Detta är just nu världens viktigaste tema. På Internet talar man om att neutronstjärnan Nemesis, även kallad planet X, har dykt upp
bakom solen och uppmärksammats med några fotobilder. Låt mig titta lite närmare på detta, allt enligt min kunskap och vissa
starka ledtrådar. I våras dök denna bild upp på Internet, den visar två solar, alltså ett dubbelstjärnesystem. Bilden är mycket
intressant och är lämplig att titta lite närmare på, dvs. analysera den ur vetenskaplig synvinkel, speciellt den här detaljen.
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Bild 1 visar solen, den ser vi tydligt. Bild 2 visar solen igen, men bakom den syns en liten del av ett objekt. Bild 3 visar
att bakom solen finns en stjärna/neutronstjärna som är rund.
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Bilderna 4, 5 och 6 visar att solen belyser neutronstjärnan som reflekterar strålningen, ytterligare ett runt föremål syns.
Just den här delen är mycket intressant. Varför reflekterar neutronsolen solljuset och varför syns ytterligare ett runt
föremål bakom neutronsolen? Så här tolkar jag reflektionen.

UFO-bilden visar ”Slaget om Los Angeles” 1942.
Om vi zoomar in och justerar ljuset och kontrasten ser
vi en förtätning i den delen av fotot. Det kan indikera
att det finns något där, men vi kan inte avgöra formen.
Det kan vara i rörelse, det kan vara genomskinligt. –
Fotoanalysen verkar ha lett till fler frågor och fler
mysterier. En annan sak som man har lagt märke till är
att några sökarljus verkar passera rakt igenom
föremålet, medan andra stoppas. Den här detaljen har
experterna analyserat i åratal. – Kan det finnas något i
luften som reflekterar ljuset? – De här ljusstrålarna kan
vara reflexer. De träffar kanske ett föremål och byter
riktning. De är ljusare mot mitten och sen blir de
svagare igen. Det kan tolkas som att de träffar ett
föremål. Sökarljusen verkar reflekteras mot något där
de samlas.

Bilden visar hur solljuset belyser och påverkar neutronsolen.
Men neutronsolens magnetfält är mycket starkare och släpper
inte in solljuset, den stöter bort det.
Vi kan också mycket tydligt att samma solljus som omger
solen uppstår bakom neutronsolen, dvs. mellan solen och
neutronsolen, den reflektion som uppstår från neutronsolen
syns i form av ett runt solljus.
Det bör finnas ett eller ett flertal föremål som befinner sig
bakom neutronsolen. Dessa upptar reflektionen i form av
solljus. Det enda som kan komma ifråga är planeter som
kretsar runt neutronsolen och asteroider i olika storlekar, dvs
en svans som hänger efter neutronsolen, neutronstjärnan med
sina 7 planeter i form av en komet.
Den här bilden jämför jag med UFO-bilden, ”Slaget om Los
Angeles” här bredvid.

Dessa är fantastiska bilder med mörkljusröd bakgrund. Solen är i en unik situation omgiven av solsken och är på väg att
passera neutronstjärnan Nemesis. Nemesis är i Jupiters storlek. Vi kan se tydligt att solen är mycket större än Nemesis.
Storlekarnas förhållande till varandra passar också väl in i bilden.

Bilden illustrerar ett dubbelstjärnesystem, dels bestående av en proton-proton-stjärna med sina planeter och dels av en
neutronstjärna med sina 7 planeter.

Planeten Nibiru, även kallad planet X och planet 12.

Jorden och Nibiru
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Planeten Nibiru

Neutronstjärnan Nemesis
En kollapsande stjärna

När vi söker efter planeten Nibiru på Internet, uppstår ett visst kaos. Planeten Nibiru kallas ömsom planet X, planet IX och
planet 12. Till och med kallas planeten för en stjärna med gravitation.
Nibiru är en planet som mindre än jorden. Den kretsar kring neutronstjärnan Nemesis, som också kallas neutronsol eller den
mörka solen. Denna neutronstjärna, Nemesis, är en mörkbrun dvärgsol ungefär i samma storlek som planeten Jupiter. –
Planeterna jorden och Nibiru kommer aldrig att krossa varandra, Nibiru håller sig till sin sol Nemesis, och jorden håller sig
till solen, och avståndet mellan dem utgör ingen risk för kollision.

Nemesis med sina sju kretsande planeter. Den här neutronstjärnan har ett starkare magnetfält än solen. Detta orsakar den
globala klimatförändringen och globala katastrofer här på jorden. – Visst finns mindre naturkatastrofer även på planeterna
kring Nemesis på grund av vår sols magnetfält, men de katastroferna är mycket mindre och svagare och tjänar guden An/Anu
genom befolkningen.

Bilden här ovan försöker illustrera Nemesis återkomst i vårt solsystem. Vi kan se att Nemesis inte följer planeternas banor, den
har sin egen bana att följa, en pentagonal bana, som är mycket snabbare än planeternas. Men asteroidbältet missar den inte, så
massor av asteroider kommer att följa Nemesis på vägen hit. Nemesis är ett litet solsystem, men starkt i förhållande till solen.
Nemesis omloppstid är ca. 3 600 år. Senast den dök upp och besökte oss var vid Israels grundande i Moses tid och vid Atlantis
undergång under Atlas och Zeus tid. Se länken Industri, Gudomen, sidorna bl.a. 23 - 29.

Ritningen illustrerar Nibiru/Nemesis
bana i vårt solsystem. OBS att Nibiru
här illustreras som planet.

Bilden illustrerar Nemesis bana i vårt solsystem.
OBS att Nibiru här illustreras som en stjärna, som
rundar solen.
Nemesis illustreras här som en komet…

Bilden, illustrerar vårt solsystem med solen i centrum, bl.a. de
kretsande planeterna Merkurius, Venus, jorden, Mars, Jupiter,
Saturnus, Uranus, Neptunus och Pluto.

Bilden illustrerar planeterna Jupiter och Venus som
måne och i mitten Nemesis i form av ett komethuvud,
enligt Velikovsky.

Planeten Nibiru

På denna planet lever gudarnas fader An, Anu från den forna Sumer. som förekommer även i Uppenbarelseboken, Guden
som sitter på tron. Om Nibiru finns också inslag: Ny himmel och ny jord. Johannes (Döparen) kallade Nemesis värld för
”Himmelrike”, hans budskap bl.a. var: ”Himmelriket är nära”. Se länken Vetenskap, Livet och det svarta hålet sidorna 6-9
och Människans testamente sidorna 12-13. Se även länken Industri, Falken flyger inte längre, sidorna1-9.

Han ägnade hela sitt liv åt att belysa den forna Sumer och dess historia

Zecharia Sitchin, 1920 - 2010

Erich von Däniken, 1935-

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

Zecharia Sitchin skrev massor av böcker, en vetenskapsman på
en hög kunskapsnivå.

Hans världsberömda böcker finns världen över.
Ett livsverk!
Livet är kunskap och Kunskap är Livet…
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Worlds in Collision
Worlds in Collision publicerades 1950 av det ansedda förlaget Macmillan. Velikovsky hävdade i boken att planeten Venus på
1400-talet f.Kr. hade slitits loss från planeten Jupiter och som en komet passerat nära jorden. Som ett resultat ändrades jordens
bana liksom jordaxelns lutning. Stora naturkatastrofer följde. Femtiotvå år senare passerades jorden igen, nu med följden att
jordens rotation tillfälligt stannade av med nya katastrofer som resultat. Bibelns skildring av uttåget ur Egypten visar spår av
dessa händelser, menade Velikovsky (2. Mos. 14:21, 16:13-35, 19:18-19 och Jos. 10:12-13). Planeten Mars bana hade också
påverkats av Venus och ca 700 f.Kr. passerade Mars nära jorden, åter med katastrofala följder. Därefter stabiliserades
planetbanorna och blev som vi känner dem nu.
Velikovsky beskriver den senaste återkomsten av neutronstjärnan Nemesis bl.a. vid Israels grundande av Moses. I Egypten
härskade farao Ramses II. Samtidigt avslutades det forna Greklands gyllene tid. Atlas levde också på ön, som var mer känd
under namnet Basileia, Atlantis. Se länken Industri, Gudomen, sidorna 22 - 23 och 29.

Figuren visar Nemesis pentagonala bana runt solen, ett dubbelstjärnesystem. Den
korta banan markeras med H och tjock blå färg och rundar solen på ett större.
avstånd. På vägen hit placerar Nemesis också Jupiter och även asteroidbältet.
Nemesis med sitt starka magnetfält och dess starka gravitation i en lämplig
konstellation har möjlighet att lägga beslag på en lämplig planet, Velikovsky kallade
den för Venus. I slutändan hade solen starkare gravitation och kunde stoppa Venus
vidare färd som Nemesis följeslagare.

Den här situationen och återkomsten av Nemesis beskriver Velikovsky i sin bok ”Worlds in Collision” med tillhörande
naturkatastrofer och kaos. I ett solsystem av dubbla stjärnor är detta det vanliga. – Det är ett omfattande tema och vi måste förstå
det grundligt. Stjärnhimmelen är en gigantisk atomvärld för en högre värld. – Mayaastronomer var mycket intresserade av Venus
och de tittade närmare vad som ska hända med Venus nästa gång när Nemesis besöker oss. Kommer Venus att lämna solsystemet?
Se länken Industri, Maya-inka-azteker och deras hemligheter, sidorna 8 - 16 och Solen i underläge, sidan 2. – Vi står inför ännu
värre naturkatastrofer än tidigare…..När Nemesis lämnar solsystemet kommer den att placera sig på den kortare omloppsbanan H,
se ovan. – Vad jag förstår levde Velikovsky på den tiden, och hade kännedom om neutronstjärnan Nemesis verkan på jorden, och
beskrev den dåvarande händelsen. Han befann sig på en hög kunskapsnivå. Den katolska kyrkan följer mycket noggrant Nemesis
ankomst till jorden. Man kan sammanfatta att Zecharia Sitchin, Immanuel Velikovsky och Erich von Däniken är en stor trio i
verkligheten.

Malachi Martin,
Planet X 2012
Nemesis
Innocentius VII, (1404–1406)
206, 47. From a better star

Johannes XIX, 1024-1032

Påven Johannes XIX:s påvevapen symboliserar neutronstjärnan Nemesis i form av en femuddig komet. Påven Innocentius VII:s
påvevapen symboliserar också Nemesis i form av en åttauddig komet. Påvens motto var From a better star, från en bättre stjärna,
alltså härstammar påven från neutronstjärnan Nemesis. Se länken Industri Mayakalendern och Omega, sidan 2.

William Rutledge, 1930Apollo 20, befälhavare

Apollo 20:s emblem illustrerar månens baksida, nära Izsak
D krater 1976

EBE Mona Lisa
Inanna

Apollo 20 gjorde sin topphemliga månfärd på uppdrag av DOD - NASA
den 16 augusti 1976. Befälhavare var William Rutledge, (kanske den
störste astronaut i det dolda månprogrammet. Månlandaren Phoenix
landade på månens baksida, utanför Izsak D-kratern, i den s.k.
kunskapens stad. Besättningen hittade intressanta saker från Sumers tid,
bl.a. Inannas kropp som var nästan orörd. Hon fick namnet EBE Mona
Lisa. Se länken Industri Månens besökare, final, sidorna 61 - 84
William Rutledge var befälhavare på Apollo 20. En av hans
kommentarer på YouTube är följande: ”Apollo-20 tillhör Människan och
är en del av mänsklighetens arv (the Apollo 20 belongs to all mankind It
is a part of all human's heritage).”
Apollo 20:s motto av Vergilius: ”Carpent tua poma nepotes, kanske vi är
deras barnbarn. Se länken Industri, Solen i underläge, sidan 28
William Rutledge 2007 berättade för journalisten Luca Scantamburlo, bl.a. att han var rädd och orolig för kommande 21
december 2012. Han var mycket kunnig om Sumers historia och kultur och visste att Nemesis är på väg tillbaka.

Den 14 april 2018 kunde man läsa följande på Internet:
Apr 14 2018 posted to Aliens & UFOs
Pentagon Insider Claims: 'The Anunnaki Will Come Back To Earth'

Nostradamus – Strofer
från
Century 2, Strof 41:
Den mäktiga stjärnan skall
brinna i sju dagar,
Molnet skall frambringa
två solar:
Den stora besten skall yla
hela natten
När den store påven
skall byta land.
Även Nostradamus skriver om Neutronsolens ankomst.

Neutronstjärnan Nemesis, också kallad Planet X upptäcktes
av satelliten IRAS 1983. (NASA, Storbritannien och
Holland) och nu i våras dök den upp bakom solen. Se
länken Industri, Neutronstjärnans ankomst, sidan 64.
Den här neutronsolen är orsaken till den globala
uppvärmningen och globala katastrofer. Det enda man kan
göra mot dem är att noggrant förbereda sig genom bl.a. mitt
Överlevnadsprojekt.
Överlevnadsprojektet är prisbelönat av den brittiska jätten
AI Global Media Ltd som är bästa mediakoncernen i hela
världen.
Se länken Industri, Architecture Awards 2016, Excellence
Award 2016, Excellence Award 2017 och Architecture &
Excellence Awards 2018.
-OBS! även evangelierna skriver om slutet, se ändringar i
stjärnor, solen och månen.

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 kunskap.

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

10. Jesus sade: ”Jag har kastat en eld

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

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

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

