Fortsättning från länken
Att erövra rymden I

Den kosmiska arkitekturen

Den kosmiska arkitekturen

Soyuz TMA-01M till Soyuz TMA-20M
2011-2016 Baikonur Cosmodrome
ISS Exp-25

Soyuz TMA-01M, 2010-10-07
Kaleri Aleksandr Yuriyevich, befälhavare, 1
Skripochka Oleg Ivanovich, flygmekaniker, 2
Kelly Scott Joseph, flygmekaniker, 3 USA,
NASA
Start Baikonur LC-1
Dockning med ISS, Exp. 25

ISS Exp-30

ISS Exp-28-29

Soyuz TMA-02M, 2011-06-07
Volkov Sergei Aleksandrovich,
befälhavare, 1
Furukawa Satoshi, flygmekaniker, 2
Japan
Fossum Michael Edward,
flygmekaniker, 3 NASA
Start Baikonur LC-1
Dockning med ISS, Exp. 28-29

Soyuz TMA-03M, 2011-12-21
Kononenko Oleg Dmitriyevich,
befälhavare, 1
Kuipers André, flygmekaniker 2
ESA, Holland
Pettit Donald Roy,
flygmekaniker, 3 NASA, USA
Start Baikonur LC-1
Dockning med ISS, Exp. 30

ISS Exp-31
ISS Exp-32

Soyuz TMA-04M, 2012-05-15
Padalka Gennadi Ivanovich,
befälhavare, 1
Revin Sergei Nikolayevich,
flygmekaniker, 2
Acaba Joseph Michael,
flygmekaniker, 3 NASA, USA
Dockning med ISS, Exp. 31
ISS Exp-34

ISS Exp-33

Soyuz TMA-05M, 2012-07-15
Malenchenko Yuri Ivanovich, befälhavare,1
Williams Sunita Lyn "Suni", flygmekaniker,
2 NASA, USA
Hoshide Akihiko, flygmekaniker, 3 Japan
Start Baikonur LC-1
Dockning med ISS, Exp. 32

Soyuz TMA-06M, 2012-10-23
Novitsky Oleg Viktorovich, befälhavare 1,
Tarelkin Yevgeni Igorevich, flygmekaniker 2,
Ford Kevin Anthony, flygmekaniker 3, NASA,
USA
Start Baikonur LC-31
Dockning med ISS, Exp. 33
ISS Exp-36

ISS Exp-35

Soyuz TMA-09M, 2013-05-28
Soyuz TMA-07M, 2012-12-19
Soyuz TMA-08M, 2013-03-28
Romanenko Roman Yuriyevich, befälhavare, 1
Vinogradov Pavel Vladimirovich, befälhavare, 1
Hadfield Chris Austin, flygmekaniker, 2
Misurkin Aleksandr Aleksandrovich, flygmekaniker, 2
Kanada
Cassidy Christopher John "Chris", flygmekaniker, 3
Marshburn Thomas Henry "Tom",
NASA, USA
flygmekaniker, 3 NASA, USA
Start Baikonur LC-1
Dockning med ISS, Exp. 34
Dockning med ISS, Exp. 35

Yurchikhin Fyodor Nikolayevich,
befälhavare, 1
Parmitano Luca Salvo flygmekaniker, 2
ESA Italien
Nyberg Karen Lujean, flygmekaniker, 3
NASA, USA
Start Baikonur LC-1
Dockning med ISS, Exp. 36

ISS Exp-37

ISS Exp-38

Soyuz TMA-10M, 2013-09-25
Kotov Oleg Valeriyevich, befälhavare, 1
Ryazansky Sergei Nikolayevich,
flygmekaniker, 2
Hopkins Michael Scott, flygmekaniker, 3
NASA, USA
Start Baikonur LC-1
Dockning med ISS, Exp. 37

ISS Exp-40

Soyuz TMA-13M, 2014-05-28
Surayev Maksim Viktorovich befälhavare, 1
Wiseman Gregory Reid flygmekaniker, 2
NASA, USA
Gerst Alexander flygmekaniker, 3 ESA
Start Baikonur LC-1
Dockning med ISS, Exp. 40

ISS Exp-43

Soyuz TMA-16M, 2015-03-27
Padalka Gennadi Ivanovich,
befälhavare, 1
Korniyenko Mikhail Borisovich,
flygmekaniker, 2
Kelly Scott Joseph, flygmekaniker, 3
NASA, USA
Start Baikonur LC-1
Dockning med ISS, Exp. 43

ISS Exp-39

Soyuz TMA-11M, 2013-11-07
Tyurin Mikhail Vladislavovich,
befälhavare, 1
Mastracchio Richard Alan "Rick",
flygmekaniker ,2 NASA, USA
Wakata Koichi, flygmekaniker, 3
Japan, JAXA
Start Baikonur LC-1
Dockning med ISS, Exp. 38

Soyuz TMA-12M, 2014-03-25
Skvortsov Aleksandr Aleksandrovich Jr,
befälhavare, 1
Artemyev Oleg Germanovich,
flygmekaniker, 2
Swanson Steven Ray "Swanny",
flygmekaniker, 3 NASA, USA
Start Baikonur LC-1
Dockning med ISS, Exp. 39

ISS Exp-41

ISS Exp-42

Soyuz TMA-14M, 2014-09-25
Samokutyayev Aleksandr Mikhailovich
befälhavare, 1
Serova Yelena Olegovna flygmekaniker, 2
Wilmore Barry Eugene "Butch"
flygmekaniker, 3 NASA, USA
Start Baikonur LC-1
Dockning med ISS, Exp. 41

ISS Exp-44

Soyuz TMA-17M, 2015-07-22
Kononenko Oleg Dmitriyevich,
bfälhavare, 1
Yui Kimiya, flygmekniker, 2 Japan,
JAXA,
Lindgren Kjell Norwood, flygmekaniker,
3 NASA, USA
Start Baikonur LC-1
Dockning med ISS, Exp. 44

Soyuz TMA-15M, 2014-11-23
Shkaplerov Anton Nikolayevich
befälhavare, 1
Cristoforetti Samantha flygmekaniker,
2 ESA Italien
Virts Terry Wayne, Jr. flygmekaniker,
3 NASA, USA
Start Baikonur LC-31
Dockning med ISS, Exp. 42
ISS Exp-45

Soyuz TMA-18M, 2015-09-02
Volkov Sergei Aleksandrovich, befähavare, 1
Mogensen Andreas Enevold, flygmekaniker, 2
ESA, Danmark
Aimbetov Aydyn Akanovich, flygmekaniker, 3
Kazakstan
Start Baikonur LC-1
Dockning med ISS, Exp. 45
OBS. Soyuz 300 rymdfärder från start….

ISS Exp-47

ISS Exp-46

Soyuz TMA-19M, 2015-12-15
Malenchenko Yuri Ivanovich, befälhavare, 1
Kopra Timothy Lennart, flygmekaniker, 2 NASA, USA
Peake Timothy Nigel, flygmekaniker, 3 Storbritannien
Start Baikonur LC-1
Dockning med ISS, Exp. 46

Soyuz TMA-20M, 2016-03-18
Ovchinin Aleksei Nikolaevich, befälhavare, 1
Skripochka Oleg Ivanovich, flygmekaniker, 2
Williams Jeffrey Nels, flygmekaniker, 3 NASA, USA
Start Baikonur LC-1
Dockning med ISS, Exp. 47

ISS: Expedition-29, 2011
Soyuz TMA-02M

ISS

Expedition 29

Expedition 29

Expedition 29, Volkov, Fossum, Furukawa

ISS: Expedition-30, 2011
Soyuz TMA-03M

ISS

Expedition 309

Expedition 30

Expedition 30, Kononenko Pettit Kuipers

ISS: Expedition-31, 2012
Soyuz TMA-03M

ISS

Expedition 31
Expedition 31

Expedition 31

Expedition 30, Padalka Revin Acaba

ISS: Expedition-32, 2012
Soyuz TMA-05M

ISS
Expedition 322

Expedition 32

Expedition 32

Expedition 32, Malenchenko, Williams, Hoshide
Symbol för
neutronstjärnan
Nemesis.
Bevakning

ISS: Expedition-33, 2012
Soyuz TMA-06M

ISS

Expedition 33
Expedition 33
Expedition 33

Expedition 33, Novitsky, Tarelkin, Ford
Ford

ISS: Expedition-34, 2012
Soyuz TMA-07M

ISS

Expedition 34

Expedition 34

Expedition 34, Romanenko, Hadfield, Marshburn
Expedition 34

ISS: Expedition-35, 2013
Soyuz TMA-08M

ISS

Expedition 35
Expedition 35
Expedition 35

Expedition 35, Vinogradov, Misurkin, Cassidy

ISS: Expedition-36, 2013
Soyuz TMA-09M

ISS

Expedition 36
Expedition 36
Expedition 36

Expedition 36, Yurchikhin, Parmitano, Nyberg

ISS: Expedition-37, 2013
Soyuz TMA-10M

ISS

Expedition 37
Expedition 37
Expedition 37

Expedition 37, Kotov, Ryazansky, Hopkins

ISS: Expedition-38, 2013
Soyuz TMA-11M

ISS

Expedition 38

Expedition 38

Expedition 38

Expedition 38, Tyurin, Mastracchio, Wakata

ISS: Expedition-39, 2014
Soyuz TMA-12M

ISS

Expedition 39
Expedition 39

Expedition 39

Expedition 39, Skvortsov, Artemyev, Swanson

ISS: Expedition-40, 2014
Soyuz TMA-13M

ISS

Expedition 40
Expedition 40
Expedition 40

Expedition 40, Surayev, Wiseman, Gerst

ISS: Expedition-41, 2014
Soyuz TMA-14M

ISS

Expedition 41

Expedition 41, Samokutyayev, Serova, Wilmore
Expedition 41

Expedition 41

ISS: Expedition-42, 2014
Soyuz TMA-15M

ISS

Expedition 42

Expedition 42

Expedition 42, Shkaplerov, Cristoforetti, Virts
Expedition 42

ISS: Expedition-43, 2015
Soyuz TMA-16M

ISS

Expedition 43

Expedition 43

Expedition 43, Padalka, Korniyenko, Kelly

Expedition 43

ISS: Expedition-44, 2015
Soyuz TMA-17M

ISS

Expedition 44
Expedition 44

Expedition 44, Kononenko, Yui, Lindgren

Expedition 44

ISS: Expedition-45, 2015
Soyuz TMA-18M

ISS

Expedition 45
Expedition 45

Expedition 45, Yui, Lindgren, Volkov
Expedition 45

OBS! Besättningen på Soyuz TMA-18M genomför den 300:e rymdfärden.

ISS: Expedition-46, 2015
Soyuz TMA-19M

ISS

Expedition 46
Expedition 46

Expedition 46, Malenchenko, Peake, Kopra
Expedition 46

ISS: Expedition-47, 2015
Soyuz TMA-20M

ISS

Expedition 47

Expedition 47

Expedition 47, Ovchinin, Skripochka, Williams

Expedition 47

Soyuz MS-01 till Soyuz MS-12
2016-2019 Baikonur-kosmodromen
ISS Exp-48

ISS Exp-50
ISS Exp-49

Soyuz MS-01, 2016-07-07
Ivanishin Anatoli Alekseyevich,
befälhavare, 1
Onishi Takuya, flygmekaniker, 2
JAXA, Japan
Rubins Kathleen Hallisey "Kate",
flygmekaniker, 3 NASA, USA
Start Baikonur LC-1
Dockning med ISS, Exp. 48

ISS Exp-51

Soyuz MS-04, 2016-04-20
Yurchikhin Fyodor Nikolayevich,
befälhavare, 1
Fischer Jack David "2fish",
flygmekaniker, 2 NASA, USA
Start Baikonur LC-1
Dockning med ISS, Exp. 51

Soyuz MS-02, 2016-10-19
Ryzhikov Sergei Nikolaevich,
befälhavare, 1
Borisenko Andrei Ivanovich,
flygmekaniker, 2
Kimbrough Robert Shane,
flygmekaniker, 3 NASA, USA
Start Baikonur LC-31
Dockning med ISS, Exp. 49

Soyuz MS-03, 2016-11-17
Novitsky Oleg Viktorovich, befälhavare, 1
Pesquet Thomas Gautier, flygmekaniker,Frankrike, ESA
Whitson Peggy Annette, flygmekaniker, NASA, USA
Start Baikonur LC-1
Dockning med ISS, Exp. 50

ISS Exp-52

Soyuz MS-05, 2017-07-28
Ryazansky Sergei Nikolayevich, befälhavare, 1
Bresnik Randolph James "Randy", flygmekaniker, 2
NASA, USA
Nespoli Paolo Angelo, flygmekaniker, 3 ESA, Italien
Start Baikonur LC-1
Dockning med ISS, Exp. 52

ISS Exp-54

ISS Exp-53

ISS Exp-54

ISS Exp-54

Soyuz MS-06, 2017-09-12
Misurkin Aleksandr Aleksandrovich, befälhavare, 1
Vande Hei Mark Thomas, flygmekaniker, 2 NASA,
USA
Acaba Joseph Michael, flygmekaniker, 3 NAS,USA
Start Baikonur LC-1
Dockning med ISS, Exp. 53

Soyuz MS-07, 2017-12-17
Shkaplerov Anton Nikolayevich, befälhavare, 1
Tingle Scott David "Maker", flygmekaniker, 2 NASA, USA
Kanai Norishige, flygmekaniker, 3 JAXA, Japan
Start Baikonur LC-1
Dockning med ISS, Exp. 54

ISS Exp-56

ISS Exp-55

Soyuz MS-08, 2018-03-21
Artemyev Oleg Germanovich, befälhavare, 1
Feustel Andrew Jay "Drew", flygmekaniker, 2 NASA, USA
Arnold Richard Robert II "Ricky", flygmekaniker, 3 NASA, USA
Start Baikonur LC-1
Dockning med ISS, Exp. 55

Soyuz MS-09, 2018-06-06
Prokopyev Sergei Valerievich, befälhavare, 1
Gerst Alexander, flygmekaniker, 2 ESA, Tyskland
Auñón-Chancellor Serena Maria, flygmekaniker, NASA, USA
Start Baikonur LC-1
Dockning med ISS, Exp. 56

ISS Exp-57
ISS Exp-57

Soyuz MS-10, 2018-10-11

Ovchinin, Aleksei Nikolaevich, Befälhavare
Hague, Tyler Nicholas "Nick", flygmekaniker,
USA, NASA
Start Baikonur LC-1, Raketen exploderade, nödlandning
Ej Dockning med ISS, Exp. 57

Soyuz MS-11, 2018-12-03
Kononenko Oleg Dmitriyevich, befälhavare,
Saint-Jacques David, flygmekaniker
McClain Anne Charlotte "Animal", flygmekaniker
Start Baikonur LC-1,
Dockning med ISS, Exp. 57

ISS Exp-59

Soyuz MS-12, 2019-03-14
Ovchinin Aleksei Nikolaevich, Commander, 1
Hague Tyler Nicklaus "Nick" Flight Enginee, 2 USA NASA
Koch Christina Hammock "Nana" Flight Enginee, 3 USA NASA
Start Baikonur LC-1,
Dockning med ISS, Exp. 59

ISS: Expedition-48, 2016
Soyuz SM-01

ISS

Expedition 48
Expedition 48

Expedition 48

Expedition 48, Ivanishin, Onishi, Rubins

ISS: Expedition-49, 2016
Soyuz SM-02

ISS

Expedition 49
Expedition 49

Expedition 49

Expedition 49, Ryzhikov, Borisenko, Kimbrough

ISS: Expedition-50, 2016
Soyuz SM-03

ISS

Expedition 50

Expedition 50
Expedition 50

Expedition 50, Novitsky, Pesquet, Whitson

ISS: Expedition-51, 2017
Soyuz SM-04

ISS

Expedition 51
Expedition 51

Expedition 51, Pesquet, Yurchikhin, Fischer

Besättningen utförde alla uppdrag

Expedition 51

ISS: Expedition-52, 2017
Soyuz SM-05

ISS

Expedition 52

Expedition 52

Expedition 52, Ryazansky, Bresnik, Nespoli

Kontroll av magnetfält
Solen, jorden och
neutronstjärnan

Expedition 52

Besättningen utförde alla uppdrag

ISS: Expedition-53, 2017
Soyuz SM-06

ISS

Expedition 53
Expedition 53

Expedition 53, Misurkin, Vande Hei, Acaba

Besättningen utförde alla uppdrag

Expedition 53

ISS: Expedition-54, 2017
Soyuz SM-07

ISS

Expedition 54
Expedition 54

Expedition 54, Shkaplerov, Tingle, Kanai

Expedition 54

Besättningen utförde alla uppdrag

ISS: Expedition-55, 2018
Soyuz SM-08

ISS

Expedition 55

Expedition 55

Expedition 55, Artemyev, Feustel, Arnold

Besättningen utförde alla uppdrag

Expedition 55

ISS: Expedition-56, 2018
Soyuz SM-09

ISS

Expedition 56

Expedition 56

Expedition 56, Prokopyev, Gerst, Auñón-Chancellor

Besättningen utförde alla uppdrag

ISS: Expedition-57, 2018
Soyuz SM-10

ISS

Expedition 57

Expedition 57

Expedition 57, Ovchinin, Hague
Besättningen avbröt sin rymdfärd på grund av explosion i
bärraketen och fick i stället nödlanda.

Expedition 56

ISS: Expedition-57, 2018
Soyuz SM-11

ISS

Expedition 57

Expedition 57

Expedition 57, Kononenko, Saint-Jacques, McClain

Besättningen utförde alla uppdrag

ISS: Expedition-58, 2019
Soyuz SM-12

ISS

Expedition 59
Expedition 59

Expedition 59, Skripochka, Hammock-Koch

IS; Expedition 58
Kononenko. SaintJacques, McClain
ISS Expedition 58
will conclude with
docking of Soyuz
MS-12 and ISS
Expedition 59 will
start

Att erövra rymden ligger högst upp på önskelistan på denna planet. Vår galax Vintergatan som bär livet är bara en mycket liten
del av hela ofattbara Universum och dess värld. Vetenskapen hänger inte alls med, men man har tagit det första lilla steget
under 50-talet. Det började på allvar i Kapuatin Yarl i det forna Sovjetunionen. Snart 70 år har gått sedan dess. Antigen vet
man vad Universum är, eller också forskar man och/eller försöker gissa sig fram. Följer man utvecklingen från 50-talet finner
man att alla dessa bemannade rymdfärder och satelliter i vårt solsystem gjort vissa framsteg. Alla dessa bemannade rymdfärder
är en mycket stor tillgång för kunskap/vetenskap som berör rymden och astronomin.
Man påstår än idag att det forna Sovjetunionen hade en mycket stark ledning i rymdforskning och rymdfärder i början av 60talet före USA/NASA i en öppen värld. Men i den dolda världen kan man ifrågasätta detta. Sovjets Vostokprogram bestod av
ca. 20 rymdfärder, bara 6 kosmonauter överlevde sina respektive rymdfärder runt jorden. Bakom NASA:s Mercury- och
Geminiprojekt verkade USAF i hemlighet, bl.a. med planeringen av bemannade månfärder och månbas. Under 60-talet hade
USAF sitt MOLprojekt i det fördolda med bemannade rymdfärder och en rymdstation runt jorden. Hur många bemannade
rymdfärder genomförde USAF i hemlighet innan de officiellt återkallade programmet 1969? Det läcktes också att USAF
åstadkommit ett antal månlandningar under 70-talet, bl.a. Apollo 18 original, Apollo 18 reserv, Apollo 19, Apollo 20 och
Clementine 9. USA/USAF gjorde mycket i hemlighet, även bemannade marsresor och landningar. Lägg till detta Columbus
med NASA så ser vi att Sovjet inte ledde arbetet i rymden i början.
I början av januari 1971 gjorde Apollo 14 sin månfärd och månlandning i Fra Mauro, framsidan av månen. Apollo 14:s
emblem illustrerar en komet, (Nemesis). Ett mycket intressant månområde på 50-talet som kan beskrivas så här:
Under 50-talet hittade astronomer märkvärdiga saker på månens framsida.
”En novembernatt 1956 filmade den amerikanske yrkesastronomen Robert Curtiss månlandskapet med extra ljusstark
35 mm film genom ett spegelteleskop. Han uppehöll sig mest vid terminatorn, gränszonen mellan natt och dag. När
han framkallat filmen och synade den, upptäckte han till sin förvåning ett tydligt vitt kors bland bergsformationerna
strax innanför skuggränsen. Det var på vallslätten Fra Mauro. Det egendomliga vita korset med dess fyra lika långa
armar återkom på en lång rad bildrutor – det var ingen filmdefekt. Företeelsen befann sig otvivelaktigt på månytan.
Vad det var för någonting kunde Curtiss inte avgöra. Filmen studerades av ett flertal framstående astronomer, men
den enda förklaring man kunde finna var att det vita korset måste ha bildats av två bergsryggar som korsar varandra,
och att den framträtt endast under en kort tidsperiod när solstrålarna träffade månytan i en viss vinkel. Det vita korset
på månen har aldrig senare återfunnits. Men det har naturligtvis av UFO-medlemmar införlivats med övriga ”bevis”
för främlingars närvaro på månen”. Se vidare Industri, länken Månens mysterium, sidorna 95-102. Sidan 98.
En sak är klar och tydlig: Apollo 14:s LM, Antares landade där och astronauterna besökte området i Fra Mauro. Om de såg ett
vitt kors där framgår inte av det officiella budskapet i samband med vistelsen på månen i Fra Mauro. Ett vitt kors sammanfaller
med den kristna religionen, men vitt är också symbol för renhet och sanning. Med andra ord kommer sanningen om
kristendomen att komma från rymden/Himlen och månen som bl.a. påminner om Apollo 20:s månfärd och landning som berör
kroppar bl.a. från timmermannen Josefs tid i det forna Palestina. Apollo 14:s emblem sammanfaller med UFO, hur kände
NASA till neutronstjärnan Nemesis existens i form av en komet redan 1971? NASA hittade neutronstjärnan/planet X
tillsammans med Storbritannien och Holland 1983. Efter 1983 följde kometen STS-41-G som emblem för Challenger 1984,
1996 ett emblem med kometen för STS-76, Atlantis, MIR och fr.o.m. 2001, i samband med rymdstationen ISS, förekommer
ständigt symbolen för kometen Nemesis. Kortfattat: Rymdstationen ISS byggdes för att kunna följa neutronstjärnan Nemesis
återkomst till solsystemet.
STS-112, Atlantis, ISS
2002
STS-41-G, Challenger 1984
STS-105, Discovery, ISS 2001
STS-112, Atlantis, ISS 2002
STS-76, Atlantis, MIR 24 mars 1996 sid 87 ovan
STS-105, Discovery 2002 ISS

.Symbol för komet, en femuddig stjärna med en svans. NASA har denna symbol för sitt rymdprogram.
Ringen på kometens svans är en sluten krets av bl.a. UFO-händelser för NASA:s inre krets.

Jorden och UFO. Även i urskrifterna förekommer UFO, utomjordingar, i religioner kallas de för ÄNGLAR. Hela jordens
rymdprogram bevakades och följdes av UFO, och det gör de än idag.
The Earth and UFO. We can also find UFOs and extraterrestrials in ancient documents. In religions they are called ANGELS.
UFOs is Hela jordens rymdprogram bevakades och följdes av UFO, och det gör de än idag.

UFO från Venus
UFO från Plejaderna
I vår galax, Vintergatan, finns gott om liv på olika
kunskapsnivåer och i olika frekvensvärldar. Den
information som jag tagit emot från Plejaderna, Venus och
neutronstjärnan Nemesis, visar att dessa tre grupper
befinner sig på en mycket hög kunskapsnivå. Den allra
högsta kunskapsnivån finn hos plejaderna, vad jag förstår
befinner de sig på den högsta kunskapsnivån jämfört med
andra grupper i galaxen. Folket där lever i fred och
harmoni, där natur, människa och kunskap/vetenskap står i
centrum.

UFO från Nemesis

När det gäller teknik ligger även den ligger på allra högsta nivå, så kallad hyperteknik, deras rymdfarkoster reser i otroliga
världar och de känner till Universums hemligheter. Till sist, kommer de att dyka upp här……
Se vidare Industri, länken Arken: Den kosmiska floden och dess naturliga orsak, sidorna 45-57.
UFO från Venus. Även där befinner sig folket på en hög kunskapsnivå, på ett högre frekvensläge. Även Venusierna vet vad
Universum är och deras teknik ligger också på högre nivåer. Även där lever folk i fred och harmoni, och Människan är i centrum
liksom naturen. Deras rymdfarkoster reser överallt i vår galax. Läs mer Industri, länken Arken: Den kosmiska floden och dess
naturliga orsak, sidorna 37- 44. Se även sidorna 25-37.
UFO från Nemesis. Det finns information genom Enok. Se Gudomen, sidorna 1-13, Arken: Den kosmiska floden och dess
naturliga orsak, sidorna 1-18, samt Neutronstjärnan är här, sidorna 1-9.
Sammanfattning
Jordens rymdhistoria är mycket intressant och skulle ha varit mycket populär och rik på nya kunskaper om alla rymdfärder hade
skett öppet inför hela världen. Men tyvärr genomfördes topphemliga rymdresor till månen och Mars redan under 60- och 70-talet
utan världens kännedom, så kunskapen om rymdfärderna minskade rejält. Det yttersta slutmålet förstås är att erövra vår galax,
Vintergatan, se vidare sidorna ------ nedan.

Den globala klimatförändringens grund och ursprung
Jag hänvisar till dubbelstjärnesystemet som är en naturlig process och till Brannon-rapporten av 1957, USA, ett sant dokument

Galaxens dubbelstjärnesystem

Dubbelstjärnesystemet är en naturlig process

Vår galax, Vintergatan, består till ca. 85-90% av
dubbelstjärnesystem. Hela solsystemet är en gigantisk
atomyärld för en högre värld.

Order av den Svarta Solen

Svarta solen = Solen Aton/Nemesis

Brannon-rapporten, 1957, USA

Brannon-rapporten från 1957, USA

Carroll Muffett, Miljöjurist, USA

Carroll Muffett miljöjurist och Brannon-rapporten från
1957. Detta är världens bästa klimatprogram enligt en
dokumentär han medverkade i!
Carroll Muffett, miljöjurist, ledare för miljöorganisationen CIEL, Center for International Evironmental Law.
Så här tror jag att det började. I Los Angeles på 1940talet, när bilindustrin växte explosionsartat, var smog ett
alvarligt problem. När folk sa att det berodde på olja och
gas, började bolagen försvara sig. Det ledde i december
1946 till bildandet av Smoke and Fumes Committee och
till oljebolagens strategi att kombinera forskning med pr
för att bromsa åtgärder mot luftföroreningar, först smog,
senare svaveldioxid och så koldioxid, den värsta
klimatboven.

Gustav Hitlers Nazityskland, 1932-1945
Order av den Svarta Solen. I denna order finns i det
fördolda G. Hitlers verksamhet angående återkomsten
av Svarta Solen, neutronstjärnan Nemesis.
Neutronstjärnans karaktär är att den har ett starkare
magnetfält än solen.

Jag hade fått tag på Brannonrapporten ett år tidigare.
Men först när jag lärt mig terminologin förstod jag den
och kunde bevisa att det handlar om klimatförändringar.
En orsak till att det här inte uppmärksammats på så länge
är att det är vi nu kallar klimatförändringar på 1990-talet
hette global uppvärmning. Före det hette det
klimatförändringar, före det klimatiska förändringar och
före det utspädning av radioaktivt kol i atmosfären eller
Suesseffekten. Namnet har förändrats gång på gång.

Neutronstjärnan
Nemesis

Solen

Lee Raymond, Exxons Mobils
styrelseordförande 1996

Solen påverkar och styr klimatet på jorden. Neutronstjärnans
magnetfält är starkare än solens och påverkar även jordens
magnetfält som också är svagare. På det viset får jorden ta
emot kraftigare solstrålar som i sin tur ökar uppvärmningen
på jorden. Ju närmare den svarta solen kommer, desto
intensivare blir uppvärmningen på grund av att jordens
magnetfält blir allt svagare,. – Neutronstjärnan i form av en
komet återkommer vart 3600 år. Senast den besökte jorden
var vid Israels grundande vid Moses tid.

Exxons Mobils styrelseordförande besvarade
kritiken mot bolaget i samband med den globala
uppvärmningen.
Lee Raymond, förespråkare för uppvärmningsteorin menar att högre halter av växthusgaser får
temperaturen i världen att höjas, och att fossila
bränslen är orsaken. Det är inte vetenskapligt
bevisat att mänsklig aktivitet påverkar klimatet.

Project Horizon, 1958

Manhattan, isforskarfartyg 1969
Project A119 – “A Study of Lunar Research
Flights, En studie av forskningsresor till månen”
1958. Projekt A119 var den första studien för att
kunna erövra månen och Mars, ett dokument på
190 sidor.

Carroll Muffett, miljöjurist
Mycket av det Exxon gjorde under den resan är hemligt.
Bolaget kontrollerade vad som fick publiceras. De försökte
hitta en väg genom isen för att få ut oljan till marknaden.
Men undersökte de även om isen i Arktis på lång sikt kunde
smälta? Det var en anmärkningsvärd resa. Fartyget
utrustades i Chester, på andra sidan bron, två gånger. Först
styckades det i fyra bitar som skickades till olika skeppsvarv för att specialutrustas. Sen skickades de tillbaka till
Sunvarvet och sattes ihop, och fartyget löpte ut här under
bron.

Projekt Horizon finns bevarat i ett dokument på 419
sidor ang. mån- och marsresor.

Fartyget löpte ut här under bron i Chester
z

Projekt Horizon utvecklades som en del av Red Sun
1960. Först räknade man med att i en nära framtid
kommer fruktansvärde globala katastrofer av olika
slag och därefter förmodligen en istid. Då bestämde
man att kolonisera planeten Mars enligt ”Red Sun
Project.” Solen kommer att stå i centrum

Edwin Clarke, f.d klimatforskare på Manhattan
isforskarfartyg

Rymdfärder till den röda planeten Mars

Våtdocka
Ed Clarke:

ISV Columbus-1, enligt källan den första Marsfärden
Enligt pålitliga källor ägde den första Marsfärden rum
redan 1970. Columbus 1 var den första bemannade
marsresan. Besättningen på Columbus 1 var:
Neil Armstrong, befälhavare
Edwin E. Aldrin, pilot
Charles Bassett?
Starten skedde i ett mycket hemligt isolerat område i
Brasilien och markkontrollen CapCom låg i Cocoa Beach
i Florida.

Neil Armstrong,

Edwin E. Aldrin

Charles Bassett

”Manhattan låg i en sådan här våtdocka och svetsare
arbetade på sidorna. Mitt första intryck av fartyget: Det är
stort, stort, stort, stort. Jag var stolt över att ha blivit utvald
till isforskare på det. En intressant fråga är om möjligheten
till klimatförändringar var något man var medvetet om
inför Manhattanexpeditionen. Jag hörde talas om det
senare.
1969 började jag jobba på Trans-Alaska Pipeline. Ett år
eller två senare började vi ta med i beräkningarna att
marktemperaturen kunde öka på grund av den global
uppvärmningen, kanske två, tre år senare. 1969 trodde
somliga på förändringarna medan andra tvivlade. Inom
forskarkretsar rådde delade meningar. Vi tog hänsyn till
risken när vi gjorde våra beräkningar.”

Robert, arbetade i
Alaska

Oljeborrplattform 1963 i Alaska

Aldrin och Amstrong på planeten Mars.
Enligt källorna kom besättningen hem och den
första marsresan var över i största hemlighet.

Robert

ISV Columbus-2, enligt källan den andra marsfärden
Den andra Marsresan ägde rum den 28 augusti 1973,
Besättningen på Columbus 2 var
Elliot See, befälhavare
William Rutledge, pilot
Vladimir Ilyushin
Starten skedde från ett helt isolerat hemligt ställe i
Brasilien, Markkontrollen CapCom låg i Cocoa Beach
i Florida

”Shell skickade mig till Alaska 1963 för att bygga
oljeborrplattformar. Vi talade om klimatförändringar då. De
ifrågasattes inte, de var ett vedertaget faktum. Frågan var
hur fort det skulle gå, för det påverkade plattformarnas
konstruktion. Vi frågade oss om isen skulle bli starkare eller
svagare i framtiden. Konstruktionen förändrades på grund
av att isen blev tunnare. Så konstruktionen baserades på
isförhållandena 1960, inte på framtida förhållanden, som
skulle bli lindrigare. Min första plattform är fortfarande i
bruk i Cook Inlet. Den heter plattform A.”

Plattform A

Bob Shavelson
Miljöaktivist

Alaska
Elliot See

William Rutledge

Vladimir Ilyushin
Vostok-13 (1961)
Strax före Gagarin

Bob Shavelson, Alaska

See och Rutledge på planeten Mars.
Enligt källorna kom besättningen hem och den andra
marsresan var också över i största hemlighet.

”En klar dag kan man se ett par 4 000 meter höga vulkaner
härifrån. Vi ser effekter av klimatförändringarna som man
inte märker av i övriga USA. I Arktis krymper havsisen.
Inom tio år kan den vara borta. Det är en oerhörd effekt.
Permafrosten i marken smälter så att vägar och hus sätter
sig. Så vi ser mätbara effekter redan nu. Det är inga
spekulationer om framtiden.
Det finns utsläpp, men svårt att säga vad det är för utsläpp.

USA har planerat 13 marsfärder, från Columbus-1 till
Columbus 13, alla skulle starta från Brasilien, från ett
mycket hemligt isolerat område. Markkontrollen
CapCom låg i Cocoa Beach i Florida för de första tre
marsfärderna, därefter låg den i Area 51, i Nevada,
(USA).
De resterande elva Marsfärderna saknar information. Har
USA genomfört resterande marsresor eller har man
avbrutit dem av olika orsaker, exempelvis UFO?
NASA/USAF var mycket noggrant förberedda för dessa
marsfärder genom MOL-programmet under 60-talet.

Apollo 14 emblem

ISV Columbus-3 1974?
John Young, befälhavare?
Henry G. Gordon, pilot?
Georgij Grechko?

De borrar inte just nu, men de släpper alltid ut föroreningar. De
utnyttjar ett kryphål i lagen om rent vatten. Det kryphålet
existerar bara i den här delen av landet. Det gör mig arg. Allt
handlar om att tjäna pengar. Den här är allmänna vatten. De ägs
av alla USA:s medborgare tillsammans, så bolagen stjäl från
mig och mina barn när de gör utsläpp i vattnet här.
I vintras hade Plattform A en läckande gasledning i flera
månader. Bolagen valde att inte stänga av och laga läckan, för
vinstens skull, de brydde sig inte om den. Det var i nyheterna
överallt. En av plattformens konstruktörer sa att de kände till
klimatförändringarna när den byggdes i början av 60-talet. Det
visste att isen skulle minska och det förvånar mig inte alls. De
har nog känt till det i många årtionden, men mörkat det. Allt de
behövde göra var att så tvivel med hjälp av forskare som de
avlönar. Det är absolut ett svek mot allmänheten. De agerar i
privat intresse, inte i allmänhetens. Jag tycker att det är
brottsligt. Det är stöld från framtida generationer. Vi stjäl från
våra barn. Det är orätt. Och vi gör det för pangarnas skull.”

Apollo 14:s programemblem 1971. Emblemet visar
månen, jorden och en komet. Kometen startar från
jordens närhet och drar förbli månen. Kometen bör
vara neutronstjärnan Nemesis. – NASA hade då
kännedom om neutronstjärnan Nemesis/Planet X.
Kände Tyskland under 40-talet Nemesis, så kände
också NASA den svarta solen, Nemesis eller Planet
X.
Sökandet efter Nemesis påbörjades

Edward Garvey, geokemist
Edward Garvey, geokemist, New Jersey
”Det här är mina gamla Exxonprylar. Hjälmen passar
fortfarande. Också har vi overallen. – ”Arbeta säkert,
förebygg olyckor”. – Den passar inte längre. Vi installerade
utrustning på fartyget och gjorde mätningar i havsvatten och
luft på vägen från mexikanska golfen till Persiska viken via
Afrikas horn.

Låt mig kort återblicka till IRSA-satelliten som sändes
i väg den 25 januari 1983 från Vandenberg Air Force
Base, Kalifornien. En produktion av USA – Holland Storbritannien.

En produktion av USA – Holland Storbritannien.

Vi observerade bland annat uppvällandet och
frigörandet av CO2 i havsområden vid ekvatorn.
Mätvärdena tolkades av forskarna på Columbia tre,
fyra år senare.
Vi hade kartlagt havens CO2-värden. Utifrån Exxons
studier och andra kunde Taro Takahasi och Wally
Broecker ta fram en hel karta över CO2-värden i havet.
Det var viktigt för förståelsen av hur havet påverkar
atmosfärens CO2-halt.

övers

övers

Nemesis, neutronstjärnan
Den 30 december 1983, meddelade den högste
astronomen vid det infraröda satellitteleskopet
(IRAS) NASA upptäckten av Planet-X, nyheter
som förmedlades i sex tidningar.

Det var nytt och spännande och väckte mitt intresse
för sånt arbete. Alla som forskade inom fältet var
oerhört entusiastiska. Och vi rapporterade till
bolagsstyrelsen. Inte jag, men min chef, rapporterade
till Exxons styrelse.
Exxon finansierade forskning på CO2-halten i
atmosfären för att säkra en plats vid
förhandlingsbordet. De förstod att det skulle bli ett
världsproblem.”

Så här skrev man i USA
“Vi tar upp det en gång till, eftersom det är det populäraste
inslaget på Internet. Det innehöll ett uttalande gjort av några
vetenskapsmän från NASA efter starten och inhämtade data
från IRAS, den infraröda spårningssatelliten som sköts upp
1983. Washington Post hade en artikel den 30 december
1983 med rubriken „Kanske lika stor som Jupiter, mystisk
himlakropp upptäckt.‟ Artikeln av Thomas O'Toole är
denna:
Redan 1983 skrev man i USA att himlakroppen/planeten X
upptäckts. Upptäckten följer uppenbarligen STS:s och sedan
ISS:s rymdprogram och rymdforskning.

Carroll Muffett, Miljöjurist, USA
Carroll Muffett, Miljöjurist, USA
”Oljebolagen lanserade tidigt teorin att
klimatförändringarna orsakas av att variationer
hos solen får klimatet att variera. Det hävdar
klimatförnekare än i dag. Så oljebolagens tidiga
investeringar har lönat sig i det långa loppet.”

Bevakningen av neutronstjärnan Nemesis eller Planet X
fortsätter. NASA tog bilder av Nemesis 2003 via IRASsatelliten.

Edward Garvey, geokemist,
Edward Garvey, geokemist, New Jersey
”Nu förnekar regeringen det på samma sätt som Exxon
gjorde för tio år sen. Exxon kunde ha lett utvecklingen
men gjorde det inte. På 70- och i början av 80-talet
skulle deras forskning ha tagits på allvar. Man skulle
ha lyssnat på dem.

NASA tog bilder om Nemesis under år 2003. Bilderna
visar en riktigt tung stjärna i Jupiters storlek. I det fördolda är den orsaken till klimatförändringen.
NASA: 2009-12-31. Magnetiskt moln. Ett gasmoln drar
sig närmare vårt solsystem och en stark magnetkälla har
upptäckts därute, meddelade NASA. - Det rör sig om
neutronstjärnan Nemesis som har ett starkare magnetfält
än solen. Detta påverkar solen och därmed klimatet på
jorden.

Spanska astronomer upptäcker dvärgstjärna bortom Pluto
För en tid sedan, den 7 januari 2010, kunde man läsa att de
spanska astronomerna upptäckt en brun dvärgstjärna bakom
planeten Pluto, med det officiella namnet G1.9. NASA upptäckte
samma stjärna redan 1983.

Exxon Solar var en stor avdelning för utveckling av
solpaneler. De hade Exxon Nuclear, och jag tror att de
arbetade med vindkraft också, alltså avdelningar för
kärnkraft och kol. De satsade brett.
Men när de lade om kursen på 80-talet minskade deras
globala potential. De blev mer av ett oljebolag igen.
Men de försatte en möjlighet, det är frustrerande. Vi
har känt till problemet mycket länge och det är
verkligen frustrerande.”

Sebastian Schwark, kommunikationskonsult,
New York
Sebastian Schwark, kommunikationskonsult, New
York
”Pr-experter pratar om ”narrativ”. Ur olika perspektiv
uppstår olika narrativ, som alla gör anspråk på
sanningen. Exxon Mobil skulle inte förneka
klimathotet. De vet mycket väl vad som sker.
Det finns nätverk som opererar i det halvoffentliga.
På det viset kan man dölja vilka som finansierar de
här sakerna utan att man för den skull bryter mot
lagen. Men man behöver vetenskapligt stöd. Man
behöver något slags vetenskaplig – eller halvvetenskaplig – auktoritet.

Vid ett tidigare besök drabbades jorden av en riktig stor
naturkatastrof. Inte bara dinosaurierna dog ut utan även
befolkningen drabbades. Gick kontinenten MU under då före
Atlantis? Det hände för ca. 10 000 år sedan. Nu är den här igen.
här.

Det finns flera forskningsinstitut som levererar
resultat på uppdrag, särskild inom energisektorn.
Men det kostar pengar. Beroende på omfattningen
kan det kosta 50 000–100 000 euro, eller ännu mer.

Parallellt med klimatförändringen på jorden kommer Nemesis
närmare solen och jorden. Den globala uppvärmningen är
mycket aktiv.

Även rymdfärjan, STS-112 kunde från ISS följa hur
Nemesis närmade sig oss och solen år 2002

Symbol för en komet: femuddig
stjärna med svans.

Har man riktigt mycket pengar kan man driva egna
institut. Då blir ”forskningen” väldigt enkelriktad.
Den blir halvvetenskaplig, eller till och med
pseudovetenskaplig

Carroll Muffett, Miljöjurist, USA
Carroll Muffett, Miljöjurist, USA
”I synnerhet oljebolagen har använt den strategin gång
på gång. Först med bly och sen med luftföroreningar
som smog och koldioxid. De utvecklade många av de
strategier som andra industrier har använt i åratal:
Fokus på ovisshet, tvivel och förnekelse och det
ekonomiska argumentet att det är för sent att åtgärda,
så vi måste anpassa oss.”

Scott Pruitt,
chef för Miljöskyddsmyndigheten EP,
2007
Scott Pruitt
”Forskare påstår att klimatet förändras och att
mänsklig aktivitet påverkar det. Om den påverkan är
mätbar, och hur den skall åtgärdas, är föremål för
debatt.”

Såväl från jorden som från rymden (ISS) bevakas
Nemesis, Planet X intensivt utan avbrott, medan den
globala uppvärmningen fortsätter och bråket om
klimatförändringen är igång, medan naturkatastroferna
är värre och värre från år till år i form av bl.a.
översvämningar, jordbävningar, orkaner osv.
Rex Tillerson
Dåvarande chef för Exxon Mobil
9 februari 2016
Rex Tillerson
”Det finns ingen vetenskapligt tillförlitlig modell
för att förutsäga framtiden.”

Donald Trump, USA:s President 2017
Internationell rymdstation ISS
Bl.a. bevakar de Nemesis

Donald Trump, 28 mars 2017
”Jag vidtar åtgärder för att uppfylla löftet. Min regering
gör slut på kriget mot kol. Vi kommer att få ytterst rent
kol.”

Nemesis på väg hit.
Donald Trump, USA:s President 2017
Donald Trump, 1 juni 2017
”USA drar sig ur Parisavtalet om klimatet.”

Washington 2018
2015 i juli i Wiltshire, England, en sädesfältscirkel ute på
fältet. En jättesymbol som ett budskap

Carroll Muffett,
Miljöjurist, USA

Bilden visar en bevingad sol, neutronstjärnan
Nemesis. Ovanför Nemesis syns solen och vår planet
jorden runt solen. Detta är ett förståndigt budskap.

Steven Feit
Miljöjurist, USA

Steven Feit:
-Hur kändes det när du blev stämd dagen efter valet?
Caroll Muffett:
-Märkligt nog blev jag egentligen inte förvånad. Vi
visste när vi började med det här att de skulle ge sig på
oss.
Steven Feit:
-Jag läste ditt mejl om stämningen och tänkte: ”Jag kan
inget göra, vad händer nu?”

Caroll Muffett:
”Att vakna morgonen efter att Donald Trump blev vald
och samma dag bli stämd av Exxon, var verkligen en
ödets ironi. Det gav en föraning om den mörka nya värld
vi gått in i. Det oroar mig att maktens medel och
statsapparaten har blivit en cirkus som försvarar ett
storbolag.
Vår nuvarande justitieminister försökte stoppa en statlig
granskning av Exxon. Chefen för miljömyndigheten
försökte stoppa granskningar på delstatsnivå. Vi har inte
bara en republikansk kongress emot oss utan dessutom
en regering ledd av en president som är klimatförnekare.

Denna bild visar ett dubbelstjärnesystem, en neutronsol och en
s.k. positron sol.
Mellan solarna uppstår en kraftig
gravitationskraft, och neutronsolens starka magnetfält påverkar
solens magnetfält. Allt dessa är inneslutet i en fyrkant.

1

Hur det känns? Vägen blir lång. Det är skrattretande att
en ledamot av kongressen går ut på kammarens golv en
vinterdag och håller upp en snöboll och säger: ”Det
snöade i dag, alltså existerar inte klimatförändringarna”.
Det är löjligt, skrattretande och sorgligt. Det som gör
skandalen så enorm är att det inte bara har skett i USA.
Smoke och Fumes tyder på en skandal av gigantiska
proportioner för att alla på jorden påverkas av den. Alla i
framtiden, i hundra år eller mer, kommer att påverkas av
den. Den ekonomiska kostnaden, förlusten av
biodiversitet och priset i människoliv är omöjliga att
beräkna.”

2

3
4

Ekbert Bialk, miljöaktivist, Koblenz
Stefan Rahmstorf, klimatforskare, Koblenz
Det fyrkantiga budskapet mellan Nemesis och solen består av en
cirkel som är symboliskt uppdelad i fyra triangelliknande delar.
Denna uppdelade cirkel symboliserar det starka magnetfältet
som påverkar solens, som i sin tur påverkar också jordens,
magnetfält i form av den globala uppvärmningen och den
globala klimatförändringen. De fyra delarna står symboliskt för 1
översvämningar, 2 jordbävningar, 3 orkaner och 4
bränder/vulkanutbrott. Man kan se tydligt att jorden kommer att
hamna nästan mellan solarna, då naturkatastroferna blir
fruktansvärda. Det fyrkantiga tecknet kan vara en varning för
jordens befolkning.
Vidare kan man se att pilen pekar i en bestämd riktning, När
neutronsolen, den svarta solen lämnar solsystemet, kommer alla
naturkatastrofer att upphöra.
Det finns ytterligare en mycket intressant symbol i form av en
halvcirkel fylld av tecken och symboler, märkliga hieroglyfer
liksom i det fyrkantiga budskapet ovanför.

Stefan Rahmstorf:
”Att vi forskare möts av så mycket fientlighet är
besvärligt. Vi får allt oftare hatmejl. Min familj
har till och med dödshotats. Min kollega Mike
Mann i USA fick ett vitt pulver på posten och hela
universitetshuset fick utrymmas. Sånt är väldigt
jobbigt.”
Ekbert Bialk:
”Har man aktier i energikooperativ som satsar på
grön el ses man som girig. Man kämpar för en god
sak, man vill rädda klimatet, istället får man stå
vid skampålen.”
Stefan Rahmstorf:
”De flesta ståndpunkter som klimatförnekarna i
Tyskland företräder kommer ursprungligen från
USA.”
Ekbert Bialk:
”Det är samma falska påståenden som för tjugo år
sen.”

Stefan Rahmstorf:
”I Tyskland har Fritz Vahrenholt på senare tid
varit aktiv inom området med sin bok ”Den kalla
solen”. Där hävdar han att solens strålning avtar
och att jorden kommer att bli kallare. Det är helt
fel. Nu har vi upplevt de varmaste åren sedan
mätningarna började. 2014, 2015 och 2016, tre
rekordvarma år i följd.”

Neutronstjärnan Nemesis pentagonala bana i
förhållande till solen

Fritz Vahrenholt, februari 2012
”Den kalla solen”

2012

Fritz Vahrenholt:
”Koldioxidutsläpp orsakar på sin höljd hälften så
stor uppvärmning som FN:s klimatpanel påstår.
Solens aktivitet och havsströmmarna står för resten.
Vi får tid att ställa om energiförsörjningen på ett
förnuftigt sätt. Det blir ingen klimatkatastrof.”

Bilden visar solen som är i underläge när det gäller magnetiska
fält, symboliskt. Det här är orsaken till den globala uppvärmningen och den globala klimatförändringen. Ett viktigt budskap
till jordens invånare.

Åter till marsresan mellan år 1971 och 1973.
Planeten kallas för röd planet. Denna planets atmosfär
består bl.a. av 96% koldioxid. Resan ägde rum från en
planet, jorden som i sin atmosfär har 0.038%
koldioxid.

Claudia Kemfert, Berlin
Energiekonom
Claudia Kemfert, Berlin:
”Det bildas otippade allianser. Naturvårdare kan
plötsligt gå samman med politiker som är emot
energiomställningen eller med klimatförnekare.
Syftet är att fördöma energiomställningen. Utåt är
man för energiomställningen, men under ytan sker
helt andra saker.”

USA räknade med att när naturkatastroferna visar sig
på denna planet då är det dags att lämna jorden och
flytta över till Mars. Man ville inte nämna
ursprungsorsaken utan man hittade på utsläpp av
koldioxid, som inte ens utgör en halv % av atmosfären.
Samtidig vill man kolonisera en planet vars atmosfär
nästan bara består av koldioxid.

Michael C.
”Skulle vi kunna ändra ordalydelsen? För
klimatet blir inte varmare.”

Besättningen på Columbus-1 och Columbus-2 hälsar oss
välkomna från respektive rymdfarkost på väg till Mars.

Besättningen i rymden i tio dagar

Fred Upton, kongressledamot,
14 januari 2012
Fred Upton
Ingen tillförlitlig forskning verifierar att det kan
minska uppvärmningen.

Reser man 10 dagar i rymden i samma riktning, och blickar
tillbaka ser man jorden och månen tillsammans, en
fantastisk bild,
Claudia Kemfert, Berlin
Energiekonom
Claudia Kemfert, Berlin:
”Tyska företag kan definitivt dra nytta av
politikskiftet och debattklimatet i USA. Att man
förnekar klimathotet och struntar i utsläppen
gynnar företagen. Ju längre det dröjer innan
politiken bli klimatvänlig, desto längre kan
gamla affärsmodeller leva kvar, vilket gynnar
företagen.”
Hundra dagar i rymden

Åter blickar man tillbaka på jorden och månen

Roda Verheyen, Neurath, Holland
Miljöadvokat
Roda Verheyen, Neurath:
”Här kommer vattenånga från kyltornen. De
verkliga utsläppen sker genom de här
skorstenarna… Min klient är en peruansk
bergsguide, småbonde och husägare. Han har sitt
hus i Huaraz vid foten av Anderna.

Efter 158 dagar närmar sig besättningen planeten Mars

Äntligen framme! Mars sedd från rymdfarkosten Columbus.

Staden omgärdas av glaciärer och en lagun som
har vuxit när glaciärerna smält. Hans hus hotas
av översvämning. Frågan är inte om det sker,
utan när.
Frågan ställdes om hur kolkraftverket här kan
vara skuld till att glaciärerna smälter i Peru?

Runt planeten Mars. Bilden visar marsytan och bakdelen av
rymdfarkosten Columbus

Glaciärerna smälter inte bara på grund av det här
kraftverket. Men delvis på grund av det. Alla
kraftverk inom RWE-koncernen bidrar med sina
utsläpp till att temperaturen stiger och
glaciärerna smälter i Anderna. - Reaktionen? Jag
har kallats galen och oseriös. Vår stämning
beskrivits som helt ogrundad. Det här ser man
inte var dag i tyska domstolar. Mitt fall blir nog
inte det sista, även om jag förlorar, fler befattar
sig med de här frågorna.
Det kan vara föreningar för kustskydd eller
borgmästare i drabbade områden. Utländska
klienter frågar mig om det går att driva liknande
fall i Himalaya. Folk inser vad som håller på att
hända.”

Vackra, nära bilder på marsytan. Marslandskapet. Naturen
är vacker också där.

Också vackra närbilder på marslandskapet. Columbus har
även besökt den röda planeten Mars.

Eric Schneidermann, New York
Statsåklagare, mars 2016
Eric Schneidermann, New York:
”De säger att det saknas tillförlitliga modeller för att
förutsäga klimatmönster bl.a. sa en chef på Exxon
detta nyligen. De finansierar organisationer vars
propaganda förnekar att vi kan mäta fossila
bränslens effekt, eller förnekar förändringar.
Yttrandefrihet ger inte rätt att begå bedrägeri.”

Peter Lehner, miljöjurist

Peter Lehner, miljöjurist
Han utreder om Exxon kände till
klimatförändringarna och visste att de kunde
skada bolaget men underlät att underrätta
aktieägarna.
”Den juridiska grunden till utredningen är
mycket enkel: bedrägeri mot aktieägarna. Om
bolaget vet att klimatförändringarna kommer
att påverka dess värde men inte underrättar
aktieägarna, kan det vara bedrägeri. Frågan är i
vilken omfattning Exxon säger en sak och gör
en annan.”

Inför landningen.

Landare med besättning ombord lämnar moderskeppet och
är på väg att landa på marsytan.

Carroll Muffett,
Miljöjurist, USA

Lindsay Meimann
Klimataktivist

Lindsay Meimann, klimataktivist:
”Du fick 300 000 personer att demonstrera i
Washington i våras.”
Carroll Muffett, miljöjurist:
”Det handlade mycket om Exxon.”
Lindsay Meimann:
”Hur kändes det?”
Carroll Muffett:
”Jag blev så taggad. Kampanjen är stark. När folk
får veta hur mycket Exxon visste…
Slutligen på marsytan, både mars- och månlandning
genomfördes under 70-talet, men här på jorden föddes ett nytt
begrepp, ”koldioxid, CO2”-utsläpp för att dölja bl.a. dessa
hemliga rymdfärder.

Aldrin och
Armstrong

See och
Rutledge

Lindsay Meimann:
Själv blev jag fullkomligt rasande. Jag är född
1992, året då världens ledare träffades i Rio på den
första klimatkonferensen där världssamfundet lyfte
frågan. Orsaken till att man forfarande ifrågasätter
klimatförändringarna är desinformationen som
Exxon spred. Så jag föddes på en jord som var olik
mina föräldrars på grund av den lögnen. Folk
misstror redan oljebolagen. Förtroendet för dem har
undergrävts. När folk får veta allt som Exxon visste
känner de raseri, ett rättmätigt raseri. Och de vill
göra något åt det.”
Carroll Muffett:
Vårt mål med forskningen var att andra skulle
kunna gå vidare med den. Information skapar mer
information. Ju mer vi vet, desto bättre rustade är
vi. Folk överallt börjar förstå, inte bara att
klimatförändringarna är verkliga,

utan att vi kan utpeka ansvariga bolag. Och man
börjar ställa dem till svars. Här i USA, i Europa, i
Asien, över hela världen. Det är spännande att arbeta
med det här nu, för det har bara börjat.

Artefakter som Aldrin och Armstrong tog med sig från
Mars. Liknar rörverktyg eller rörledningar.

Jag vill sätta stopp för fossila bränslen. Om Exxon
forsätter med det och inte tänker på jordens bästa, går
Exxon omkull, och jag applåderar. Om Exxon börjar
arbeta för en lösning, om de medger vad de gjort i det
förflutna och gottgör det, så applåderar jag Exxon.
Men det lär knappast ske.”

Marslandskap som antyder UFO-ansikten….
Peter Lehner, miljöjurist, York New
Peter Lehner:
Vattnet är nära och finns överallt. New York har
många kilometer kust. Vid höjd havsnivå kan
alla områden nära kusten översvämmas. Att
skydda New York mot det skulle kosta många
miljarder dollar. Man skulle kanske bygga en
vall, men det skulle kosta miljardbelopp att
skydda New York mot de ökande översvämningarna. Och för kostnaden står skattebetalarna i New York.
Städerna behöver många miljarder för att skydda
sig mot höjd havsnivå vid klimatförändringar
som till största delen har orsakats av oljebolagen.
Frågan är: Borde bolagen betala?

Marsytan och ett djur som lever där i 96% koldioxid i atmosfären.

De städer som stämmer dem har bra underlag för
det.”
Med dessa ord avslutas världens bästa och
pålitligaste klimatdokument.

Världens bästa dokumentärfilm om
klimatförändringar…

Om man vill jämföra den ursprungliga orsaken till
den globala uppvärmningen och klimatförändringen
med dagens koldioxidutsläpp, måste man ha en
riktig, pålitlig rapport över eller information om
utsläppet.

Mars-Sfinxen

<< Det var en tid då de personerna som förtjänar högsta
hedersförmånerna var dolda för att tjäna sitt land medan de personerna
som bara var skådespelare fick bäst och höga heder. Vi kan inte
"skylla" dem självklart, det var deras plikt >>
"moonwalker1966delta", Apollo 19 CMDR, 24 januari 2009

Mars-Sfinxen

Vad jag förstår är koldioxidutsläpp ingen
vetenskaplig förklaring till klimatförändringar. FN:s
klimatpanel rapporterar ständigt om konsekvenserna av koldioxidutsläpp, men har aldrig visat
upp en påskivet dokument som skickats in från
världens alla hörn om mätningar av koldioxidutsläpp. Mätningar av koldioxidutsläpp måste
grundligt dokumenteras annars är påståendet
fullständigt grundlöst
Det enda som är rätt i FN:s klimatrapport från dess
klimatpanel är att det hela går åt fel hål och det går
inte att stoppa bluffen med koldioxidutsläpp. Även
FN:s klimatpanel befinner sig i världens centrum
som falsk budbärare och skapar ekonomisk
belastning och svårigheter för folket över hela
världen. Även påvestolen förstärker tesen om
koldioxidutsläpp som orsak till klimatförändring.
Har man korrekt och pålitlig information, så kan
man jämföra den med den ursprungliga orsaken till
klimatförändringen som jag har här bredvid, två
olika dokument som berör klimatförändringen, ett
ursprungligt och ett påhittat dokument om
koldioxidutsläpp.
Skiljer man dessa två dokument åt, märker man att
varken oljebolagen eller klimatforskarna har rätt
avseende klimatförändringar, trots att EXXON
tidigare påpekat att solen kan ligga bakom klimatförändringar.
Exxon hade solenergi via solpaneler, atomenergi
och vindkraft på gång på 70-talet. Men när de lade
om kursen på 80-talet minskade deras globala
potential. Varför, vad berodde det på?

Om vi får en lite inblick i Project Red Sun som bilderna visar
ovan, så märker vi att planeten Mars är bebodd, dvs. där finns
mänskligt liv. Läs vidare i Industri, länken Arken: Den
kosmiska globala floden och dess naturliga orsak, sidan 31.
Att USA avbrutit såväl marsresan som månresan beror helt
enkelt på att de saknar tillstånd att resa dit.

USA/Sovjet tänkte fly från den kommande globala katastrofen
för att undvika dess fruktansvärda förstörelseverkan, Mars och
månen skulle ha varit det yttersta slutmålet för överlevnad.

Hela tiden hade man kännedom om Nemesis som
var på väg till vårt solsystem och för att dölja den
för allmänhet kom man på idén om
koldioxidutsläpp som hade rollen att. mörklägga
neutronstjärnan Nemesis återkomst inför hela
jordens befolkning.
Allt pekar på att CIA
fortfarande står bakom idén om koldioxidutsläpp.
Enligt starka ledtrådar kan man säga att CIA som
styrde NASA, USAF, DOD och USA hade en stark
påverkan på världen.
Men Exxon bör i första hand betala skadestånd till
de klimatforskare som verkligen trodde på och
arbetade mot klimatförändringar, men inte till dem
som medvetet mörklägger den verkliga orsaken.
.
Att avgöra hur mycket koldioxidutsläppen ökar är
svårt, eftersom världens växter också har
användning CO2 att fastställa ett resultat är inte lätt.
Solens och jordens svagare magnetfält som
påverkar jordens klimat och koldioxidutsläpp sker
parallellt med varandra.

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 hunden skall yla hela natten
När den store Påven skall förändra landet
(Även denne påven stödjer koldioxidutsläpp)

En träff mitt i prick av
Nostradamus redan under
1600-talet.

Dubbelstjärnesystem

Solens magnetfält
befinner sig i ständig
försvagning som i sin tur
påverkar även jordens
magnetfält som också är
i ständig försvagning
dvs. solstrålningen är
mycket starkare än
tidigare.

Solens solsystem

Nemesis Solsystem

Följderna är att havet
kraftig värms upp och
det bildas superorkaner.
På samma sätt värms
marken upp och blir torr
och obrukbar, alltså
drabbas jordbruket hårt,
samtidigt brinner
skogarna.,….

Nemesis

NASA:s marslandare InSight landade på planeten Mars den 26 nov. 2018. Neutronstjärnan Nemesis befinner sig nu ungefär
mellan Jupiter och Mars och närmar sig Mars. När Nemesis kommer närmare Mars och drar förbi, kommer det att ske
naturkatastrofer där. Marslandaren InSight är rustad för att kunna följa hur Nemesis påverkar planeten Mars och dess
naturkatastrofer. Att resa till Mars nu är inte önskvärt. NASA planerar nästa bemannade marsfärd ca. 2035-45. Då börjar
Nemesis lämna solen och dess planetsystem. Den viktigaste frågan är hur jorden kommer att se ut i en global översvämning.
Men först inväntar NASA:S InSight Nemesis återkomst och studerar blivande naturkatastrofer på planeten. Dessa data sänds
från planeten tillbaka till NASA.

Enki/Ea

Sumer, historia

Ninhursag

Inanna

jordiske Adam
Enki

Inanna
Eva
Ninhursag

Enki som jordiske Adam och hans fru
Ninhursag som Eva. Mellan dem i mitten står
Livets och kunskapens Träd och på det
slingrar sig en tvåhövdad Orm, Inanna

Ormen och äpplen som frukt och som symbol
för kunskap

Bibeln, skapelseberättelsen: ”Både mannen och kvinnan var nakna, och de kände ingen blygsel inför varandra. Ormen var
listigast av alla vilda djur som Herren Gud hade gjort. Den frågade kvinnan: ”Har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av något
träd i trädgården?” Kvinnan svarade: ”Vi får äta frukt från träden, men om frukten från trädet mitt i trädgården har Gud sagt: Ät
den inte och rör den inte! Gör ni det kommer ni att dö”. Ormen sade: ”Ni kommer visst inte att dö. Men Gud vet att den dag ni
äter av frukten öppnas era ögon, och ni blir som gudar med kunskap om gott och ont”. Ormen står alltså för kunskap. (Kung av
Visdom=Gud).
Frukt betyder kunskap. Man måste ha kunskap, annars går man under. Guds mål var att folk skulle vara utan kunskap, precis
som djur, bara troende, då kan Han styra över okunniga, troende folk. I evangelium kallas detta folkslag för ”Fårflock”, alltså
djur i olika flockar. Om Gud vill påverka folket måste de leva i flock och vara djupt troende, bl.a. tro på Guds skapelse,
uppståndelsen från de döda och koldioxidutsläpp, vilket just nu nästan hela världen tror på. Guden Mammons vilja existerar på
sätt och viss fortfarande. – Äpplet som frukt kom mycket senare in i bilden, det står fortfarande symboliskt för kunskap. New
York i USA kallas även för ”The Big Apple”, som står för kunskap, Ormens kunskap. Men Ormen vill inte ha någon som har
högre kunskap än hon själv har, så om någon dyker upp som har en högre kunskap, till exempel Samyaza/kung David/Immanuel
så dödas han. – Men, kunskapen går inte att döda. Kunskap är odödlig.

Nu är det dags igen att citera den väldiga ängelns ed till honom som lever i evigheternas evighet. (Uppenbarelseboken, se
Industri, länken Den sjunkna fiskebåten, sidorna 54-55).
”Och ängeln som jag hade sett stå på havet och på jorden lyfte sin högra hand mot himlen och svor vid honom som lever i
evigheternas evighet och som har skapat himlen och vad däri är och jorden och vad däri på och havet och vad däri är och sade:
ingen tid skall mer givas.”
Om man analyserar ängelns budskap, finner man följande: Utomjordingarna kallar honom för den Oändlige som är Människa
och vår kosmiske Fader. Han som skapade också vårt Universum som är hans mikrovärld, mikrokosmos och indirekt också
skapade människorna. Se Industri, länken Arken: Den kosmiska globala floden och dess naturliga orsak, sidan 39.

Upp.
6:2.
Mellan
mål
och
slutmål
Detta är vår galax, Vintergatan. Denna galax är vårt hem och vårt liv,
här gäller naturlagarna i allra högsta grad. I mitten syns ett s.k. svart
hål, som är vägen till galaxens inre Däri pågår grundläggandet av en
nyskapande människovärld. Denna galax är personlig.
Alla galaxer som finns i vårt Universum är personliga

A

B

Denna bild visar en avlägsnad galax och dess svarta hål
växer. Den här galaxen är också personlig och ligger
långt före oss.

C

Bilderna illustrerar tre olika galaxer i ett utvecklingsskede. Galax A har ett mindre svart hål, som vår Vintergata, galax B
illustrerar att hålet växer, alltså en materiaomvandling sker successivt. Slutligen illustrerar galax C när materieomvandlingen är
klar och täcker hela galaxen som ett otroligt hårt skal, då galaxen är mogen och sluter sig i sig själv. Allt utanför galaxen är slut.
Detta är mörk materia som slutligen täcker hela galaxen, och mörk energi driver alla galaxer i sin väg.

I evangelierna jämför Izates II/Jesus denna galax med
ett senapsfrö, som blivande himmelrike.
I galaxens inre grundas en mänsklig värld, i vilken mänsklig helhet dominerar. Genom en så kallad naturlig kloning delade sig
denna mänskliga helhet och den lilla delen hamnade här på jorden vid namn Den kosmiske Adam. Med andra ord: Denne
kosmiske Adam är exakt identisk med den helhet som befinner sig i galaxens inre. Den enheten kallas för Människosonen- den
enfödde. Se Upp. 6:2.
Denne kosmiske Adam skapade sitt familjeträd här på jorden och det första kända namnet som finns bevarat är Lemek, Enoks
fader. Den näst sista gången hade han namnet ”Timmermannen, tusenkonstnären Josef” Yehosef bar Parechja, son till
Parechja/Parittya Julius och nu slutligen ”Tibor Kemény”, f. 18 april 1923, son till Lajos Kemény, alltså min gode fader. Han
gick bort den 4 maj 1991 och förenade sig med den Helheten som befinner sig i galaxens inre. Det betyder att han aldrig mera
kommer tillbaka till jorden. Hans sista budskap: ”Respektera och hjälp varandra, döda inte!”
Vad jag förstår menar ängeln detta när han säger att Tiden är ute, eller ingen tid skall mer givas. Med andra ord: Allt har sin
tid och sin gräns. Hans familjeträd kallas i Bibeln för ”Livets och kunskapens träd”, och den vetenskapliga benämningen är
”Familjeträd som har biologisk koppling såväl till mikrokosmos som makrokosmos”. – Nu är det slutspelat med religionen och
kungen kan sitta kvar på monarkins tron och följa dess avslutning….. Mot Monarkin i tiden ……

”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.

Den kosmiska arkitekturen

Den kosmiska arkitekturen
Den kosmiska arkitekturen

Att erövra rymden på naturlig väg…
I slutet av 50-talet när Project Horizon grundlades var det yttersta målet att erövra rymden. Först med en månbas, och därefter
kolonisera planeten Mars. Så småningom ville man successivt höja ribban, bestiga högre och högre berg och slutligen erövra själva
galaxen. Tanken var naturlig, men genomdrivandet av projektet var emot naturen. Jag menar det sättet det genomfördes på:
topphemligt uppdrag som avser bl.a. månfärder och marsfärder är oacceptabelt. Själva livet och planeten tillhör mänskligheten
(uppdelad i olika nationer) och inte till stater och myndigheter som brukar behandla folk med blod, våld och lögner. Astronauter och
kosmonauter som har varit med på olika rymdfärder såg världen öppna sig. De befinner sig i en annan värld än på jorden och de
beundrar naturen. Alla dessa män och kvinnor ändrar sig och skaffar sig bättre kunskap om liv och rymd. Neil Armstrong, hans
världsberömda tal från månen: ”Ett litet steg för människan, Ett ofantligt språng för mänskligheten”.
William Rutledge var befälhavare på Apollo 20. Han påpekade i en av sina kommentarer på YouTube: ”Apollo 20 tillhör hela
mänskligheten. Det är en del av hela människans arv” Även NASA hänvisar till Människan och Mänsklighet.
Trots att det finns negativa inslag i NASA:s verksamhet, betraktar jag den fortfarande som ett ljus i denna mörka värld.

Åter till vår galax, Vintergatan

När vår galax Vintergatan är mogen kommer den också att innesluta sig själv i sitt hårda skal. Galaxen har redan nu en speciell
kod som befinner sig på ett unikt frekvensläge som i sin tur är unikt bland alla andra galaxer och kommer att bli använt i det
yttersta slutmålet. Urladdningen har redan startat och är fortfarande aktiv, också framöver. Det verkar vara evigt eftersom vi lever
i Universums mikrovärld, som i sin tur är en sluten liten värld medan allt i makrovärlden går blixtsnabbt. Men slutet kan komma
snabbt och oväntat.
Stjärnhimlen som vi ser är en atomvärld för vårt universum, makrokosmos och ständiga förändringar i stjärnhimlen framställer
materieomvandlig som till sist kommer att täcka hela vår galax, som ett mycket hårt skal. Även stjärnor som hamnar i svarta hålet
räknas. Då kommer allt bli slut utanför vår galax, Vintergatan. Detta slut såg jag i min syn… se Vetenskap, länken Svarta hålets
hemlighet, sidorna 3-5. Samma syn beskiver Enok i sin bok, se Industri, länken Gudomen, sidan 11. – Läs även alla inslag, som
handlar om svarta hål. Färgen på galaxen på sitt rätta frekvensläge kommer att bli gråaktig/vit innan den träffar slutmålet. – Det är
svårt att förstå vad livet är, men makt, fusk, pengar, rikedom, krig, tortyr, lögn m.m. stöter bort livet. Livet är naturens produkt,
och man bör följa dess lagar och regler, dvs kunskap i centrum för natur och människor. Även olika UFO-grupperingar följer
naturlagarna och Människan.
Slutligen vill jag nämna följande: Nationalismen har ingenting att göra med rasismen och fascismen. Nationalismen tillhör
människor och mänsklighet, medan rasismen och fascismen hamnar i ondskans centrum.

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 hunden skall yla hela natten
När den store Påven skall förändra landet.
(Även denne påve stödjer koldioxidutsläpp)

En träff mitt i prick av
Nostradamus redan under
1600-talet.

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

Daniel/Baltazár
Babylon, Babylonien,
Persien

Tomas/Tamás, 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 mänsklig 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
inget är begravt som inte skall uppväckas
igen”. - Även Jesus ville att allt som är
fördolt skall komma upp till ytan och att
låta världen få kunskap.

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

10. Jesus sade: ”Jag har kastat en eld

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

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

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

