Fortsättning från länken
Att erövra rymden IV, yttersta tid och mål
Lucifer betyder Ljusbringare,
Den kosmiske Adam, förstfödd Son till vår
kosmiske Fader, Människan.
Innehar förstfödslorätten
Lucifer är det kosmiska namnet på den
förstfödde Sonen
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Man vet praktisk tagen ingenting om Lucifer, Ljusbringaren. I början var han emot vissa gudar som saknade tillräcklig
kunskap och i en felöversättning kallades han för Djävulen. Det finns ingen orsak till varför man ska kalla honom det, men han
kallas för Djävulen än idag. Det finns bara negativa fantasier om honom, fantasier som lever kvar som symboler för ondskan
och riktar sig till målgruppen okunniga. (Observera att bilden ovan är symbolisk.)
När tiden var inne lämnade Lucifer, den bästa och mäktigaste platsen som fortfarande fanns kvar i Faderns inre kropp enligt
fig.1 och hamnade i Faderns testikel, så småningom i vår galax, Vintergatan. Hur det hela gick till är topphemligt.

I galaxens inre grundas en mänsklig värld, i vilken mänsklig helhet (själ, kraft, energi) dominerar. Denna helhet kallas för
Människosonen, den Enfödde. Genom så kallad naturlig kloning delade sig denna mänskliga helhet med en liten del av sig själv
och denna lilla enhet, själen, valde bl.a. solsystemet Lyran för cirka 600 000 år sen. Läs mer: Industri, Att erövra rymden II
sidan 43 och Att erövra rymden III, final, sidan 69. Då fick han namnet ”Lucifer, Ljusbringare”, den kosmiske Adam, eftersom
han då hade den högsta kunskapen, kaoset, okunnigheten upphörde där. Kunskapen spreds i galaxen. Där grundade han sin
familj och sitt familjeträd. För cirka 10 - 11 000 år sedan lämnade han Plejaderna och reste med sin familj och ett antal
människor till jorden. Se länken Vetenskap, Mörk materia och dess existens, sidorna 13-14. Då saknade jorden månen som
förmodligen då kretsade runt neutronstjärnan AN, (Nemesis).
Gud är en titel, inte många i vår galax har den titeln. Gud=Kung av visdom/hög kunskap.

När den kosmiske Adam/Lucifer, hans familj och medföljare slutligen bestämde sig att stanna kvar på jorden, i Sumer, styrdes
jorden av An/Anu gudarnas fader.

An/Anu, Himmelens Gud
(Ahura Mazda)
Gudarnas fader, Sumer

Kung av Visdom

Falken Enlil,
Luftens Gud, Nippur
Son till An/Anu och

Ki, Sumer, Moder Jord,

Skorpiomannen Enki
Visdomens Gud,
vattnens Gud
Son till An/Anu, och

Nammu, Sumer
Havets mor

Guden Azazel/Jehova
från Plejaderna
Getabocken Kung av Visdom,

På den tiden härskade Gudarnas fader An/Anu över jorden. Han hade två söner med olika kvinnor, Ki och Nammu. Frågan är
vem som var hans förstfödde son, Enlil eller Enki? Så mycket vet vi: hans första barn var Tiamat, och hon kallades för
Saltvattnets Gudinna samt Livets mor. (Hennes smeknamn var Draken.). Se vidare länken Industri, Magyar i dunkel, sidorna
1-2, Falken flyger inte längre, sidan 18, Gudomen, sidan 1,, samt Arken, Den kosmiska globala floden, sidan 10 och 45-57.
Vi vet att Enki även kallades för Adam, den jordiska, hans fru Ninhursag kallades för Eva. I detta sammanhang var Guden Anu den
skapande fader som avlade Adam, medan Evas ursprung förmodligen var Plejaderna, medan Adam, den kosmiske, befann sig utanför med
sin familj. Hela jorden var redan bebodd. Adams/Enkis förstfödde son var Kain. Adams andra fru var troligen Lillit som födde Abel. Kains
familjeträd finns beskrivet i Bibeln ända fram till Lemek. Abel, däremot, hade inte familjeträd. Vem var Abel? Var han en reinkarnation av
Apsu, sötvattnets och Livets Gud? En sak man måste komma ihåg är att på den tiden, i den forntida världen levde folk till ca. 1 000 år, och
jorden saknade månen. På 1 000 år kunde man födas/reinkarneras några gånger om man hade korta liv. Kulturen då var ganska utvecklad och
tekniken var på sin höjdpunkt, man kunde framställa rymdfarkoster. Efter Kains död föddes Marduk, en reinkarnation av Kain. Därefter
föddes Inanna, en reinkarnation av Apsu och Tiamat som var Enkis dotterdotter. Höjdpunkten var när neutronstjärnan AN (Nemesis)
närmade sig solsystemet, då bestämde Gudarnas fader An/Anu att lämna jorden och flytta över till planeten Nibiru som kretsade runt stjärnan
AN. Ett antal personal ur hans hov följde honom. Frågan är: Vem fick ta över Guden Anus roll på denna planet? Enlil eller Enki? Vem var
den förstfödde? Enki hade redan rollen som Adam, den jordiske.

I det forntida Sumers historia förekom ofta en så kallad fågelman. Den avbildades ofta med fågelliknande attribut.

Intressant nog finns det en figur som liknar Anunnaki på en grottmålning i Lascaux i
Frankrike, från uppskattningsvis 16 000 år före vår tidräkning. I Lascausgrottan finns ett
djupt schakt med en fantastisk bildberättelse på väggen. Där står en enorm, tjurliknande
varelse bredvid en fågelmänniska. En figur med fågelnäbb.

Vi vet att Enlil var luftens gud. Bilden visar en falk. Kan det vara så att falken är luftens gud, falkguden, så att fågelmannen var Enlil?
Den hade stor makt. Kan det vara så att Enlil var Anus förstfödde son? De kan vara så.

Vem är denne fågelman i Lascausgrottan i Frankrike? Fågelnäbben liknar korpens näbb. Kan det vara så att denne
fågelman kan vara Korpen Utu, Samas, son till Nanna, sonson till Enlil, bror till Inanna? Visdomsföljare, krigsledare. Solgud av
Sippar. Även han hade en viss, begränsad makt.

Solgud av Sippar

Maktövertagande. Vem tog över makten efter Guden Anu? Bredvid Anu syns ett familjeträd. På första platsen/pallen står
en mycket, mycket ung kvinna, Inanna? Bakom familjeträdet: Enkis ena ben står på pallen, medan Enlil befinner sig bakom
honom. Tyvärr framkommer inte av denna illustration vem som tog över makten efter Guden Anu. Men en sak som syns
ganska tydligt är att Inanna var mycket stridbar och hårdhänt som mycket ung kvinna och krävde makten efter Guden An,
fast hon inte var behörig. Den förstfödde sonen tog över makten, och det var förmodligen falken/Falkguden Enlil.
Slutligen, höjdpunkten. Efter att Gudarnas fader Anu lämnat jorden i en rymdfarkost med ett antal medföljare, hände
någonting konstigt och intressant här på planeten. Några arter av utomjordingar etablerade sig på jorden och allt började bli
sämre. Kunskapen sjönk ordentligt, kriminaliteten ökade och det blev nästan kaos. Frågan är: Vad gjorde Enlil och Enki?
Hur kunde plötsligt allt börja rasa samman? Plejadernas Gud Azazel följde utvecklingen i en rymdstation som parkerat
utanför jorden och bestämde sig för att stoppa den här negativa spridningen. Gruppens hela antal var två hundra, vilka
nedsteg på Ardis, spetsen av berget Armon, från en stor rymdfarkost. Samyaza, som var deras ledare, ledde uppdraget att
återinföra mänsklighet och kunskap till planeten. Samyaza var förmodligen en reinkarnation av Marduk som inte levde då,
förmodligen mördad av Inanna. Se vidare länken Industri, Gudomen. Där finns inslag av Enok, Lemeks enfödde son som
kort beskriver hur det hela slutade.
Nästa steg i den uppkomna situationen var Lemeks familj i staden Shuruppak. Läs vidare i länken Industri, Arken och den
globala floden.

Lemek, den kosmiske Adam: Lemek bodde då i staden Eridu tillsammans med Bat-Enosch (förmodligen en reinkarnation av

Ninhursag). Enligt Lemekrullen var Lemek inte far till Noa. I Lemekrullen finns en berättelse om Noas födelse
som inte finns med i Bibeln. Noas huvud beskrivs som vitare än snö och hans hår vitare än den vitaste ull och
ögonen lyste starkare än solen! Lemek var säker på att Noa inte var hans son och det berättade han för sin far och
farfar inom familjen. Farfar sa att Noa kom från en annan värld, dvs. en himmelens son. Vad jag förstår var Noas
ursprungliga namn Lemek jr, och han var en reinkarnation bl.a. av Samyaza. Nu skriver jag Lemek jr/Noa. Tiden
gick och Lemek jr /Noa gifte sig med två kvinnor vid namn Ada och Silla och fick sammanlagt sju söner och en
dotter.
Inom Lemeks familj och den styrande makteliten fick man ta reda på att neutronstjärnan AN närmade sig med
naturkatastrofer, bl.a. i form av globala översvämningar och global uppvärmning.
Lemek jr/Noa fick i uppdrag av Guden Azazel att förbereda sig för en toppmodern Pyramid i form av ett
laboratorium.

Vad jag förstår bodde förmodligen Lemek jr/Noa utanför Shuruppak med sina familjer när Guden Azazel kom med budskapet om

byggandet av en pyramid. På den tiden visste man inom vissa kretsar att som djur kommer man inte i mål när slutet kommer.
Det var viktigt att försöka omvandla det djuriska blodet till det mänskliga. Pyramiden var alltså ett sådant toppmodernt
biologiskt laboratorium. Pyramidens bas var cirka 160m och höjden cirka 68m. Jag har en mycket stark känsla av att denna
pyramid var en rymdfarkost som landade utanför staden Shuruppak där Lemek Jr/Noa bodde med sina familjer. Han fick ta
över pyramiden och han skulle vara den förste att gå igenom blodomvandlingsprocessen vid slutet av sitt liv, före den sista
perioden på 7 000 år. Han fick all hjälp av utomjordingar och hade löpande kontakt med Guden Azazel. Som syns på bilderna
fanns både djur och djur i människokropp runt pyramiden. Det betyder att om han skulle lyckas genomgå processen att få ett
mänskligt blod, så skulle även andra få chansen att genomgå samma blodomvandlingsprocess. Vad jag förstår skulle detta vara
den riktiga s.k. frälsningen, alltså blodomvandling. Jordens första pyramid tillhörde alltså Lemek jr/Noa.
Relationen mellan Lemek, hans familj och Lemek jr/Noa, var bra.

På 1400-talet skapade italienaren Lorenzo Ghilberti sitt mästerverk: tio tavlor med scener ur Gamla Testamentet. Han fick smycka dörrarna
till Florens nya katedral, II Duomo.

Dörrarna kallas Paradisets portar. Den märkvärdiga är att han avbildade Noas ark som en pyramid som liknar Cheopspyramiden
i Giza. Kan Lorenzo, medan han arbetade för kyrkan, ha fått veta hur arken egentligen såg ut och avbildade den?
Läsaren undrar om det finns ytterligare bevis på hur arken såg ut?

Jerusalem år 2016. Israeliska forskare som studerar Dödahavsrullarna gör en viktig upptäckt. Med hjälp av ny bildteknik hittar
de ett stycke som tidigare inte syntes för blotta ögat. Forskarna upptäckte ett nytt stycke i Dödahavsrullarna som visar att Noas
ark var inte alls var ett skepp utan formad som en pyramid. Märklig nog har Noas ark redan avbildats som en pyramid.

Lemek och hans familj förberedde sig på kommande naturkatastrofer, bland annat global översvämning och uppvärmning.
Lemek behövde inte bygga en pyramid eftersom han var människa, människor behövs inte en pyramid med topp-laboratorium
för att rätta till blodet. Lemek och hans ark. Lemek byggde arken tillsammans med sin son Enok/Utnapishtim och arken var
rund.

Lemeks ark. Arken är rund och är en säker konstruktion. Lemek var tusenkonstnär, han byggde arken utan större problem, han
fick hjälp bl.a. av sin son. Meningen var att bygga ett flertal arkar. Arken symboliserade det mänskliga blodet också, man kände
till det mänskliga blodet, noll, 0.

Lemek levde ett tillbakadraget liv med sin familj, men han var känd som tusenkonstnär. Lemek kände Enki och förmodligen Enlil
också. När Lemek byggde arken befann sig Lemek jr/Noa med sin familj utanför staden Shuruppak och tog hand om pyramiden.
Många besökte honom och intresset för pyramiden var enormt. Ingen begrep varför Lejonet Lemek jr/Noa hade en pyramid. Han
nämnde att han jobbade där med biologisk verksamhet och hade okända gäster. Även Enki och Enlil besökte honom. Men en som
var kritisk mot Lejonet Lemek jr/Enok var ormgudinnan Inanna/Noa, som också ville vara Lemeks son och ta över hans
familjeträd.

Bilden illustrerar familjeträdet, det kosmiska livsträdet Huluppu med en slingrande orm mellan den sittande Inanna och hennes man
Dumuzi. Bakom Inanna syns tydligt symbolen ormen; både Inanna och Dumuzi pekar på ormen som livet och världens centrum. Med andra
ord: hon menar att det kosmiska livsträdet – Huluppu - är hennes familjeträd, trots att hon var jungfru och djur. Lemeks dolda namn var
Huluppu.

Denna båt som fick namnet The Ship of Heaven, Himmelens båt,
framställdes utanför staden Eridu, där levde Enki med sin släkt. Den här
båten tillverkades för Inanna som kallades för himmelens drottning,
(himmelens jungfru) och även jordens drottning. Om vi tittar på båtens
konstruktion, märker vi att såväl båtens framsida som baksida sluter sig
uppåt i form av en slingrande orm som visar bokstaven U = Uruk. Det
finns ingen anteckning om båtens storlek, men den liknar någorlunda
arken som beskrivs i Bibeln. Båten kallades för Himlens båt och var
avsedd för Himmelens drottning, för Inanna.
Se Arken, Den kosmiska globala floden, sidorna 16 - 17. OBS! På
sidan 16 finns ytterligare en bild på båten som Enki skickar hem till
Inanna, men den är inte samma båt som The Ship of Heaven
The Ship of Heaven, med andra ord: Rymdskepp. Det var Enki som fick bygga
rymdskeppet åt sin dotterdotter Inanna i staden Eridu med utomjordingarnas hjälp. Var det detta rymdskepp som motsvarande
Lemek Jr/Noas pyramid? Det gick rykten om att ormgudinnan Inanna/Noa reste till månen. Lemek jr/Noa dog, pyramiden
försvann och han lämnade efter sig sina två fruar med barnen. Hustrun ADA med sönerna Jabal och Jubal, SILLA med dottern
Ormgudinnan Inanna och hennes båt:

Naama och sönerna Tubal-Kain, Sem, Ham och Jafet. Nästan samtidigt gick även Lemek bort. Det gick rykte om att ormgudinnan
Inanna/Noa låg bakom händelserna, även hon försvann därefter. Det var Inanna som ville lägga beslag på Lemeks familjeträd, men hon
lyckades inte. Det fanns ännu en härskare som var involverad i händelsernas centrum: Tjuren Gilgamesh.

När Lemek oväntat gick bort utbröt turbulens och framställningen av hans arkar stannade av. Då bad Enki Enok/Utnaphistim
att fortsätta bygga, men Lemeks ark var teknisk sett lite mer komplicerad, så han valde en enklare ark. Den kände även
Gilgamesh till.

Enoks/Utnapishtims fyrkantiga ark. I Gilgamesh-eposet finns också en fyrkantig ark av Utnapishtim (observera att några
andra också hade namnet Utnapishtim).

Dr. Irving Finkel, en av världens främsta experter på kilskrift och curator på British Museum gav ut boken ”The Ark Before
’
Noah”. Boken
’ blev en världssensation. I boken översatte Finkel en 3 700 år gammal sumerisk tavla och skrev om berättelsen
om Noa och syndafloden. Finkel: ”När jag fick tavlan stod det klart för mig hur betydelsefull den var. Hjärtat stannade nästan.
Alla är intresserade av syndafloden och dess ursprung, så det är väldigt stort. Enligt Bibeln beslöt Gud, eftersom människan var
så syndig och ond, att förinta allt. I sista minuten veknade Han och varnade Noa att han måste bygga en båt, samla alla djur på
den och stänga dörrarna. På så vis kunde livet fortgå efter floden. Men tavlan är minst tusen år äldre än berättelsen i Bibeln.
Det betyder givetvis om frågan om berättelsens ursprung får en helt annan förklaring,” säger han.

Dr Alessandro Ghidoni är expert på gamla båtbyggnadsmetoder. Han och andra forskare tänker följa lertavlans

anvisningar och skapa en kopia av arken. Instruktionerna är tydliga. Farkosten ska byggas av vass. Vassen är ihålig
och har flytkraft, den är lätt att hantera, man kan bygga vad man vill. Lertavlan nämner bara två andra material. Trä till
regelverket och bitumen som gör båten vattentät. Bitumen är en tjock olja som kommer upp ur marken, den användes
förr i tiden till olika saker. De använde bitumen till allt: vid båtbygge och på väggar eller som klister. Ghidoni och
hans team lyckades bygga en rund båt. Den var en femtedel så stor som lertavlans mått. Och den flyter. Det är ett stort
steg framåt i jakten på bevis som bekräftar arken.
I våras såg jag ett TV-program, Mysteries of the Deep av Jeremy Wade. Det handlade om Arken som byggdes i Sumer före
den globala översvämningen. När jag såg den runda arken flyta på vattnet, reagerade jag direkt. Den verkade vara mycket bekant,
jag kände igen arken som byggdes i Shuruppak. Det var en fantastisk tanke att återskapa den runda arken. Vad jag förstår
konstruerades denna runda ark av Lemek, hans son Utnapishtim/Enok medverkade också i byggandet.
Se vidare länken Industri, Att erövra rymden IV, yttersta tid och mål, sidorna 276-281.
Nu finns bevis att Bibeln är omskriven i detta sammanhang och att den verkliga, ursprungliga berättelsen om den globala
översvämningen är okänd för folket. Man levde och lever fortfarande i sagornas värld.
Det tog en viss tid innan livet kom igång igen efter bl.a. den globala översvämningen och katastrofer av olika slag. Den dolda
forskningen och verksamheten om att omvandla det djuriska blodet till det mänskliga flyttades till Egypten som senare kallades
”pyramidernas land”. Förutom i Egypten byggdes bl.a. i Kina pyramider för samma ändamål.

I sin bok The Giza Power Plant från 1998 menade ingenjören Christopher Dunn att formen, kamrarnas läge och närheten till
underjordiskt vatten visar att pyramiderna i Giza tjänade som kraftverk. ”Jag tror att pyramiderna var någon sorts
kraftgeneratorer”, menade han. – Det var en fullträff!!!

Pyramiderna i Giza sammanfaller med pyramiden i Sumer utanför staden Shuruppak som tillhörde Lemek jr/Noa. Pyramiden
var ett UFO i form av ett modernt biologiskt laboratorium och kraftverk. Ett så kallat triangel-UFO.

Som bevis på ovanstående hänvisar jag till källorna Ancient Aliens, The World Before Time och Mysteries of the Deep. I
dessa två projekt belyses jorden med bevis på högre kunskap som kompletterar mig. För att kunna påstå något måste man ha
bevis, men utan kunskap finns nog inga bevis. Se nedan.

Efter den globala översvämningen och naturkatastrofer började så småningom, efter många år, livet komma igång på denna
planet. För att fortsätta att förverkliga blodomvandlingsprocessen efter Sumer, kom utomjordingarna överens om att

fortsätta den livsviktiga biologiska processen i Egypten under största tystnad, i det fördolda, det riket låg bäst till. I
Egypten återuppstod några sumeriska gudar och gudinnor, bl.a. Enlil, Inanna, Gilgamesh.

Guden Uraeus/Kobra bar Nedre
Egyptens krona.
Röda Kronan
En reinkarnation av Inanna

Guden Horus (RA) bar
Dubbelkronan
En reinkarnation av luftens gud
Enlil

Dödsguden Osiris, med sin
älskade Vita Krona.
Atef –Crown/Osiris krona
En reinkarnation av Gilgamesh

Grunden till den största biologiska forskningen och utvecklingen som berör blodomvandling från djuriskt blod till mänsklig
påbörjades från Dynasti-0 till Dynasti-2. Några försökte redan då genomgå omvandlingsprocessen. Se länken Industri, De
egyptiska kronorna och deras hemligheter och Dynasti 0 av det forna Egypten, sidorna 1 - 27. Finalen skulle ha kommit
mellan Dynasti-3 och Dynasti-4, se vidare sidorna 28 - 37. Hela sammanhanget finns beskrivet i Den fjärde pyramiden som
försvann, sidorna 1 - 12, varför hela blodomvandlingsprocessen kollapsade.
Nu har jag flera, slutliga bevis på att alla relevanta pyramider var den dåvarande världens modernaste biologiska
forskningslaboratorier. Forskning visar att pyramider användes som kraftverk. För att driva och använda ett
forskningslaboratorium behövs elektricitet. Forntida astronaut-teoretiker senaste forskning pekar på att pyramiderna tjänade
bl.a. som kraftverk.

2011 ville andra forskare utforska den blockerade lufttrumman i drottningens gravkammare. En kameraförsedd robot användes
för att avslöja vad som fanns bakom dörren. På andra sidan dörren hittade man ett dolt rum och kopparbeslag. På beslagens
baksidor hade det börjat korrodera. Kameran filmade även golvet, där man såg röda märken. Det var nog elektriska symboler.
Men varför finns de där? Frågan är om detta kan bevisa att det fanns elektricitet där. Dynasti-IV.

Cheopspyramiden kanske inte var en gravplats utan ett kraftverk, enligt vissa. Om vi avfärdar gravteorin och tittar på själva
pyramiden så ser vi något som dagens ingenjörer kan förstå. Det är en väldigt exakt byggnad, vi talar om millimeterprecision.
Det är anmärkningsvärt och inte karakteristiskt för ett enkelt jordbrukssamhälle. Det är nästan som en maskin. Om
Cheopspyramiden var en sofistikerad maskin som kunde skapa energi, hur fungerade den i så fall?

Vissa tror att ledtrådar finns under byggnaden. År 2000 föreslog sjöforskaren John Cadman att egyptierna pumpade in vatten i
en kammare under Cheopspyramiden.

Pumpen kunde skapa hydraltryck som fick pyramiden att vibrera.

I kammaren finns det bevis för att den var vattenfylld, det finns vattenerosion på golvet och uppe i det trånga området. Det
var en hydraulisk pulsgenerator, en lågtrycksvåg slog i taket. Det gick flisor ur taket när kompressionsvågor träffade det,
det syns tydligt. Om Cadmans teori stämmer, vad var syfte med pulsgeneratorn?

Ingenjör Chris Dunn tror att svaret finns i lufttrummorna inuti drottningens gravkammare. Där har man hittat spår efter
zink och saltsyra. Det var nog hydratiserad zink som kom genom norra lufttrumman. Kemikalier som kom genom den
södra lufttrumman var förtunnad saltsyra. Man kan se det på väggarna.

Dunn föreslår att kemikalierna hälldes ner i lufttrummorna och blandades i gravkammaren för att skapa förbränning.

Ingenjör Chris Dunn: ”Kärlet representerar gravkammaren. Jag häller i hydratiserad zink och saltsyra. När man blandar
vätskorna uppstår en kemisk reaktion, produkten av reaktionen är väte. Man ser på ångan att vätet försvinner genom skorstenen.
Där ser ni reaktionen. Jag tror att vätgasen färdades från drottningens till kungens gravkammare. Vibrationen från den
underjordiska bassängen omvandlade väteatomerna till en mikrovågstråle. Bevis för väte finns i kungens gravkammare.

Där finns en trumma med måtten 21x12 cm. Det är passande mått för en vågledare eller en mikrovågsförstärkning genom
stimulerad emission. Vi har förslag på vad det kan ha använts till.

Tänk om Cheopspyramiden kunde producera energi! Kan energin ha drivit verktyg och anordningar som Denderalampan? Man
kan tänka sig flera anordningar som energin kunde driva, från enkla apparater till avancerade rymdskepp.

I projekten Ancient Aliens, The Ultimate Evidence, och Alien Power Plants finns bevis att Cheopspyramiden var ett kraftverk,
med andra ord: pyramiden byggdes för en högt utvecklad biologisk forskning och som ett testlaboratorium i samband med
blodomvandling i Giza.
Nu är det dags att återgå till Cheopspyramiden, Dynasti-IV och presentera okända delar av det biologiska forsknings- och testlaboratoriet som tillhörde Cheops/Khufu som var en reinkarnation bl.a. av Lemek Jr/Noa. Han hade redan då en pyramid i
Sumer före den globala översvämningen, se sidorna 4 - 6 och10 ovan.

Lemek jr/Noa med sin pyramid i Shuruppak i Sumer för cirka 7 000 år sedan.

En invändig spiralformad ramp enligt JeanPierre Houdin,
Jean-Pierre Houdin och fransmännen kan
bevisa att den inre spiralformade rampen
existerar.
Se vidare länken Industri, Cheopspyramiden och dess hemlighet, sidorna 9 12.

En invändig spiralformad ramp är inte till
för bygget. Den var direktkopplad till
kungens gravkammare.

Cheops, Dynasti-4, byggde dåtidens största och modernaste biologiska
test- och forskningslaboratorium för blodomvandlingsprocessen. Själva
bygget var väl genomtänkt med hjälp av utomjordingar från hans grupp.
Pyramiden var personlig, den gällde enbart honom. Cheops bodde
förmodligen med sin familj i den s.k. Gallerian. Drottningens kammare
var ett utomordentligt kontrollrum, en del av Gallerian användes för
forsknings- och testverksamhet. Blodomvandlingsprocessen var på den
tiden den viktigaste och hemligaste biologiska verksamheten för
berörda gudar/faraoner.

Cheops
Sarkofag

Själva testen av blodomvandlingsprocessen genomfördes vid slutet av Cheops tid. Under sina sista dagar befann han sig i
gravkammaren som kallades för en plats till livet. Jag tror att i den underjordiska kammaren installerades även en UFOmotor som framställde ett utomjordiskt strömkretssystem som användes under processen. Förutom detta hade man den kända
jordiska strömkretsen. Utomjordingar i Cheops grupp var totalt involverade i projektet.

M
Mykerinos

Mintaka

Chefren

Cheops

Alnila
m
Alnitak

Hela Cheopspyramiden var sammankopplad med stjärnan Alnitak, där fanns även utomjordingar av Cheops grupp. Läs mer om
den här i Cheopspyramiden och dess hemlighet, sidorna 17 - 18. Hur och på vilket sätt Cheops dog vet vi inte. I hovet på den
tiden uppstod Al
kaos och blodig verksamhet. Vad jag förstår var Cheops nära att lyckas, men hans fiender ville stoppa honom. Läs
mer i Den fjärde pyramiden som försvann, sidorna 1 - 13. Hur lång tid processen tog vet jag inte, men den som går igenom
processen dör och därför befinner sig, symboliskt, farao i gravkammaren. Oavsett om den lyckades eller inte, tog man bort allt
som berörde processen, till sist var ingen kvar i pyramiden. Den döde faraon togs också bort. Jag har redan skrivit om
blodomvandlingsprocessen, bl.a. i Dynasti 0 av det forna Egypten, sidorna 32 – 34, om Cheops. Nu finns ju bevis att pyramiden
användes även till ett biologiskt laboratorium. För att förlänga livet eller få ett evigt liv, måste man vara människa.
För egypterna var det Amon som berättade vad universum och vår galax egentligen är och varifrån han kom. Alla gudar och
gudinnor hade samma möjlighet att bli människa igen. Se vidare länken Att erövra rymden III, final, sidorna 120 - 121.
Den som började bygga en pyramid för blodomvandlingsprocessen var faktiskt Farao Djoser, Dynasti-III. Djoser var son till
Khasekhemwy, Dynasti-3 och hans regeringstid var mellan ca 2667 - 2648 f.v.t, på den tiden blomstrade Egypten, ekonomin
var välskött.
Farao Djoser byggde sin pyramid i nekropolen Sakkara, söder om Kairo.

Khasekhemwy

Djosers trappstegspyramid. Under den finns flera kilometer tumlar, area 15 hektar. Den rektangulära basen mäter 121x109
meter, höjd 60 meter. Yttermuren är 1 645 meter lång.

Alla byggnader låg innanför en mur. I söder fanns ingången och en grav, i öster två palats, ett i söder, ett i norr och flera små
tempel. I norr, invid pyramiden, ett annan gravtempel. Det fanns också en annan stad, hemlig och dold för dåtidens
människor.

Bilderna ovan visar den dolda staden under Djosers pyramid. Här vistades utomjordingarna i samband med hela
pyramidbygget. Man ser tydligt att hela tunnelsystemet är koncentrerat runt faraos gravkammare och 1,5 meter under
Djosers grav finns en tunnel.

Djosers gravkammare. Ett praktfullt granitmausoleum: fyra meter högt, drygt tre meter långt och två meter brett. Det är
pyramidens kärna.

3D-bilderna visar gravkammarens dimensioner: fyrkantigt med 7 meter långa sidor på botten av ett 22 meter djupt schakt. Hela
projektet byggde han på 19 år, men hans sarkofag hittades inte.
Kort kan man sammanfatta Djosers trappyramid som det första riktiga biologiska testlaboratoriet för att omvandla det djuriska
blodet till det mänskliga. Djoser var en reinkarnation bl.a. av Enki, och utomjordingarna hjälpte till hela tiden att planera och
bygga hela projektet. I början fick han hjälp även av sin far Khasekhemwy. Hela projektet var så hemligt att informationen om
farao Djoser varierar. Det här enorma projektet visar att Djoser gick igenom blodomvandlingsprocessen i samband med sin död.
När och hur han dog är okänt. Förmodligen misslyckades processen och hans son, förmodligen Sekhemkhet, försökte inte bygga en
ny pyramid. Efter Djosers död plockades allt bort, hela projektet bevarades inom familjen för vidare studier.
Trappstegspyramiden och underjordiska staden byggdes personligen för Djosers del. Utomjordingarna lämnade för tillfället
staden under pyramiden.
Nästa som byggde en pyramid var sonen Sekhemkhet, Dynasti-3, (enligt vissa källor skulle han ha varit bror till Djoser). Han byggde en
trappstegspyramid.

Sekhemkhets pyramidkomplex, Dynasti 3 i Sakkara under hans regeringstid cirka 2650 f.v.t.
Nedan syns hans kista som var tom när den öppnades.

Farao Sekhemkhet, som förmodligen var son till farao Djoser, byggde sin trappstegspyramid (6-7 trappsteg) i Sakkara under
sin sjuåriga regeringstid. Pyramidens bas var 378 x 378 fot och höjden 240,5 fot.
Enligt information byggdes inte pyramiden färdig, eftersom farao Sekhemkhet dog som ung. Hur kommer det sig att hans sarkofag
placerades in i en icke färdigbyggd pyramid? När den senare öppnades var den tom.
Vad jag förstår hade han en komplex pyramidbyggnad med sex eller sju trappor. Invändigt är den ombyggd så att hela
gravkammaren och allt annat som tillhörde den placerades i pyramidens inre enligt ovanstående bilder, jämfört med Djosers
pyramid. Även i detta fall har utomjordingarna hjälpt till med hela projektet. Enligt källorna regerade han i cirka sju år, en
mycket kort tid. Vad hände med honom? Vem som helst fick inte genomgå en blodomvandlingsprocess, det var redan bestämt
innan födelsen. Jag utgår ifrån att farao Sekhemkhet genomgick blodomvandlingsprocessen och under den dog han. Ledtråden
är att man hittade hans sarkofag i pyramiden och den var tom när den öppnades. En död farao placerades inte i en halvbyggd
pyramid. Eftersom hans sarkofag hittades där, kan det betyda att han verkligen genomförde den biologiska blodomvandlingsprocessen, och efter hans död plockades allt bort och utomjordingar tog med sig hans kropp för vidare
undersökningar. Hur lång tid en sådan process tar vet jag inte, den kan pågå från några timmar till några dagar.

Av Sekhemkhets trappyramid med 51 graders lutning ser jag att en sådan biologisk process var möjlig, eftersom pyramiden
var ett toppmodernt biologiskt testlaboratorium som skapats för farao Sekhemkhet personligen. Det är en mycket svår process,
kräver exakt noggrannhet, mycket kunskap och tålamod. Märkvärdigt nog är hans trappyramid i ruiner, fick inte eftervärlden
se den i sin helhet? Även hans gravkammare ligger i pyramiden.

Nästa farao, Khaba, dynasti-3, var kanske son till Sekhemkhet som byggde nästa trappstegspyramid i Zawyet el'Aryan, som
ligger cirka.8 km sydväst om Giza. Man skriver att konstruktionen är typisk för Dynasti-3. Pyramiden planerades att bli cirka 45 m hög,
alltså en mindre pyramid än Sekhemkhets. Han begravdes i pyramiden, men det finns inga tecken i pyramiden som skulle intyga
att det var han som byggde den. I närliggande Mastaba Z500 hittades hans namn: Khaba's Horus. Vad hände kring farao Khaba? Var
är han begraven? I pyramiden i Zawyet el Aryan eller i Mastaba Z500 på samma ställe? Hans regering och regeringstid är okända. I
Mastaba Z500 hittades hans namn Khaba's Horus, som bekräftar att han existerade vid den tiden. I Mastaba Z500 hittades inga kvarlevor
efter honom.

Eftersom Khaba egentligen hette ” Khaba's Horus” enligt en inskription, var han en reinkarnation bl.a. av Falkguden Horus? Khaba
skulle genomgå en blodomvandlingsprocess i sin egen trappstegspyramid. Vem som helst får inte den möjligheten, men Khaba fick den.

Zawyet el'Aryan

Mysteriet kring farao Khaba är omfattande, olika information från olika källor. Att han existerat under den aktuella tiden är
bevisat. Han byggde sin pyramid i Zawyet el'Aryan, Bilden på pyramiden bekräftar att den finns där i sin helhet. Problemet är att
hans namn saknas som pyramidbyggare i Zawyet el'Aryan. Byggdes pyramiden i hemlighet? Det finns nästan ingenting bevarat
om honom. Ville man radera bort honom ur historien? Officiellt står att han är begraven i pyramiden, alltså den första alternativa
begravningsplatsen är pyramiden. Inte långt därifrån, i Mastaba Z500, hittades hans namn men inga kvarlevor. Kan det vara så att
någon raderade bort hans namn i gravkammaren i pyramiden och medvetet använde hans namn i Mastaba Z500? Khabas
regeringstid anges vara cirka 2670
Förmodligen genomförde Khaba sitt biologiska projekt liksom sin far Sekhemkhet. Gravkammaren låg inne i pyramiden.

Nästan samtidigt, cirka 2650, regerade en annan farao vid namn Sanakht, Dynasti-3. Han knyts också till farao Khasekhemwy,
alltså släkt med farao Khaba. Sanakht är ett horusnamn. Han byggde ingen pyramid, han är begraven i Mastaba K2 i Beit Khallaf. I
Mastaba K2 fanns hans skalle bevarad.

Farao Sanakht byggde alltså inte pyramider, det fick
däremot Khaba göra. Var han inte avundsjuk på sin
släkt, kusin Khaba, och försökte mörklägga hans
existens som pyramidbyggare? I en stor familj är det
inte lätt att bevara en hemlighet. Var det inte han som
ordnade fram inskriptionen i Mastaba Z500 avseende
namnet Khaba's Horus”?

Farao Qahedjet, dynasti-3. Det här är också ett horusnamn. Regeringslängden är okänd. Förmodligen fanns han också i Khabas släkt.
Inte heller han byggde pyramider, inte heller finns information om hans begravning vad gäller Mastaba.
Man har bara hittat ett enda fynd med Qahedjets namn: en stele som ovan av okänt ursprung. Det verkar vara så att Dynasti-3 var en
epok. Det biologiska blodomvandlingsprojektet var så hemligt att ingenting om det läcktes ut. Vad jag kan förstå rådde avundsjuka i

den stora faraosläkten, en mörklagd avundsjuka som drabbade Khaba som pyramidbyggare. Jag kan bara tillägga att
Falkguden Horus var dåtidens starkaste och mäktigaste gud. Om han reinkarnerades också fick han bygga en pyramid och
så skedde med farao Khaba-Horus för cirka 5 000 år sen.

Nästa farao, Huni, dynasti-3, som pyramidbyggare. Huni var son till Khaba. Somliga egyptologer och arkeologer menar att
pyramiden i Meidum faktiskt byggdes av farao Huni. Själv håller jag med om detta med stöd i en längre studie av temat. Huni
byggde sin trappstegspyramid i Meidum 80 km söder om Kairo. Han regerade i 24 år, hans regeringstid var cirka 2613 f.v.t.

Farao Hunis pyramidkomplex Vissa egyptologer och arkitekter menar att pyramiden var färdigbyggd. Jag har samma
uppfattning. Den var cirka 93 meter hög och hade 52 graders lutning.

Enligt 3D-bilder finns gravkammaren i pyramiden. Det är en viktig skillnad mot farao Djosers första pyramid. Man kan
jämföra Hunis pyramid i Meidum med Djosers pyramid i Sakkara. I Djosers pyramid ligger kamrarna under jorden och i
Meidum, Hunis pyramid, är de inbyggda i pyramiden. 3D-bilderna visar att det finns ett antal tunnlar i pyramiden som
anknyter till gravkammaren. Djosers pyramid var den allra första riktiga pyramiden och Djoser fick hjälp av utomjordingar
som vistades i underjorden under projekttiden. I Djosers pyramid står sarkofagen i ett schakt 22 meter under jord. Planeringen
och byggandet av Hunis pyramid gick däremot snabbare med hjälp av utomjordingar som osynligt medverkade i projektet. Vad
jag förstår genomförde Huni sitt uppdrag utan det forna Egyptens kännedom.

Bilderna visar Hunis gravkammare. Vissa menar att det är ett minnesmärke, en arbetsplats snarare än en grav. Andra tror att
gravkammaren återstår att finna. Gilles Dormion, arkitekt: ”Man får intrycket att gravkammaren är en arbetsplats. Där finns
märkliga träbalkar, som tycks ha använts när föremål hanterades. Balkarna sitter framför kammarens norra vägg. Norrväggen
är också speciell. Den är inte byggd som de andra. Bakom de här väggarna kan kungens grav ligga. Kanske kan man där finna
kungens namn. Meidum byggdes långt från Cheopspyramiden och är fortfarande gåtfull.”
Nu skriver vi 2021 och förstår att vissa egyptologer och arkitekter med modern teknologi analyserade Djosers, Sekhemkhets,
Khabas och Hunis trappstegspyramider, vilket kan bekräfta att gravkamrarna var mer än begravningsplatser. Pyramiderna var
toppmoderna på den tiden, och man bygger inte en toppmodern pyramid för att slutligen placera kungens döda kropp i den.
Inskriptionen hittades inte i gravkammaren, inskriptionen som skulle bevisa att Huni verkligen byggde pyramiden. Detta kan
bero på att han själv inte ville skriva in sitt namn för eftervärlden. Någon annan kan också ha raderat hans namn.

Hunis begravningsplats är okänd. Vissa egyptologer gissar att Mastaba L6, Mastaba M17 eller Mastaba AS 54 kan vara Hunis
begravningsplats, men kvarlevor av honom hittades aldrig. Samma visa som vid Khabas begravningsplats.

Böjd pyramid

Dahshur

Röd pyramid

Nästa farao som byggde pyramider var Snofru, Dynasti-4. Han byggde sina pyramider i Dahshur, 40 km söder om Kairo, den
böjda och den röda. Båda pyramiderna bär sina respektive hemligheter. Berörda egyptologer, arkeologer och arkitekter
försöker gissa i vilken pyramid Snofru begravdes. Någon sarkofag efter farao hittades aldrig, farao Snofrus sarkofag finns inte.
Begravningskammare finns i båda pyramiderna, men vilken planerades för farao Snofru? En sak är klar: två pyramider behövs
inte som begravningsplats för en farao. Som jag redan nämnt planerades och byggdes pyramiderna som moderna biologiska
testlaboratorium för blodprojektet, att omvandla det djuriska blodet till det mänskliga innan en farao dör. Vad hände i detta
fall, eftersom pyramiderna är mycket olika? Bara den ena planerades för farao Snofru, men för vem byggdes den andra? Ingen
trappstegspyramid längre. I detta fall är det ett mysterium. Vad jag förstår planerades den röda pyramiden för farao Snofru men
den andra, böjda pyramiden till vem? Vi kan konstatera att den röda pyramiden liknar alla andra pyramider som byggts av
manliga faraoner, men den böjda pyramiden är unik. Kan den pyramiden ha planerats och byggts för en kvinna? I så fall, vem
var hon? I detta fall kan två drottningar vara möjliga, dels drottning Meresankh I, mor till Snofru, dels drottning Hetepheres
I, hustru till Snofru, mor till bl.a. Cheops. Vad jag förstår var Meresankh I en reinkarnation av bl.a. Isis och Hetepheres I en
reinkarnation bl.a. av Mut.
Om vi tittar närmare på drottning Hetepheres I:s situation märker vi att hon hade en pyramid vid namn ”Pyramid G1a” i Giza.

Hetepheres I:s pyramid i Giza, Dynasti-4, pyramid G1a. Enligt bilderna finns hennes gravkamrar inne i pyramiden som nu är en
ruin. Frågan är vem som byggde pyramiden, Snofru eller Cheops. Höjden är 25,30 meter och grunden ca 50 meter. Den här
skulle vara ett fungerade biologiskt laboratorium för drottning Hetepheres I. Den byggdes under början av Cheops tid, då skulle
den ha kunnat vara färdigbyggd.

Hetepheres I:s begravningsplats, gravkammare, finns i första hand i pyramid G1a, och i andra hand
i Mastaba G-7000X. Man har hittat hennes sarkofag men utan hennes kvarlevor. Hon försvann
spårlöst. Hetepheres I var en reinkarnation bl.a. av Mut och Cheops var en reinkarnation bl.a. av
Khonsu. Det är möjligt att även hon genomförde det hemliga biologiska projektet som avser
blodomvandling. Utomjordingar från hennes eller Cheops grupp medverkade hela tiden.

Meresankh I

Böjda pyramiden i Dahshur

Kan det vara drottning Meresankhs I gravkammare från dynasti-4? Hon var mor till farao Snofru. Kammaren i sig liknar en
pyramid. Man ser här ett inre utrymme som har anpassats efter pyramidens form. Man försökte inte bara ge utsidan en triangulär
form, utan även insidan. Den här är också en ledtråd till att gravkammaren planerades för en kvinna, den enda pyramid i vilken
gravkammaren också liknar en pyramid. Det är möjligt att Snofrus mor fick chansen att genomgå en blodomvandlingsprocess
innan hon dog. Den böjda pyramiden var också ett modernt biologiskt laboratorium fast för en kvinna, förmodligen för drottning
Meresankh. Efter hennes död tog utomjordingarna bort hennes kropp för vidare undersökningar. Allt som var hemligt i
pyramiden togs bort, efter 4 500 år sen ser pyramiden ganska sliten ut. Den har 54 graders lutning och är ett pyramidkomplex.

Det finns en begravningsplats till, nämligen i Piza, Mastaba G7530. Där fanns hon inte heller. Den här visar också hur hemligt
och dunkelt det Gamla Riket var.

Röda pyramiden är ingen komplex pyramid.

I detta fall behövdes tydligen inget pyramidkomplex, de inre kamrarna var utrustade med toppmoderna apparater. Pyramiden var
konstruerad för laboratorier och själva gravkammaren befann sig i händelsernas centrum. Man var ute efter resultat. Hela
pyramiden verkade som ett kraftverk.
Farao Huni byggde pyramiden i Meidum för sig själv, Snofru byggde pyramiderna i Dashhur, först den böjda pyramiden för sin
mors del, därefter började han bygga den röda pyramiden för sin egen del. Som jag redan nämnt tog slutligen utomjordingarna bort
allt som berörde pyramidernas hemliga verksamhet, inklusive farao Huni och Snofru, samt drottningarna Meresankh I och
Hetepheres I. De lämnade efter sig ett mysterium om det Gamla Rikets höga vetenskapliga kunskapsnivåer.
Nästa som stod på tur var farao Djedefra, son till Cheops, omkring 2580 f.v.t, regeringstid ca 20 år. Dynasti-4. Man vet inte mycket
om honom heller.
Han byggde sin pyramid i Abu Rawash som ligger 8 km norr om Giza. Han hade två söner, förmodligen Baka och Setka.

, son till Snofru, se ovan sidorna 11-18.
Därefter kom hans son Djedefra

En rekonstruktion av Djedefras pyramid i Abu Rawash

Grunden till pyramiden som har 52 graders lutning

Enligt ritningen liknade Djedefras gravkammare Djosers, vars gravkammare låg under pyramiden.

Från Djedefras pyramidruin har egyptologerna och arkeologerna rekonstruerat Djedefras pyramid. De kom fram till att
pyramiden byggdes av farao Djedefra och att den ska betecknas som komplex.

Abu Rawash är ett bergsområde och farao Djedefra valde en stor kulle att bygga sin pyramid på. Den har en pyramid som
sträcker sig högre än Cheopspyramiden. Den är 67 meter hög och står på en 120 meter hög kulle. Den hade en topp av
elektrum, sidor av glatt, vit kalksten och längst ned ett band av polerad granit från Aswan.

Pyramiden i Abu Rawash är på detta sätt högre än Cheopspyramiden. Djedefras gravkammare ligger under pyramiden medan
hans fars gravkammare ligger i pyramiden.

Zawyet el'Aryan

Gravkammaren ligger rakt under pyramidens topp, utan sarkofag. Egyptologerna menar att dessa bilder är kungens
gravkammare. Under pyramiden finns ett flertal tunnlar. Man menar att gravkammaren i Abu Rawash liknar Djosers
gravkammare i Sakkara.

Kammaren i Sakkara. Taket har rasat samman, men sträcker sig ändå 30 meter över platsen där konungens sarkofag stod. Den
här kammaren liknar den i Abu Rawash. En lång kammare som är uthuggen under pyramiden visar att de hade samma idé. I Abu
Rawash finns ett liknande rum. Över det finns inget tak, så det är en 20 meter djup grop. På detta sätt jämför egyptologerna
pyramiden i Sakkara och Abu Rawash.
Vad jag förstår av berörda egyptologers och arkeologernas många år av utgrävning och forskning, var pyramiden färdigbyggd av
Djedefra under hans regeringstid cirka 2566 f.v.t. Det är möjligt att han genomförde sitt blodprojekt trots oroligheterna i hovet.
Vem eller vilka förstörde hans pyramid i Abu Rawash och varför? Jag återkommer till detta senare.

Zawyet el'Aryan

Farao Djedefras pyramid i Abu Rawash, farao Sekhemkhets pyramid i Sakkara och farao Khabas pyramid i Zawyet el
Aryan, alla tre blev förstörda. Frågan är av vilken anledning. Dessa tre pyramider var välbyggda precis som alla andra pyramider
som fortfarande står kvar på sina respektive platser.

Nästa farao som kom till makten var Cheops tredje son Chefren. Hans regeringstid, omkring 2870 f.v.t, varade cirka 26 år.
Dynasti-4. Han efterträdde sin äldre bror Dejetra och byggde sin pyramid bredvid sin fars i Giza som är känt i hela världen.

Chefren och hans pyramid i Giza

Chefren och hans pyramid på Gizaplatån. Pyramidens höjd är 143 meter. Den här pyramiden var också ett kraftverk, dvs. ett testlaboratorium. Pyramiden byggdes för farao Chefren personligen och avsåg blodomvandling.

Chefren, hans gravkammare och sarkofag. Sarkofagen är tom.

s

Med 3D-bilder syns Chefrens gravkammare, han hade bara en sådan. Material från hans regeringstid pekar på att även han
genomförde sitt blodprojekt. Efter avslutad blodomvandlingsprocess tog utomjordingarna direkt bort honom, sarkofagen blev
kvar utan faraos kropp. Kroppen genomgick en grundlig undersökning, de kunde bedöma hur nära man kom målet och justera
eventuell avvikelse i nästa faraos blodomvandlingsprocess. Han var den förste som kallade sig sonen till Solguden.
Efter Chefren följde nästa farao som hanterade sitt eget blodprojekt. Men innan vi kommer till honom, bör vi stanna ett tag i Piza
och titta närmare på sfinxen som ligger mellan Cheops och Chefrens pyramid. Den är ett mysterium än idag. Frågan är vem som
byggde sfinxen, av vilken anledning och vem föreställer den? Den har vakat över ingången till platån i flera tusen år. Sfinxen är
ett av Egyptens mest berömda och gåtfulla byggnadsverk.

Sfinxens längd är 73 meter, höjd 20 meter. Stenanalyser avslöjar att den byggdes 2 500 år f.v.t. alltså under Giza-faraonernas
välde. Den byggdes troligen av samma män som byggde pyramiderna, menar egyptologerna. Vi vet mer i dag om Egyptens mest
kända skulptur men sfinxen är ännu höljd i dunkel. Egyptologerna har länge debatterat vem den föreställer. Den berömda faraon
Cheops eller hans son Chefren? Man trodde länge att det var Chefren, då sfinxen ligger framför hans pyramid. Sfinxen ligger till
vänster om vägen som leder till Chefrens daltempel. Framför sfinxen ligger ett tempel som tillhör den. Sfinxen verkar vara ett av
det vi kallar Chefrens dalkomplex och man tror att den föreställer Chefren.

Det finns bara två alternativ. Antigen föreställer sfinxen Cheops eller
Chefren.
Egyptologen Vassil Dobrev är av en annan åsikt. När man kommer från
Kairo i öst står sfinxen framför Chefrens pyramid, så den borde föreställa
honom. Men de forntida egyptierna kom söderifrån från Sakkara, 20 km
härifrån. Då ser man sfinxen i profil och bakom den ligger Cheopspyramiden. Alltså hör sfinxen ihop med Cheopspyramiden. Dobrev tror att
sfinxen har med Cheops att göra och inte med Chefren och hänvisar till
fotogrammetribilderna.

Fotogrammetrin visar hur sfinxen ligger i förhållande till Chefrens pyramid. Man ser tydligt att vägen till pyramiden rundar
sfinxen. ”Den här bilden bekräftar min teori”, menar han. När Chefren byggde sin processionsväg fanns sfinxen redan där och
man fick gå söder om den. Chefrens pyramid byggdes efter Cheops. Vägen dit rundar sfinxen, vilket tyder på att sfinxen byggdes
före Chefrens välde och alltså är kopplad till Cheops.
Läsaren frågar sig om det finns fler ledtrådar som slutligen kan bevisa att sfinxen föreställer Cheops. Jo, det finns, så kallade
antropologiska analogier.

Jämför vi Cheops profil med sfinxens profil så märker vi att det finns en viss böjning av näsan i förhållande till ögat. Det
syns trots att sfinxens näsa är skadad. Tittar vi på örat, ser vi att det också passar in i bilden som avser öronens vinkel i
förhållande till varandra och örat i förhållande till näsan. En viktig orsak till att lejonet associeras med solen; Cheops
kallades även för Solkungen och han själv bestod av två olika djur. Lejonet dominerade i honom i en människoliknande
kropp. Allt pekar på att sfinxen föreställer farao Cheops.

Efter Cheops död blev hans andre son Djedefra farao och det var han som började bygga sfinxen på Gizaplatån till sin fars minne.
Det hände något ohyggligt hos hovet eftersom bygget avbröts.

Chefren och Falkguden Horus. På bilden ovan syns falken Horus på ryggen bakom Chefrens huvud. På den tiden var falkguden
Horus den dominerande guden i Egypten. När Cheops tredje son Chefren blev farao avslutade han sfinxen till sin fars minne.
Sfinxen är alltså en familjeangelägenhet.

Giza skrivtavla (också kallad Giza kunglista)
Osiris grav
På listan över begravda kungar i Giza finns kungar som Osiris, Horus och Geb. I tunneln bakom sfinxen finns Osiris grav som
grävdes ut för 20 år sedan. Det kallas ”pir wasir nib rastaw”. Det betyder ”Osiris hus” och ”underjordstunnelns gud”.
Osiris är underjordens kung, namnet Osiris betyder odödlighet, han är den viktigaste guden i Dödsriket.

Till Osiris grav

Osiris grav är indelad i tre olika våningar. Hans grav är ett arkeologiskt mysterium i Giza. Osiris grav grävdes ut först i slutet
av 1900-talet, fyrtio meter under jordytan.

Från början var detta fyllt av vatten.
Första våningen, första nivån.

Här är andra våningen.

Tredje nivån, våningen är fylld med vatten.

Här ligger Osiris kista under vatten
Här är sarkofagen
Förutom Osiris ligger här någonstans även bl.a. Horus sarkofag.
En viktig fråga: Hur visste Cheops att Osiris grav låg på Gizaplatån, eftersom han byggde sin pyramid strax bakom denna grav?
Därefter började Djedefra bygga sfinxen nästan vid Osiris grav.

Sfixen är sammankopplad med pyramiderna. Chefrens pyramid är rak och ansluten till
sfinxen via en underjordisk tunnel. Där ligger också Osiris grav. Vi märker att Osiris grav
befinner sig i händelsernas centrum. Se vidare länken Industri, Att erövra rymden III,
yttersta tid och mål, sidorna 126 - 128.

Vem var nästa farao efter Chefrens död? Det finns olika information om honom. Cheops andre son Djedefra hade två söner: Baka och

Setka. Farao Bakas regeringstid inföll cirka 2530 f.v.t. Dynasti-4. Det finns inte mycket bevarat om farao Baka.

Zawyet el'Aryan

Farao Baka, och hans pyramid i Zawyet el-Aryan som ligger 10 km söder om Kairo.

Farao Baka var son till farao Djedefra och byggde sin pyramid i Zawyet el-Aryan som ligger nära Kairo. Frågan är varför han byggde
sin pyramid i området Zawyet el-Aryan där tidigare farao Khaba byggde sin.

Bakas namn i
cartouche

Bakas namn i
cartouche

Egyptologer har återskapat farao Bakas pyramid ur ruiner. Mitt i bilden syns Bakas sarkofag. Ruinen ligger i en stor grop.

Farao Baka och hans pyramid i Zawyet el-Aryan, som ligger 10 km söder
om Kairo. Pyramiden liknar Djedefras pyramid. Gravkammaren ligger under
pyramiden, liksom Djedefras gravkammare. Enligt rekonstruktionen var
pyramiden 133 meter hög och dess bas 209 meter, 52 graders lutningsvinkel.
Han regerade mellan 8 och 22 år.
Frågan är varför även hans pyramid förstördes. Vem hade intresse av att även
farao Baka skulle misslyckas med sitt blodprojekt som ägde rum i hemlighet?
Det finns viktiga frågor kvar att belysa.

Nästa farao som besteg tronen hette Menkaura och var kusin till farao Baka.
Dynasti-4. Regeringstid ca 2510 f.v.t.

Farao Menkaura och hans pyramid känd som Mykerinus pyramid. Menkaura var en mystisk person som befann sig i dunkel i
händelsernas centrum. Redan på Cheops tid befann sig hovet i en mörk period. Det var någon eller några i en grupp som
uppförde sig obehagligt vid hovet. Förstörelse, vandalisering och till och med mord ägde rum nästan jämt i dunklet. Någon
måste ha känt till hemligheterna om blodomvandlingsprojektet och saboterade det. Den personen måste ha fötts in i Cheops
familj. En sådan person var Menkaura vars ursprung var och är fortfarande okänt.

Cheops, farao

Kawab, kronprins

Djedefra, farao

Chefren, farao

Duaenhor

Baka

Nebemakhet

Kaemsekhem

Setka

Duaenre

Mindjedef

Kheneterka
Menkaura

Kawab hade förmodligen tre söner och av dem var Duaenhor den mest älskade av sin fader. Han hade titeln ”Son till kungen av
hans kropp och sin fars kompanjon”. Duaenhor betyder att lovprisa Horus. Denne Duaenhor dog och begravdes i Giza i
Mastaba G 7550. I verkligheten dödförklarades han och levde vidare under ett annat namn. Familjen och släkten kände inte till
att han skulle leva vidare med ett annat namn. Finns det någon ledtråd som skulle bekräfta det?

Giza. Mastaba G 7550. Templet i Mastaba skulle hysa hans familj, men i stället för familjen fanns ett antal slaktare i arbetet. I
graven finns en falsk dörr. Det här kan betyda att någon annan lades i kistan som var tom. En falsk dörr kan också betyda att
ingen Duaenhor lades in i Mastaba G 7550. Det finns många sätt att ordna balsamering utan att någon i familjen ser vem det är
som balsamerats och lagts in i Mastaba.
Efter flera år dök Duaenhor upp vid hovet under ett nytt namn Menkaura och på något sätt fastnade han hos familjen Chefren.
(Menkaura var förmodligen hybrid. Han kommunicerade utmärkt och behärskade ett flertal språk. Han kunde anpassa sig såväl
till den manliga som kvinnliga rollen, i detta fall var han enastående).
Farao Chefren hade många barn med olika kvinnor och ett antal söner. Källan nämner inte när barnen föddes och när de dog.
Källorna anger att Menkaura blev farao efter Chefren. Det visar sig att han kom in i Chefrens familj, men han befann sig
fortfarande i dunkel. Hur som helst var han farao efter Chefren. Även egyptologer menar att han var annorlunda. Vad jag förstår
var Menkaura en reinkarnation bl.a. av Inanna. I Egyptens religionshistoria kallas han för Guden Uraeus/Kobra.

Djedefras pyramid:
Bas: 106 m
Höjd: 67 m
Lutningsvinkel: 52 grader
Abu Rawash

D-pyramid = M-pyramid
En kopiering

Mykerinos/Menkauras
pyramid:
Bas: 103 m
Höjd: 65 m
Lutningsvinkel: 51 grader
Giza

Det var Mykerinos/Menkaura som byggde den tredje pyramiden i Giza. I och med Mykerinos verkar de har tappat stinget. Man
får intrycket att ingen håller i trådarna, pengarna tar slut, hela processen går på tomgång och de börjar krokna, menar
egyptologerna. I Mykerinos pyramid finns fyra kammare.

Kammare 1

Kammare 3

Kammare 2

Kammare 4

Enligt 3D-bilderna har Mykerinos gravsystem inget gemensamt varken med Cheops eller Chefrens modell. Det är mycket
avancerat. Tack vare fotogrammetri får man en bra överblick. Men en gåta när det gäller Mykerinos gravsystem är att man inte
har hittat nån sarkofag, trots att man verkar ha förberett för en.

Man kan studera de olika rummen, som ligger långt ifrån varandra.

Tillbaka till kammare 4, enligt egyptologerna var den Menkauras gravkammare. Om vi tittar upp på taket, ser vi en text och
ovanför texten ser vi en slingrande orm som tittar ner på texten. Ormguden är Uraeus/Kobra, alltså en reinkarnation av Inanna.

I denna gravkammare finns en falsk dörr, och genom den framträder farao Menkaura som skulle säga detta: ”Jag har gjort mitt
och sedan kommer följderna.”

Men när upptäckare kom hit på 1800-talet, stod en sarkofag här. Sarkofagen hittades på 1800-talet och den som fann den
bestämde sig för att i smyg ta med sig sarkofagen till England. Tyvärr sjönk fartyget och sarkofagen försvann i Medelhavet.
Innan den försvann hade man tittat i den. Den var tom.
Nu ska vi återgå till Menkaura och analysera vad han menade med att han gjort sitt….

På den tiden, cirka 1000 år mellan dynasti-0 och dynasti-4 pågick världens hemligaste forskning. Den avsåg att omvandla det
djuriska blodet till det mänskliga. I början hade man Mastaba som forskningsinstitut och laboratorium i kombination med
begravningsplatser från dynasti-0 till dynasti-3. Från Djoser till dynasti-4 hade man pyramider. Målet i detta sammanhang var
att omvandla blodet ABRh- till 0Rh+ och gällde personligen för aktuell farao. Den här processen var mycket svår att
genomföra, men känner man till koden går det lättare. Temat var hetast under Cheops regeringstid. Då hände det att några i en
hemlig grupp saboterade verksamheten, de störde helt enkelt Cheops blodprojekt. Bl.a. dödades kronprins Kawab och man
försökte sabotera verksamheten i pyramiden. Det gick rykten inom familjer i hovet att Cheops kanske hade koden till
omvandlingen av blodet. Eftersom allt var hemligt, måste minst en i släkten känna till processen. Den som visste var Menkaura,
starka ledtrådar leder till honom. Förmodligen var det han som mördade Kawab. Jag anser att han gick emot hela Cheops släkt
och ville förhindra att Cheops skulle kunna vara människa igen. Samtidigt fanns neutronstjärnan AN (Nemesis) redan i
solsystemet och resultatet av blodomvandlingen skulle visa sig. Djedefra valde Abu Rawash-området p.g.a. jordbävningar på
kullen, på berget låg hans pyramid säkrare. Blodomvandlingen var ett viktigt tema, varje gång en farao genomförde processen i
sin specialbyggda pyramid efter döden, undersöktes noggrant hela processen och justerades i samband med nästa faraos
blodprojekt. Därför var varje pyramid byggd personligen för den aktuelle faraon med utomjordingarnas hjälp. Gruppen som
stödde bl.a. Cheops och hans familj, var från Plejaderna. Tidigare frågade jag varför Djedefras pyramid i Abu Rawash tilläts bli
en ruin. Neutronstjärnan AN skulle då ha medverkat till jordbävning vid Kairo, då skulle även pyramiderna på Gizaplatån
skadats, liksom pyramiderna i Abu Rawash, Sakkara, Zawyet el Aryan, Meidum och Dashhur. En stark jordbävning förstör
nästan alla byggnader som ligger i det berörda området. Vem förstörde pyramiden i Abu Rawash, drottning Hetepheres I:s
pyramid i Giza, Sekhemkhets pyramid i Sakkara och Khabas och Bakas pyramid i Zawyet el Aryan? – I detta sammanhang
fanns bara Menkaura och hans utomjordingar från planeten Venus. Farao Cheops var en reinkarnation av bl.a. Samyaza,
Marduk, Noa/Lemek jr och Khonsu, medan Menkaura/Mykerinos var en reinkarnation av Inanna. Kawab, Cheops son var en
reinkarnation bl.a. av Enki och Djoser. Vi brukar säga att historien upprepar sig. Före den globala översvämningen i Sumer var
Inanna emot Samyaza och Lemek jr/Noa på grund av att kunskap på en högre nivå skulle etableras även på jorden. Förmodligen
var det ett UFO från Menkaura/Inannas grupp som förstörde de ovannämnda pyramiderna genom att framställa en konstgjord
jordbävning. Se länken Industri, Att erövra rymden IV, yttersta tid och mål, sidorna 147-150.
Jag läste i en tidskrift att majoriteten av faraonerna i Egypten tillhörde blodgrupp ARh-. Om någon i Cheops familj skulle ha
lyckats med blodomvandlingen, skulle de i praktiken ha hjälpt till för de andra blodgrupperna A, B och AB.
Se vidare länken Industri, Den fjärde pyramiden som försvann, sidorna 1 - 13.

Menkaura och hans pyramid är ett mysterium. Pyramiden var ett toppmodernt kraftverk/laboratorium. Han hämtade troligen
utrustning från Cheops, Djedefras och Bakas pyramider. Han kunde använda de utrustningarna eftersom han inte tillhörde
samma blodgrupp. Menkaura var ormen själv, mycket listig. Menkaura själv genomförde inte blodomvandlingsprocessen utan
han lät en annan person genomföra den. Vem den personen var får vi aldrig veta, det var bara Menkaura som visste. Han var
osäker på om processen skulle lyckas, fast han kände till hemligheten. Men det verkar vara så att Cheops och hans släkt hade
större kunskap i detta sammanhang.
När tiden var inne lämnade Menkaura jorden i ett UFO. Reste han till månen eller Venus?

Menkaura kände väl till blodomvandlingsprocessen, eftersom han genomgått ett antal processer tidigare, exempelvis som
Inanna på månen. Apollo 20-astronauterna Rutledge och Leonov hittade henne i en pyramid eller i ett triangulärt
rymdskepp/UFO vid namn EBE Mona Lisa. Astronauterna hittade hennes välbehållna kropp som beskrivs ha genomgått något
slags biologisk process som mycket liknar blodomvandlingsprocessen. På hennes ansikte syns utrustning i form av en dubbel
triangel. Kroppen var både levande och död, vilket visar att någon biologisk process ägt rum. Se mer länken Industri, Att
erövra rymden III, yttersta tid och mål, sidan 78, beskrivningen av EBE Mona Lisa/Inanna.
Innan Menkaura lämnade Giza valde han sin efterträdare Shepseskaf i en kaotisk tid. Han förbjöd Shepseskaf att fortsätta att bygga
pyramider. Den nya faraon återgick till att bygga Mastaba. Menkaura menade att det var slut med pyramidbyggen.

Den nya faraon hette Shepseskaf och enligt källan var han son till Menkaura. Han måsta ha adopterat honom eftersom en hybrid inte kan
avla barn oavsett hur många kvinnor som rör sig runt honom. Hur som helst blev denne den nya faraon. Mastaba byggde han i Sakkara.

X

Ja

Ja

Enligt Menkauras testamente avskaffade hans efterträdare Shepseskaf (Dynasti-4) pyramidbygget. Den sista riktiga pyramiden som byggdes
som kraftverk och laboratorium var faktiskt Menkauras pyramid. Farao Shepseskaf återgick till Mastaba-bygge som begravningsplats.
Blodomvandlingens tid var förbi, ormen Menkaura satt stopp för det.
Man vet inte mycket om denne Shepseskaf, och hans regeringstid. Men enligt källan regerade han en kortare tid i en turbulent, obehaglig
tidsperiod.
Efter Shepseskafs död bröt ännu värre turbulens, kaos och oenighet i det kungliga palatset. Enligt vissa anteckningar besteg
Thamphthis tronen men blev inte långvarig av något skäl, kanske blev han mördad.
Vem Thamphthis egentligen var vet vi inte. Vilka var hans biologiska föräldrar och hur blev han farao? Det finns ingen kunskap om det. Även
hans ursprung ligger i dunkel.

Utomjordingars hjälp med blodomvandlingen
Dynasti 3 och Dynasti 4
Mykerinos

Mintaka

e3

Chefren
Alnilam
Cheops

Alnitak

Orionbältet återspeglar Gizaplatån med pyramiderna. Utomjordingar, kontakt med dem långt utanför jorden.

I pyramidbyggen på Gizaplatån medverkade även utomjordingar och vid transport av olika tunga stenblock användes bland
annat levitationsteknik vid transporter och tunga lyft.

När de grävde ut Abu Rawash omkring år 2000 räknade egyptologen Michel Valloggias team ut att ingången hade en lutning på
27 grader. Det är en symbolisk siffra för egyptier. Lutningen på 27 grader leder mot Polstjärnan, en cirkumpolär stjärna som
alltid lyser och som den döde kungen ville förbindas med, menar teamet. Kontakt med utomjordingar även i detta fall.

Userkaf och hans nya kungliga krona, Dynasti 5 ca 2504/2454 – 2347/2297 f.v.t.

Detta är Userkafs staty som visar att faraon i den femte dynastin införde en ny typ av krona. Denna
krona kan ge stöd åt Manethos anteckning att Userkaf härstammade från Elefantine i söder och inte hade något att
göra med Dynasti 4. Han måste ha varit en mycket, mycket rik man. Han kom till det kungliga palatset och genom
mutor och mord blev han farao och den mäktigaste i riket. Han började bygga en pyramid och ett soltempel. Hans själ
var kraftfull, en kraftfull tjursjäl, en Osirissjäl, Dödsgudens själ. Userkafs pyramid:

Userkafs pyramid:
Userkafs pyramid:
Bas: 73,3 m
Bas: 73,3 m
Höjd: 49 m
Höjd: 49 m
Lutningsvinkel: 53 grader
Lutningsvinkel: 53 grader
Sakkara
Sakkara
Userkafs föregångare Shepseskaf avskaffade pyramidbygget, men den nya faraon gjorde precis motsatsen, han byggde den
minsta pyramiden i Sakkara, där farao Djoser under Dynasti 3 byggde den första riktiga stora pyramiden. Man kan fråga sig vart
den Hemliga läran och dess anvisningar i samband med ett pyramidbygge avseende blodomvandlingen tog vägen. Bilderna ovan
bekräftar att Userkaf byggde färdigt pyramiden. Det verkar vara så att Userkaf inte följde Menkaures anvisningar i hans
testamente. Han byggde till och med ett soltempel åt sig själv. Man vet att lejonet Cheops kallades för Solen, för lejonet
symboliserar solen; hans son Djedefra kallade sig för Solens Son eller Solgudens Son. En farao kallades även för Gud.

Farao Userkaf, grundare av Dynasti-5. Enligt en rekonstruktion
av hans pyramid i Sakkara hade han byggt ett så kallat
pyramidkomplex. Pyramiden ser modern ut, ett kraftverk i form
av laboratorium och forskningsinstitutet.

En rekonstruktion av Userkafs pyramids ruin. Enligt bilderna ligger gravkammaren inne i pyramiden i Sakkara.

En rekonstruktion av Userkafs soltempel i Abusir, soltempel och obelisk. Förmodligen var det Userkaf som byggde den första
obelisken. Den är en symbol för det manliga könsorganet, testiklarna, i den ena är vårt universum. Om vi studerar hans pyramid
och soltemplet med obelisken, märker vi att farao Userkaf inte var vem som helst, han var en reinkarnation av bl.a. Gilgamesh
från Sumer och Dödsrikets gud Osiris. Han visste precis vad han ville uppnå. Han visste precis vad Dynasti-3 och Dynasti-4
sysslade med i total hemlighet. Obelisken är en symbol för manlighet och genom den avlar man barn, han ville bli den kosmiske
Faderns son. Då måste man vara människa och förmodligen genomförde han blodomvandlingsprocessen i samband med sin
död. Självklart är att han fick hjälp av utomjordingar, den grupp som stödde och hjälpte Osiris och hans familjs verksamhet i
Egypten.
Vi vet att soltempel var en samlingsplats för kunskap/vetenskap och andra viktiga frågor, eftersom religionen var en vetenskap
för högre kunskap, se Osiris pyramid och soltempel ovan. Vad jag förstår var hans soltempel i kombination med obelisken en
modernisering av blodomvandlingsprocessen, en utveckling av laboratorium och forskning avseende blodomvandling från
djuriskt till mänskligt blod.

NASA 1998. Mars Global Surveyor tar foton på vad som verkar vara en monolit/obelisk på Phobos som är en av två månar
kring Mars. På Phobos finns en intressant obelisk eller monolit. De kallar den Phobosmonoliten. Buzz Aldrin, astronaut,
Apollo 11, gjorde stor sak av den, han sa att den var konstgjord. Kan det verkligen finnas en obelisk på Phobos? (Var det inte så
att under den tredje Marsfärden, 1978, med Columbus 3, upptäckte besättningen obelisken när de reste förbi Phobos och tog
bilden. Aldrin är säker på att den är konstgjord, vilket han har rätt i). Kan det vara så att Userkafs obelisk hade kontakt med
obelisken på Phobos? Det kan vara möjligt genom utomjordingarna. Se vidare länken Industri, Att erövra rymden IV, yttersta
tid och mål, sidorna 132-135.
Kontakten mellan Userkafs obelisk, jorden och Phobos obelisk runt planeten Mars kan vara en stark ledtråd till att
utomjordingarna medverkade även i Userkafs blodprojekt. Det gällde alltså liv eller död. Hans blodprojekt misslyckades, vad
jag förstår.
Userkaf, som jag redan nämn, byggde den första obelisken som är symbol för vår kosmiske Fader och även Userkaf/Osiris ville
vara son till den kosmiske Fadern. På den tiden tänkte han inte på dödsriket och dess härskare.

Userkafs relik. På bilden (bilderna) högst upp syns en flygande örn. Örnen var förmodligen Userkafs symboldjur i stället för
tjuren. Nu utmanar Userkafs örn/Osiris falkguden Horus/Atum som på den tiden var den högsta guden över Egypten. Han regerade
cirka 10 år.

Farao Sahura, son till Userkaf, Dynasti-5. Regeringstid 2490 - 2475 f.v.t, ca 15 år. Han byggde sin pyramid i Abusir. Den hemliga läran om
blodomvandligen fick han ta över från sin far. I den femte dynastin var han den andra som genomförde sitt blodprojekt.

Farao Sahuras pyramid i Abusir, beläget cirka 10 kilometer söder om Kairo. Pyramidens bas är 78,78 meter och höjden är 47 meter,
lutningsvinkel 50 grader. Han byggde alltså ett pyramidkomplex. Hans gravkammare låg inne i pyramiden liksom hans fars gravkammare.
Hans pyramid rekonstruerades enligt ovanstående pyramidbilder. Pyramiden är en ruin i dag. Hans sarkofag hittades aldrig.

Farao Sahuras pyramidkomplex i Abusir ca 10 km söder om Kairo. Han följde sin fars anvisning och byggde ett pyramidkomplex.

Modell av Farao Sahuras pyramid. "Model of the Sahure pyramid complex (Leipzig)"´, Egypt’s museum.

Farao Sahuras tempel utan obelisk i Abusir. Modell.

Farao Neferirkara Kakai var son till farao Sahura, den tredje härskaren i dynasti-5. Han byggde sin trappstegspyramid i Abusir
liksom sin far. Hans regeringstid pågick ca mellan 10 och 20 år.

Farao Neferirkara Kakai och hans trappstegspyramid i Abusir. Pyramiden i ruin idag.

Farao Neferirkara Kakais pyramidkomplex i Abusir. Pyramidens bas är 72 meter, höjden 52 meter och den har en lutning
på 54 grader. Hans gravkammare ligger under pyramiden. Hans sarkofag hittades aldrig.

i

Farao Neferirkara Kakais trappstegpyramidkomplex i Abusir. Av rekonstruktion och ritningar framgår att den var ett
fungerade kraftverk för vetenskapliga ändamål såsom laboratorium m.m. Farao Neferirkara Kakai var den första i
Dynasti-5 som byggde en trappstegspyramid i Abusir söder om Kairo.

Farao Neferirkara Kakais tempel i Abusir utan obelisk. Även han var aktiv under sin regeringstid.

Farao Neferefra, son till farao Neferirkara Kakai. Hans regeringstid var kortvarig, cirka 2 år. Han byggde sin
trappstegspyramid i Abusir. Han hann bygga det första trappsteget av pyramiden. Förmodligen dog han under pyramidbygget.
Blev han mördad?

Farao Neferefras pyramids bas 78 meter och höjden 7 meter. Gravkammaren ligger under pyramiden. Han begravdes i
gravkammaren. Sarkofag har aldrig återfunnits. Det finns inte mycket data heller om honom. Han dog för tidigt och hastigt.

Farao Neuserra, förmodligen son till Farao Neferirkara Kakai, regeringstid mellan 24 och 35 år f.v.t. Han byggde sin
pyramid i Abusir. Enligt källan var hans regeringstid lång och han hann bygga pyramidkomplex och ett soltempel i Abu
Gurab. Han regerade 2445–2422 f.v.t.

Neuserras pyramid

Neferirkara Kakais pyramid

Farao Neuserras pyramid, byggd i Abusir. Pyramidens bas var 79 meter, höjden 52 meter och den hade en lutningsvinkel på 51
grader. Hans pyramid ligger bredvid sin fars pyramid. Gravkammaren ligger strax under pyramiden. Han var farao i Dynasti-5,
ca 2420 -2389 f.v.t.

Farao Neuserras soltempel med obelisk i Abu Gurab. Neuserra var den andra i Dynasti-5 som byggde soltempel med obelisk.
Han moderniserade och utvecklade Userkafs soltempel i samband med blodomvandlingen. I framtiden behövdes inte stora
pyramider till projektet.

Farao Neuserras tempel. Av hans ambition och vilja förstår vi att han
var en likadan farao som Userkaf, kunskapsmässigt sett. Den s.k. hemliga
läran gällde bara inom familjen och släkten. Vad jag förstår genomförde
även han sitt blodprojekt. Även i detta fall medverkade utomjordingarna.

Farao Djedkara, förmodligen son till farao Menkauhor eller Farao Neuserras. Hans regeringstid var ca 30 år inom Dynasti-5,
2414–2375 f.v.t.

Farao Djedkara byggde sitt pyramidkomplex i Sakkara. Pyramidens bas var 79 meter, höjden 52 meter och den hade en
lutningsvinkel på 52 grader.
Farao Djedkara byggde även tempel, han var mycket
aktiv under sin regeringstid. Han spred goda ord om
Osiris och påbörjade osiriskulturen i Egypten.
Konungen Djedkara efterträddes av sin son Unas.

Farao Unas avslutade Dynasti-5, ca 2375–2345 f.v.t. Han var förmodligen son till farao Djedkara. Under sin regeringstid
byggde han sin pyramid i norra Sakkara.

Farao Unas pyramidkomplex i norra Sakkara. Pyramidens bas var 58 meter, höjden 43 meter och dess lutningsvinkel var 53
grader. Förmodligen det sista riktiga kraftverket som vetenskapligt laboratorium och testanläggning avseende blodprojektet
innan han gick bort. Han regerade mellan 15 0ch 30 år. Hans pyramid var den minsta. Unas var en av de två som stod Osiris
nära. Han lyfte fram Osiris och Ra under sin verksamma tid. – Userkaf- Neuserra-Unas.
Unas två söner dog före honom. Han hade ett antal döttrar, så han hade ingen arvinge till tronen.

Farao Unas gravkammare. Hans sarkofag finns där men utan honom. Den var tom när man hittade den.

Farao Unas pyramidtempel i Sakkara. Han avslutade Dynasti-5 med högre
kunskap och teknologi i samband med blodprojektet som inte gav resultat.
Varje farao som genomförde projektet gick igenom en noggrann
undersökning och analys efter varje projekts avslutning av utomjordingar.
Därför hade även Osiris grupp en högre kunskap om blodomvandligen från
djur till människa. Sammanfattningsvis kan man säga att även Dynasti-5
medverkade till världens största biologiska projekt i den tysta, dolda världen
för ca 4 500 år sen.
Man bör lägga till att data och informationskällor är olika avseende Dynasti-5
i detta sammanhang.
"Unas Solar ship"

"Unas Solar ship"

Under Dynasti-6 händer märkvärdiga saker. Farao Teti mördas av sin son Userkara och den stora hemligheten läcker ut
och blir känd utanför familjen och hovet. Det Gamla riket börjar falla sönder. Hela blodomvandlingsprojektet går
mot sitt slut.

Farao Teti, grundare av den sjätte dynastin. Teti gifte sig med farao Unas dotter Iput I.
Teti kom till makten genom äktenskap med femte dynastins sista farao Unas dotter Iput I. Hans föräldrar
var förmodligen Shepsipuptah (far) och Sesheshet (mor). Sannolikt hade han en bror vid namn Mehu.
Förutom Iput hade Teti åtminstone två andra hustrur: Chuit och Chentkaus III. Det misstänks att en av
dessa två kan ha varit mor till Userkara.

Efter Tetis död blev Iput även farao Pepi Is hustru. Teti hade även tre döttrar vars mödrar är okända: Sesheshet
Watetchethor var gift med vesiren Mereruka, Inti och Nebtinubkhet Sesheshet var gift med vesiren Kagemni.
’

Hans horusnamn "De båda länderna är tillfredsställda" antyder att han lyckats konsolidera riket.

Farao Teti byggde sitt pyramidkomplex i norra Sakkara. Pyramidens bas var 79 meter, höjden 52,5 meter och dess
lutningsvinkel var 53 grader. Regeringstid 2323–2291. Det verkar vara så att blodprojektet fördes vidare genom Unas dotter Iput
och även Teti fick ta del av hemligheten. Enligt hans pyramidkomplex förstod han vad saken gällde och arbetade enligt den
under hela sin regeringstid.

Farao Tetis gravkammare. Hans sarkofag finns där, men inte han, den var tom när man hittade den.
Farao Teti begravdes i denna gravkammare efter mordet på honom.

Regeringstid. Det viktigaste regeringsåret för Teti var den "6:e avräkningen" (12:e året om den hölls vartannat år), men enligt
Manetho regerade han i 30 år. Detta anses vara möjligt, eftersom antalet vesirer som tjänade under honom är ansenligt:
Kagemni, Mereruka, Chnumneti, Nefersekhemre, Nefersekhemptah, Ankhmahor och Chentikai. Under Tetis styre började
höga ämbetsmän bygga begravningsmonument, pyramider, som var lika praktfulla som faraos var. Med andra ord:
hemligheten om blodprojektet läcktes utanför hovet och andra rika ämbetsmän började också bygga pyramider som
begravningsplats. Det hände någonting med Teti när den största hemligheten hamnade utanför familjen och hovet.
Enligt Manetho mördades Teti av sina livvakter i en konspiration som troligen leddes av hans efterträdare Userkara. Denne lyckades
tillgripa tronen. Tetis legitima efterträdare, Pepi I, blev kung först efter att Userkara störtats. Teti begravdes i sin pyramid vid Sakkara Det

hemliga blodprojektet läcktes ut genom Userkara som började förstöra hela projektet, eftersom det inte var hemligt längre.
Userkara var förmodligen son till Teti som hade flera fruar, se ovan.

Farao Pepi I. Son till farao Teti. 2332–2283 f.v.t. Han byggde sitt pyramidkomplex i

södra Sakkara.

Farao Pepi I. pyramidkomplex i södra Sakkara. Pyramidens bas var 78,78 meter, höjden 52,5 meter, lutningsvinkeln
53 grader. Pepi I begravdes i pyramidens gravkammare.
Pyramid

Pyramidtempel

Farao Pepi I. Under Pepi I expanderade hans inflytande i Nubien, handeln med Libanon och andra långväga platser
utvecklades. Adelsmännen i landet fick allt större makt och blev rikare på bekostnad av farao, och som resultat
började deras inflytande sakta men säkert att bryta ner statsapparaten som slutligen kollapsade, vilket ledde till
Första mellantiden. Kanske var det just adelsmännen som hjälpte Pepi I att besegra Userkara och som tack för det belönades
de med fortsatt stort inflytande vid hovet. Det verkar vara så att Userkaras mord på sin fader och det samtidiga avslöjandet av
det hemliga blodprojektet starkt påverkade den ekonomiska situationen. Userkaras var förmodligen ett svart får i familjen och
hans mål var att sätta stopp för blodprojektet och pyramidbygget.
Frågan var om han kunde genomföra sitt personliga blodprojekt i en turbulent tid, trots att pyramiden var klar men
hemligheten var avslöjad och många utanför hovet kände till detta.

Farao Merenra I var son till Farao Pepi I, ca 2283–2278 f.v.t. Han byggde sitt pyramidkomplex i södra Sakkara.

Farao Merenra I. Han byggde sitt pyramidkomplex i södra Sakkara. Pyramidens bas var 78,6 meter, höjden 52,6 meter och
lutningsvinkeln 57 grader.
Farao Merenra I begravdes i sin pyramids gravkammare i södra Sakkara. När pyramiden för första gången undersöktes på 1880talet hittades en mumie i bra skick bredvid den uppbrutna och plundrade sarkofagen. Vid transporten till Kairo bröts den i två
delar, lagrades och glömdes bort. Efter andra världskriget upptäcktes det att den hade försvunnit utan att någon undersökning
gjorts.

Farao Pepi II var förmodligen son till farao Merenra, ca 2278–2184 f.v.t. Han byggde sitt pyramidkomplex i södra Sakkara.

Farao Pepi II. Han byggde sitt pyramidkomplex i södra Sakkara. Pyramidens bas var 78,5 meter, höjden 52,5 meter,
lutningsvinkeln 53grader.

Under hans långa styre skickades många expeditioner ut, bland annat till Nubien och länderna Punt och Jam. Nära
slutet på hans regeringstid, när han troligen var mycket gammal, 94 år, bröts relationerna med flera länder helt, vilket
betonar att den centrala makten blev alltmer handlingsförlamad. Det resulterade så småningom i Gamla rikets
kollaps, bara ett par årtionden efter att Pepi II dog. Han begravdes i sin 53 m höga pyramid (målet var evigt liv för
Neferkara) vid Sakkara. Pepi II var den siste farao som byggde en pyramid för blodprojektet. Under Dynasti-5
utvecklades blodprojektet oavbrutet, fortfarande i hemlighet. Dynasti-5:s siste farao Unas hade ingen tronföljare och
avslutade familjedynastin. Genom dottern Iput I gick verksamheten vidare när hon gifte sig med Teti. En annan
okänd familj kom in i händelsernas centrum via Dynasti-6 och under den avslöjades hemligheten med blodomvandlingsprojektet och det blev kaos i stället för försök till evigt liv. Vad jag förstår var utomjordingarna i olika
grupperingar också oeniga och därför blev det som det blev.

Under dynasti 8, 9, 10, 12 och 13 byggdes pyramider, men förmodligen inte för blodprojektet, men det visade sig att själva
idén, målet levde vidare i form av pyramidbyggen. Under dessa dynastier lämnade neutronstjärnan AN solsystemet och var på
väg mot en kortare bana runt solen. Den kom tillbaka under det Nya rikets verksamhet. Den siste som byggde en pyramid var
farao Ahmose I, Dynasti-18 i Abydos.

Den siste som byggde en pyramid var farao Ahmose I i Nya riket, grundare av Dynasti-18, ca 1539–
1514. Han var son till Seqenenre Tao, Dynasti-17.

Farao Ahmose I byggde sin pyramid i Abydos. Pyramidens bas var 52,5 meter, höjden 40 meter och pyramidens
lutningsvinkel var 60 grader. Pyramiden saknar gravkammare men det finns ett pyramidtempel. Farao Ahmoses pyramid
bekräftar att det blodomvandlingsprojekt som startades i det Gamla riket var definitivt slut, pyramiden användes inte ens som
begravningsplats. Ahmoses mumie hittades 1881 i TT320 nära Deir el-Bahari. Kort sammanfattning: blodprojektets tester och
utveckling hade sin höjdpunkt i det Gamla riket, då ville man ha mänskligt resultat.
Farao Ahmose stod under hela sin regeringstid för Osiriskulten. Obelisken förblev fortfarande symbol för den kosmiske
Fadern. Även utomjordingarna stödde obelisken som en hemlig symbol för födelsen till den kosmiske Faderns värld. – Idag
finns obelisker över hela jorden.

Under det Gamla riket var Falkguden Horus den högste och viktigaste Guden över Egypten. Under hans ledning utvecklades
ny byggteknik för bl.a. pyramider med transportmedel som använde levitation och en hög vetenskapsnivå med kunskap om
blodomvandlingen från djuriskt blod till mänskligt blod. Den gruppens utomjordingar var involverade i hela blodprojektet,
från början till slut.
Guden Uraeus/Kobra ställde sig i mitten, mellan Falken Horus och tjuren Osiris. Ormen Uraeus blandade sig i de för honom
negativa händelserna, exempelvis blodomvandlingen i det Gamla riket, se farao Menkauras våldsamma gärningar under
Dynasti-4. Liknande situation uppstod under Dynasti-6 med farao Userkara som gjorde slut på hela blodprojektet. Ormen
Uraeus verkade vara som en väktare över Egyptens forna dynastiers verksamhet. Efter Gamla rikets fall började Osirisgudens
stjärna lysa mer och mer fram till Egyptens förfall.

I Egypten i hamnstaden Alexandria ligger en världsberömd gravkammare som återspeglar det forna Egyptens historia och kultur.
Man kan se att ormen Uraeus vaktar vid ingången till gravkammaren. I mitten finns tjurguden Osiris och framför honom syns en
tjänare som är på väg att hänga en minnesduk runt halsen på tjuren med följande text: ”Du är Dödsrikets och uppståndelsens
Gud”.

Osiris grav. Hans grav är ett arkeologiskt mysterium i Giza. Den grävdes ut först i slutet av 1900-talet, fyrtio meter under
jorden. Här syns hans sarkofag. Bilderna togs 2019.

Det här skulle vara Osiris sarkofag och hans mumie.

Den här skulle vara Osiris sarkofag och hans mumie och huvud i den.

Sfinxen i Giza är en lejonkropp och lejonet symboliseras av solen. Cheops kallades för Solkungen. Se mer ovan
sidorna 34 - 36. Cheops var en reinkarnation bl.a. av Lemek jr/Noa, Khonsu och Shu. Se också Industri,
Tutankhamon, det unga lejonet. Cheops återkom senare i Dynasti-18 vid namn Tutankhamon.

Nu till Abu Simbel som förkroppsligar Egyptens glansperiod och farao Ramses II som regerade i ca 67 år. Man påstår att på
Osiris födelsedag och kröningsdag skiner ett skarpt solljus in i templet rakt igenom hypostylen och träffar det innersta
rummets bortre vägg.

Abu Simbel-templet. När solen passerar dörröppningen träffar ljuset templets innersta vägg och Ramses II glöder i solen.
Återigen visar han upp sin gudomliga makt precis som han gjorde för de forntida egyptierna för 3000 år sen.

Vad jag förstår var farao Ramses II mycket skicklig på att visa att det var han som var solens kung och inte Horus, Ra eller
Cheops. Ramses II var en reinkarnation av bl.a. Gilgamesh, Osiris och Userkaf. På den tiden var Ramses II världens rikaste och
mäktigaste kung. Hans regeringstid pågick mellan ca 1279 och1213 f.v.t.
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Världsberömd bild från Egypten: Amon, Tutankhamon, Mut

Världsberömda bilder från Egypten: Amon, Ramses II, Mut

Om vi jämför bilderna A, B och Bb ser vi skillnaden. På bild A är Tutankhamon i mitten, på Bild B och Bb är Ramses II central.
Ramses II tog bort gossebarnet Tutankhamon och ersatte honom själv.
Enligt Egyptens historia och kultur ville nästan alla faraoner vara son till Amon, förutom Akhenaton. Det säger allt om Amons
roll i det forna Egypten. – Ramses II var en stor byggare och byggde även obelisker. Somliga egyptologer menar att Ramses II
var Egyptens siste stora farao.

Det viktigaste av allt är att gratulera berörda egyptologer, arkeologer, arkitekter och historiker med flera, som för cirka 200 år
sedan arbetade med att återskapa det forna Egypten, ett gigantiskt arbete. Med hjälp av sin kunskap lyfte de fram det forna
Egypten. Jag är säker på att de flesta av dem levde tidigare, bl.a. i det forna Egypten, och var verksamma i pyramidernas rike.
De bara fortsätter att arbeta och bringa klarhet i det forna Egyptens kultur och historia.
Men det finns en egyptolog som jag fastnat för. Han är enastående och en av världens bästa och ledande forskare i egyptologi.
Hans namn är doktor Zahi Hawass. Hans sätt att tänka och utforska mål är enastående. Även från svaga ledtrådar hittar han fram
till målet; Han har en extra förmåga att befinna sig på rätt plats i rätt tid. Med andra ord: han har hela det forna Egypten i blodet.
Han levde också i det forna Egypten, bl.a. i Gamla riket, mellersta tiden, Nya riket och avslutningen av det forna Egypten. Han
befann sig nästan alltid i händelsernas centrum, han hade till och med kontakt med olika faraoner i olika tider.
Alla dessa viktiga män och kvinnor lyfte mänskligheten med sina kunskaper.

Pyramider hos indianer och UFO. Se länken Industri,
Maya-Inka-Azteker och deras hemligheter.

UFO,
Utomjordingar,
pyramider i
Kina

Nu vänder jag mig till projektet Ancient Aliens, 26 januari 2011. Sun Shili, som arbetade vid utrikesministeriet under Mao gjorde
ett chockerande uttalande som publicerades i Kanada. Han sa att regeringen visste att utomjordingar besökte jorden. Regeringen
hade en objektiv inställning, de hade mycket forskning och förde diskussioner om ämnet. De uppmärksammade frågan, militären
och flyget som ofta har fall rörande UFO deltog. Sun Chili sa att kinesiska regeringen var medveten om att utomjordingar besökte
jorden och även om att utomjordingar levde bland oss, i mänsklig skepnad. Hans uppgifter var rena dynamiten. De kastade nytt
ljus över vad som kan ha pågått länge i ett av det mest hemliga sällskapen på planeten. Shili hävdade att han hade känsliga
uppgifter om regeringens kännedom om utomjordingar under Maos tid. Han påstod också att han hade personliga erfarenheter.
Sun Shili: ”1972 satt jag i den centrala regeringen. Jag arbetade på utrikesdepartementet. När vi arbetade en kväll såg vi ett UFO
som såg ut som en liten måne.

Det rörde sig uppåt och neråt och försvann efter tio minuter. – Först tänkte sig Shili att det rörde sig om en övervakningsanordning. Men flera år senare, efter att ha arbetat högt upp i regeringen var han säker på att det var en utomjordisk farkost.”

Nick Pope: ”Jag träffade dr Sun Shili 2013 i Washington DC. Vi talade båda två på ”Citizen Hearing on Disclosure”. Jag fick
chansen att diskutera det här med honom personligen. Han pratade helt uppriktigt.”

Nick Pope: ”Tänk om Sun Shili, som arbetade nära en av de mäktigaste ledarna faktiskt hade vetskap om utomjordingar som
besökte jorden? Vissa tror det, och det säger att Kina, som historiskt varit isolerat i hemlighet han ha varit i kontakt med
utomjordingar i årtionden och kanske längre än så. Har det nåt att göra med UFOn? Kan de ha upptäckt något?

Enligt vissa teoretiker kan man få svar om man går 5 000 år tillbaka, till Kinas begynnelse och dess allra första härskare, ”den
gula kejsaren”. Den gula kejsaren ses som en mänsklig figur men från början var han egentligen en gudomlighet. Han var en gud
som associerades med åska och blixtrar.

Man trodde att han hade sin boning i skyn. Den Gule Kejsarens välde ska ha varat i 100 år och sägs ha varit en höjdpunkt för
kinesisk kultur och civilisation. Han associeras med teknisk utveckling, som kalender, matematiska framsteg, astronomi,
jordbruksmetoder, och även skrivkonsten. Enligt forntida uppgifter hade han kunskap om avancerad teknologi och uppfann
många mekaniska anordningar, däribland en kittel som riktades mot Syuan Yuan, stjärnan som han sägs ha nedstigit ifrån.

Det skrevs att kitteln kunde få en drake att framträda på himlen. Vid rätt tidpunkt tillverkade han kitteln och i den lade han
alkemiska ingredienser och elixir. Omedelbart öppnades himlen och en drake visade sig. Det var en flygande drake som ibland
sägs ha haft en hud av metall och man undrar om det i självs verket handlade om en maskin (antingen hade han direktkontakt
med utomjordingar eller med utomjordingarnas hjälp tillverkade han ett UFO i form av en drake.).

Kan det vara beskrivningar av teknologi som de inte förstod? Den Gule Kejsaren ska ha
anlänt i en flygande farkost.”
Sun Shili: ”Vi kineser ser oss som ättlingar till draken. Inom forskningen symboliserar
draken en farkost, det vill säga ett UFO. Tänk om den gula kejsaren var en främmande
varelse som grundade den kinesiska civilisationen för 5 000 år sen. I så fall kanske följande
kejsare, som sade sig vara hans ättlingar delvis var utomjordingar? I Kinas forntid var det
förbjudet att titta på kejsaren. Från 1420 till 1912 var kejsarna helt avskurna från
allmänheten i ett väldigt citadell i Peking, som kallades Förbjudna staden. Den byggdes för
att avskärma kejsaren från omvärlden och för att symbolisera kinesisk filosofi och religion.
Staden sågs som en motsvarighet till en utomjordisk stad.

I juni 1994, vid en skogsavverkningsplats. Skogsarbetaren Meng Zhaoguo såg vad han trodde var en helikopter störta mot de
närliggande Drakbergen. Han gav sig i väg för att utreda saken. När han nådde utkanten av dalen blev han slagen medvetslös.
Han vaknar flera dagar senare hemma i sin säng. Men den dagen fick han besök av en tre meter lång kvinnlig utomjording med
sex fingrar.

De svävar i luften ovanför hans säng. Plötsligt försvinner hon genom väggen och han landar i sängen. Och jättekvinnan var
borta. Redogörelsen låter som rena fantasier men psykologer och tekniker undersökte Zhaoguo noggrant. De använde hypnos
och en lögndetektor och drog slutsatsen att han talade sanning.” Mötet som Zhaoguo berättar om var intressant eftersom han
laddades upp på samma frekvensläge som den kvinnliga jätten befann sig på, i ett svävartillstånd tog han emot informationen
från utomjordingen. Zhaoguo är en av tusentals kineser som har trätt fram på senare år och berättat om kontakt med
utomjordingar.

En märkvärdig arkeologisk upptäckt i Kina, fynd som är nästan 4 000 år gamla

Taklamakaöknen, även kallad dödens hav. Det är ett stort, oförsonligt område som präglas av myter och glömska.
Taklamaöknen ligger i nordvästra Kina, 338 000 kvadratkilometer stor. Den är aningen större än delstaten New Mexico. Det är
den näst största sandöknen i världen och det är otroligt svårt att ta sig igenom den, klimatförhållandena är extrem hårda. Det
finns inget liv, ingen mat, inget vatten, ingenting. Taklamakaöknen är en av jordens mest obeboeliga platser men de senaste 30
åren har arkeologer i Tarimbäckenet grävt ut hundratals gravar som dateras till en så tidig period som 1800 f.v.t.
Klimatet i Taklamaöknen är extremt torrt. Det är ett inlandsklimat med enorm skillnad mellan temperaturen på dagen och natten.
Salthalten är hög. Det torra klimatet och den höga salthalten i marken har gjort att mumierna är välbevarade. De väl bibehållna
mumifierade kropparna gjorde att arkeologerna kunde utföra DNA-analyser vilka indikerade att de forntida vandrarna inte var
kineser. Resultatet av DNA-testet är mycket spännande. Det säger mycket om områdets historia. De manliga individerna måste
ha kommit från vad man tror är indoeuropéernas hemland. I gravarna fanns mestadels personer med kaukasiskt utseende. De var
inte kineser, uigurer eller turkar. De hade även karakteristiska drag som man inte ser någon annanstans. Mumierna var väldigt
märkliga. Vissa av dem hade europeiska drag, vilket syftar på kantiga ansikten, försänkta ögon, vit hy och långsträckta kroppar.
De hade krulligt hår, som kunde vara rött, blont eller mörkbrunt.
När de testade mumiernas mitokondriella DNA hittade de
haplogrupperna M och K, som är genetiska markörer som
tyder på västeuropeisk härkomst. Problemet är att detta
DNA har anomalier. Men det finns saker som inte stämmer
med några kända kvarlevor med genetisk information. Det
är något som talar för att de kan vara utomjordingar. Se
bilderna ovan. – Det finns ingen uppgift om den gula
kejsarens kroppslängd, var han kortväxt eller storväxt, ca 3
meter som utomjordingen?

Provinsen Shaanxi i Kina. 1947. Överste Maurice Sheahan, chef för Trans World Airlines flog över Kina när han såg en
struktur med vita stenar högst upp. Han bedömde att det var en 300 meter hög pyramid. Maurice Sheahan tittade ner och såg en
gigantisk pyramid som var större än Cheopspyramiden i Giza.

New York Times fick veta och det blev en sensation. 27 mars 1947 spreds överste Sheahans skildringar. Två dagar senare
publicerades ett foto av den mystiska konstruktionen.

Sen dess har ytterligare 37 pyramider observerats i det kinesiska området, däribland den förste Qinkejsarens mausoleum med
den otroliga terrakottaarmén.

Detta ger intryck av att det forntida Kina var fullt av pyramidbyggen.

Erich von Däniken: ”Man hade alltid vetat att det fanns pyramider i Kina men först under de senaste decennierna har kinesiska
arkeologer publicerat böcker om dem. De har alla med de ursprungliga härskarna att göra. Teoretiker hävdar att formationerna
man upptäckt i Xian är pyramider och att en annan struktur i området pekar på en koppling till skyn.”

Erich von Däniken: ”Sommaren 1999 blev det äldsta kinesiska altaret framgrävt i Xian av kinesiska vetenskapsakademin. Man
uppskattar att 17 kejsare ledde riter vid ”himmelsaltaret” som kan dateras till allra minst 581 e.v.t. De kinesiska kungarna
kommunicerade med utomjordingar, gudar, i skyn, med hjälp av det så kallade himmelsaltaret.

Samma stenkonstruktion, med en ring runt altaret finns i Peru, inom befästningen Sacsayhuaman. Inkahärskarna var nedstigna
från himlen, precis som i Kina. Det är möjligt att strukturerna inom och runt staden Xian användes av forntida härskare för att
kontakta främmande varelser.

Teoretiker påstår att en ännu mer mystisk pyramid finns runt 800 km väster om Xian, i provinsen Qinghai på toppen av berget
Baigong. 2003 undersökte kinesiska forskare Baigong vid gränsen till Tibet. De upptäckte en 60 meter hög pyramid på bergets
topp. Det fanns ett grottsystem där inne, med triangulära öppningar. De hittade olika rostiga föremål inuti pyramiden. Baigong
ser ut att vara en konstgjord pyramid med tre triangulära öppningar i berget. Där inne finns det rör av metall, i grottans golv
finns metallstycken. Det är som om det vore en slags bas, kraftverk. Var det något slags laboratorium för blodomvandling?
Enligt teoretiker finns det pyramider i hela världen, från Egypten till Peru och Mexiko, för att våra förfäder lärde sig att bygga
dem av utomjordingar. Om de rörformade objekten vid berget Baigong tillverkades med hjälp av avancerad teknologi, kan det
tyda på att utomjordingar hjälpte till att bygga.

I kinesisk mytologi var Kunlunberget jordens mittpunkt. Det ska ha varit en enorm pelare av jade och jaspis och andra
ädelstenar, som sträckte sig upp i himlen. Kunlun är ett mystiskt berg som är en ”axis mundi” det vill säga en pelare runt vilken
hela universum roterar. Den kopplar samman jorden med övriga universum. Där kan gudomliga varelser, utomjordingar
kommunicera med jordvarelser. Man undrar om berget Baigong är Kunlunberget som var något slags utomjordisk bas som
sträckte sig mellan jorden och stjärnorna. Tänk om utomjordingar besökte Kina för tusentals år sen och efterlämnade resterna av
en forntida bas? Hade utomjordingarna där ett laboratorium, en testanläggning, som skulle ha kopplat samman en av kejsarna
med mänskligt blod med vår galax? Teoretikerna säger att Kinas största hemligheter kanske inte finns på dess högsta toppar.

Sjön Fuxian i provinsen Yunnan i Kina, 1992. Dykaren Geng Wei tog sig ner i sjön och upptäckte något förvånande. Botten
var full av handhuggna stenplattor och andra stenreliker. Stenarna låg utspridda på botten av Kinas näst djupaste sötvattensjö
som är 260 kvadratkilometer stor och 155 meter djup. Man såg handhuggna stenplattor, vägar och byggnader. Det var som om
han hade upptäckt en undervattenstad. Det såg ut som boningar på sjöbotten. De byggdes när det inte fanns en sjö där. Det
innebär att det handlar om en period före den globala översvämningen för ca 7 000 år sen och det gör att fenomenet är betydligt
äldre än vad man påstår.

Geng Wei gjorde 35 dykningar i sjön Fuxian och de gick ner med en ubåt och hittade trappor, fler stenplattor och väggar under
den här sjön. Man undrar om en avancerad civilisation någon gång fanns under sjön Fuxian?

2001 använde arkeologer från Yunnamuseet sonarteknik och kameror för att utföra den monumentala uppgiften att kartlägga sjön.
Det de hittade övertygade arkeologerna om att de hittat strukturer från en avancerad civilisation, däribland något som liknade en
arena och pyramider. Den mystiska staden på sjöbotten är 2,6 kvadratkilometer stor. Men vem byggde den? Och varför?
Pyramiden är väldigt ovanlig. Det sägs att den är lika gammal som de egyptiska pyramiderna och kanske högre än vissa av dem.
Det är en fantastisk upptäckt. Forntida redogörelser nämner en stad i området vid namn Yuyuan. Men studier av strukturerna på
botten av sjön Fuxian visar att den är mycket äldre än staden. Kan det vara resterna av ett forntida, avancerat samhälle som
förstördes av syndafloden? frågar sig projektets team.
Jag har samma uppfattning. Staden som ligger på botten av sjön Fuxian existerade parallellt med Sumers städer och var en
blomstrande stad med avancerad teknologi och kunskap. I Sumer levde jättar som arbetade ihop med Inanna. En del av dem kan
ha kommit från denna stad. Så småningom studerade de den första pyramiden som byggdes där och tillhörde Lemek Jr/Noa. Se
sidorna 4 - 6 ovan.

Tänk om en utomjordisk bas fanns långt under vattnet och påminde om USOn, ”oidentifierade undervattensobjekt”. De har ofta
nämnts i forntida kinesiska skrifter.

Enligt ”Chen Jang Fu Zhi” en bok som skrevs under kejsaren Daoguangs välde levde ett hästliknande monster i sjön. Djuret
beskrevs som vitt med röda prickar på ryggen. Det var en varelse som kunde flyga upp i skyn. Detta talar för att det delvis var ett
USO och delvis ett UFO, det vill säga ett oidentifierat flygande undervattensobjekt.

1991 var fiskaren Zhang Yuxiang vid sjön Fuxian och stötte på ett USO. Den underliga farkosten steg upp ur vattnet. Han
beskrev den som en lysande skiva. USOt var så nära och kraftfullt att det fick båten att fara omkring. Sedan försvann farkosten
hastigt upp i skyn. Sjön Fuxian är uppenbarligen en plats där många märkliga saker har skett genom åren.

Tänk om draken, som bär den gule kejsaren och USOt som sågs av Zhang Yuxiang var utomjordiska farkoster. I så fall kanske det
finns en utomjordisk bas på Fuxians botten. Vissa teoretiker tror det och hävdar att observationerna i Kina har blivit så många att
man snart inte kan avfärda dem.

När de såg UFOt tog det hus i helvete. Tusentals kineser spred bilder av UFOn som flög över Kina,

Foshan i Kina, 7 oktober 2015. Ovanför Metropolen såg tusentals invånare en häpnadsväckande syn. Det var en stad som svävade
bland molnen. Uppenbarelsen av en stad var omisskännlig. Den var kvar i skyn i flera minuter och fångades med kamera. Det
sändes i kinesisk tv och delades i sociala medier i hela världen. Och det såg verkligen helt otroligt ut, moln skapar spökbild av stan.
Myndigheterna avfärdade fenomenet som en bluff men ingen har bevisat att bilderna inte är äkta. Klippet får stöd av talrika
ögonvittnen. Men vissa hävdar att även om bilderna är äkta, så kan de förklaras med den optiska illusionen Fata Morgana.
En teori om vad det kan ha varit är att det var Fata Morgana, ett slags illusion. Det är som en hägring, där man ser något nära
horisonten, man ser något som inte finns, en atmosfärisk illusion. Jag tror inte att det här är en Fata Morgana, för den är alldeles för
hög. Försvaret att det skulle vara en inversion som används för att visa eller stärka bilden av en stad i skyn, håller inte. Det kan ha
varit ett stort moderskepp eller en annan farkost. Det här är inget nytt. Några dagar senare, 1 300 km därifrån, sågs samma
fenomen. Det tyder på något slags fysisk närvaro i skyn. Om vi antar att synen av en svävande stad, som sågs av tusentals personer,
var en optisk illusion är det anmärkningsvärt att samma sak sågs långt därifrån dagen efter, i staden Jiangxi. Även där såg tusentals
det. Kan tusentals personer i Kina ha bevittnat en utomjordisk bas eller ett moderskepp sväva i skyn? Tänk om det var
utomjordingar som ville göra sig uppmärksammade?

Tänk om det var utomjordingar som ville göra sig uppmärksammade? Teoretiker hävdar att det funnits många fall där
utomjordiska väsen har synts på himlen i Kina. Det ska ha varit fall som regeringen inte kunde ignorera.

Provinsen Zhejiang i Kina, 7 juli 2010. Det var omkring 20.40 som Hangzhou Xiaoshan-flygplatsen, som betjänar 70 000
passagerare, plötsligt stängdes. Utgående flyg hölls kvar och ankommande flyg skickades vidare. Orsaken var ett oidentifierat
flygande objekt som sågs av en flygbesättning som gjorde sig redo för landning. Xiaoshan-flygplatsen är en av Kinas största, en
flygplats som är full av rörelse. Det som hände 7 juli var att en pilot på ett plan som skulle landa såg något utöver det vanliga
röra sig. Han meddelade flygplatsen, som stängdes. Något som liknade en komet var på väg mot flygplatsen. Det hade en svans,
det var ett glödande, ovalt objekt. Objektet fotograferades av många invånare i Hangzhou. När de såg UFOt blev det
uppståndelse. Flyg lades om. Man frågade militären om de höll på med något test, men det gjorde de inte. Det är den tredje
incidenten av sin art på fem år i Kina, där ett UFO har tvingat en flygplats att stänga eller skapat oreda och förundran bland
befolkningen. Det är något som kinesiska regeringen vill tona ner. Det kan också vara så att kineserna har insett att någon annan
än de kontrollerar luftrummet.

Sun Shili: ”Händelsen i Xiaoshan är bara ett exempel. Samma sak hände i provinsen Guizhou. Den gången bad man piloterna att
undvika UFOt, landa, och lyfta igen när det hela var över. Det kan vara bevis på att UFO-fenomenet existerar.
Många ser UFO-fenomenet som distinkt amerikanskt, men runt hälften av 1,4 miljarder kineser sägs tror på UFOn och
utomjordiskt liv. Teoretiker hävdar att trots regeringens avfärdanden så är även de intresserade av främmande fenomen. Det är
populärt i Kina att vara med i ett sällskap som försöker få kontakt med utomjordingar. Regeringen bevakar detta, och finansierar
vissa forskningsgrupper. Har den kinesiska regeringen börjat se kontakt med utomjordiska varelser som något man inte kan
förneka? Kan de här händelserna tvinga regeringen att lägga större ansträngningar på att utreda rapporter om kontakter, kontakter
som de har varit medvetna om i flera år. Teoretikerna tror att det är så och säger att Kinas satsning på världens största radioteleskop
är ett uppdrag som går ut på att leta efter utomjordiskt liv.

Provinsen Guizhou i Kina, 2001. Man börjar bygga ett omfattande vetenskapligt projekt - ett teleskop med en diameter på 500
meter, som kallas FAST
Nan Rendong, tekniskt ansvarig för FAST-projektet sa: ”Ett radioteleskop är som ett känsligt öra som särskiljer
radiomeddelanden från brus i universum”. – I Kina håller de på att bygga världens största radioteleskop. Antennen kommer att
vara 500 meter i diameter och få alla liknande anläggningar att se små ut. Det kommer att bli den bästa utrustningen på 20 - 30 år
vad gäller radioastronomi. Teoretiker pekar på det enorma teleskopet som bevis på att Kina visar stort intresse för utomjordingar.

Kina var väldigt tydliga med att uppge att antennen byggdes för att leta efter utomjordisk intelligens. Frågan är om det bara är en
uppföljning av deras historia. Kina, precis som alla andra forntida kulturer, besöktes av utomjordingar. Vad har de för intresse av
yttre rymden? Teleskopet färdigställdes i juli 2016 och ses som ett enormt steg framåt, med sin makalösa precision som gör att
kinesiska regeringen kan leta i Vintergatan men även i avlägsna galaxer, efter radiosignaler och tecken på liv. Många andra
länder bygger avancerade radioteleskop men de har inte FAST-teleskopets storlek och kapacitet.
Wu Xiangping, generaldirektör vid det astronomiska observatoriet: ”Det hjälper oss att leta efter intelligent liv utanför galaxen
och att utforska universums ursprung”. Någonstans där ute kanske civilisationer tillkännager vetenskaplig och teknisk
information som de har fått och det första landet som når information får en stor fördel.
Nu har jag hänvisat till kanske väldens bästa dokument om Kina. Kina har också en historia som sträcker sig tillbaka till
SUMER-eran. En namnlös stad med pyramid i centrum. En pyramid som liknar dem i SUMER. Staden existerade parallellt med
SUMER. Utomjordingarna som representerade draken var hela tiden närvarande och hjälpte till med blodomvandlingsprojektet
som genomfördes i olika hemliga pyramider, bl.a. i pyramiden som ligger under vatten, och pyramiderna på Baigong- och
Kunlunberget. I detta sammanhang var Kina med redan från början, i det fördolda.

Pyramid på Baigongberget

Pyramid under vatten

I pyramiden på Baigongberget hittades nästan samma slag av verktyg och material som finns på månen i ett pyramidformat
triangulärt rymdskepp som Apollo 20 astronauterna besökte 1976. Se vidare länken Industri, Att erövra rymden I, sidan 78.
Pyramiden under vatten bör fortfarande vara en bas för utomjordingar, inne i pyramiden bör finnas ett laboratorium med
utrustningar för forskningsprocesser och testanordningar. Förmodligen finns även förnyelse i pyramiden för modernare
verksamhet.

Svävande stad i moderskepp eller rymdskepp i Foshan. Denna bild av den svävande staden i skyn kan jämföras med månstaden,
månbasen i ett rymdskepp som Apollo 20-astronauterna upptäckte och besökte på månens baksida 1976. Ytterligare bevis på
månstaden i ett UFO på månens baksida. Se Industri, Att erövra rymden I, sidorna 69 - 71 och Att erövra rymden IV, yttersta
tid och mål, sidorna122-124.

Den gule kejsaren på sin tid, för ca 5000 år sen,
framställde en kittel för kontakt med utomjordingar från Drakens stjärnbild. Kitteln
riktades mot Syuan Yuan, stjärnan som han
sägs ha nedstigit ifrån. Det är ytterligare ett
bevis på att även det forna Kina i det fördolda
hade avancerad teknologi, kunskap och
vetenskap.

Kinas största och kanske modernaste radioteleskop kallas
FAST-projektet. Det har en diameter på 500 meter för att
få kontakt med utomjordingarna. Radioteleskopet är riktat
i första hand mot Drakens stjärnbild för att få kontakt med
dem. Vad jag förstår har radioteleskopet FAST kontakt
med utomjordingarna där borta, jättarnas värld.
Kina är den tredje rymdnationen efter USA och Ryssland
och en riktig supernation med bl.a. domedagsvapen som
USA och Ryssland har.
Var finns motsvarigheten? USA:s Area 51 är okänd i
Kina.

Kort kan man sammanfatta Kina som en modern superstat som styrs i det fördolda av utomjordingarna, liksom USA och
Ryssland, utomjordingar som blir mer och mer synliga över hela jorden. Den stat som har kontakt med utomjordingarna har
fördelar……..

Sovjetunionen/Ryssland och UFO/utomjordingar

Sergei Korolev, 1906 - 1966

Utomjording, teckning av Korolev

sovjetisk raketkonstruktör och
hjärnan bakom rymdprogrammet

Se Industri Att erövra rymden IV, yttersta tid
och mål, sidorna 6-12.
Sergei Korolev var faktiskt huvudkonstruktör och hjärnan bakom det dåvarande sovjetiska rymdprogrammet. En dag i början
av 1960-talet mötte han en utomjording, ämnet var Sovjet och dess framtida rymdprogram. Korolev själv ritade av
utomjordingen. När och var mötet ägde rum finns ingen anteckning om, men jag tror att mötet ägde rum i Kapustin Jar, där
Sovjet hade en stor militärbas som motsvarar USA:s Area 51. Basen är fortfarande topphemlig. Mötet var mycket givande,
vilket teckningen bekräftar. Utomjordingen håller i sin vänstra hand jorden i en framtida version och i sin högra hand en pinne
som symbol för utomjordisk teknik. UFO och utomjordingar påverkar fortfarande Rysslands rymdprogram. Vad jag förstår
härstammade utomjordingen från samma UFO-grupp vars UFO-man störtade i Kapustin Jar 1947.

Rysslands domedagsvapen.

Dödsstråle

NASA. Sibirien. Forskarna försöker förstå en rapport om 23 ryska soldater som förvandlades till stenpelare under ett slag med
rymdvarelser som hade ett dödligt vapen. Energi skulle ha tagit människans biologiska kropp och förvandlat den till sten.
Detta ska ha bevittnats av några soldater som stod bakom träd och därför inte blev påverkade av dödsstrålen. Enligt rapporten
fördes stensoldaterna och vraket till ett hemligt laboratorium utanför Moskva. Enligt forskarna hade de förvandlats till ett
kalkliknade material. Kan Kreml nu ha tillgång till utomjordisk vapenteknik? Detta undrar NASA:s Unexplained Files team.
Beskrivningen av utomjordingarna och soldaterna som blev förstenade fanns i en hemligstämplad rapport. Den kan inte
avfärdas bara som en mörkläggning. Ryska medier rapporterade det aldrig öppet och regeringen höll rapporten hemlig.
Dagens Ryssland är lika hemlighetsfullt som någonsin, skriver teamet. Sanningen om vad som hände kanske aldrig kommer
fram. ”Det är fortfarande möjligt att den militära stormakten Ryssland har ett hemligt vapen som kan förstena människor
oavsett om forskarna utvecklat det eller om man snubblat över det”, skriver NASA-teamet.
Läsaren frågar sig om det finns bevis för det förstenande vapnet, dödstrålen, som ryssarna har. – Svaret är tyvärr ja. Det är ett
nygammalt vapen som användes i dåvarande Sodoms och Gomorras förstöring och finns beskrivet i Första Moseboken,
I.Mos.19-26, Och Lots hustru, som följde efter honom, såg sig tillbaka. Då blev hon en saltstod/stenstod. Det var Guds verk
som änglarna medverkade i. Vad jag förstår kan det vara samma UFO-grupp som förstenade ryska soldater i Sibirien som
orsakade Lots hustrus förstenande. Vad jag förstår var det en testövning i Sibirien med UFO, man visste om dödsstrålen i
förväg. Se Korolevs teckning ovan där jorden symboliskt bestrålas från rymden/UFO.

Plesetsk Kosmodrom, Ryssland

NASA. 23 maj 2014, Plesetsk Cosmodrome i Ryssland. Ryska rymdstyrelsen meddelar att man ska skicka upp tre satelliter.
Alla som skickar upp rymdfarkoster informerar alla andra om det. Satelliterna med nummer 2496-2498 ingick i den ryska
Kosmos-serien. Kosmos –satelliterna är en rysk serie med militära kommunikationssatelliter.

Rymdentusiaster världen runt som följer de tre nya satelliterna får se något helt oväntat, ett fjärde objekt som dyker upp i
jordens omloppsbana. När Ryssland informerar om att de skall skicka upp tre satelliter och en fjärde dyker upp är det mystiskt
och potentiellt farligt. Amerikanska försvarsdepartementet börjar spåra det fjärde objektet. Till deras förvåning börjar det röra
på sig som om det hade egen vilja. Det är ingen kommunikationssatellit, den manövrerar inte så mycket.

Om det dyker upp ett objekt i rymden som är utanför någons kontroll kommer många att ställa frågor om vad som pågår.

Mysteriet tätnar när objektet tycks möta upp med andra ryska farkoster. Om ryssarna har rymdfarkoster som går att styra
väldigt precist och som kan byta bana, så finns det många olika valmöjligheter. Det kan vara en reparations – eller tankstation
för andra satelliter, menar NASA:s team. Det ingår i ryssarnas regler att förneka allt och inte erkänna något. Ryssarna säger
ingenting. ”Gå hem, här finns inget att se!”

Västvärlden står inför den oroande möjligheten att objektet kan vara ett nytt slags rymdvapen. Tanken på anti-satellitvapen har
funnits sen satelliterna uppfanns, någon annan vill alltid skjuta ner dem. Man dödar inte satelliter med laser, utan med andra
satelliter. Objekt i omloppsbana rör sig snabbt, och för att förstöra något i banan, behöver man bara placera något framför något
annat. Om objektet är en satellitdödare kan det vara början på en kapprustning i rymden. Det ryska objektet får namnet
”Kosmos 2499”, det har ett topphemligt militärt uppdrag som satellitdödare. Senare har ryssarna erkänt den fjärde satelliten
runt jorden.

Laservapen

NASA. Augusti 2018. En rymdfarkost i omloppsbana kring jorden oroade myndigheter i USA. Satelliten uppförde sig
märkligt, den rörde sig märkligt. Satelliter rör sig oftast i en ballistisk omloppsbana, de faller runt jorden. Men om man ser en
satellit göra manövrar och inte bara falla, är det något annorlunda med den. Rymdfarkosten kopplas till ryssarna, som hävdar
att satelliten är ofarlig.

4 februari 1993. En 4 km lång ljusstråle sveper över Europa. Den rör sig snabbt från Frankrike till Ryssland på drygt fem
minuter. Folk från hela Europa rapporterar en stark ljusstråle på himlen. Det blir ljust som på dagen. Var kommer den ifrån?
Strålen verkar komma från rymdstationen Mir, vilket får oss att fråga: vad gör ryssarna där uppe? Ryssarna gjorde ett
experiment. Det var en stor spegel i rymden. En satellit med en spegel, som avger ljus, påminner analytikerna om vapen som
nazisterna försökte framställa. Hitler ville skapa ett strålvapen med hjälp av solens kraft. Han ville utnyttja kraften att bränna
sin väg mot seger. En enkel idé: Skicka upp en stor lins i rymden, rikta den mot fiendeland och bränn upp måltavlor där.

Hitler förstod att solen var starkare än något kärnvapen. Med hjälp av en lins med diametern 1,6 km kunde han utnyttja solens
kraft. Mängden energi som den kunde rikta mot jorden skulle inte bara tända eld på objekt, den skulle förgöra städer. Hela
samhällen skulle bli som myror under ett förstoringsglas. Eftersom Hitler var förlorare, blev det ingenting av med supervapnet.

1993 skickade en rysk satellit en ljusstråle från rymden. Ryssarna påstod att den skickats från rymdstationen Mir. Den heter
Znamya 2. Den är inte stel som en vanlig spegel. Den åker upp i en tunna och vecklas ut. Det är ett tunt material som speglar
solljus, den är 20 meter bred när den är helt utfälld. Ryska regeringen menar att motiven är helt oskyldiga. Syftet med Znamyaexperimentet är att skapa konstgjort ljus.

Om man ändrar spegelns design kan det lätt bli mycket farligare. Genom att ändra fokus på ljusstrålen går man från en spegel
som hjälper till ett vapen som utplånar städer. Spegeln kan förånga en individ.

Om man justerar den kan den skjuta en 4 km bred stråle av het död mot USA. Den är stor nog att bränna ner städer. Vanliga
krafter har inget försvar mot vad som faktiskt skulle vara en brännande stråle från rymden. Då brinner vi alla upp.
Kort kan jag sammanfatta att dessa har ingenting att göra med natur, människor och mänsklighet, de är dödens verktyg. Såväl
USA, Ryssland som Kina har utomjordisk teknologi till förfogande. Alla tre har domedagsvapen mot varandra och världen.

2012. En bok som bara ett utvalt fåtal känner till. Men vad skulle den boken i så fall innehålla? Hemliga historier? Hemliga
planer? Hemliga lögner? Finns verkligen Boken om Amerikas hemligheter? Vissa tror på existensen av en bok som innehåller de
mest välbevakade hemligheterna i USA. I detta fall Area 51.

Bara 132 km norr om Las Vegas, mitt i Nevadaöknen, ligger den mest kända hemliga platsen i Amerika, Area 51. Area 51 är
hemligheternas citadell, hemligheternas Olympen. Area 51 är en hemlig bas, stor som en liten delstat.

Luftrummet de kontrollerar är enormt. Det betyder att civila flygplan omdirigeras runt området. Area 51 är idealiskt för hemliga
projekt. Det ligger i en djup dal omgiven av berg. Det är inte lätt att observera från utsidan. Det ligger mitt i ett 1 600
kvadratkilometer stort avspärrat luftrum där man företar stridsövningar inklusive luftstrider och bombövningar. Dessutom ligger
Area 51 bredvid Nevadas testområde där nära 1000 kärnvapen har testats över och under mark.

Det finns en zon som är förbjuden att flyga över, the Box. Vissa hävdar att The Box är centrumet för Nevada–triangeln där
tusentals plan har kraschat eller försvunnit.

Domedagsvapen. Tänk på det yttersta vapnet, tidsresor. Föreställ dig ett vapen så kraftfullt att man kan skicka trupper tillbaka i
tiden för att förändra historien. Det är det yttersta domedagsvapnet. Men finns det några bevis för de hemliga projekt som
bygger på omvänd konstruktion av utomjordisk teknik? 1984 dök det upp dokument från U.S. National Archives som beskrev
en hemlig grupp som kallades Majestic 12. Den bildades av president Truman i september 1947.

Enligt dokumenten bestod kommittén av tolv forskare, militärchefer och regeringsmän som skulle undersöka UFO-aktivitet. Vissa
tror att Majestic 12 kan ha varit stationerade på Area 51, dokumenten är kända som Majestic 12-dokumenten. De diskuterar
utomjordiska fenomen och UFON från ett djupt hemlighetsstämplat perspektiv. Allt skapades efter National Security Act 1947,
vilken klubbades igenom hastigt bara månader efter Roswell-incidenten. Efter månader av utredningar konfiskerade FBI
dokumenten och förklarade att Majestic 12 var rena bluffen. I brevet nämndes doktor, Bush, var han George Bush Sr?

När dokumenten åter släpptes var de kraftigt redigerade. Varför? Vad dolde de? En del UFO-dokument som släpptes var helt
överstrukna med svart färg. Ibland var det vit färg, när de insåg att det svarta var olycksbådande. Vi har ett fenomen som är
topphemligt, men inget av de hemliga dokumenten tar upp det. Var Majestic 12-dokumenten från 1947 en het potatis? Bevisade
de att regeringen var, och fortfarande är, engagerad i omvänd konstruktion av rymdteknologi på, och kanske under, Area 51? Och
om påståendena är grundlösa, varför är basen inhöljd i sekretess?

Bob Lazar, S-4, Area 51
1988 - 1989
Fysiker

Jarod-1,
”Jay Rod”

Dan Burisch, S-4, Area 51
Mikrobiolog

November 1989. I en sensationell intervju med reportern George Knapp avslöjade fysikern Bob Lazar chockerande detaljer
om Area 51. Vi intervjuade Bob anonymt. Han kallade sig Dennis, så hette hans chef på Area 51. Lazar arbetade på basen
från 1988 till 1989 och han påstår sig ha sett nio mystiska skivor i ett område som kallades sektor fyra, eller S-4. Han
berättade att han hade anställts av flottan för att arbeta på S-4, söder om Area 51vid sjön Papoose och att en anläggning hade
byggts in i berget. Inne i var och en av dessa hangarer fanns ett flygande tefat.

Sektor S-4, söder om Area 51vid sjön Papoose och en anläggning inbyggd i berget

Lazar sa att det inte fanns några nitar eller skruvar som man brukar se på vanliga flygplan. De såg ut att ha gjutits. Man kunde
inte se hur de var sammansatta. Han sa att farkosten drevs av en antimateria –reaktor och att bränslet var något som kallades
grundämne 115.

Han såg en av dem testflygas över sjön, den lyste blått och flög som om den var magisk. Bob Lazar sa att han visste när UFOn
flög över Nevada-öknen.
År 2004 bekräftade biologen Dan Burisch Lazars sensationella påståenden. Burisch hade arbetat som forskare på sektor fyra.
Han sa att anläggningen inte bara innehöll nio utomjordiska farkoster utan också en rymdvarelse. Han hävdar att han är
mikrobiolog som har arbetat på anläggningen i Groom Lake och har handskats med utomjordisk biologi (biologiska vapen, typ
nya virus). Han påstår också att han valdes för att han hade en sorts telepatisk kontakt med varelsen han hade hand om, som han
kallade Jay Rod. Jay Rod hölls i ett slags förvar, och arbetade med en utvald grupp amerikanska forskare, men också med folk
från regeringen. Om de undersökte UFOn genom omvänd konstruktion och hade kroppar från (eller levande) rymdvarelser, då är
det en hemlighet som skakar om världen.

Omvänd konstruktion och utomjordingar på S-4.

Lazar och Burisch såg verkligen utomjordisk teknologi. Vad vi vet om Lazar och Burisch är att de arbetade i den utvalda
gruppen som utomjordingen Jay Rod ledde och som handlade om utomjordisk teknologi. Se mer i länken Industri, Månens
besökare, final, sidorna 28-32.

Test av omvänd teknologi

Area 51 är byggd som en upp-och-nervänd glasstrut. Alla som har pratat med journalister om Area 51 säger att anläggningen
går djupt ner. Kan det finnas underjordiska anläggningar under Area 51? I så fall varför så djupt ner? När basen utvecklades på
1950-talet förhandlade Eisenhower om öppna luftrum med Sovjetunionen. Det avtalet tillät ömsesidigt utbyte. På ett tidigt
stadium började de därför att gräva ut marken under Area 51. Vissa forskare hävdar att Area 51 är centrum för ett stort nätverk
kopplat till andra hemliga anläggningar i Amerika.

På så sätt kan material och teknik transporteras underjordiskt av maglevtåg i farter upp till Mach 2. Det finns hundratals baser
som är fullständigt hemliga, Area 51 är toppen på isberget, det är mest känt av alla hemliga områden och fungerar som en
täckmantel för alla andra områden.

En GE-anställd hävdade att det fanns fyra schakt kopplade till det han arbetade i och att ett av dem var dubbelt så stort som
hans. Man kunde placera två B-52-plan sida vid sida och ändå ha 180 cm plats vid varje vingspets. Vad kan dessa enorma
schakt inrymma? Och vad transporterar de? Har de byggts för att flytta någon sorts utomjordisk teknologi? Det verkar vara så.

F.d. radarspecialisten T. D. Barnes, Area 51

Före detta radarspecialisten T.D. Barnes hävdar att det finns en stor, underjordisk testanläggning nära Nevadas testområde som
användes från 1952 till 1972 för att testa atomraketer under ett projekt som kallades NERVA. Nerva-projektet var enormt stort.
De utvecklade en atommotor som skulle flyga till Mars. Det här gav historier om att de arbetade underjordiskt. På Jack Ass
Flats gjorde de det. De hade testaxlar ovanför med en atomraket som sände ut rökmoln i luften. De var under jorden, för att det
var så radioaktivt.
Nu har vi beviset att USA reste till Mars under 1970-talet. Vad jag förstår halverades tidsmässigt resan till Mars med
atommotorer som var färdigutvecklade för marsfärderna. Nu förstår vi varför ett flertal uppskjutningsramper placerades i
Brasilien, i ett isolerat område nära havet. Skulle en atomraket explodera vid starten eller strax därefter skulle omvärlden inte få
veta, eftersom Nerva projektet var topphemligt i ett totalt isolerat område. Se länken Industri, Att erövra rymden II, sidorna
27 – 40, samt Att erövra rymden IV, yttersta tid och mål, sidorna 106-110, 113-118, 131-135.. Ta också del av Manned
Orbiting Laboratory (MOL), 1963 - 1969.
Vidare sammanfaller Nerva Marsprojektet, Area 51, med journalisten Luca Scantamburlo, Italien och Moonwalker 1966 delta
som avser Marsfärder med rymdfarkosten ISV Columbus, förmodligen med hjälp av UFO.

Vissa tror att utomjordiska domedagsvapen, som laser, har utvecklats under Area 51genom omvänd konstruktion.

1969, Apollo 11 och månresan. Apollo 11:s månlandning sändes direkt till jorden den 20 juli, höjdpunkten i rymdkapplöpningen
med Sovjetunionen. Men inte alla som tittade på tv trodde på det som hände. Många tror att den historiska månlandningen var en
sofistikerad bluff, filmad på Area 51. Många tror att anledningen till att folk inte får besöka Area 51är att om de gör det och filmar
sanddynerna och bergen, skulle bilderna bli identiska med dem från månlandningen. Folk skulle upptäcka att filmerna var gjorda
på samma plats.

Ljuset är särskild förbryllande, för vissa foton visar bakgrundsbelysning på månlandaren och de tog inte med sig någon belysning
till månen. På filmen syns skuggor från filmstrålkastare, Klieg-ljus och kameraljud som hade arrangerats på Area 51 för att
simulera månlandningen på natten.

De som tror att månlandningen var bluff pekar på flaggan som placerades på månytan. Flaggans rörelse tyder på närvaro av vind
vilket är omöjligt i ett vakuum. Den verkar skaka och fladdra med vad folk säger är vinden. Det är vakuum på månen. Det finns
inget syre och ingen luft. Det finns alltså inget som kan röra flaggan.
Varför skulle USA bluffa med månlandningen? Prestige? Jag har dokumentärfilmen om det amerikanska företaget Grumman som
tillverkade månlandaren. Av filmen framgår klart och tydligt att ingen kunde garantera att den första månlandningen skulle lyckas.
Månlandaren hade två olika raketmotorer, den ena kallades för bromsnings- eller landningsmotor, den andra för startmotor.
Bromsningsmotorn testades av Apollo 9 runt jorden och av Apollo 10 runt månen, de fungerade båda gångerna. Däremot hade
ingen testat startraketmotorn före färden. Det fanns inget utrymme för fel, de måste vara perfekta. Alltså kunde ingen garantera att
startraketen skulle fungera perfekt vid den första månlandningen.

Därför ville NASA senarelägga Apollo 11:s månfärd, men president Nixon och CIA ville inte. Då, vad jag förstår beslöt NASA att
låta Apollo 11 parkera runt jorden under dess uppdragstid. Se vidare Att erövra rymden IV, yttersta tid och mål, sidorna 83-93.

Nästan samtidigt skickade Sovjetunionen en bemannad Soyuz-rymdfarkost vid namn Luna-15 till månen. Den landade på månens
baksida. Kosmonauterna reste en sovjetisk flagga. Flaggan fladdrade inte på filmen. Men starten misslyckades och farkosten
exploderade med två okända kosmonauter ombord strax efter starten. Se mer Att erövra rymden IV, yttersta tid och mål, sidorna
122- 131.

Astronaut Aldrin på månen fotograferades av
Armstrong.
Tittar vi vi närmare på bilden närmare på, ser vi
att Armstrong vänder ryggen mot Aldrin. Vem tog
bilden?
Bilden togs på Area 51.

Kort kan man sammanfatta Area 51: Det är det bästa dokumentet om Area 51. Fantastiska saker skedde och sker fortfarande där.
Trots att det är en hemlig militärbas har myndigheter och personer publicerat mycket av basens verksamhet. Vad jag förstår har
UFO och utomjordingar mycket att säga till om. Jag undrar hur Area 51 skulle se ut utan UFO och utomjordingar?
Det finns ytterligare en mycket intressant fråga: Varför kallas Area 51 för Area 51? Det finns inget svar från USAF. Följande är
min egen uppfattning om Area 51: Area 51 (5 + 1 = 6), sammanfaller med Uppenbarelseboken samt Davids 6-uddiga stjärna.
Ännu ett starkt band till Area 51 är Förutsägelser och Profetior från dagboken av påven Johannes XXIII. Där står mycket

tydligt att utomjordingar kommer hit för att dela med sig mycket av sina avancerade kunskaper. I påvens dagbok
kallas de för ”Himmelska vänner”. Se vidare Industri, Den fjärde pyramiden som försvann, sidan 55.

Area 51 är en uppsamlingsplats för
störtade UFO-delar bl.a. från Roswell
och Kecksburg

Ett informationsbrev om Area 51 från sändaren DOD i augusti 1998.

2012. En bok som bara ett utvalt fåtal känner till. Men vad skulle den boken i så fall innehålla? Hemliga historier? Hemliga
planer? Hemliga lögner? Finns verkligen Boken om Amerikas hemligheter? Vissa tror på existensen av en bok som innehåller de
mest välbevakade hemligheterna i USA. I detta fall Fort Knox.

Fort Knox är en av världens säkraste byggnader. Den inrymmer en del av USA:s stora rikedomar.

USA:s guldreserv försvaras på fyra platser: Denver, West Point, Federal Reserve i New York och Fort Knox

Bakom byggnadens stenfasad finns hemligheter, så fantastiska…… Finns det något guld i Fort Knox? Det vet vi inte.

1933 nationaliserade staten guldet, man stal det från amerikanerna. Roosevelt insåg att enda sättet att få ett slut på depressionen
var om den federala regeringen kontrollerade pengarna. Bevakade av federala poliser tvingades människor lämna ifrån sig guld
och guldpapper-certifikat till den dåvarande kursen på bara 20 dollar per uns. De som inte lydde riskerade dryga böter och upp
till 10 års fängelse. Nästan över en natt svällde USA:s guldreserv till 5 000 ton. Det mesta smältes ned till tackor med en vikt på
12,5 kilo. Ett år senare höljde Roosevelt guldpriset till 35 dollar per uns. När han förvärvat allt guld i landet fördubblade han
dess värde, det går när man äger alltihop. Skillnaden var att regeringen fick vinsten. Det var så New Deal försökte få fart på
ekonomin. På kortare tid än 2 år hade Roosevelt samlat på sig den största förmögenheten i historien.
För att förvara den byggde han USA:s starkaste fort – Fort Knox.

Militären vid Fort Knox är alltid i beredskap om någon skulle attackera guldvalvet. Hemliga vakter, ett säkert valv och en mur
av tystnad om innehållet har lett till spekulationer om att Roosevelt val av plats är kopplat till en färgstark legend. Det berättas
att grundlagsfäderna under revolutionen ansåg att statskassan behövde gömmas för britterna. Kentucky var en trolig plats, då
var staten en del av Virginia. Washington måste ha insett att det inte fanns något fort säkert nog, men de hade Kentuckys
vildmark och grottor i överflöd. Lokal folktro har länge hävdat att grottorna runt Fort Knox var idealiska platser för pirater och
andra att gömma sina skatter. Piratlegenden får en viss trovärdighet för genom åren har bitar av guld och silver hittats i de inre
delarna av Kentucky. Men kan en sådan här grotta ha varit USA:s första guldvalv? Somliga menar det. Som bevis pekar de ut
engelsmannen Jonathan Swift, en mystisk medhjälpare till George Washington som sägs ha ägt stora landområden i Kentucky.

Jonathan Swift

George Washington

Vissa hävdar att Swift varit förlagan till en berömd påhittad pirat. När Robert Louis Stevenson skrev Skattkammarön kände han
till legenden Jonathan Swift. Många tror att han tog den legenden och skapade Long John Silver

På kartan som ritades till boken ser ön ut som USA och X-et som visar var skatten finns ser ut att ligga i Kentucky. Med kartor
och brev från den tiden menar Robert Prather att guld kan ha smugglats i salttunnor till hemliga grottor på mark ägd av Swift.

Mark belägen bara några kilometer från dagens Fort Knox. Platsen för Fort Knox har att göra med händelser i slutet av 1700talet. Att Jonathan Swift ägde marken i direkt anslutning till guldvalvet. Att vi i dag inte får veta något om innehållet visar att
hemlighetsmakeriet alltid har varit på topp när det gäller stsatskassan. I dag är den officiella siffran för guldreserven i Fort Knox
147,3 miljoner uns (2012). Guldreserven är värd biljontals dollar. mer än guldet i Kina, Japan, Schweiz, Ryssland och
Saudiarabien tillsammans.

Att råna Fort Knox. Finansdepartementet medger bara ett försök att råna Fort Knox. Den skyldige: Goldfinger, James Bonds
ärkefiende i succéfilmen från 1964. För producenterna var utmaningen att porträttera Fort Knox och dess topphemliga insida.
De bad att få komma in, men deras förfrågan avslogs. Designavdelningen fick i uppdrag att skapa fortets interiör.

En av producenterna sa att han ville se en katedral av guld. Efter att ha sett filmen, trodde många att filmteamet tilläts filma inne
i Fort Knox. Men verkligheten var väldigt annorlunda. I Goldfinger kan man se guldet genom golvet. Så hur korrekt var
versionen av Fort Knox i filmen?

Doug Simmons,
Anställd på Fort Knox, 1975-1986

Ron Bryant,
Historiker från Kentucky

Paul Urbahns,
Anställd på Fort Knox militärbas.
1980-2006

Robert Prather
Allan Halverson,
Författare, The Strange Case of Jonathan
Valvtekniker,
Swift
and the real Long John Silver
Doug Simmons är en av de få f.d. Fort Knox-anställda villig att berätta hur det ser ut innanför valvets väggar. Egentligen är det
bara en typiskt tråkig myndighetsbyggnad. Byggnaden är imponerade, men inte som i Goldfinger. Säkerheten runt Fort Knox är
så hemlighetsstämplad att finansdepartementet vägrar att prata om den.
David Ganz,
Advokat, journalist,

Ron Bryant: ”Inte ens en fluga kan ta sig in i Fort Knox. Det är ett av USA:s säkraste objekt.

Ron Bryant: ”Det som är känt om säkerheten börjar vid det yttre försvarsverket. Fyra stängsel och 100 meter gräsmatta omger
byggnaden med gott om plats för minfält, försåtminor och automatiska gevär. Vakttorn ger 360-gradig överblick och maximal
eldgivningskapacitet. Fönstren är falska och döljer barriärer av Kevlar och stål.”

Paul Urbahns: ”På natten skyddas byggnaden av mörkret. Med olika ljustekniker har man fått valvet att ”försvinna” på natten.”

Paul Urbahns: ”Insidan är en labyrint av 600 kubikmeter granit och betong och mer än 1400 ton stål. Bortom kontoren når
man en hiss som går till guldvalvet i källaren. Valvdörren är 52 cm tjock och väger mer än 20 ton. För att låsa upp den måste
flera tjänsteman vara närvarande, de har var och en en unik hemlig kombination. Valvet är uppdelat i individuella celler som
sägs vara 10 gånger 10 fot och fulla med guld från golv till tak.”

Allan Halverson: ”Och det finns andra, mer hemliga, säkerhetsåtgärder. För att avskräcka rånare finns gas. Om dörren eller
låset blir angripet fylls rummet med gas.”

Paul Urbahns: ”Det går flera rykten om valvet. Ett är att det kan översvämmas. Det stöds av tidningsartiklar från 1930-talet.
Designen användes i Frankrikes riksbank. Om den egenskapen kom med i den slutliga konstruktionen vet bara
finansdepartementet, och de säger ingenting.”

David Ganz: ”Det mest förvånande med Fort Knox skulle få er att tappa hakan. Det finns flykttunnlar inne i byggnaden som
ingen talar om. Det finns där av säkerhetsskäl p.g.a. tidlåset på 72 timmar. Om man blir instängd, är man fast i tre dagar. Man
kommer inte ut ur huset eller utanför stängslet, bara från ett inre valv till ett yttre valv.”

Paul Urbahns: ”Men ändå, sen Fort Knox stod klart 1937 har det gått rykten om dess sårbarhet, bland annat det här brevet.
1998 fick lokale historikern Ron Bryant ett brev från en privat investerare i Colorado. Han påstod sig representera en man som
när han var barn hjälpt polisen att gripa en mördare som haft stulet guld från Fort Knox. Året var 1946. Domaren lät honom
återvända till Fort Knox när de återlämnade guldet som brottslingarna stulit ur guldvalvet. Hans beskrivning av anläggningen
var mycket trovärdig. Om det är sant eller inte, vet jag inte.”
Allan Halverson: ”Visar brevet att någon tagit sig in i Fort Knox? Kan en del av guldet stulits? USA:s regering har aldrig
medgivit att guld stulits från Fort Knox. Men kan något valv vara hundraprocentigt säkert? Det finns inga helt säkra valv. Om
tillfälle ges kan man ta sig förbi nästan vad som helst. Det finns många tänkbara motiv för att råna eller förstöra Fort Knox,
inklusive en terroristattack.

På 70- och 80-talet kunde man köra ända fram till byggnaden. Det fanns ett järnstaket. I dag finns flera stängsel och betongmurar.”

Doug Simmons: ”USA har haft manga presidenter sen Roosevelt stängde valvdörrarna i Fox Knox1937. Men ingen av dem har
besökt det berömda guldvalvet, åtminstone såvitt vi vet. Och ingen har öppnat dess dörrar för allmänheten för att verifiera vad
det innehåller förutom en gång, på hösten 1974. Förtroendet för regeringen sjönk och det antyddes att Fort Knox var tomt.
Regeringen ansågs ljuga. 1971, efter en ekonomisk kamp med Frankrike, frånkopplade Nixon dollarn från guldmyntfoten.
Dollarns värde skulle inte längre baseras på guld.”

Paul Urbahns: ”När de Gaulle var president i Frankrike sa han till andra länder: ’Är ni skyldiga mig pengar, betala i USdollar.’ Sen växlade han in dollar mot guld. Det ledde till att stora mängder guld försvann ur guldreserven. Hur mycket av
USA:s statskassa fanns kvar? En orolig allmänhet krävde att få veta. Så 23 september 1974 ledde myntverkets Mary Brooks
jurister och reportrar på en halvtimmes rundtur genom valvet i Fort Knox.

Walter Huddleston
Före detta US Senator, Kentucky.
1973-1985

Bill Still
Filmare/journalist

Ken Storch
Utredare/pensionerad polis

David Ganz: “Vi anlände med buss uppför Bullion Boulevard. När man närmar sig byggnaden ser man skyltar om att poliser
har rätt att skjuta för att döda och att tillträde är absolut förbjudet.”

Walter Huddleston: ”Vi tog en hiss nedåt från första våningen till källarplanet där guldet förvaras. När vi klev ut ur hissen
och gick bredvid själva valven, var de fyllda med guld. I valvet fanns 13 celler. Över varje dörr hängde ett ömtåligt tygblad
med ett vaxsigill, underskrivet och daterat när cellen senast öppnades. En primitiv men effektiv säkerhetsåtgärd.”
Doug Simmons: ”Man kan knappt röra dem utan att bryta sigillet. Om sigillet bryts, får ingen lämna byggnaden. De får skicka
ned folk och kontrollera att inget stulits ur den cellen. Delegationen visades till en av de mindre cellerna. Varför den och inte
en av de större cellerna förblir ett mysterium. Men då verkade ingen ha något att invända.”

David Ganz: ”Vi kapar bandet. Nu måste vi vara mycket försiktiga. Det var väldigt spännande att kapa sigillen och öppna
valvdörren. Tv-teamets lampor och kamerablixtarna lyste upp guldet. Det når ända upp till taket.”

Walter Huddleston: ”Vi fick lyfta upp det och försäkra oss om att det var guld. Det var respektingivande och jag ville bara
och sitta och titta på det. Det väger cirka 10 kilo.”
Doug Simmons: ”De flesta besökare var nöjda med att ha sett vad cellen innehöll. Men för några observatörer var allt som
glittrade inte guld. De öppnade valvet för första gången sen 1930-talet och lät alla se vad som innehöll. Men egentligen
öppnade de Pandoras ask. För alla såg en massa guldplattor staplade i ett rum och genast sa de: ’De är förmodligen falska”.

Bill Still: ”Varför fick besökarna bara se en cell och varför fick de inte tillträde till vissa hörn av anläggningen? Med tiden
började foton tagna vid tillfället cirkulera bland tidningar och tidskrifter. Men i stället för att lugna skeptikerna ställdes nya
frågor. Somliga tvivlade på guldets kvalitet, baserat på färgen. Andra framkastade, enligt det här AP-fotot, att tackorna inte
vägde 12,5 kilo som rapporterats, utan 10 kilo. Enligt finansdepartementets pressrelease användes en enkel våg som inte var
exakt. Men om man förstorar fotot ser man att det var en standardvåg från det amerikanska postverket.

Bill Still: ”Det mest spännande var möjligheten av ett hemligt valv som inte bara var ett valv, utan ett vars existens förnekas än
i dag. Det finns ett berömt foto på Mary Brooks. ”Titta, allt guld är här”. De visade guldvalv nummer tretton. Om man gör
en snabb översikt över hur många tackor man ser så innehåller rummet ca en miljon uns. Men enligt de senaste siffrorna ska
det finnas 150 miljoner uns guld i Fort Knox. För det krävs 150 valv 13. Så det är tydligt att något saknas.”

Bill Still: ”Kan det här fotot bevisa existensen av ett ännu säkrare valv? Den förre befälhavaren för Fort Knox, general John Ryan
skrev att det finns ett valv i mitten och att han besökt det.”

Bill Still: ”Han ritade en karta med valv 13, som ligger i markplanet samt centralvalvet under marken som är mycket större,
nästan lika stort som hela anläggningen, men under marken. Så återigen beslogs regeringen med lögn. Varför vill de inte berätta?
Det är uppenbart att de döljer något. Varför skulle regeringen förneka existensen av ett centralvalv? Ingick det i deras
säkerhetsprotokoll? Och om varje cell bara innehöll i miljon uns, var fanns resten av guldet som regeringen sa fanns i Fort
Knox?”

David Ganz: ”Att vara där var en stark upplevelse. Men att guldet fanns där i september 1974 betyder inte att det är där i dag.
Myndigheterna hade hoppats på att inspektionen av guldet skulle tysta dem som tvivlade på att guldet försvarades där. Men för
vissa ledde besöket i Fort Knox bara till ännu fler spekulationer.”

Doug Simmons: ”Jag letade sommarjobb och en dag ringde telefonen. En man frågade om jag var intresserad av ett jobb. Jag sa
ja, och frågade vad det var för jobb, men det kunde han inte säga. Samtalet till Doug hade kommit från Fort Knox. Jobbet var
enkelt – att flytta guldet från ett rum till ett annat, där det skulle tvättas och räknas. Jag började där 1975. Vi fick inte diskutera
med någon vad vi såg inne i byggnaden. Vi var 18 år, så samma dag berättade vi allt för våra flickvänner.”

Simmons upptäckte snart att Fort Knox var mycket mer än bara ett guldmagasin. Under andra världskriget var Fort Knox ett
gömställe för landets viktigaste dokument: självständighetsförklaringen, konstitutionen och Lincolns tal vid Gettysburg. Och
medan slaget om Storbritannien rasade var Fort Knox även anförtrott en kopia av Magna Charta. Det har alltid varit ett magasin.
Man kan bara gissa vad lådorna rymmer.”

Doug Simmons: ”Jag var där när Stefanskronan återlämnades till ungerska regeringen. En krona, ett svärd och spiran, föremål
som är ovärderliga. Närvaron av förseglade lådor övertygade Simmons om att Fort Knox syfte inte var att lagra guld utan att
säkert förvara föremål av historiskt och strategiskt värde. Ingen kommer att försöka bryta sig där för att stjäla guldet för det skulle
krävas en enorm operation p.g.a. guldets vikt. Om nån vill bryta sig in, är det inte för att stjäla guld.”

Ron Bryant: ”I Fort Knox förvarades saker som folk skulle bli skrämda av i dag. Exempelvis opium.”

Paul Urbahns: ”Armén och regeringen har förvarat droger och kemikalier i valvet i händelse av
krig.”

Doug Simmons: ”Det var ett uppvaknande för då insåg vi att regeringen räknade med ett kärnvapenkrig, de lagrade
smärtstillande mediciner. Enligt en rapport 1993 förvaras nästan 35 ton opium och morfin i Fort Knox. Där finns även
900 000 karat med diamanter och ädelstenar som kan jämföras med kronjuveler.

Thomas Mantell

Ken Storch
Utredare/pensionerad polis

Janson Martell
Författare, föreläsare

Chris Powell
Sekreterare, finansman Gold AntiTrust
Action Committee INC.

Ken Storch: ”Men somliga tror att Fort Knox även rymmer något ännu mer värdefullt och strategiskt viktigare för USA än
både guld och juveler. 1948 beordrades kapten Thomas Mantell i nationalgardet att undersöka en märklig iakttagelse ovanför
Fort Knox. Två viktiga saker om Thomas Mantell: Han var dekorerad pilot under andra världskriget och hade många
flygtimmar bakom sig. Han ledde en division till Goddard i Kentucky, nära Fort Knox. Under morgontimmarna sågs ett UFO
ovanför flygfältet och Mantell ombads av trafikledarna att titta närmare på föremålet.”

Janson Martell: ”Han beskrev farkosten som en stor, orange lysande boll. Han åkte närmare för att se efter vad det var.
Mantell och trafikledaren talade med varandra.”

Ken Storch: ”Vi vet inte vad som sades, för myndigheterna har hemligstämplat det. Däremot vet vi att en bonde hörde oväsen
och tittade upp och såg ett P-51-plan krascha. Man spekulerar i vad som hände. Först föreslogs att Mantell skjutits ned av UFOt,
att motorn slogs ut av nån slags stråle och att han kraschade.”

Janson Martell: ”Inte många UFO-fall involverar dödsfall. Men Thomas Mantell omkom när han förföljde den här farkosten
och det blev ganska dramatiskt. Vissa forskare hävdar att Mantells störtade flygplan hålls gömt i Fort Knox. Men om så är fallet
– varför? Kan händelsen ha involverat ett UFO, som somliga påstår? Ett UFO som letade efter guld. Det märkliga är att det
hände.”
Rakt ovanför Fort Knox. Kan det ha ett göra med att vi förvarar stora mängder guld här? Var UFO-et ute efter guldet.

Ken Storch: ”Guld rostar inte, det leder elektricitet bra och det är ett av grundämnena i universum. Här har vi ett enormt
guldlager och det förekom flera iakttagelser i och runt Fort Knox. Kan Fort Knox vara gömställe för bevis att det finns
utomjordingar?”

Doug Simmons: ”Jag vet inte om de har rymdgubbar från Roswell eller Jimmy Hoffa där. Jag vet inte vem de har där, men de
lägger stora pengar på bevakning.”

Chris Powell: ”Du kan få gå in i Fort Knox i morgon och se stora mängder guld. Men bara att få se guldet skingrar inte
frågorna. Det görs hemliga saker med guldreserven. Guldreserven är allmän egendom, den ägs av alla USA:s medborgare. Och
den används för hemliga åtgärder utan att kongressen eller allmänheten får veta något.”

Brev

Chris Powell: ”Guldreserven är allmän egendom, den ägs av alla USA:s medborgare och den används för hemliga åtgärder utan
att kongressen eller allmänheten får veta något. 1980 fick tidningsjournalisten Bill Still ett brev. Avsändaren var den förmögne
affärsmannen Edward Durrell. Durrell berättade hur han för stora kostnader forskat om Fort Knox. Hans slutsats var
chockerande. Inget guld förvarades där.”

Bill Still: ”Guldet fraktades därifrån med lastbil och järnväg. Det skickades till New York och sen vidare till London. Det såldes
på marknaden för 35 dollar per uns. Strax därefter steg priset och 1980 nådde det toppnoteringen 900 dollar per uns. Så om man
köpt tonvis med guld från Fort Knox via guldpoolen i London för 35 dollar per uns så blev vinsten avsevärd om man sålde till
800-900 dollar per uns. Hundratals miljoner uns guld försvann från Amerika för alltid.”

Bill Still: ”Kan verkligen hela USA:s guldreserv ha flyttats? Foton visar att det finns lastkajer på anläggningens baksida, dolda
från allmänna vägar. Men somliga är fortfarande skeptiska. Trots all teknik i dag finns det bara ett sätt att ta guldet därifrån: att
frakta det på lastbil till järnvägen.”
Doug Simmons: ”Och hur döljer man en sån operation för media? De måste ha haft en osynlighetsmaskin för de kan inte ha
gjort det utan att någon sett något.”

GATA är en organisation som utreder det guld som rapporteras av världens
centralbanker och råvarubörser. De hävdar att mängden guld som rapporteras
och som finns på marknaden avsiktligt har överdrivits för att hålla priset nere.
Baserat på material från öppna arkiv och offentliga uppgifter menar GATA:s
Chris Powell att även om det finns guld i Fort Knox så kanske det inte längre
ägs av USA. Någon annan kan äga guldet. Det behövs för att upprätthålla
värdet på valutan och statspapperna.
Chris Powell: ”För att göra det har USA:s regering nu tvingats rigga
guldmarknaden. Syftet med guldbytena är att manipulera guldmarknaden.
Exempelvis kan USA besluta att man i februari måste sälja 50 ton guld på
London-marknaden för att hålla priset under kontroll, men man vill inte att det
upptäcks. Så man kontaktar Tysklands centralbank och ber dem att sälja 50 ton
guld i London. ”I gengäld ger vi er äganderätten till 50 ton guld som ligger i
Fort Knox”. Om man får gå in i Fort Knox lär man se mycket guld. Det skulle
inte skingra hemligheterna om Fort Knox om man inte även visste vem guldet
tillhör. Att bara få se guldet i Fort Knox skingrar inte frågorna.”

Doug Simmons: ”I 30 år har jag fått höra att det jag såg inte var på riktigt. Jag vet inte vad de förvarar där i dag men om man
kommer för nära så blir man dödad De skyddar något och det finns en hemlighet där. Vem äger guldet i Fort Knox? Eller är
valvet tomt? Är det en myt med syfte att lura främmande länder att tro att USA har en enorm guldreserv? Eller rymmer den
supersäkra anläggningen en ännu mer chockerande hemlighet? Kanske bevis för UFOn eller något ännu mer outgrundligt? En
sak är säker… Fort Knox förblir en av de mest skyddade och övervakade platserna i världen.”

2012. En bok som bara ett utvalt fåtal känner till. Men vad skulle den boken i så fall innehålla? Hemliga historier? Hemliga
planer? Hemliga lögner? Finns verkligen Boken om Amerikas hemligheter? Vissa tror på existensen av en bok som innehåller de
mest välbevakade hemligheterna i USA.

Det är USA:s mest privata organisation. Det hålls mystiska möten bakom stängda dörrar och bland medlemmarna finns världens
mäktigaste män. Men brödraskapet har hemligheter. Hemligheter som är upprörande, agendan är världsherravälde. – ”Vi vill
skapa en ny världsordning.” – Om man dyrkar Lucifer bör man hemlighålla den.
Cannes, franska Rivieran. 3 november 2011. President Barack Obama och andra internationella ledare deltar i sjätte G20-mötet
med 20 större ekonomier.

Cannes, franska Rivieran. 3 november 2011. President Barack Obama och andra internationella ledare deltar i sjätte G20-mötet
med 20 större ekonomier. Vid G20-mötena i London, Toronto och Frankrike protesterade tusentals våldsamt. Varför? Vad är de
rädda för? Officiellt träffas G 20-medlemmarna för att diskutera, planera och övervaka internationell ekonomi. Men vissa säger
att det finns hemligare skäl till att bilda en global ekonomibaserad regering som kallas den nya världsordningen. Ett sällskap
med en direktkoppling till något ännu hemligare. …frimureri.

Jim Marss
Author, Rule by Secrecy

Alex Jones: ”Frimurarsystemet är bara en ven i ett större system. Deras tentakler finns i alla världens städer. I århundraden har
frimurarna misstänkts ligga bakom världens stora konspirationer. Bland medlemmarna finns världens mäktigaste män,
industrimagnater, visionärer och amerikanska presidenter.”

Mitch Horowiiz: ”1900-talets frimurare finns inom industri och politik. Inom alla industrier och regeringar finns det
framstående frimurare. Frimureriet är som ett galleri av USA:s utveckling på 1900-talet. I dag finns det sex miljoner frimurare i
världen. Enligt vissa har de sitt starkast fäste i USA, 14 av 44 presidenter var frimurare varav sju på 1900-talet. Bland andra
William Mc Kinley, Warren Harding, Howard Taft, Theodore och Franklin Roosevelt, Harry Truman och Gerald Ford. Vilka är
frimurarna, och varifrån kom de? Deras ursprung är ett mysterium. Det är nog den enda organisation man kan säga så om.
Frimureriet är världens äldsta och största brödraskap.”

Christopher Hodapp: ”Enligt myten bildades brödraskapet vid byggandet av Salomos tempel. Där ser man frimurarnas
verkliga rötter.”

Akram Elias: ”Egypterna var duktiga på att bygga. Deras främsta stenbyggnader är pyramider och obelisker, vilka frimurarna
har som symboler. Frimurare betyder ”fria murare”. Man bygger inte bara strukturer utan även ett inre tempel. Byggandet är
viktigt. Därav kopplingen till Egypten.”

Mitch Horowiiz: ”Det tydligaste ursprunget kan hittas under 1600-talets reformation. En grupp akademiker, köpmän, lärda,
politiker och präster samlades för att diskutera religion, sociala problem och vetenskap i en atmosfär utanför kyrkan och
aristokratins kontroll. Och det var farligt. Folk som gjorde sådant även under upplysningstiden

kunde bli förföljda, fängslade och i extrema fall avrättade. Det hemliga sällskapets ursprung kanske förblir hemligt men i USA
började frimurarna få inflytande under mitten av 1700-talet. De reste till USA med brittiska slagskepp. Man började se
frimurarloger under 1720-talet, då hade de stort inflytande. Man ska komma ihåg att 1700-talet var upplysningstiden.”

Frimurarna reste till USA med brittiska slagskepp. Man började se frimurarloger under 1700-talet, då hade de stort inflytande.
Man ska komma ihåg att 1700-talet var upplysningstiden.

Akram Elias: ”Frimurarna propagerade för olika ideal och principer. Unionens fäder var anhängare av upplysningen.
Frimurarna uppmuntrades att studera sju olika ämnen: grammatik, retorik och logik skulle hjälpa dem att utveckla ett logiskt
tänkesätt och ge dem kommunikationsverktyg. Frimurarnas grund uttrycks med två symboliska verktyg: vinkelhaken och
passaren, deras universella symboler.

Passaren är individens verktyg, man ritar upp en cirkel runt sig, utanför den förlorar man kontrollen. Hur kan man förstora
cirkeln? Genom kunskap och upplysning. Vinkelhaken är visdomens symbol. Bokstaven G symboliserar universums arkitekt.
Man vill få fram reflekterande människor. Det är bästa sättet att bekämpa tyranni. I mitten av 1700-talet deltog amerikanska
frimurare i regelbundna hemliga möten. Man träffades i stugor, lador och rum ovanför tavernor, på platser där hemligheterna
kunde döljas för allmänheten.”

Christopher Hodapp: ”Den som inte kan bevara hemliga lösenord och handslag går inte att lita på. Franklin sa: ”Hänger vi inte
ihop lär vi hängas var för sig”.
Alice von Kannon: ”Hemlighetsmakeriet var viktigt för unionens
bröder. De var mer än att vara fäder. Hemlighetsmakeriet var kittet.”

Christopher Hodapp: ”Vad diskuterades under de hemliga mötena? Smidde de diaboliska planer? Boston, 16 december 1773.
Relationen mellan kolonierna och England hade brustit. Sons of Liberty var en grupp som skulle skydda kolonierna. På Green
Dragon Tavern föddes ett ökänt uppror: Tebjudningen i Boston.”

Christopher Hodapp: ”Revolutionen började på Green Dragon Tavern som köptes av St. Andrews Lodge runt 1760. Paul
Revere var mästare för sin loge och de brukade träffas på Green Dragon Tavern.”

Akram Elias: ”Dessutom träffades där även Sons of Liberty. Intressant. Tebjudningen i Boston planerades på tavernan av män
som var medlemmar av St. Andrews Lodge. I ett av deras protokoll står det Mötet inställt. För få ledamöter. De dumpade ju te i
havet. Tebjudningen i Boston var en protest mot skatter och tyranni. Sådde frimurarna verkligen fröna till vad som skulle bli
känt som den nya världsordningen?”

Mitch Horowitz: ”Frimurarna var viktiga i revolutionen eftersom några av landets grundare, som Franklin och Washington,
tillhörde frimurarna.”

Christopher Hodapp: ”Frimurarna var viktiga för Washington. De hade utvecklat ett nätverk och bad sina generaler ansluta sig.

Mitch Horowitz: ”Enligt honom blev de pålitligare då 33 av Washingtons 74 generaler var frimurare. Det var ingen slump. Av
självständighetsförklaringens 56 undertecknare var 9 frimurare. 1/3 av konstitutionens undertecknare var frimurare. En av
bidragsgivarna till USA:s konstitution tros ha varit USA:s förste mästermurare: Benjamin Franklin.”

Christopher Hodapp: ”Ben Franklin publicerade James Andersons Constitutions. Därefter blev han mästarmurare. Sen blev
han stormästare. Han steg snabbt i rang och blev populär bland frimurarna.”

Alice von Kannon: ”Frimurarnas största inflytande i USA var via Andersons Constitutions. 1717 bildade frimurarna i London
en officiell loge. James Anderson skulle skriva frimurarnas konstitution, en häpnadsväckande bok. Den skrevs 1723. Koncept
efter koncept återfinns i både Constitutions och självständighetsförklaringen. Vissa tror att så länge USA har existerat har
frimurarnas inflytande varit genomträngande och djupt. Vissa säger att frimurarna bara är en herrklubb. Enligt andra styr de
USA mot en ny världsordning. – Hemlig ritual.

Christopher Hodapp: ”Fredericksburg i Virginia 1752. En man av 20 har ögonbindel. Han heter George Washington. Han ska
svära frimurarnas hemliga blodsed. Initiationen ser likadan ut i dag. Han bar ögonbindel och knackade på dörren tre gånger. När
dörren öppnades fick han ett vasst föremål mot bröstet. Därefter svor han eden vid altaret. Sen avlägsnades ögonbindeln så att
han kunde se alla i logen. De pekade svärdet mot honom för att förstärka allvaret. Inga hemligheter fick avslöjas. Än i dag
genomgår kandidaterna hemliga ritualer. Man går in i tegeltäckarens rum. En svärdbeväpnad vakt står utanför. Han kräver
lösenordet och det hemliga handslaget.”

Robert Hieronimus: ”Frimurarna var tvungna att identifiera sig i mörker ibland. Jag tänker inte visa handslaget, det är snarare
ett grepp.”

Mark Koltko-Rivera: ”Likt många initiationsriter innehåller frimurarnas initiation ritualer, förpliktelser och vidarebefordran av
viss information. Den som inte kan bevara hemliga lösenord och handslag går inte att lita på. Frimurarloger sägs ligga mot öster.
Bokstaven G är placerad i östlig riktning.”

Christopher Hodapp: ”Frimurarloger sägs ligga mot öster. Bokstaven G är placerad i östlig riktning. Kandidaten förs till
altaret. Där finns det en Bibel. Då antar kandidaten förpliktelserna inom sin grad.”

Det finns tre grader: Lärling, medbroder och mästare.

Christopher Hodapp: ”Frimurarnas hemligheter vidarebefordras muntligen. En man lär en annan man ritualen. Det är en
obruten kedja som sträcker sig till 1600-talet. Jag kan inte säga mer, gå med om ni vill veta mer.”

Ritualerna har knappt förändrats under 200 år. Vid initiationen lovar
nya medlemmar att bevara alla hemligheter. Ett brott mot löftet kan
leda till döden. I vissa dokument kan man läsa om rättegångar.

Alex Jones: ”Om man har avslöjat hemligheter kan man dömas till döden. Det sägs att folk fick halsen avskuren eller
dränktes.”

Salomons tempel

Mitch Horowitz: ”Bakom stängda dörrar utförs ceremonier där man påminns om dödens ständiga närvaro.
Frimurarrättegångar, ritualmord. Vad som pågår bland frimurarna är ett mysterium. En rit som brukas spelas upp under
initiationer har avslöjats: mordet på Hiram Abiff.”
Mark Koltko-Rivera: ”Hiram presenteras på ett dramatiskt sätt för frimurarkandidaterna. Hiram var en speciell hantverkare
som utförde speciella arbeten åt kung Salomo. I mästargraden berättar man om hur Salomons tempel byggdes.”
Christopher Hodapp: ”Abiff känner mästarnas hemligheter. Men tre män vill inte vänta på hemligheterna, så de attackerar
honom. Han dör utan att avslöja mästarnas hemligheter. Han mördas och blir en sort frimurarmartyr.”

Jim Marrs: ”Frimurarna har en stor yttre krets. Sen finns det en inre krets som känner till det hemligaste. Men en frimurare
skulle förneka de båda kretsarna eftersom han är medlem i nån av dem och har svurit att inte avslöja det. Inre kretsen bevakar
inre hemligheter. Men vilken information är så viktig att de försvarar den med sina liv? Man kanske kan hitta svar genom att
undersöka symboler på dokument och byggnader. De finns till och med på dollarsedeln.”

Akram Elias: ”Det är ett av tidernas viktigaste dokument. Ur det grundades USA:s regering. USA:s konstitution är skriven på
engelska men vissa tror att USA:s grundare använde frimurarsymboler för att tala om en hemlig agenda. Figurerna har ett
symbolspråk, symboler döljer allmänna sanningar. Tanken är att varje individ ska upptäcka dem på egen hand.”

Mitch Horowitz: ”Washington gillade symbolerna och var stolt över frimurarna. Det finns bilder av Washington där han bär
frimurarförklädet. De är fulla med ockulta symboler: ögat, vinkelhaken, passaren….

Christopher Hodapp: Frimurarnas logotyp är vinkelhaken, passaren och bokstaven G. Det är dygdens vinkelhake, med den får
man rätt synsätt. Med passaren ritar man en cirkel som kringgärdar ens personlighet. Cirkeln är en sorts gräns. Man ska inte gå
över den gränsen. Och bokstaven G? Många tror att G står för Gud.”

Robert Hieronimus: ”Bokstaven är placerad mellan vinkelhaken och passaren. Den är central. Den kan vara relaterad till helig
geometri.

Christopher Hodapp: ”Frimurare ser Gud som universums stora arkitekt. Än idag är en av USA:s mest berömda symboler,
USA:s stora sigill, fortfarande höljd i dunkel. Frimuraren och blivande vicepresidenten Henry Wallace föreslog för frimuraren och
presidenten Franklin Roosevelt att symbolen skulle inkluderas på valutan. Wallace och Roosevelt såg till att sigillet hamnade på
dollarsedeln. Dessförinnan fanns inte sigillet på baksidan. Man ser fascinationen för egyptiska symboler och pyramider.”

Mitch Horowitz: ”Alla dessa saker går igen i frimurarnas idéer och ceremonier. Pyramiden skulle stå för styrka och uthållighet.”

De förstår symbolens makt.
Mark Koltko-Rivera: ”Det återspeglade att USA skulle vara starkt och uthålligt. Med det stora sigillet ville de uttrycka
ursprungsvärderingarna: att vi var ett demokratiskt experiment. Därför är inte pyramiden färdigbyggd. En demokrati blir aldrig
färdig. De förstår symbolens makt.”

Alex Jones: ”Man ser exemplet på deras makt på dollarsedelns baksida. Där finns pyramiden och det allseende ögat. Och runt dem
står det på latin: Novus Ordo Seclorum – Vi utropar en ny ordning”.

Bill Birnes: ”När frasen Novus Ordo Seclorum dyker upp i USA:s stora sigill blir frimurarna misstrodda av folk som tror att vi ska
få en ny världsordning. Frimurarna användes för att tala om en ny världsordning.”

Christopher Hodapp: ”Vilka andra hemligheter finns synliga? I Washington D.C, 1,5 km från Vita huset står en massiv
stenbyggnad vid 16th Street och S. Street. House of the Temple är frimurarnas skotska högkvarter. Medlemmarna tros härstamma
från 1500-talets Skottland. Skotska riten är ett bihang till frimurarna. När man har erhållit de tre första graderna kan man gå med
i andra frimurarorganisationer. Skotska riten har graderna 4 - 33. Templet ligger på gatunummer 1733 vilka representerar de tre
graderna inom Skotska riten.

Gatunumret är 1733, trots att det inte stämmer med stadsplanen. De ville få med siffran 33, det står 33 överallt på byggnaden. Det finns
33 kolonner, 33 fot höga, runt templet. De symboliserar de 33 graderna inom Skotska riten. 33 har varit en helig siffra i århundraden.
Jesus var 33 år när han dog, han uträttade 33 mirakel. Gud nämns 33 gånger i Första Moseboks första kapitel. Som alla
frimurarbyggnader pryds House of the Temple av många potenta symboler. Till och med trappstegen är symboliska till antalet, fem
stycken. De symboliserar kolonnordningen och sinnena. Sedan är det sju trappsteg, de står för frimurarnas sju läroämnen. Och det finns
en ofärdig pyramid på templets tak som refererar till pyramiden på USA:s stora sigill. Skall man föreställa sig ett allseende öga där uppe?
Kanske det. Det är en kopia av Mausollos mausoleum i Halikarnassos. Det var ett av världens sju underverk.”

Alex Jones: ”Inne i House of the Temple finns kvarlevor av en man som enligt många var den viktigaste och mest
kontroversiella frimuraren, Albert Pike. Han var general i sydstatsarmén och skrev flera verk där han säger att de dyrkar
Lucifer. Vi har fått veta många hemligheter genom Albert Pike. Han nämner Lucifer två gånger i Morals and Dogma och säger
. . betyder Ljusbringare.”
att ordet Lucifer
Christopher Hodapp: ”Han fascineras av att Ljusbringare sen blev mörkrets furste. Genom åren har det tolkats som att han
introducerade Lucifer i frimurarnas ritualer. Han begravdes 1891 på Oak Hill i Washington. Tio år senare restes en staty till
hans ära. Det är stadens enda monument som hedrar en sydstatsofficer. 1944 grävdes kroppen upp och flyttades till House of
the Temple. Varför, varför? Berodde det på ritualerna som beskrevs Morals and Dogma? Eller innebär Pikes referenser till
Lucifer att frimurarna har en hotfullare agenda? Svaret kanske finns i Washingtons byggnader och monument samt i stadens
design.

Alexandria i Virginia 1791. USA:s första president, Washington, lade hörnstenen till en diamantmatris som skulle bli landets
huvudstad i District of Columbia. Med hans design skulle Washington inte bara bli en huvudstad utan en permanent hyllning till
frimurarna. En hyllning på den tiden som bara Gud kunde se. När L’Enfant och Washington planerade stadsbygget började de från
noll. De ville att staden skulle ha en geometrisk detaljplan. De levde efter upplysningens rättesnöre. Frimurarna var fascinerade av
vetenskap, logik och symbolism. Allt det införlivades när staden Washington skapades.

Alex Jones: ”Arkitektur är själva kärnan i frimurarnas religion. Därifrån fick de politisk makt och pengar. Om religionen baseras
på arkitektur och universums arkitekt så vill man bygga en fantastisk frimurarstad. Och det är vad Washington D.C. är.

Akram Elias: ”Ingen annan huvudstad har symboler som återspeglar maktens filosofi. Det gör Washington D.C. unik.”
Christopher Hodapp: ”Arkitekterna som gjorde Vita huset och Kapitolium var frimurare. 1793 la en frimurarklädd George
Washington hörnstenen till Kapitolium. Han och andra frimurare gick från Vita huset till Capitol Hill. De satte hörnstenen på
plats med en murslev i silver. Från den stenen växte Kapitolium, som blev ett storslaget monument för demokrati. Men enligt
historiker saknas nu hörnstenen. Hur gick det till? Och varför? Vissa påstår att det finns hemliga dokument i stenen.

en alternativ konstitution eller andra frimurardokument som har dolts för allmänheten. Washington och frimurarbrodern
L’Enfant designade även federala triangeln: Ett område med specifika symboler som var införlivade i detaljplanen.”

Mark Koltko-Rivera: ”Jag står mitt i USA:s heliga område. Washingtonmonumentet finns bakom mig. Statyn på Kapitoliums
kupol är till höger och jag ser Vita huset härifrån. Unionens fäder ville att det här skulle vara en kungörelse i sten av
amerikanska värderingar. De ville att vissa läror skulle vara synliga i tusentals år. L’Enfant insåg att triangeln med tre byggnader
var nyckeln till att stabilisera USA:s nya ordning. Därför är den central.”

Robert Hieronimus: ”Det finns dolda symboler i Washingstons detaljplan. Först har vi rutnätet, sen har vi gator som ligger i
vinkel. Sneda linjer över ett rutnät bildar många symboler. Det finns frimurarsymboler överallt. De säger: Vi förkunnar vår nya
ordning”.

Alex Jones: ”Ytterligare undersökningar avslöjar att gatorna bildar en annan symbol, ett pentagram. Den sydligaste spetsen
pekar mot Vita huset.”

Mitch Horowiiz: ”En återkommande symbol är pentagrammet. Symbolen anses ondskefull idag, men det var inte syftet.”
Alex Jones: ”Det här är vårt hus, vår värld. Från Washington D.C. ska vi styra världen. Varför införlivade unionens fäder
frimurarsymboler i huvudstadens design och detaljplan? Var det krypterade meddelanden? I så fall, till vem? Det fanns en
splittring. När Illuminati bildades 1776 varnade George Washington för att de tänkte ta över frimurarna.”

Mitch Horowitz: ”Colorado 1995. Efter flera års förseningar var Denvers flygplats färdigbyggd. Den är störst i USA och tredje
störst i världen. Ovan jord är området 85 kvadratkilometer, dubbelt så stort som Manhattan. Vissa tror att det finns en hemlig
underjordisk stad som sträcker sig djupt ner. Vissa tror också att det finns en underjordisk militärbas där, startpunkten för den
nya världsordningen.”

Christopher Hodapp: ”Flygplatsens hörnsten sattes dit av frimurare. Den ser ut som en kontrollpanel och innehåller blindskrift.
Den liknar en kontrollpanel för den nya världsordningen. Det står till och med Nya världens flygplatskommission. Vinkelhaken
och passaren finns med, så frimurarna var inblandade. Daterad 19 mars 1994.

Finns det verkligen en hemlig stad under flygplatsen? Ska den nya världsordningen i så fall införas därifrån? Skriften kanske
finns på väggen? En väggmålning visar en soldat med gasmask som spetsar en duva. En lång rad med döende kvinnor med barn
finns nedanför. Det är hemskt.

Bill Birnes: ”Det finns scener med fördärv, krig, barnlik, flyende människor, pest, död, nazism, diktatur… En kommande ny
världsordning. Tror frimurarna på en förutbestämd apokalyptisk händelse? Är det vad unionens fäder förberedde sig på? Vissa
tror att svaret är ja.”

Jim Marrs: ”Professor Adam Weishaupt bildade sällskapet Illuminati. Det skulle vara ett väldigt hemligt sällskap.”
Mitch Horowitz: ”En del av planen när det grundades 1776 var att det skulle infiltrera frimurarna. Han talade med en person
som sen kontaktade en annan.”
Jim Marrs: ”Då visste man inte vem som styrde eller vad det verkliga syftet var. Men i toppen fanns det någon med en agenda.
Grundarna beundrade amerikanska revolutionen.”
Mitch Horowitz: ”De trodde på religionsfrihet och fritt tänkande. Men åtta-nio år efter bildandet av Illuminati blev
organisationen olaglig. Frimurarna blev splittrade.”

Alex Jones: ”1776 bildades och växte Illuminati. Samtidigt undertecknades självständighetsförklaringen. George Washington
skrev brev angående Illuminati och varnade för att de tänkte ta över frimurarna. Enligt historiker infiltrerade Illuminati frimurarna
i USA när unionens fäder jobbade med konstitutionen. Lyckades Iliuminati, i form av frimurare, influera utformningen av USA:s
regering och lagar?”

Jim Marrs: ”I ett brev till en vän 1792 skrev George Washington att Illuminatis läror hade spridits till USA. ’Ingen är mer säker
på det än jag.’ Illuminatis grundsats är Ändamålen helgar medlen. Det gjorde dem väldigt farliga. De arbetade under täckmantel
och följde sin egen trossats.”

Alex Jones: ”Frimurarna styrs nu av Illuminati. De är den inre kretsen med hemliga kunskaper. De styr världen och hemlighåller
sin rikedom och politiska makt.”
Bill Birnes: ”Det är den största hemligheten i America´s Book of Secrets. Frimurarnas hemlighet är att en ny världsordning
kommer. Det är en fullt synlig hemlighet.”

Christopher Hodapp: ”Det finns inga böcker med hemligheter som går i arv eftersom frimurarna har lovat att inte skriva,
trycka, måla, snida eller gravera sina hemligheter.”

Alice von Kannon: ”Frimurarna kommer alltid att vara det hemliga sällskapets urmoder. Organisationen är stor och
internationell. Frimurarna kommer att fortsätta ha storpolitisk makt.”

Teamet sammanfattar: ”Bland alla konspirationsteorier finns det vissa fakta. Frimurare hjälpte till att starta revolutionen. De
hjälpte till att grunda USA. Influenserna kan ses i hela landet. I viktiga dokument, på monument och införlivade i Washingtons
gator. De är ett brödraskap med väl bevarade hemligheter. Vad är frimurarnas ultimata mål? Det kanske bara tiden kan utvisa.”

Min sammanfattning och analys av Area 51, Fort Knox
och The Freemasons knutna till America´s Book of
Secrets, 2012.
Utan tvekan är denna bok, America´s Book of Secrets från 2012 det viktigaste dokumentet om Amerikas korta historia i samband
med ändens tid. Känner man till huvudledtråden från början så ser man tydligt var man är på väg, dvs jordens undergång.
Frimurarma/Illuminati känner väl till detta. Huvudkälla: UFO/utomjordingar.

Under 1940-talet. Ostpreussen rymdbas UFO, Tyskland. Absolut hemlighet.
Rymdfarkosten, Haunebu och Vril testmodeller, ett hemligt V-7 projekt, V-7 = 7 olika Haunebu
UFO rymdfarkoster.

Rymdfarkosten Die Glocke/Klockan/UFO

Under Gustav Hitlers regeringstid utvecklade Tyskland två olika rymdfarkoster med utomjordingarnas hjälp och kontroll. Dels
rymdfarkosten Haunebu/UFO, dels Die Glocke/UFO. Våren 1945 transporterades Die Glocke-farkosterna i ett tyskt, speciellt

utrustat flygplan med SS General Hans Kammler ombord till USA. Flygplanen landade i södra delen av USA. Slutligen
hamnade rymdfarkosterna i Area 51, fyra eller fem stycken, förmodligen också rymdfarkosterna Haunebu, 7 av dem, i Area 51.
G. Hitler skickade också två atombomber till USA. Var atombomberna slutligen hamnade i USA finns inga uppgifter om. Area 51 tog över
rymdfarkosterna och också utomjordingarna. Se också De globala brottens Son, sidorna 28 - 30.

Area 51 är en hemlig militärbas. UFO/utomjordingar etablerade sig där 1945. Area 51 är en toppmodern anläggning, även dess
underjordiska anläggningar. Vad jag förstår hjälpte utomjordingar till att bygga och utveckla hela anläggningen. Jag kan hänvisa
till G. Hitlers underjordiska byggen i Nazityskland samt underjordiska anläggningar vid vissa pyramider i Egypten. I deras
agenda finns bl.a. domedagsvapen, även biologiska sådana. Dan Burisch, S-4, Area 51, mikrobiolog och forskare, berättade att
han höll på med utomjordisk biologisk forskning, en ny typ av virus. Coronavirus kodad med AI? Det finns fortfarande
utomjordiska hemligheter som berör hela Area 51. Varför kallas området för Area 51? Det finns ingen officiell förklaring, jag
återkommer till detta vid ett senare tillfälle. – Jag förstår att utomjordingarna styr Area 51, hela den stora militäranläggningen.
Area 51 invigdes 1955 och är förmodligen en UFO-bas. Illuminati stödjer AREA 51.

Fort Knox är en stor amerikansk militärbas med tillhörande områden på 445 kvadratkilometer, 48 km söder om Kentucky. Det grundades
1918 som Camp Knox (namngivet efter Henry Knox) och blev en permanent militärbas 1932. 1933 - 36 byggdes en av världens kanske
säkraste byggnader som gulddepå, Fort Knox, av f.d. presidenten Roosevelt för att bevara USA:s guldreserv.

Byggnaden Fort Knox: Den är kanske en av världens säkraste och modernaste skyddsbyggnader. Frågan är hur kunde man bygga
det här huset för cirka 100 år sedan. Byggnaden ska fungera till ändens tid och vem var den som viste hur byggnaden skulle
konstrueras för att den skulle vara modern och säker än i dag?
Vissa hävdar att Roosevelt hade kontakt med utomjordingar. Roosevelt bodde på Warm Springs, Bullochville, ett område nära
skogen, där han kunde möta utomjordingar i hemlighet. Det kan inte vara hemligt att bevara guld i en byggnad som hela världen
känner till. Hemligheten måste ha att göra med UFO och utomjordingar. Vad jag förstår, enligt vissa starka ledtrådar som bevis,
är att Fort Knox också fungerar som en UFO-bas och därför är Fort Knox superhemligt. Under valv 13, som ligger i markplanet
ligger centralvalvet, som är mycket större än själva byggnaden. Vad jag förstår finns där ett UFO för snabb beredskap. Det är inte
samma UFO-grupp som har Area 51 som bas. Det finns flykttunnlar inne i byggnaden och vart leder de?

Vissa forskare hävdar att Area 51 är centrum för ett stort underjordiskt nätverk kopplat till andra hemliga anläggningar i
Amerika. Fort Knox är en lika hemlig anläggning, men enligt kartan saknar Fort Knox det underjordiska nätverket. Det verkar
vara så att Fort Knox är en hemligare anläggning än Area 51, som stöds av frimurarna.
Frimurarnas emblem.

Frimurarnas universella symbol är vinkelhaken och passaren. Passaren är individens verktyg. Vinkelhaken är visdomens
symbol.
G symboliserar universums arkitekt. Om man tittar närmare på G ser man ett drak- eller ormhuvud. G betyder också George
och Gustav. Under drakens huvud befinner sig ett öga, Horus öga.

Ursprung till frimurarnas symbol/emblem. Vinkelhaken är bokstaven L, som i detta sammanhang betyder Lucifer. Passaren +
vinkelhaken är symboler för konstruktörer, tusenkonstnärer samt kunskap. G betyder Galax, Vintergatan i detta sammanhang,
men också gnosticism.

Lucifer = Ljusbringare
Lucifer
är
Människosonen,
den
förstfödde sonen till den kosmiske
Fadern. Vår kosmiske Fader är Människa
i allra högsta grad. En Människa kan bara
avla en annan människa.
Lucifer är också känd bl.a. som Adam
den kosmiske, Lemek i Sumer, Amon i
Egypten och timmermannen, tusenkonstnären Josef i det forna Palestina.
Slutligen nu också Tibor Kemény,
Kungariket Sverige. Varje gång han levde
på jorden var han tusenkonstnär, bl.a.
husbyggare och nu sist var han
konstruktör i mekanik och elektronik.
Passaren och vinkelhaken var hans
symboler också.

Frimurarna.
USA:s självständighetsförklaring och
grundandet av USA regering kom till 1776.
George Washington blev den förste
presidenten i USA.

I Stockholm 1976 påbörjades domstolsförhandlingar enligt ett ogiltigt avtal från
1958 ang. underhåll till Krister R, som var
min pappas, Tibor Keménys, kusiners barn.
Avtalet skapades efter judegossen Tibor E:s
födelse.
Tibor Kemény gick bort den 4 maj 1991. I
bouppteckningen efter honom förekom
Christer Philip R, (ej identisk med Krister R).

USA. 1776 i USA ägde rum
självständighetsförklaring och
grundandet av USA regering, George
Washington förste president i USA.
1776 var ett märkligt år i USA:s korta
historia.

Tyskland, Ingolstadt, 1776.
Illuminati, hemlig orden stiftad av
professorn i Ingolstadt Adam
Weishaupt. Han var en
jesuitlärjunge som hatade
jesuitorden.
Illuminati infiltrerade frimurarna i
USA, och började styra genom sin
hemliga inre krets.
Frimurarna blev splittrade.

Tyskland. 1776 i Ingolstadt,
Tyskland, bildades Illuminati som
i framtiden skulle styra USA och
världen i frimurarnas namn.
Av handlingen daterad den 18 mars
1992 framgår tydligt att innehållet inte
berör min far Tibor Kemény.
Se länken Industri, Evolution, sidorna
102 - 109.
Exakt 200 senare, 1976, började domstolsförhandlingarna mot min far Tibor
Kemény ang. underhållsbidrag till
Krister R.

1776 var ett märkligt år i
Illuminatis korta historia.

Arkitekterna som ritade Vita huset och Kapitolium var frimurare. 1793 la en frimurarklädd George Washington hörnstenen till
Kapitolium. Han och andra frimurare gick från Vita huset till Capitol Hill. De satte hörnstenen på plats med en murslev i silver.
Från den stenen växte Kapitolium, som blev ett storslaget monument för demokratin. Men enligt historiker saknas nu
hörnstenen. Vissa påstår att det finns hemliga dokument i stenen.
En stor och mycket viktig fråga: Vad innehåller de hemliga dokument som finns i hörnstenen? Hörnstenen symboliserar ett
stabilt USA och en stabil demokrati. Kan det hemliga dokumentet beröra Frälsarens återkomst som frimurarna och USA ska
följa i ändens tid? Kan det berätta när den nya ordningen ska startas? Vem eller vilka avlägsnade hörnstenen från Kapitolium?
Det finns ett givet svar: en eller flera som tillhörde Illuminatis hemliga inre krets och som var med när hörnstenen sattes på plats.
Det hemliga dokumentet kan hänvisa till min fars, Tibor Keménys faderskapsärende som utspelades här i Stockholm under
1970-talet.
Eftersom hörnstenen är borta är USA nu ostabilt, det visade sig bl.a. den 6 december 2021 när Kapitolium stormades. USA är ett
splittrat land.

Ursprunget till frimurarnas symboler. Vinkelhaken, passaren och G som Gud. G kan i detta fall också syfta på namn som
George och Gustav. För frimurarna i USA fanns ingen anledning att ändra symbolvärdena.

1

3

2

4

USA:s stora sigill visar en örn och en olivkvist. Örnen är evangelisten Johannes symbol, förmodligen var han lärjunge hos
Johannes Döparen som också hade örn som symbol. Olivkvisten var det forna Israels symbol. På baksidan av sigillen syns en
icke färdigbyggd pyramid. Sigillens ursprung är forna pyramidriket Egypten. Dynasti 3,4 och 5 bygde pyramider i syfte att
omvandla det djuriska blodet till det mänskliga, men utomjordingarna som styrde verksamheten började strida mot varandra och
pyramidbygget avbröts utan att nå målet, bild 1. Nästa bild är Falkguden Horus öga, bild 2. Bild 3 symboliserar en pyramid som
är försedd med ett öga. Pyramiden är omgiven av moln. Frågan är vems öga det är, eftersom Horus försvann och tog med sig sitt
öga. Bild 4: under den halvbyggda pyramiden kan man läsa den nya världsordningen, förmodligen i ändens tid. Nästa fråga är:
Vem är Gud i bokstaven G?

5
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Alexandria i Virginia 1791. USA:s första president, Washington, lade hörnstenen till en diamantmatris som skulle bli landets
huvudstad i District of Columbia. Med hans design skulle Washington inte bara bli en huvudstad utan en permanent hyllning till
frimurarna. En hyllning som då bara Gud kunde se. Vem såg hela hyllningen och hörnstenen till diamantmatrisen förutom George
Washington? Ingen, bara George Washington. Alltså är G = George, bild 5.

Gustaf III och USA 1776. 1777 blev Gustaf III den första statschefen i världen att erkänna USA som ny stat. Han hade åsikter
om amerikanska revolutionen redan i oktober 1776. Se vidare länken Industri, Norrskenets konung och dennes hemlighet,
sidan 10. Vi kan låta G också betyda Gustaf.
Frimuraren och blivande vicepresidenten Henry Wallace föreslog för frimuraren och presidenten Franklin Roosevelt att
symbolen skulle inkluderas på valutan. Wallace och Roosevelt såg till att sigillet hamnade på dollarsedeln. In God We Trust, nu
finns Gud även på börsen och världsmarknaden. Vad kallas denna Gud i evangelierna? Mammons, penningens Gud, Jesus
Belsebud. Guden i detta sammanhang är George, bild 6.
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Frimurarnas symbol, Vinkelhaken och passaren. Bild 7 - 9 har ingenting med frimurarna att göra. I bild 7 syns en femuddig
stjärna och bakom den står allt i lågor. Bild 8 symboliserar solen med ett öga. Solen är inte samma sol som finns i solsystemet.
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Illuminatis symbol är en uggla, bild 10. Pallas Athenas mor var
ugglan Metis. Athena var Zeus dotter. Athena hör ihop med farao
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Akhenaton som införde en ny soldyrkan vid namn Aton, solen Aton
dominerade då i Egypten, bild 11 och bild 8 bör visa samma sol.
Bild 9 symboliserar också en femuddig stjärna, bakom stjärnan står
allt i lågor. G är placerad i mitten av stjärnan, i sin tur omgiven av
en cirkel, en s.k. inre krets. Den femuddiga stjärnan kallas också för
planeten Venus, och i Uppenbarelseboken kallar Jesus själv den för
Venus. 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.” Kanske de som illustreras bakom den femuddiga stjärnan.
Jesus/Izates II hade en inre krets bland sina lärjungar. G = Israels
Gud i detta fall.
Vad som framkommer mycket tydligt är att dessa symboler inte har någonting att göra med frimurarna. Men ändå styr
Illuminati USA och världen. Vi kan gå tillbaka till Nürnbergsdomaren och kommendören Michael Musmanno som 1948
intervjuade Heinz Lorenz, pressattaché, i samband med Gustav Hitler. Michael Musmanno: ”Var vänlig och berätta om de
mest slående händelserna ni förknippar med Hitler.” Heinz Lorenz: ”Den första inträffade den 12 april, då jag meddelade att
Roosevelt, USA:s president, hade avlidit. Från hans andra hem i Warm Springs, fördes Franklin Delano Roosevelts stoft till sin
slutliga viloplats. Hitler började dansa och gratulerade sig själv som om han själv orsakat det. Han ropade: ”Det här betyder att
jag kommer att vinna kriget!”
Låt mig nu gå tillbaka till Nürnbergsdomaren och kommendören Michael Musmanno och hans intervjuer 1945 - 48 med
personalen från Gustav Hitlers stab i berlinbunkern 1945. Hans fråga (ovan) var ställd till Heinz Lorenz, pressattaché i bunkern.
Svaret från G. Hitler var inte bara slående, det var också bevis på att det var han som låg bakom mordet på president Roosevelt.
Hans infiltrering i Vita huset hade lyckats över förväntan. G. Hitlers inre hemliga krets bestod av: George Scherff Sr, George
Scherff Jr, Martin Bormann, Josef Mengele, Otto Skorzeny och Reinhard Gehlen. Relationen mellan Hitler och Roosevelt var
på botten. G. Hitler ville att Roosevelt skulle ta emot hans atombomber och ett antal UFO samt ge fri lejd för alla Hitlers
forskare och vetenskapsmän efter att han lämnat jorden, men Roosevelt vägrade. Då krossade han genom Illuminati Roosevelt,
så att nästa president gick med på Hitlers önskemål. Det visade sig att Gustav Hitler, George Scherff Sr och hans son George
Scherff Jr hade god kontakt med Illuminatis hemliga inre krets som hela tiden verkade i frimurarnas namn. Se länken Industri,
De globala brottens Son, sidorna 20 - 30.
Det märkligaste var hans sista mening när han ropade:
”Det här betyder att jag kommer att vinna kriget.” - Han vann indirekt kriget genom USA med sina atombomber över
Japan. Han kan även syfta på striden mellan Lammet och Babylon/vilddjuret i Uppenbarelseboken.
Vi vet att Illuminati verkar än idag i frimurarnas namn, hela världen känner till frimurarna. Gustav Hitler verkade hela tiden i
sin yngre broders namn (Adolf Hitler), världen känner enbart honom. Exakt samma system och samma struktur.

I den hemliga historien känner man till att George Scherff Sr är
identisk med Prescott Sheldon Bush och att hans son George
Scherff Jr är identisk med George Herbert Walker Bush.
Vi vet att George Bush Sr, hade väldigt omfattande makt i USA. Han
tog bl.a. hand om CIA:s och UFO:s hemligaste ärenden som inte ens
presidenterna hade vetskap om. Hade han kontakt med frimurarna
genom Illuminati? Illuminati som styr och bestämmer.
George Washington var USA:s grundare, dess främsta president,
makthavare och frimurare, en riktig, riktig amerikan. En sådan viktig
person brukar återkomma, födas igen till samma liv som tidigare. Om vi
väver in George Washington i George Herbert Walker Bush, har USA
återfått George Washington. Med andra ord: George Washington
reinkarnerades i George Bush Sr.
President Roosevelt var också frimurare men ingen omkring honom
ville släppa in Hitlers atombomber och UFO-farkoster i USA. George
Washington kände till att Illuminati höll på att ta över frimurarna och
makten. Illuminatis yttersta mål är att dela och köra sönder USA.
George Bush Sr, måste ha märkt någonting, eftersom han var orolig för
UFO-verksamheten i USA. Illuminati stödjer vad jag förstår Area 51
medan frimurarna håller på med Fort Knox. Men samtidigt dominerar
Illuminati i USA. Illuminati, som förmodligen låg bakom mordet på
president Lincoln, mordet på Roosevelt och bröderna Kennedy.
Illuminati styr USA och världen genom bl.a. via toppolitiker och
mäktiga industrimän.

Den här bilden är en av världens viktigaste och
märkligaste budskap från Otto Skorzeny.

George Bush Sr. var en unik personlighet i USA:s historia. Han hade
tusen ögon över hela världen men han saknade högre kunskap eftersom
han lurades många gånger i enormt viktiga ärenden, exempelvis min
pappas faderskapsärende som är världens största och hemligaste fråga,
som frimurarna följt sedan 1958.

Frimurare. Albert Pike. Han var general i sydstatsarmén och skrev flera verk där han sade att de dyrkar Lucifer. Vi har fått veta
många hemligheter genom Albert Pike. Han nämner Lucifer två gånger i Morals and Dogma och säger att ordet Lucifer betyder
Ljusbringare. Han introducerade Lucifer bland frimurarna.

Bocken. Jehova Gud, JHWH, Kung av Visdom, Federation Plejaden. Jag tar bort den femuddiga stjärnan, pentagrammet, från
Bockens panna och en Davidsstjärna ersätter den. Nu går vi tillbaka omkring 7 000 år till SUMER, till Getabocken, Kung av
Visdom. Guden Asasel från Plejaderna kom till jorden och hade med sig ett budskap: högre kunskap om mänsklighet. Asasel
kan betyda Guds styrka, men ingen ville ha honom bland de små gudarna. Se vidare länken Industri, Gudomen. Hans grupp
har inte mördat människor.
Det gjorde däremot Nefilim. Nefilim var de äldsta halvt gudomliga väsendena som mördade folk i Asasels namn.

Lucifer, Ljusbringare är Människa. Människan
är ingen djävul. Men även frimurarna
intresserar sig av Människan.
Frimurarnas koppling till Kungariket Sverige.
.

Bocken. Bush släktvapen. Ingen visste att getabocken är Mammons Gud. I dag kallar man
Bocken för djävul. Varför? Man mördar i hans
namn. Vi brukar säga att historien upprepar sig från
SUMER. Se länken Gudomen, sidorna 42 - 45.

Gustav III, 1771 - 1792
Valspråk: Fäderneslandet

Carl XIII, 13 mars 1809–5 februari 1818
Valspråk: Folkets väl min högsta lag
Frimurare

Fursten av Pontecorvo. Fältmarskalken
Bernadotte av Paris på väg till Sveriges
kungatron.

Carl XIII och Frimurarna/Illuminati diskuterade vem som skulle bli
Sveriges näste kung. Kungen Carl XIII sände 1810 bl.a. Carl Otto
Mörner, författare, friherre, militär, vice landshövding till Jean
Baptiste Bernadotte med förfrågan. Bernadotte vände sig därefter till
Napoleon som godkände förslaget och 1818 kröntes Bernadotte till
Sveriges näste kung, Carl XIV Johan. Att frimurarna var inkopplade i
arvingemålet var superhemligt, endast kungen Carl XIII kände till detta.
Vatikanen var också positiva, en katolik blir kung i Sverige. Se vidare
länken Industri, Fursten av Ponte Corvo eller… sidorna 12 - 24 och
39 - 44. Valet av Bernadotte är en av de största hemligheterna i
Sveriges historia.

Frimurarnas ursprung kan härledas från kung
Salomos tid i samband med tempelbygget.
Kung Salomo var son till David och fick uppdraget
att bygga ett mycket avancerat hemligt tempel i
vilkets underdel, under jorden, ett UFO kunde landa
med Gud Jehova för hans besök i omgivningarna.
Kung Salomo var också arkitekt och tillsammans
med sin vän arkitekt Hiram Abiff byggde han
templet åt Gud Jehova i största hemlighet. Det är
möjligt att brödraskapet Frimurarna började lägga
sin grund där. Samma sak gällde i Egypten vid
hemliga pyramidbyggen.
Hiram Abiff blev så småningom mördad utan att
avslöja hemligheten med tempelbygget. Han blev
martyr och frimurarna hänvisar vid varje installation
av nya medlemmar till denne Hiram Abiff.

Frimurare, stormästare, kung, statschef Carl XVI Gustaf är
de amerikanska frimurarnas kontaktman när det gäller
hemliga ärenden i Sverige, bl.a. min pappas, Tibor
Keménys, faderskapsärende och palmemordet.
Kontakten kan vara genom medlemmar, som till exempel
kungen som är frimurare eller kan komma via Vita huset i
samband med ett planerat statsbesök.

Konselj på Stockholms slott den 3 oktober 2014. Detta är
kungens så kallade ”trick”.

War Refugee Board, WRB 1944, USA
Krigsflyktingsbyrån, WRB
Efter presidentens beslut den 22 januari 1944
grundades, Krigsflyktingbyrån, som kunde börja sitt
uppdrag att rädda judar i Europa.
President Roosevelt var också frimurare.
Krigsflyktingsbyrån i sin helhet. Det tredje mötet
med styrelseledamöterna. Från vänster ser vi:
utrikesminister Cordell Hull, finansminister Henry
Morgenthau, krigsminister Henry Stimson, och
verkställande ledamot John Pehle. Washington DC,
USA, 21 mars, 1944, efter att nazisterna den 19 mars
1944 ockuperat Ungern.

Konselj på Stockholms slott den 3 oktober 2014. Detta är
kungens så kallade ”trick”. Omvänd bild.
När tricket utfördes vid avslutningen av konseljen bröts ljudet
från hovet och hovdamen visade hur de nya statsråden skulle
flytta sig till ett visst avstånd från bordet, lika på bägge sidor,
enligt kungens anvisning. När tricket var klart, var kungen
nöjd. Detta sändes ut över hela världen och ljudet kom
tillbaka från hovet.
Därefter sände kungen iväg den nya regeringen i Visdomens
namn. Hans trick är en vinkelhake som är symbol för
frimurarna. De baserar verksamheten på visdom och kunskap,
liksom drottning Kristina gjorde på sin tid.
Det är ytterligare
, bl.a.ettjudinan
bevis att
Marias
kungen,
och stormästaren
hennes familj.har hand
om min pappas faderskapsärende i allra största hemlighet.
Handläggningen utgörs bara av olika grova brott.
Se vidare länken Industri, Solen i underläge, sidorna 92 101.

Carl Ivan Danielsson, legationschef i Budapest 1944 - 45.
Raoul Wallenberg, ett mysterium, 1944 - 45.

WRB valde Raoul Wallenberg till det speciella
uppdraget i Ungern/Budapest 1944 och finansierade
samtidigt hela Wallenbergs verksamhet i landet. Det
var ett alldeles speciellt uppdrag åt Wallenberg via
frimurarna, uppdragets ursprung kom från frimurarna.
Wallenbergs uppdrag var att rädda judar i Ungern
bl.a. judinnan Maria och hennes familj. Familjen
konverterade till katolicismen och slapp G Hitlers
vrede.

Raoul Wallenberg var arkitekt till yrket, affärsman,
politiker och diplomat och var en reinkarnation bl.a. av
kung Salomo. Han tackade ja till uppdraget trots att det var
nästan omöjligt att genomföra mot G. Hitler och hans
världsmakt. Han skötte sitt uppdrag mycket väl, han hade
t.o.m. ett hemligt möte med Horthy och byggde på kort tid
ett fungerade nätverk i Ungern.

Frimurarnas logotyp är vinkelhaken, passaren och bokstaven
G. Med passaren ritar man en cirkel som kringgärdar ens
personlighet. Cirkeln är en sorts gräns. Man ska inte gå över
den gränsen.

Kungen är stormästare i Frimurarna. En stormästare måste
alltid vara aktiv genom att öka cirkeln utan kontroll omkring
sig. Men stormästaren gick över gränsen och bröt mot
frimurarnas regler. Han begick massor av grova brott som
berör min fars, Tibor Keménys, faderskapsärende. Han
producerade falska dokument och handlingar till frimurarnas,
Illuminatis inre krets. De fattade sina beslut efter dessa.

På den tiden gick Nazityskland och Vatikanen hand i hand,
även Sverige hade god kontakt med G. Hitlers styre.
Ordern från G. Hitler gick via påven till Stalin som
fångade Wallenberg i Budapest den 17 januari 1945.
Därefter gick Röda armen in i Tyskland och befriade
judarna och de släpptes fria. 1947 dog Wallenberg i
Sovjet, på vems order? – Påvens, och Illuminatis i frimurarnas namn, de var mot judar. Det var Illuminati som
stod bakom mordet på Roosevelt, därefter upplöstes WRB
och senare mördades Raoul Wallenberg som sänts av
WRB till Budapest för att rädda judar. I den hemliga
cirkeln visste man vem Raoul Wallenberg var och var
rädda för honom om han fick leva vidare. Man kände till
hans begåvning som skulle kunna förändra världen, ökad
trygghet för judarna och kanske också för judegossen
Tibor E. Han var en reinkarnation av bl.a. kung David och
skulle inte mördas.
(Vi vet att även Horthy störtades från sin makt, Horthy
som släppte in R. Wallenberg i Ungern.)
Se vidare länken Industri, Evolution, sidorna 23 - 36.

Nu är det dags att avskaffa
monarkin!

Frimurarnas symbol
Se mera Att erövra rymden III, final, sidorna 96 - 111.
Under min mångåriga vistelse i Sverige hörde och läste jag många gånger att Sverige är USA:s 51:a delstat. Vissa pratar än i
dag skämtsamt om detta. USA är populärt här i Sverige. Men varför skulle USA i det fördolda kalla Sverige för sin 51:a
delstat? Även i USA väntade man på den världsliga Messias återkomst. Han kom tillbaka till Sverige 1958. Då föddes han på
julaftonen, prick klockan 24, av judinnan Maria på Linköpings sjukhus. Se länken Industri, Den fjärde pyramiden som
försvann, sidorna 53 – 54, med hänvisning till evangelierna och Uppenbarelseboken. I USA kunde de inte förstå att den
världsliga Messias återkom till kungariket Sverige och inte till USA. Hans återkomst till jorden var då den allra största
händelsen på jorden. USA, som var den starkaste, mäktigaste och rikaste nationen, kunde inte acceptera detta och kände sig för
långt bort händelsernas centrum. Så i hemlighet blev kungariket Sverige USA:s 51:a delstat. Eftersom USA hade stora
flygbaser i Nevada: Area-1, Area-2, Area-3 och Area-4, döptes hela området till Area 51.

Frimurarnas logotyp och budskap daterat den 19 mars 1994. 19 mars är timmermannen Josefs namnsdag, den 19 mars 1944
ockuperade Nazityskland Ungern och den 19 mars 2018 fick jag ett brev från Skatteverket. Bouppteckningen efter min far
var klar 1992 och därefter, 19 mars 1994, fick vi se och läsa detta budskap vid Colorados flygplats.

Döden. En soldat i gasmask, en biologisk strid på denna planet. Ett biologiskt dödligt vapen i form av ett virus, Corona. Den
så kallade nya världsordningen skapades av Frimurarna (Area 51 med hjälp av utomjordingar). Även duvan dödas. Duvan är
symbol för bland annat fred i världen och även för Frälsaren, och kvinnor.

Det nya biologiska vapnet i form av coronavirus släpptes fritt i början av 2020. Det verkar vara ett listigt virus som förnyar sig
i olika starkare och farligare former. Det verkar vara så att det finns AI inplanterat i viruset (COVID-19. Denna nya biologiska
sjukdom kan gå tillbaka till Uppenbarelseboken.
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Vad menas med den nya världsordningen? Den Nya Världsordningen skapades på George Washingtons tid.
1. Vad sa Madonnan till påven Johannes XXIII? ”Slutligen, den 25 december år 2000, kommer ett fantastiskt mirakel att
ske på himlen över New York City. Miljoner kommer att se det sensationella uppträdandet av Messias, som kommer att
förkunna begynnelsen av ett andra paradis här på jorden.” Den här Messias skulle vara Mammons Gud. Detta mål är
också en ny världsordning, ett paradis på jorden som skulle passa perfekt in i Washington, för unionens fäder.
2. Det finns scener med fördärv, krig, barnlik, flyende människor, pest, död, nazism, diktatur. En kommande ny världsordning.
Tror frimurarna på en förutbestämd apokalyptisk händelse? Är det vad unionens fäder förberedde sig på? Vissa tror att svaret
är ja. – Nej, unionens fäder har inte förberett sig på den nya världsordningen, jordens undergång.

Vad sa Madonnan till påven Johannes XXIII? ”Slutligen,
den 25 december år 2000, kommer ett fantastiskt
mirakel att ske på himlen över New York City.
Miljoner kommer att se det sensationella uppträdandet
av Messias, som kommer att förkunna begynnelsen av
ett andra paradis här på jorden.” - Den amerikanska
drömmen. Denne Messias skulle vara Mammons Gud.
Se länken Solen i underläge, sidan 40, och Väduren,
Bocken och ändens tid, sidan 23.

10. Jesus sade: ”Jag har kastat en eld över världen, och se, jag
vårdar den tills den flammar upp över världen”,
16. Jesus sade: ”Människor kanske tror att jag kommit att
bringa frid i världen. De vet inte att jag har kommit för att
bringa söndring i världen, eld, svärd och krig.”
Jesus/Izates II.
Här träder den riktiga Jesus fram med sin frälsning.

George Washington var den första som upptäckte att Illuminati var på väg att infiltrera Frimurarna och ta över dess verksamhet.
Han skrev det, brevet är kvar än idag. Men ingen reagerade på Washingtons varning. Den här var Washingtons största och
värsta motgång i livet. Vad som är intressant är att det påstås att Illuminati styrde USA hela tiden. Illuminati i frimurarnas namn
anpassade USA till Gustav Hitlers sista tid. Man tog bort president Roosevelt och via den nästa presidenten tog man emot bl.a.
atombomber, ett antal UFO-föremål och annan viktig militär utrustning samt hundratals ingenjörer och forskare från
Nazityskland i Adolf Hitlers namn. Just där började Gustav Hitler besegra USA, se berättelsen i Uppenbarelseboken ang.
Lammet mot Babylon/Vilddjuret.
George Bush Sr. var en reinkarnation av George Washington. År 1977, när Carter blir president ber han CIA att offentliggöra
rapporter om UFOn och utomjordiskt liv. CIA vägrar. Att bara säga nej till presidenten är något extra. Jimmy Carter frågar CIAchefen, George H.W. Bush: ”Kan du redogöra för vad CIA vet om ufon?” Och George Bush, proffsig som han är, säger: ”Som
blivande president måste du inte ha insyn i det här”. – CIA ger inte presidenten tillstånd att släppa topphemlig information. Folk
överraskas av att presidenten i USA inte har tillgång till allt. ”UFO-hemligheter är hemligare än det du håller på med, trots att
du är överbefälhavare.” Han hänvisar till att det är ett allvarligt hot mot USA:s säkerhet. President Carter yppar aldrig ordet
UFO igen under sin ämbetstid. Detta säger allt, UFO styr USA och att han inte ändra på det. Det finns två skilda UFOgrupperingar i USA. UFO-aktiviteter i och över USA är oroväckande och det finns utmärkta, enastående fakta och dokument i
projektet Contact, sidorna 240 – 241. Se länken Industri, Att erövra rymden IV, yttersta tid och mål. Vad jag förstår
sammanfaller Contact sammanfaller med Area 51, Fort Knox och Frimurarna. De två UFO-grupperna har var sin flygbas, den
ena har Area 51 och den andra har Fort Knox.
Att styra USA är väldigt svårt. Illuminatis hemliga inre krets har makten och styr USA genom Frimurarna i hemlighet. George
Bush Sr hade svårt att balansera situationen eftersom de som hade viktiga beslut att fatta och genomföra var okända för Bush Sr.
Ett exempel på det: Denver International Airport 1995 och bouppteckningen efter min fars bortgång 1991.
Bouppteckningen efter min pappas bortgång blev klar den 25 mars 1992. Byggstarten för Denvers flygplats planerades till september 1989
och den skulle vara färdigbyggd den 29 oktober 1993. Men förseningar påverkade planeringen. Nästa datum skulle vara den 15 maj 1994 och
slutligen, den 28 februari 1995, öppnades Denvers internationella flygplats efter cirka två års förseningar. Men Frimurarna satte ett datum
där: 19 mars 1994. Under Denvers flygplats finns en underjordisk militärbas, en underjordisk stad. Därifrån ska den nya världsordningen
införas. Det största problemet enligt mig är att jag blev tvingad att ta in Krister R. i bouppteckningen efter vår far, Krister, som inte visste
vem min far var. I ett upprättat brev av 18 mars 1992 saknas min fars identitet. Ur brevet framkommer inte vems bouppteckning det är som
gäller. Brevet skrevs under i Kristers namn. I bouppteckningen skulle även Christer Philip R. ingå.
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Man kan se att Christer R:s namnteckning liknar George Bushs namnteckning, ungefär samma handstil. Bokstäverna C och G
har samma lutningsvinkel. Det var förmodligen Bush Sr som skrev under brevet, vem skulle annars göra det? Man kan också
se George Washingtons underskrift, den har en större lutningsvinkel men handstilarna ligger inte så långt ifrån varandra. Se
mer om detta i länken Industri, Gudomen, sidorna 38 - 60 och De globala brottens Son, sidan 66.
Jag är säker på att Bush Sr inte kontrollerade handlingarna som han fick av bl.a. kungen, om de var
giltiga och kunde vara underlag för beslut. Den sista handlingen han fick var min bouppteckning efter
min far Tibor Keménys bortgång 1992. I den, i det fördolda, fanns också Christer Philip R. Den 28
februari 1995 var Denvers Internationella flygplats färdig och budskapet från Frimurarna/Illuminati
om den nya världsordningen var klart och tydligt. USA som döden, den amerikanska örnen syns
tydligt. USA:s bibliska namn i Uppenbarelseboken är Vilddjur. Det är inte vad George Washington
och hans närmaste i Frimurarna planerade. I stället för jordiskt paradis för ny världsordning blev
USA dödens verktyg och polariseringen i landet är ett faktum.

Krister R.
Christer Philip R.
Midnattsmässa 2020 från Rom, Vatikanen. Stallet stod utanför Peterskyrkan som vanligt. På bilderna syns tydligt att krubban
saknas i stallet. Det finns två frälsare där, en i rymddräkt och den andra i vanliga, jordiska kläder. Bilderna bekräftar att
judinnan Maria saknar sin son Immanuel/Tibor E, hon är placerad längre ifrån barnen. Men däremot syns tydligt att dessa två
barn står nära timmermannen Josef/T.K, trots att han inte har något med dem att göra, varken biologiskt eller juridiskt. Dessa
bilder sammanfaller med budskapet från Denvers Internationella flygplats och kan kopplas samman med Uppenbarelseboken.

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 då till med sin lie på jorden, och jorden
blev avbärgad”.
Lammet som borttager världens synder. Jesus frälsning. Se Människans Testamente, sidan 20.

Globalt nätverk inom industri
och näringsliv, framförallt i
Sverige

CCB

AI Global Media Ltd
Storbritannien
Cosmic Construction & Build Company
Mitt företag Cosmic Construction & Build Co och Frimurarna/Illuminati i USA. Som ni ser har Frimurarna ett globalt speciellt
nätverk, framförallt i Sverige och genom det blockerades min produkt HavsHus och Överlevnadsprojektet. Den senaste
blockeringen från dem skedde via Skatteverket 2018 ang. avregistrering av momsdeklarationen utan giltiga handlingar och
beslut, ett brott mot skattelagen. Mitt företag och min produkt är mörklagda i kungariket Sverige. Ett enda företag på denna
planet som har förstått mitt företags budskap är den brittiska mediejätten AI Global Media Ltd. Ett flertal priser och
utmärkelser i arkitektur mellan år 2016 och 2019 blev resultatet. Se Industri, Architecture Award 2019. Via fyra års
brevväxling kom vi nära varandra.

AI Global Media är världens största, mäktigaste och mänskligaste mediebolag med höga kunskapsnivåer, ett populärt
mediebolag i hela världen. Min produkt finns på deras hemsida också. Britter, amerikaner, fransmän, schweizare, egyptier på
högra kunskapsnivåer förekommer ofta på mitt företags hemsida. De är för natur, hög kunskap och mänsklighet och jag har fått
mycket viktiga ledtrådar och bevis via dem, som dominerar mitt företags hemsida. Eftersom man inte kommer någonstans utan
bevis, då återstår bara fantasin, lögner och ett trivsamt liv i sagornas värld.

Min pappas, Tibor
Keménys
faderskapsärende
18
1958 - 2018

Den globala
uppvärmningen och
klimatförändringen

Bakom mörkläggningen
förekom mord, terror, våld,
brott, fusk, urkundsförfalskningar, lögner, påhittade
historier, m.m. Värst av allt är
ett förstört familjeliv och
ödelagd ekonomi. Bland annat
drabbades min syster av
bestående depression.

Frimurarna/Illuminati i USA har två globala, mörka blodiga sidor som sveper fram över hela världen, den ena i det fördolda,
mörkläggandet av min pappas faderskapsärende, den andra den öppna krigsföringen mot koldioxidutsläpp utan vetenskapliga
bevis. I striden mot den globala uppvärmningen och klimatförändringen är Sveriges bästa klimatvetenskap involverad, Sverige
är världsledande i kampen mot bl.a. koldioxidutsläpp med stöd av fantasi, lögner och sagor. Syftet med det hela är att förstöra
världens ekonomi och att dölja den riktiga orsaken som är naturlig och inte går att stoppa. Om man är klimataktivist och
forskare bör man känna till att koldioxid är tyngre än luft och samlas nära marken och i hålor och vatten. Då gör man inte uppror
utan söker efter den ursprungliga orsaken till global uppvärmning och klimatförändring.
Det är mycket märkvärdigt att bl.a. NASA, NOAA och de seriösa klimatforskarna världen över inte hörs eller syns och inte accepteras.
Verkligheten existerar inte, men världens media accepterar påhittad lögn, fantasi som Greta Thunberg står för. Hon får till om med beröm.
Märkvärdigt, eller hur? Man har uppfattningen att om man stoppar bl.a. koldioxidutsläpp, då väntar paradiset på jorden.

Pius XII, (1939–1958), Den siste nazipåven
262, 106 Angelic shepherd

Dödens skugga

Dödens skugga

Påven Pius XII visar sin mörka vision om kyrkan och världen i dödens skugga

Innan påven Pius XII dog, den 9 oktober 1958, visade han sin framtida mörka vision för hela världen. Påvens mörka vision i
dödens skugga i ändens tid sammanfaller med den nya världsordningen som började verka 2020, ett s.k. Coronavirus. Påven
visste redan då hur avslutningen skulle ske.
Pius XII visste hur slutet kommer att ske över hela jorden, även han hade kontakt med utomjordingar. Han visste vem G.
Hitler var och hans återkomst nu i ändens tid. Påven Pius XII:s mörka visioner i dödsskuggan kommer också fram på
Midnattsmässan 2020.

För att förstå vad påven Pius XII menade bör vi titta tillbaka i tiden, eftersom historien
upprepar sig. Sumer, Egypten, forna Palestina och nu kungariket Sverige.

Egypten på Amons tid, Arkaiska tiden och Gamla riket.

Amon ”den dolde” uppträdde första gången i pyramidtexter från Arkaiska tiden och Gamla riket. I Karnak träffade han
egyptiskan Mut (en reinkarnation av bl a Ninhursag och Bat-Enosch) och han tog hand om fostersonen Khonsu (en reinkarnation
av bl.a. Marduk/Lemek jr/Noah).
Amon den dolde, en reinkarnation av kosmiske Adam/Lucifer/Lemek. Amons tid var den bästa för egyptierna, då började kunskap på en
högre nivå skapas och kaoset började avta. Egyptiska gudar och gudinnor lärde sig mycket av Amon, som hade hand om sin fosterson
Khonsu vid sidan om sin egen familj. Alla tyckte om Amon och enligt Egyptens kultur och historia ville alla faraoner vara barn till Amon,
utom Akhenaton och hans familj.
Se mer under Industri, Att erövra rymden III, final, sidorna 117 och 121.

Dynasti-18. Under Dynasti-18 verkade även pojkfaraon Tutankhamon. Amons minne levde fortfarande starkt.
Tutankhamon var en reinkarnation bl.a. av Khonsu och det är inte förvånansvärt att han återkommer med Amon och
Mut. Bilden visar tydligt att Khonsu hade en god relation till Amon.

Dynasti-19. Under dynasti-19 verkade farao Ramses II. Ramses II var en reinkarnation bl.a. av Gilgamesh, Osiris
och Userkaf. Denna farao hade som sitt yttersta mål att vara Amons son. Han upprättade samma familjebild som
Tutankhamon och ersatte honom med sig själv, Ramses II kastade ut Tutankhamon och tog själv hans plats bredvid
Amon. Bilden visar mycket tydligt hur han sätter sig mellan Amon och Mut.
Familjen Bush är kanske den
mäktigaste dynastin i USA.
George Bush jr, under namnet
Christer Philip R, förekommer i min fars faderskapsärende via falska handlingar.
Bush är en reinkarnation bl.a.
av Osiris, Ramses II,
1958 december 25 i Linköping En återfödelse bl.a. av TutankhamonDavid/Immanuel. Vidare en återfödelse av bl.a. Mut och judinnan Maria.
Dessutom min fader Tibor Kemény med samma faderskapsroll som i det förflutna.
Slutmålet var i detta sammanhang att Christer Philip R. skulle ersätta judegossen
Tibor E. Med andra ord: han är identisk med Tibor E. enligt falska handlingar som
berör Vita huset.

Farao = Det stora huset –Vita huset

Vita huset - Ovala rummen och Obelisken
Frimuraren L´Enfant
1792
Arkitekt

Obelisken och Apollo 11

Vita huset av frimurarna G. Washington och L´Enfant 1792

Obelisk som bildskärm i
Apollo 11:s 50-årsfirande

Livmoder också i oval form
Vita huset och dess fyra ovala rum. Vita huset är ett speciellt konstruerat hus som symboliskt kan påminna om det kosmiska ägget,
vår galax och vårt universum och till själva livmodern. Washingtonmonumentet, obelisken, är en symbol för det manliga
könsorganet, penis. Apollo 11:s rymdresa firades via en bildskärm av obelisken, en symbolisk rymdresa till den yttre, övre världen.
Allt de här kan man symboliskt koppla till Uppenbarelseboken, och Vita huset kan också jämföras med de stora byggena i
Egypten. Se länken Industri, De globala brottens Son, sidorna 63 - 64. Uppenbarelsebokens färg är bl.a. vitt.
Vårt universum

DAL
Universe

DERN
Universe

Det kosmiska ägget, vårt universum är också i form av en oval. Vår galax, Vintergatan, är också oval.
Evangelierna handlar om en födelse till den övre världen, där vår kosmiske Fader finns tillsammans med sin
fru. Det verkar vara så att USA grundades i detta sammanhang och vandrar parallellt med Vatikanen,
påvestolen. Se vidare Industri, Arken; Den kosmiska globala floden och dess naturliga orsak, sidorna 59 –
79, Gudomen, sidorna 38 - 58 och Att erövra rymden III, final, sidorna 117 - 121. Man kan kort sammanfatta
att USA aktivt medverkade i min pappas, TK:s faderskapsärende, liksom påvestolen. – OBS! Detta är min
personliga uppfattning enligt starka ledtrådar och bevis.

Lucifer, Ljusbringaren från början till slut

Lemek och Enok/Utnapishtim
Far och Son
SUMER

18

Kemény, Tibor István och Kemény, Szabolcs József
Far och Son
Ungern, Sverige

18

Lucifer, den vinner som ser slutet och är behörig.
Förstfödslorätten!
Utlösningen har redan ägt rum (ej big-bang)

Till ondskan och det djuriska gänget som angripit och anfallit min
gode fader Tibor Kemény och hans familj avseende hans
faderskapsärende
Ni har glömt bort ett gigantiskt problem: att omvandla ert djuriska blod till det mänskliga trots
att det finns ett varnande öga ovanför pyramiden som inte är färdigbyggd. Varför? Under
dynasti 3, 4, 5 och 6 försökte man omvandla det djuriska blodet till det mänskliga, men
grupperingar bland faraoner hindrade det, så slutligen förblir det djuriska blodet djuriskt för
evigt. Det skulle ni ha tänkt på innan ni började angripa och strida mot min gode, oskyldige
far och hans familj. Alla brott som ni har begått i form av mord, fusk, våld, terror,
urkundsförfalskningar samt påhittade lögner för att strypa vår ekonomi skadade familjen. Ni
har begått fruktansvärt brott mot naturen och mänskligheten och uteslutit er själva för vidare
mänskligt liv. Ni har blivit stenrika men vad tjänar det till nu? Ni kan inte köpa liv. I varje
blodgrupp A, B och AB finns 5% mänskligt blod 0. Efter döden kommer det mänskliga blodet
0 tas bort ifrån er och ni kommer att återgå till det ursprungliga, djuriska.

Människans Testamente som avser er. Se länken Människans Testamente. sidan 11.

Madách Imre 1861: Människans Tragedi
Lucifer

18

/…/ Den Kosmiske Adam/Lucifer till Herren
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.
Människans ordspråk: ”Livet är kunskap och kunskap är Livet”.

Teamet Strip the Cosmos skapade denna galax som är oval eller rund utan svart
hål, eller så ingår svarta hålet i bilderna. Det är s.k. mörk materia.

A

B

Vår galax, Vintergatan, sedd från sidan. Bild A. Vi befinner oss vid kanten av vår galax och något svart hål syns inte härifrån.
Men galaxen är inte komplett utan en svans. Varje galax har en svans, precis som spermierna i mikrovärlden. På bild B finns det
svarta hålet. Slutligen måste även det svarta hålet uppfylla sin roll och ta emot en svans. Med andra ord: galaxen och svansen
kopplas ihop, eller dockas. Även vår galax måste ha en svans. Svansen har kontakt med galaxens kärna. Bilderna ovan är en
kombination av mikro- och makrokosmos, symbolisk. Men svansen på vår galax syns inte.
Den här svansen skulle jag kalla för en förlängningskraftkärna, eller kraftverk med
styrningsegenskaper. Det är också levande. I länken Svarta hålets hemlighet beskriver
jag hur jag själv såg det i min syn för 11 år sen. Jag beskriver symboliskt vägen till
galaxens kärna med en belyst tunnel som enbart har en enkelriktad väg. Den här enkelriktade
vägen passar utmärkt även för förlängningskraftkärnan eller kraftverket (svansen). Jag jämför
den med kolnanorör (carbon nano tube), symboliskt förstås. En galax är skapad som ett UFO, ett
UFO är en kopia av en galax. Se länken Vetenskap, På livets väg, sidan 6.

Kolnanorör
Man känner till att vissa galaxer fortfarande slungar ut vita ljusstrålar från sitt svarta hål. Det finns mörk materia även i form av
svansar som är osynliga, och varje galax tar emot en sådan svans enligt sin ljusstråles frekvensläge, eftersom det finns lika
många olika svansar av mörk materia som galaxer. I stället för svans kan man kalla den för ett kosmiskt elastiskt rör. Alltså är
galaxen och det kosmiska elastiska röret är en komplett enhet. Vår galax har också en sådant, fast det är osynligt för oss.
Astronomer har upptäckt några galaxer med kosmiska elastiska rör, se bilden ovan.

NASAs team. I maj 2016 hittade NASA ett stort objekt bortom vårt solsystem. NASA ska skydda jorden från kosmiska hot men
om det här var vad forskarna fruktade, finns det inget försvar. Det kan utplåna jorden. NASA engagerade Hubble och Chandra Xray Observatory. Objektet var så mörkt att det knappt gick att spåra men det utslag man fick kastade ljus över flera decenniers
observationer. Astronomerna snappade upp radiosignaler från rymden för över tio år sen. Radiosignaler från rymden är inget
ovanligt, vi är vana vid det, men den här typen av signal hade de aldrig stött på tidigare. Avlägsna galaxer kan ofta bara påvisas
av de radiovågor de skickar ut. Den här signalen var inte typisk för en avlägsen galax, den var ett mysterium, de var tvungna att ta
reda på vad det var. Hubble och Chandra avslöjade den första överraskningen. Objektet är mycket, mycket närmare än väntat.
Vetenskapsmännen insåg att objektet bara var 7 200 ljusår bort, det är inne i vår galax. En djupanalys avslöjade något mer
oroande, objektet skickade ut starka radiovågor men innan Chandra undersökte det, fanns ingen röntgensignal. När Chandra
undersökte det, hittade de svaga röntgenstrålar, vilka tydde på en skrämmande slutsats. Det var ingen galax, stjärna eller planet.
Vad återstår då? Det finns bara ett svar. Objektet är så mörkt att det knappt kan spåras, men det utslag man får tyder på en
fruktansvärd slutsats. Det är ett svart hål, men av en helt ny typ. Det är en dold, okänd stjärndödare, och den här stjärndödaren
kunde vara på väg mot oss. Kraftfulla svarta hål. Det som gör att vi kan se svarta hål är att andra objekt, som kommer nära dem,
slits sönder. De bildar en skiva runt det svarta hålet, en ackretionsskiva (accretion disc). Det avger en stark röntgensignatur, som
säger att det är ett svart hål.

NASA: ”Det var ren tur att vi hittade det här svarta hålet. Dessvärre kan det finnas många andra oupptäckta, svarta hål som är
närmare jorden än vi har trott. Svarta hål kan röra sig i oerhörda hastigheter. De kan susa fram genom rymden i 18 miljoner
km/h. Ett svart hål kan vara på väg mot oss i detta nu men det är inte förrän vi börjar känna av gravitationen som vi vet att det
finns där.” – (Själv tippar jag att om cirka 15 år är det förlängda svarta hålet, mörk materia från galaxens centrum här).

NASA: ”Om vi angrips av ett svart hål, får vi liten förvarning. Astronomer har räknat ut att vi inte skulle se det utanför vårt
solsystem förrän det bara var 800 dagar bort. Första varningen skulle vara när det nådde Oortmolnet (Oort cloud). Oortmolnet är
en region i utkanten av vårt solsystem. När det har passerat Oortsmolnet och Kuiperbältet (Kuiper belt) når det svarta hålet
gasjättarna (bl.a. Jupiter) i det yttre solsystemet. Först då skulle vi känna av det svarta hålets gravitation i form av bland annat
översvämningar, jordbävningar, vulkanutbrott.” OBS! NASA anger inte storleken på detta svarta hål. Det kan vara enormt stort.

Så småningom släcks även solen och galaxen omvandlas till en mörk galax av mörk materia och skapar ett tjockt och stenhårt
skal. – Slutet beskrivs i evangelierna som att se förändringar i stjärnor, solen och månen. Uppenbarelseboken skriver följande om
slutet: Upp.6-12-14: ”/…/ Och jag såg när det bröt det sjätte inseglet, och en stor jordbävning inträffade; och solen blev svart
såsom sorgdräkt och hela månen blev såsom blod, och himlens stjärnor föll ner till jorden, såsom när ett fikonträd, skakat av en
kraftig vind, fäller sina omogna fikon. Och himmelen vek undan, såsom en skriftrulle, när den rullas ihop, och varje berg och ö
flyttades från sin plats. /…/” Nostradamus beskriver slutet: Den yttersta tiden, 502 - 506. 502. ”/…/Ni skall få se vad skeenden
bereddes, vad fasor och förtryck som stunda skall, som om av dödens ängel månen ledes, när himlen närmar sig sitt slut och
fall.” 506. ”Om tjugo år från månens makt man drager, den nästes välde blir sjutusen år. När solen purprar trött sin sista dager,
min profetia sin fullbordan når.” Det här slutet talade Lucifer om i början. Visst var han bergsäker på sin sak.

DAL
Universe

”Och himlen vek undan såsom en skriftrulle, när den rullas ihop.”
Genom urinröret och Faderns könsorgan lämnar vår galax denna
värld för evigt. Skriftrullen jämförs med urinröret och penis. Vår
galax, Vintergatan kommer att omvandlas till en kosmisk ark som
kommer att flyta på sädesvätska ända fram till målet. Sädesvätskan är också av mörk materia/energi, fast den är av ett annat
slag.

DERN
Universe

Två kosmiska ägg. Det ena kallas för DERNUniversum, i det finns vi, här skapas galaxerna.
Det andra kallas för DAL-Universum, en antivärld av antimateria. I den världen skapas
svansen, det kosmiska röret som kompletterar
varje galax i den andra världen. När dessa två
krafter möts sker en gigantisk utlösning som
berör skapelsen, det vetenskapsmän kallar för
Big-bang. – Big-bang har ingenting med
skapelsen att göra.

Människor från andra världen kan slutligen hamna
här. Se länken Att erövra rymden III, final, sidorna
143 - 144.

Just nu har en utlösning börjat i övre världen, i
Faderns värld. Samtidigt befinner vi oss i hans
mikrovärld, i hans testikel. Vi står inför en mycket
lång väg till målet/ägget.

I skalets atomvärld av denna mörka galax/Vintergatan kommer
livet att fortsätta, men inte mänskligt sådant. Se mer länken Att
erövra rymden III, final, sidorna 113 - 116 och 145 - 149 och
Att erövra rymden IV, yttersta tid och mål, sidan 282.

Det finns många galaxer som betecknas som mörk galaxer, till exempel VirgoH121. Det finns även galaxer med svans. Bild 1
visar en radiobild av galaxen 3C 449 med sin svans. Bild 2 är också en radiobild av galaxen 3C 452 med sin svans.
Kort kan man nämna att detta är liv, meningen med livet och förlängningen av livet genom Människan.
Nästa gång har jag faderskapsrollen och min blivande son kommer att ta över min nuvarande roll. Det är naturens lagar och regler
som man bör känna till. Nu är det min plikt att försvara min familj, min släkt och mitt familjeträd.
Slutet är här, men ingen kommer att tala om koldioxidutsläpp. Begreppet koldioxidutsläpp som slut på livet på jorden är för
fårflockar världen över. Låt dem fortsätta att tro på koldioxidutsläpp som orsakar klimatförändringen på denna planet.

NASA, april 2016. NASAs sond, New Horizons, når Kuiperbältet. Det är ett mörkt område i utkanten av vårt solsystem. Medan
sonden rör sig förbi sitt första mål, Pluto, ser dess sensorer ett föremål i en märklig bana. Forskarna ger det ett illavarslande
namn: Arawn.

Arawn var den keltiska dödsguden som värnar om krig, terror och hämnd. Ingen trevlig prick.

NASA. Vad än Arawn är, beter den sig konstigt. Den växlar mellan ljus och mörker, den tänds och slocknar med en tydlig
rytm. Forskarna inser att föremålet roterar, ett varv på 5,5 timmar, vilket motsvarar 80 km/h. Det är stort som Delaware och
snurrar fyra varv per dag. Att Arawn roterar antyder att den består av något annat och den snurrar så fort att den skulle kunna
splittras, menar NASA. Består den av något starkare än sten och is? frågar sig NASA. New Horizons går närmare så att
sensorerna ser bättre, vi ska få se vad Arawn är. Men i det kritiska ögonblicket slocknar sondens kretsar. Plötsligt bryts
kommunikationen. Det kan betyda att någon övervakade vår närvaro, som tekniker är det inget man vill uppleva. Man är
orolig att något är allvarligt fel, det kan äventyra allt. Det väcker frågan om någon blockerar NASAs signal. Innan kontakten
bryts ser forskarna att Arawn roterar som ett stort rymdskepp. Det snurrar som för att skapa konstgjord gravitation, tror
NASA.

NASA. Att rotera skapar gravitation inuti hålrum. Det är som en inverterad planet, med ytan på insidan. NASA vet att långväga
transporter i rymden kräver att vi skapar gravitation. Varken NASA eller någon annan har byggt en roterande farkost stor som
Arawn. Om Arawn är en farkost är varelserna i den inte som vi, tycker NASA. Frågan är vad de gör där? Varför snurrar Arawn
så sakta? Är varelserna i den inte som vi? Kan de vara varelser som inte behöver gravitation, som vi?

NASA. New Horizons passerar förbi Arawn och vaknar till liv igen. Det som hände med sondernas datorer hindrade NASA att
få veta mer om föremålet. Awarns ursprung och bakgrund förblir en gåta. Vi har inga uppdrag planerade. Vi lär inte få veta mer
om Arawn på länge.
Jag har ett flertal gånger hävdat i olika länkar på min hemsida att rymdorganisationen NASA är ett ljussken i vår mörka värld.
Det håller jag fast vid även i fortsättningen. Även detta viktiga budskap till jorden från rymdskeppet Arawn kom via NASA.

Av NASA:s utmärkta beskrivning av rymdfarkosten Arawn och dess förhållande till rymdsonden New Horizons kan jag
konstatera att det är en äldre UFO-modell. Farkostens ursprung är från Nemesis solsystem, och besättningen är Gudarnas fader
Anu och hans medföljare. I Bibeln kallas de änglar, alltså utomjordingar. Inne i själva farkosten finns byggnader, skog och
hangar för de mindre rymdfarkosterna.

Moderskeppet Arawn skapar gravitation och allt som behövs för livet, besättningen där inne har inget problem. Vad jag kan
förstå är att Arawn kan vara samma rymdskepp som Guden Anu och hans medföljare lämnade Sumer med för cirka 7 000 år
sedan, innan den globala översvämningen på jorden. Deras syfte med denna resa sammanfaller med Uppenbarelseboken.
Rymdskeppet Arawn parkerar utanför planeten Pluto. Besättningen tillät sonden New Horizons att komma till ett visst avstånd
till Arawn för att få de uppgifter som sonden fick ta emot. Vad jag förstår ska boken med de sju inseglen öppnas där. De är där
sedan år 2016 och påven Franciskus öppnade Uppenbarelsebokens värld vid sitt påveval den 13 mars 2013. (Se Midnattsmässa
2020 från Rom, sid--- krubban.
Det verkar vara så att Gudarnas Fader Anu också vet allt. Han befinner sig i händelsernas centrum och kontrollerar tiden
noggrant. Han höll sig också borta från jordens blodiga religionshistoria och nu kommer avslutningen. Även han gömdes undan
på denna planet tillsammans med Guden Jehova från Plejaderna. Det kommer att hända mycket därinne, han kommer till och
med att bli mycket arg, enligt Uppenbarelseboken, när det sjätte inseglet bröts, solen blev svart såsom sorgdräkt och hela månen
blev såsom blod, osv. Han vet precis när det svarta hålet, mörk materia, anländer och släcker solsystemet så att allt går enligt
den kosmiska ordningen. Jag försöker gissa tiden mellan 10 och 15 år, men den kan vara längre eller kortare. Vi får väl se.
Ungern är intressant i detta
sammanhang. Ungrarna härstammar
från Sumer, från Guden Anus tid. Hur
många känner till ungrarnas ursprung? I Ungern förtrycker diktator
Orbán människor och samtidigt döljer
han ungrarnas ursprung och historia
(Árpád), eftersom de inte sammanfaller med den Katolska kyrkans
uppfattning och religion.
Orbán, det är han som är Gud utan att
vara katolik. Vad kommer att hända?
Ungerns siste store ledare var faktiskt
vitéz Horthy Miklós, och inte Orbán.
Gudarnas Fader Anu befinner sig i
sin stora rymdfarkost som nu
parkerar utanför planeten Pluto.

Gudarnas Fader Anu håller en hjort, en

”Mirakelhjort” i sina armar. Sönerna Hunor
och Magor jagade denna Mirakelhjort under
faderns, Menrot den stores, ledning. Se
länken Magyar i dunkel, sidorna 15 - 17.

Neutronstjärnan Nemesis upptäcktes 2016. Det svarta hålet, den mörka materien upptäcktes 2016 och rymdfarkosten
Arawn utanför planeten Pluto upptäcktes 2016. Alla tre sammanfaller med slutet och Uppenbarelseboken.

Riktiga, mänskliga gudar, Guden Jehova från Plejaderna och Guden Anu från Nemesis solsystem, vilka gömdes undan på
denna planet. Nu, snart, kommer de fram……..

Metallbibliotek i Ecuador
Cueva de los Tayos

NASA. Augusti 1976. Astronaut Neil Armstrong ger sig ut på ett farligt uppdrag. Men inte till rymden utan till djungeln. Han
letar efter ett grottsystem i Ecuador som heter Cueva de los Tayos. Över hundra personer har samlats. De är ecuadoriansk
militär, brittiska forskare från världen över, universitetsinstitutioner. Armstrong är ingen vanlig forskare och det är inga vanliga
grottor. Det finns en legend om grottorna, ett metallbibliotek av guld. Det skall finnas böcker av metall skrivna på ett mystiskt
språk som förmodligen innehåller omfattande kunskaper som bara väntar på att upptäckas.

NASA. Armstrong reser med Stan Hall, en skotsk ingenjör, som berättade om ett möjligt forntida bibliotek gömt djupt under
marken. Stan Halls dotter berättar om parets besynnerliga expedition. Vissa tror att metallbiblioteket innehöll information från en
civilisation bortom denna planet som visade oss hur man bygger pyramider och andra sådana saker. Kunskapen i detta bibliotek
kan vända upp och ner på det vi tror oss veta om oss själva och världen. Vilka fantastiska hemligheter finns i biblioteket? Enligt
legenden innehåller biblioteket information om teknik som kommit från en annan värld. Men varför tro på en sån historia av en så
välkänd och respekterad vetenskapsman som Neil Armstrong? En sak han gjorde var att åka på den här expeditionen. Vi måste
fråga oss vad han hoppades hitta i denna mörka underjordiska värld. Vad trodde han fanns där?

NASA. Samhällsvetenskapsprofessorn Petronio Jaramillo hävdade att han såg det antika metallbiblioteket 1946 när han
bara var sjutton år gammal och följde sin farbrors karta. Det lät som om Jaramillo beskrev Aladdins grotta. Själva
biblioteket var en enastående syn.

NASA. Tusentals volymer som var och en vägde runt 20 kg och på
sidorna tecken och symboler. Om det finns en chans på miljonen att det
finns, borde vi inte återvända och leta efter detta guldbibliotek? 30 år
efter att Jaramillo påstod sig ha hittat biblioteket ger sig Armstrong ut för
att se om legenden är sann. Att ta sig till grottan öppning är en mardröm.
Det är tät djungel, djur som kan döda en. Virus, massor av faror. Det är
bokstavligen Indiana Jones. Att ta sig in i denna mystiska underjord är
farligt. Det är en stor, svart avgrund. När de kommer in blir Armstrong
och Hall överväldigade.

NASA. De tog sig igenom flera kammare av katedralstorlek. Det verkar som om dessa kammare, så långt från civilisationen,
inte skapats av naturliga processer. Grottorna har raka väggar och 90-gradiga svängar till skillnad från naturliga formationer.
Det här måste vara tusentals år gammalt. Hur är det möjligt?

NASA. När Armstrong och Hall tränger djupare in i grottorna gör Armstrong en makaber upptäckt. De stöter på en
gravkammare med ett skelett som daterades till 1500 f. Kr. Detta är före Tutankhamon och belägringen av Troja. Ecuador var ett
av de mest avancerade områdena i Nord –och Sydamerika. Graven befann sig så att solstrålar vid sommarsolståndet kom in
genom grottans öppning och träffade den. Så den verkar kanske ha haft någon sorts kosmologisk betydelse. Det var ingen vanlig
grav, det var en viktig person. Ljuset, skallen, graven… Armstrong känner att det konstiga metallbiblioteket måste vara nära.

NASA. Kan det innehålla galaxens hemligheter? Är det därför Neil Armstrong deltog i expeditionen?

NASA. Armstrong hittar konstiga kammare och ett 3 500 år gammalt skelett i en underligt upplyst gravkammare. Men efter
flera kilometer av svåra tunnlar tvingades expeditionen att återvända. ”Min far och Armstrong hittade inte skatten men de
kartlade ungefär 1,5 mil av grottorna, men man vet att grottsystemet sträcker sig långt bortom detta. Det kan vara hundratals
kilometer av grottor”, berättade Halls dotter. Armstrong återvänder till sin gård i Ohio och berättar inte varför han letade efter
det legendariska biblioteket.

NASA. Därefter han blev allt mer tillbakadragen, enligt vissa. Han var väldigt privat till att börja med men vad han än
upplevde tror man att det fick honom att dra sig undan.

NASA. Men sen 1994, i Vita huset, 20 år efter försöket att hitta det antika metallbiblioteket, håller Armstrong ett underligt tal.
Armstrong: ”Vi har bara avslutat början. Vi lämnar er mycket som inte är klart. Det finns stora idéer som inte upptäckts,
genombrott som finns tillgängliga för dem som kan ta bort ett av sanningens skyddande lager”.
Det är ett väldigt lockande citat av Neil Armstrong, att ”avtäcka lager av gömda sanningar”. Vad menade han med det? Kan
biblioteket innehålla galaxens hemligheter? Är det därför Neal Armstrong var med? Att hitta biblioteket hade kunnat bevisa en
möjlig länk mellan våra antika kulturer och utomjordiska.

NASA. Stan Hall håller fast vid mysteriet med Tayosgrottorna. 15 år efter den första expeditionen spårar han upp Jaramillo,
den enda person som påstår sig känna till biblioteket. De planerar att göra en expedition till grottorna för att hitta biblioteket,
men planen slutar i tragedi. Min far och Jaramillo kunde inte utforska grottorna eftersom Jaramillo tyvärr mördades 1998. ”För
mig är det ett mysterium varför mordet hände just då,” sa Halls dotter. Eileen Hall vill fortsätta sin fars och Armstrongs
sökande genom att leda expeditioner in i grottorna. ”Om vi hittar skatten och den har nån koppling till utomjordiskt liv har vi
en ändlös källa till svar på frågorna.”
.

NASA. För de troende består mysteriet. Grottan finns där, böckerna finns där någonstans i djungeln, oupptäckta.
Låt mig nu analysera detta Metallbibliotek.

Om man vet vad Universum och vår galax är så kan man tyda tecknen på
ovanstående budskap, vårt universums enklaste. Vad jag förstår handlar
dessa böcker om en födelse till den högre världen, alltså till vår kosmiske
Fader. Även evangelierna handlar om detta. Eileen Hall, Stan Halls dotter,
berättade att professor Jaramillo mördades för att gömma undan
grottsystemet Cueva de los Tayos i Ecuador, där böckerna finns. 1994
besökte Neil Armstrong Vita huset och därefter mördades Jaramillo 1998.
Armstrong nämnde troligen även Metallbiblioteket bland de icke-upptäckta
objekten. Förmodligen stod Frimurarna bakom mordet på Jaramillo. Om
man hittar biblioteket avslöjas att Gud inte har något med Universum att
göra och kristendomen faller innan tiden är mogen.

Att utomjordingar står bakom biblioteket i grottsystemet Cueva de los Tayos i Ecuador är ett faktum, men det finns flera
grupper utomjordingar som kan komma i fråga. Vi har utomjordingar från Plejaderna och från Venus. Det måste finnas
ledtrådar för att hitta lösningen. NASA säger att Armstrong började med expeditionen i augusti 1976. Vad hände i augusti
1976? Apollo 20 reste till månen på ett topphemligt militärt uppdrag och landade på månens baksida. Besättningen på Apollo
20 var William Rutledge 1, Leona M. Snyder 2 och Alexej Leonov 3. Guiden var en utomjording.

Astronauterna Rutledge och Leonov besökte rymdskeppet. Dessutom besökte de ett triangulärt rymdskepp och i det hittade
besättningen en kvinnlig kropp, som fick namnet EBE Mona Lisa. Rymdfarkosten är från SUMER och EBE Mona Lisa är
självaste ormgudinnan Inanna, ursprungligen från planeten Venus. Armstrong kände säkert personligen Rutledge, som berättade
för honom vad som har hänt på månens baksida. Samtidigt kunde Armstrong direkt följa Apollo 20s månresa från Vandenberg
Air Force Base. Då hade Armstrong bestämt sig för att följa expeditionen till Ecuador för att hitta Metallbiblioteket. Se vidare
länken Industri, Månens besökare, final, sidorna 61 - 84 och Att erövra rymden I, sidorna 62 – 84.

Ytterligare ledtråd. Bilderna visar ett jordklot och på det syns slingrande ormar som kan visa var Metallbiblioteket finns i
Ecuadors djungel, kan vara en utmärkt karta. Metallbiblioteket skapades av utomjordingar från Venus. Vad jag förstår är att
Neil Armstrong visste vad Universum och galaxen är och därför följde han med expeditionen till Ecuador för att hitta
biblioteket. Där skulle han ha hittat bekräftelse på vad Universum och galaxen är. Nu kanske världen förstår vad Armstrong
menade i Vita huset: ”Det finns stora idéer som inte upptäckts, genombrott som finns tillgängliga för dem som kan ta
bort ett av sanningens skyddande lager”. Att avslöja lager av gömda sanningar om Universum och galaxen är det
största som finns…..
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Slut

Dubbelstjärnesystem som är orsaken till de globala katastroferna av olika kända slag
Nostradamus - Quatrains

Century 2, Quatrain 41
Den stora stjärnan skall brinna i sju dagar,
Molnet skall framkalla två solar:
Den stora besten skall yla hela natten
När den store påven skall byta land.

En fullständig träff av
Nostradamus redan under
1600-talet.

Enok/Utnapisthim, Sumer
Lemeks enfödde son
Kapitel X, 1-29:

Daniel/Baltazár
Babylon, Babylonien,
Persien

Tomas/Tamás,
Toma bar Yehosef
Armenien, Nazaret, Palestina
Timmermannen Josefs enfödde son

Kemény, Szabolcs József
Magyarország, Baja
Stockholm, Sverige
Tibor Keménys enfödde son

Och jag, Enoch, jag ensam såg bilden af all tings slut. Aldrig skall någon mensklig varelse se det, såsom jag såg
det. Se motsvarande syn, länken vetenskap ””Svarta hålets hemlighet” sidorna 3-6.

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
Tomas/Tamás,
Kemény,
inget är begravt
somSzabolcs
inte skallJózsef
uppväckas
Toma bar Yehosef
Bajasom är
igen”. - ÄvenMagyarország,
Jesus ville att allt
Armenien, Nazaret, Palestinafördolt skall komma
Stockholm,
Sverige
upp till
ytan och att
få kunskap.
Timmermannen Josefs enföddelåta
sonvärlden
Tibor
Keménys enfödde son

”/…/ Men du, Daniel, må gömma
dessa ord och försegla denna skrift
Enok/Utnapisthim,
intill
ändens tid; Sumer
många kommer attDaniel/Baltazár
Lameks
enfödde
son
rannsaka den, och insiktenMänniskan
skall Babylon,
så är Babylonien,
Kapitel
X,
1-29:
skapelsens krona – Persien
”O”
växa till.”

10. Jesus sade: ”Jag har kastat en eld

”Men
gå Enoch,
du fram
ändens
tid; af all tings slut. Aldrig skall någon menskligöver
Och jag,
jagmot
ensam
såg bilden
varelse
se det,
jag såg
världen,
och såsom
se, jag vårdar
den
Den
ursprunglige
Guden
förnekades
på
denna
planet
i
senaste
tusentals
år
sedan du har vilat,
skall
du
uppstå
till
det. Se motsvarande syn, länken vetenskap ””Svarta hålets hemlighet”
3-6. upp”. 16. Jesus
tills sidorna
den flammar
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

