv och miljö.

Nemesis och solen, vårt dubbelstjärnesystem

Här kan vi se hur vårt dubbelstjärnesystem ser ut och fungerar. Nemesis, den bruna dvärgstjärnan "G1.9". ligger bakom planeten Pluto, som
finns strax utanför solsystemet. Observera att denna bild gjordes för några år sedan, sedan dess har Nemesis hunnit ännu närmare oss. Att
somliga kallar Nemesis för planet X är för att en neutronstjärna krymper med tiden, ända ner till en planets storlek. Vad jag förstår kallas
Nemesis även för planet X, X som extra, på grund av detta. Denna Nemesis når solsystemets gräns den 21 december 2012, alltså idag enligt
Mayakalendern. Den är på väg hit i alla fall.
Det man tidigare visste om mayafolkets kalender baseras sig främst på tre böcker av bark som troligen skrevs på 1300-, 1400- och 1500talen. Alla tre finns i dag i europeiska bibliotek och det är mycket sorgligt att läsa hur präster och munkar från Europa på 1500- och 1600talet medvetet förstörde så gott som alla de mayaskrifter som då fanns bevarade i Centralamerika. – Varför? Jo, ingen ska känna till
verkligheten i samband med ändens tid. Varför tog inte prästerskapet bort ändens tid ur evangelierna? Se länken ”Maya-inka-azteker och
deras hemligheter” sidorna 9-16.
Mayafolkets kalender är en imponerande konstruktion som baseras på hur olika objekt rör sig på himlen: solen, månen, Venus, Mars, Jupiter
och Merkurius. Genom att jämföra månens cykel och solens kunde de sannolikt förutsäga sol- och månförmörkelser, som verkar ha varit
händelser med stor symbolik.

Nostradamus - Quatrains
Century 2, Quatrain 41
The great star will burn for seven days,
The cloud will cause two suns to appear:
The big mastiff will howl all night
When the great pontiff will change country.

Även Nostradamus skriver om två solar, alltså Nemesis
och solen, då kommer hela jorden att med egna ögon se
dem. De vetenskapsmän, astronomer och politiker som
förnekar Nemesis existens, kommer att gömma sig inför
folkets vrede över hela jorden.

