Fortsättning från länken:
Att erövra rymden II
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

Guds port

Soyuz MS-12 till Soyuz MS-15
2019-2019 Baikonur Cosmodrome
ISS Exp-59

ISS Exp-60

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

Soyuz MS-13, 2019-07-20
Skvortsov Aleksandr Aleksandrovich Jr.
Commander 1
Parmitano Luca Salvo Flight Engineer 2, ESA
Morgan Andrew Richard Flight Engineer 3,
NASA, USA
Start Baikonur LC-1,
Dockning med ISS, Exp. 60
ISS Exp-61

ISS Exp-60

Soyuz MS-14, 2019-08-22
Ombord finns den ryska roboten "Fedor",
Skybot F-850.
Start Baikonur LC-1,
Dockningen den 27 augusti 2019
Dockning med ISS, Exp 60.

Soyuz MS-15, 2019-09-25
Skripochka Oleg Ivanovich Commander 1
Meir Jessica Ulrika "Goose" Flight Engineer, USA,
NASA, 2
Al Mansoori Hazzaa Ali Abdan Khalfan Spaceflight
Participant, MBRSC, 3
Start Baikonur LC-1,
Dockningen den 25 september 2019
Dockning med ISS, Exp.61
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Expedition 59, Skripochka, Hammock-Koch
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Expedition 60, Skvortsov, Parmitano, Morgan

ISS: Expedition-60, 2019
Soyuz MS-14
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Expedition 60, till Expedition 60 sändes humanoid
roboten "Fedor", Skybot F-850.

ISS: Expedition-61/62, 2019
Soyuz MS-15
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Expedition 61, Koch, Skripochka, Meir

Fortsättning av klimattemat, komplettering till Brannonrapporten 1957
Världen i växthuset I och II
Klimatförändringarna
och hur vi lärde oss att förstå dem, 2018
Växthuset I, orsaken
Hänvisning till den amerikanska dokumentärfilmen från 2018 som sändes i SVT i februari 2019. Dokumentären bevisar att
den globala klimatförändringens ursprung är riktigt, och. grundar sig bland annat på Brannonrapporten från 1957, USA, som
visades i SVT 2018 med namnet: ”Den stora klimatskandalen”, läs vidare i Industri länken Att erövra rymden II,
sidorna 25- 40
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I slutet av 1700-talet blomstrar utforskandet av all vetenskap. En intressant sak är den tidens frågeställning: ”Vad är värme
egentligen?”. Man började inse att det finns osynlig strålning som kan överföra värme, i dag kallar vi det infraröd strålning.
Det är den man känner när man står framför en dånande brasa, men den kan inte ses med blotta ögat. Den som började
utforska vad värme är i samband med klimat var fransmannen Jean-Baptiste Joseph Fourier. Han var en utmärk matematiker
och fysiker. År 1798 åtföljde han Napoleon till Egypten, där han blev sekreterare vid det nyskapade egyptiska (forsknings-)
institutet och användes i åtskilliga diplomatiska uppdrag. I det ingick en stab vetenskapsmän.
Napoleon var mycket intresserad av faraoriket Egypten. Han besökte bl.a. Giza, Cheopspyramiden och Sfinxen som byggdes
av Cheops söner Djedefra och Khafra och som illustrerar farao och solkungen Cheops.

Lejonet Cheops/Khufu var en reinkarnation bl.a. av Samyaza,
Marduk, Lemek jr, senare Tutankhamon, Atlas, David och Immanuel.
Lejonet sammanfördes symboliskt med solen. Napoleon, lejonet av
Korsika, var en reinkarnation bl.a. av lejonet av Juda som var Jakobs
fjärde son. Temat var alltså SOLEN.

Solen Aton. Akhenaton/Echnaton, Amenhotep IV, Amenophis IV döpte
om neutronstjärnan AN till solen Aton. Akhenaton var en reinkarnation
bl.a. av Inanna, Menkaure/Mykerinos, och välkänd som Israels Gud. I
dag kallas solen Aton för Nemesis. Den har en omloppsbana runt solen
på cirka 3 666 år. Senast besökte solen Aton vid Israels grundande.

Napoleon och hans vetenskapsmän med bl.a. Joseph Fourier i spetsen studerade anteckningar om solen samt solen Aton. Vetenskapsmännen
märkte att solen Aton är inte samma sol som solen. De samlade även de forntida egyptiernas skrivtecken hieroglyferna bl.a. ang Cheops sol och
solen Aton i samband med forskning som avser klimat och värme. Napoleon besökte staden Alexandria också, jakten efter de dolda hemliga
vetenskapliga resultaten som vilade där i tysthet. Fransmannen Champollion blev också den som senare lyckades tolka de forntida egyptiernas
skrivtecken hieroglyferna. Se länken Industri, Fursten av Ponte Corvo eller, sidan 2 och sidorna 35-38.

Efter det att Napoleon och hans medföljare kom tillbaka från Egypten till Frankrike, började Joseph Furier med sin långvariga
vetenskapliga verksamhe. Hans viktigaste ämne var värmen i samband med solen. Han gjorde ett enkelt experiment för att förstå
hur värmen uppstår och som berör de osynliga värmestrålningar som bestämmer temperaturen på jorden. Se nedan.
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Solstrålning som träffar jorden, bild 1, och den studsar tillbaka från jorden, bild 2.
Fourier gjorde den första uträkningen 1824 för att förstå balansen mellan
inkommande och utgående energi.

Experiment. En låda med glasskiva och termometer. Det
verkligt slående är att när han vänder den mot solen stiger
temperaturen på termometern allt mer. Om han tar ut
termometern är luften kall, men när han stoppar in den på
nytt, stiger temperaturen igen.

Solen och neutronstjärnan Nemesis
”G1.9”. med mycket stark magnetkälla

Han måste ha låtit solljuset
komma in till glasskivan i lådan
och låtit det vara där. Han
undrade om någonting
i
atmosfären
fungerade
på
samma sätt som glasskivan och
reglerade
temperaturen
på
jorden.

För en tid sedan, den 7 januari 2010, kunde man läsa att de spanska astronomerna upptäckt en brun
dvärgstjärna bakom planeten Pluto, med det officiella namnet ”G1.9”. Amerikanerna upptäckte samma
stjärna redan 1983. NASA 2009-12-31: Magnetiskt moln. Ett gasmoln (himlakropp) drar sig närmare vårt
solsystem och en stark magnetkälla har upptäckts därute, meddelade NASA. – Solen Aton/Nemesis befann
sig på ett längre avstånd bakom Pluto, som pilen visar, under Napoleons och Fouriers tid.

Joseph Fourier var matematiker och fysiker och solen hade han i centrum i sin forskningsverksamhet. Han visste att både solen och
jorden har sitt magnetfält, jordens magnetfält är skydd mot yttre rymden, bl.a. mot solstrålningar och skyddar jorden mot uppvärmning,
det reglerar temperaturen på planeten. Han var intresserad av den andra solen också, solen Aton, och dess magnetfält och speciellt hur
det kan påverka solens och jordens magnetfält. Riktig kontroll hade han inte på solen Aton eftersom den låg längre bort från
solsystemet då. (Under Gustav Hitlers tid kände man till neutronstjärnan Nemesis, alltså solen Aton, under namnet ”den svarta solen”,
den var känd även under Napoleons tid ca. 100 år tidigare av bl.a. Napoleon och Joseph Fourier.) Även Nostradamus skriver om den.
Han var den förste som beskrev fenomenet växthuseffekten, år 1824. Säkert är att han satte solen i centrum vilket redan då berörde
växhuseffekten. Napoleon dog 1821 och fick aldrig veta resultatet av den forskning han initierade redan i Egypten avseende klimatet.
Joseph Fourier sådde ett frö, tanken att atmosfären fångar en del av den värme som kommer från solen. Med andra ord: jordens
magnetfält styr genom atmosfärens beskaffenhet temperaturen på jorden. Vad jag förstår jämförde han glasskivan med jordens
magnetfält som påverkas av en annan himlakropps magnetfält och parallellt finns naturliga växthusgaser som också håller jorden varm.
Joseph Fourier dog 1830.
Royal Institution, 1853-88
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termostapel

.

Cirka 40 år senare träder den näste klimatforskare fram i rampljuset, fysikern och britten John Tyndall.
På Royal Institution presenterar John Tyndall sina experiment för allmänheten. Han upprepar experimentet steg för steg och
förklarar tankeprocessen. Det här är det viktigaste i hela experimentet, en så kallad termostapel. Den hade nyligen uppfunnits. Det
är olika temperatur i ändarna, och detta producerar en liten spänning. Elektriciteten strömmar längs kablarna och kan sen mätas med
en voltmätare. Det Tyndall gör är att släppa in ett slags gas i tuben. Han börjar med luft. Sen går han vidare med kväve, syre,
varenda gas han kommer på. När han testar koldioxid, inser han att värmen som kommer från den änden inte tar sig igenom till
termostapeln. Med andra ord har han hittat en substans som fångar värme i atmosfären. Tyndall räknade ut att koldioxid binder
värmen. Men än viktigare var att han insåg att när vi bränner kol så frigörs mer värmebindande gaser. I jordens atmosfär finns 201819, 0,037 % koldioxid. Den har inte ökat väsentligt sedan Tyndall angav koldioxid som värmebindande.
Nu har vi fransmannen Joseph Fourier som satte solen i centrum i samband med jordens uppvärmningen och John Tyndall som
bevisade koldioxid som värmebindande i atmosfären men han räknade inte bort solen i samband med klimatets värmeökning. Både
Joseph Fourier och John Tyndall utförde sina experiment på ett enkelt sätt så att vanliga, enkla människor också kan förstå
experimentets resultat.

Klimatforskningen fortsätter. Efter Frankrike och Storbritannien kom bl.a. USA
Koldioxidutsläpp som huvudtema

David Keeling, USA
Klimatforskare på 50-talett
Ralf Keeling, USA
Biokemist

”Vi mäter livsviktiga värden för jorden genom att tränga djupt in i atmosfären,” berättar Ralf Keeling , Hans far David Keeling
utvecklade en apparat som kunde ge mer exakta värden än någonsin förut. Han återkommer till sin fars otroliga upptäckt angående
koldioxidutsläpp, läs nedan.

Månad och år
I början kunde mycket gå snett. Det var nervöst att vänta på att se om allt fungerade. Generatorn strejkade. När den slogs på
igen, sjönk värdena. Han trodde att det var nåt fel med instrumenten. Men så gick strömmen igen. Då började den ännu lägre,
men steg igen. Det sågs minst sagt problematiskt ut. I början av nästa år insåg han att det han såg var årstiderna, det var inte fel
på instrumenten. Det visade sig att instrumenten var så känsliga att de upptäckte samverkan mellan växterna och atmosfären.
Träd andas in koldioxid från atmosfären för att producera blad på våren. På hösten, när bladen vissnar och bryts ner, återförs en
del av koldioxiden till atmosfären. – Det var något han aldrig hade väntat sig att se.

Keelingkurvan
Keelingkurvan

Ralf Keeling. Om vi tittar på de senaste 60 åren ser vi att kurvan accelerar uppåt.

John Holdren, fysiker och miljövetare: Keelingkurvan fastlog bortom
allt tvivel att koldioxidmängden i atmosfären ökade våldsamt,
plötsligt och snabbt.
1

Neutronsolen
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Solen

Keelingkurvan

Jordens magnetfält

Bild 1 illustrerar när solens strålar träffar jordens magnetfält. Magnetfältet ska skydda jorden mot bl.a. stark strålning. Men
jordens magnetfält blir allt svagare ju närmare neutronsolen kommer, eftersom den har ett starkare magnetfält än jorden. På det
viset blir solstrålningen som träffar det svagare magnetfältet allt starkare, bild 2. På detta sätt värms planeten upp: marken,
haven och atmosfären. Koldioxid som värmebindare bl.a. i atmosfären hjälper till med uppvärmningen, ju starkare solstrålningen
är desto varmare blir koldioxiden i atmosfären. Eftersom solens magnetfält också är svagare i förhållande till neutronsolens
magnetfält, uppstår stormar som direkt styr den globala uppvärmningen. På detta sätt är Keelingkurvan riktig, den accelerar

uppåt.
.

Antarktis

Ed Brook, geolog

Gasbubblor

Isprov. Borren kan ta sig ner i istäcket, bryta loss en kärna och ta upp den till ytan. Vi tar ut meter för meter, och de iskärnor
som ligger djupast är tre kilometer ner. I de lagren finns gasbubblor. Vi kan nu analysera sammansättningen i dem och se
mängden av koldioxid i atmosfären för hundra eller tusen år sen. I Antarktis istäcke kan vi gå tillbaka 800 000 år. Jag tröttnar
aldrig att titta på bubblorna. Det är fantastiskt att vi har gammal atmosfär i våra frysar, det är unikt. I vanliga fall måste vi dra
indirekta slutsatser om det förflutna. Men i detta fall har vi de små luftkapslarna som vi kan mäta direkt.

Iskärneproverna stämmer exakt med Keelingkurvan. Det är delvis därför vi vet att de är tillförlitliga, data stämmer överens.

Dagens koncentration av koldioxid är högre än den varit på 800 000 år. Mönstret upprepas. Det finns små variationer. Varje
cykel är lite annorlunda, men de är inte slumpmässiga, utan regelbundna. Koldioxidhalten sjunker och stiger.

Klimatforskarna talar om cykel. En cykel i detta samanhang är en tidsperiod med början och slut. Vi lever i ett
dubbelstjärnesystem i vilket ingår två solar som har cirka 3 666 års omloppsbana ifrån varandra. Vi kan se neutronsolen
Nemesis pentagonala bana runt solen från 2005. Den passar in perfekt i cykeln. - När neutronsolen var borta sjönk värdena,
kurvan föll. När neutronsolen kommer nära jorden och solen stiger värdena eftersom neutronsolens magnetfält är starkare än
solens och jordens, och därigenom stiger också temperaturen vilket även berör koldioxid, se ovan. När neutronsolen lämnade
solsystemet sjönk värdena igen. Då fick solen och jorden tillbaka sina ursprungliga magnetfält, och livet började igen. Det här
var en cykel på ungefär 3 666 år, då jorden gick under och livet började igen. Den här cykeln upprepas i 800 000 år enligt ovan
med ungefär samma resultat. – Kort kan man sammanfatta följande: jordens magnetfält är starkt sjunker koldioxidhalten, är det
svagt stiger koldioxidhalten.

Jämförelse av koldioxidhalten med jordens forna temperatur

Biolog Andrea Dutton, Florida: ”Jag ser mig som en jordens detektiv. Vi letar ledtrådar och pusselbitar för att förstå vad som
hänt i det förflutna. Vi kan se växtlager som visar varje år i musslans liv. Jag kan ta ett 50 miljoner år gammalt musselskal och
säga hur varm sommaren var, och hur kall vintern var, ett enskilt år.”

Daniel Schrag, biolog: Havsbotten är som en bandspelare. En del organismer lever vid ytan och sjunker sen ner i sedimentet.
Andra lever på botten. Vi kan ta skalfossil, mäta deras kemiska struktur och rekonstruera temperaturen i vattnet för längesen.
Vi tillbringar timmar med att plocka ut pyttesmå skal, så att vi kan analysera deras kemiska struktur och ta reda på
temperaturen. Vi kan ta kärnor från olika ställen i havet och sammanställa dem allihop. När sammanställningen klar får vi detta
resultat.

Temperatur

Koldioxid

Temperatur

När vi ser på förhållandet mellan temperatur och koldioxid förändras de i princip samtidigt. När koldioxidhalten sjunker,
sjunker även temperaturen. När temperaturen stiger, stiger även koldioxidhalten. Koldioxid styr klimatet, menar
forskarna.

Här har vi beviset. Vid svagare magnetfält stiger temperaturen som påverkar koldioxiden. Eftersom den är värmebindande i
atmosfären, stiger även koldioxidnivån, när magnetfältet är starkare sjunker temperaturen, samtidigt även koldioxidhalten.
Nu har klimatforskarna också bevisat, genom deras utmärkta forskning, att det är dubbelstjärnesystemet som orsakar den
globala uppvärmningen och katastroferna.

Forskarna menar också att under en sådan cykel dog dinosaurierna ut, i samband med en riktig naturkatastrof. - Samtidigt
sjönk kontinenten MU för cirka 15 000 –20 000 år sedan. Koldioxidhalterna var också högre, menar forskarna.

Vår planet jorden har sin naturliga gång runt solen

Alla vulkanutbrott pumpar ut stora mängder koldioxid

Samma sak gäller vid stora skogars nedbrytning, och vid
skogsbränder på planeten

Kurvan visar hur koldioxidhalterna ökar idag, inräknat alla vulkanutbrott och skogsbränder

Man ställer också frågan: Men är det säkert att människan bär
huvudansvaret?
Ralf Keeling, USA
Ralf Keeling, USA
Biokemist

Biokemist

Luft innehåller massor av molekyler. Ett enda prov
kan ge enormt mycket information. Fossilbränslen
har legat under jord i miljontals år. Nu vi släpper ut
fossilbränslen, släpper vi ut kol med unika
fingeravtryck.
Enligt honom kan man skilja naturliga koldioxidutsläpp och industriutsläpp åt.

Det är inget att diskutera. Vi vet, utan
tvivel, att människan är ansvarig för
ökningen av värmebindande gaser i
atmosfären. Det är inte bara teori. Det är
observationer.
John Holdren, USA
fysiker och miljövetare

John Holdren, USA
fysiker och miljövetare

Daniel Schrag, biolog, USA

När Dave Keeling började mäta koldioxid i atmosfären på
50-talet verkade tanken att människan påverkade
atmosfären på ett avgörande sätt på jordens klimat helt
orimlig, Än idag motsätter sig många den tanken. ”Hur
skulle människan kunna förändra något så enormt stort
som jorden?”

Daniel Schrag, biolog, USA

”/…/ Det här är inget som händer om 30 år. Det sker just nu.
Klimat och väder är två sidor av samma mynt. Påverkar man
klimatet, påvekas vädret. Klimatet är History channel. Vädret
är CNN-nyheterna. En ögonblicksbild. Solens ojämna
uppvärmning av jorden driver vädermaskineriet. Intensivt
solsken över ekvatorn, en glimt av solljus över de norra
breddgraderna. Mycket varmare här, förstås. Kall luft vill
strömma söderut, varm luft norrut. Men det finns en knorr,
orsakad av att jorden snurrar runt sin axel. Kombinationen av
uppvärmning och jordens rotation runt sin axel skapar de
komplicerade lufsströmmar som styr vädret. /…/ ”
Paul Douglas, meteorolog,
TV CNN, USA

(Paul Douglas är världens bästa meteorolog och hans kunskap
om klimatförändringar motsvarar klimatforskarnas kunskap,
enligt min uppfattning).

Heidi Cullen, klimatforskare, USA

Paul Douglas, meteorolog,
TV CNN, USA

Heidi Cullen, klimatforskare, USA

Det finns ingen handbok för hur vår planet fungerar. En stor del av forskarvärlden försöker plocka isär jorden och se hur de
olika delarna samverkar. Det är en kris som omfattar hela jorden.

Greg Asner, ekolog, USA

Greg Asner, ekolog, USA

Nevada, Kalifornien. Skogar är en viktig del i maskineriet. Att ta bort skogarna vore som att ta bort en maskindel. Då fungerar
den inte. Vi är här, vid bergskedjans stora skogar. Här lever de flesta mammutträden. Den här tekniken är ett stort framsteg, den
förändrar allt. Man kan inte se vad träden gör med blotta ögat, men med instrumenten kan vi skala bort lövverket och se
kemikalierna i det.

Daniel Schrag, biolog, USA

Vi visste genom Keelings mätningar att koldioxidhalten i
atmosfären ökade. Vi visste ungefär hur mycket kol, olja
och gas vi bränt. Men en viss mängd koldioxid saknades i
atmosfären. Vart tog den vägen?

Daniel Schrag, biolog, USA

Ökningen i atmosfären är bara
cirka 50 procent av det vi släpper
ut. Hälften hamnar nån annanstans.

Ralf Keeling, USA
Biokemist

Greg Asner, ekolog, USA
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Greg Asner, ekolog, USA

Skogen tar upp koldioxid och lagrar den i träd, löv, rötter, i trädens byggstenar, och håller kvar den där. Träd tar upp cirka en
fjärdedel av den koldioxid som vi släpper ut per år. Utan den tjänsten skulle vi befinna oss i en mycket allvarligare situation
och atmosfären vara ännu varmare.

En av två molekyler koldioxid som vi släpper ut absorberas
av jordens yta. Hälften av haven och hälften av land. Utan
dem skulle problemet vara mer än dubbelt så stort som det är
redan är.
Stephen Pacala, ekolog, USA

Stephen Pacala, ekolog USA

När vi talar om klimatuppvärmning tänker vi på
atmosfären, men den sker till största delen i haven.
Marshall Shepherd, Meteorolog, USA

Haven är vårt sista forskningsområde, 70% av jorden, vi
måste förstå dem. – Jorden ibland kallas för en blå
Heidi Cullen, klimatforskare, USA planet.

Stephen Riser, oceanograf, USA

Marshall Shepherd, Meteorolog, USA

Heidi Cullen, klimatforskare, USA

Stephen Riser, oceanograf, USA

Alla hav är mysterier, men Södra ishavet är det yttersta mysteriet, en svår arbetsplats. Även under goda förhållanden är vädret
hemskt. På vintern finns ett istäcke. Vi har ingen aning om vad som försiggår under isen, ingen vid sunda vätskor åker dit på
vintern. På kommandobryggan släpps flötet vid havsytan och signalerar till satelliten att det går bra. Sen sjunker det till 900
meters djup, driver i tio dagar och sjunker sen hastigt till 1800 meter. När det sen stiger till ytan samlar det data med alla
sensorer påslagna. Vi vet aldrig vad vi får, men varje observation är värdefull, de är få.

Vi har varit blinda när det gäller haven. Det har varit ett
mörkt rum, men Argoflötena tänder liksom lyset. För
första gången kan vi faktiskt se vad som händer.
Stephen Pacala, ekolog, USA

Daniel Schrag, biolog, USA

John Holdren, USA
fysiker och miljövetare

Stephen Riser, oceanograf, USA

Stephen Pacala, ekolog, USA

Vi har plötsligt en tredimensionell mätning av haven som
har pågått oavbrutet i tio år. På en sommar samlade vi mer
data än vi tidigare gjort under 50 års mätningar.

Daniel Schrag, biolog, USA

När temperaturen i haven förändras lite grann, lagrar de
samma mängd värme som atmosfären skulle lagra med stora
temperaturförändringar.

John Holdren, USA
fysiker och miljövetare

Om all den värme hamnade i den lägre atmosfären skulle
atmosfären bli sex grader varmare.
Stephen Riser, oceanograf, USA

Växthuset II, följderna

David Holland, USA
Matematiker, oceanograf

David Holland, USA
Matematiker, oceanograf

Detta är en annan sorts sten än de runt omkring. Den har helt klart flyttats hit. Utan tvivel låg det en stor glaciär över Manhattan
för nästan 20 000 år sen. Hans uträkning sammanfaller med tidsperioden, en cykel på ca 3 660 år.

Brian Rougeux, USA
Bergsbestigare

Till glaciärer med helikopter

Målet var att placera ut rörelsemätare på isen

David Holland, USA
Matematiker, oceanograf

Brian Rougeux lämnar glaciären, rörelseinstrumenten är kvar på isen.
Vi ska åka till tre ställen och se om vi kan få ett hum om hur glaciärer förintas. Ett farligt uppdrag. Kan helikoptern landa?
Och kan man gå där? Vi försöker där.., se ovan. Vi använder lätt sättning. Det innebär att helikoptern sätter ner skidorna,
men motorn stängs inte av. Isen behöver inte bära hela dess vikt, men han kan hoppa av och sen kan den lyfta igen. Det är
svårt att beskriva hur det känns att se sig omkring och veta att man är helt omgiven av is. Ock så vet man att bara helikoptern
kan rädda en, man tar sig inte härifrån själv.

Walleed Abdalati, geograf, USA

Walleed Abdalati, geograf, USA

Jakobshavs isström är nog världens snabbaste glaciär, den för bort enorma mängder med is. Det är som att dra ur korken, en
enorm mängd is vill ut i havet. Och när korken försvinner flödar isen allt snabbare.

David Holland, USA
Matematiker, oceanograf

David Holland, USA
Matematiker, oceanograf

Vi har börjat förstå att hälften av isen försvinner genom kalvning. Att glaciären bryts sönder kan vara det som påverkar mest.
Om det är så kan glaciärerna minska mycket snabbare än vi tidigare trott.

Bilder från instrumenten visar hur fort kalvningen sker

Walleed Abdalati, geograf, USA

Walleed Abdalati, geograf, USA

Detta är viktigt, för över sju meter högre havsnivå ligger infryst i Grönlands inlandsis. Om all denna is försvinner stiger haven
med sju meter. Det kommer inte att ske, i närtid. Men glaciärerna krymper, isen smälter och det får havsnivåerna att stiga.

John Holdren, USA
fysiker och miljövetare

John Holdren, USA
fysiker och miljövetare

Enorma mängder vatten ligger infrysta i Antarktis. Den ena frågan är hur snabbt isen där kan smälta eller glida ut i havet.
Det Antarktiska istäcket motsvarar 60 meters havsnivåhöjning.

Andrea Dutton, geolog, USA

Andrea Dutton, geolog, USA

Klimatforskaren Andrea Dutton reste till Västra Australien där hon borrade djupt efter det förflutna, till den tid som var lika
varm som i dag. Hon ville få fram hur hög den framtida havsnivån kan bli. Inne i borrkärnorna hittade hon fossil av koraller.
Hela det här landskapet har legat under vatten.

Andrea Dutton. Jorden har experimenterat (gått under) tidigare. Uppvärmningen har kanske inte gått så snabbt som nu, men det
har skett.

Koralfossil kan hittas en och en halv kilometer från havets stränder. Här hittar hon en urgammmal fossil en bit ovanför
strandlinjen. –Det ser ut som cement, men man kan se små korallbitar. De här korallerna behöver solljus, så de lever mycket
nära havsytan. Det använder vi för att förstå hur hög havsnivån har varit.

Ni ser vågorna bryta nedanför mig och jag står nästan tre meter högre upp. Havet måste ha varit minst så högt för att de här
korallerna skulle överleva. Vår forskning visar att bara med dagens uppvärmning så kan haven stiga och bli 6-9 meter högre än
i dag.

Walleed Abdalati, geograf, USA

Walleed Abdalati, geograf, USA

Frågan är hur snabbt det går. Tar det 500 år? Det vore en sak. Eller ta det 100 år? Det är en meter på tio år – och det är mycket!

Katharine Hayho, USA
Fysiker, statsvetare

Katharine Hayho, USA
Fysiker, statsvetare

I Antarktis ser vi enorma glaciärer som kalvar och därmed höjer havsnivåerna. 60-70% av världens största städer ligger bara
några meter över havsnivån. Och man kan inte bara flytta en stad!. - Det märks redan! Översvämningar sker världen över.

Marshallöarna, 53 000 invånare. Södra Stilla havet. Vi bor bara två meter över havsnivån. Så vid högvatten vräker vattnet in. Det
tar sig in i husen, spolar bort gravar…Man känner sig liten, det kommer att fortsätta tills vi inte kan bo här längre. Vad händer
med vår kultur, våra traditioner? Vi vill inte bli nomader, inte bli vilse. Våra sånger finns bara här. Vad blir det av dessa
berättelse som har överlevt i tusentals år? Det är sånt som bara finns här på Marshallöarna.

Från Marshallöarna, hälsar Kathy Jetnil-Kijiner välkommen.
(Hon läser en dikt till sin dotter)
Kära Matafele Peinen, jag vill berätta om lagunen, den slöa stilla lagunen i soluppgången. Man säger att den kommer att
uppsluka dig, knapra på kusten, gnaga på brödfruktträdens rötter, sluka dina skyddsmyrar, ödelägga öns krossade ben.

Det är svårt att ta till sig något man inte själv kan se. Det förstår
jag. Men det hindrar inte att det är sant. Om vår ö försvinner, vilka
står då på tur? Jo, resten av världen – det börjar bara med oss.
Befolkningen på Marshallöarna lever i kunskap och verklighet, de känner till slutet utan att
gripas av panik trots att de inte förstår den verkliga orsaken. Även FN:s klimatpanel känner till
detta.

Skip Stilers, miljöaktivist, USA

Skip Stilers, miljöaktivist, USA

Tvivlar man på att havsnivån stiger kan man åka till Norfolk, Charleston, Miami, New Orleans eller San Diego. Det finns
bevis för detta i alla dessa städer. Gångbron som skulle leda folk över vattnet, ligger nu under vatten.

Aaron Myran
Invånare i Norfolk

Aaron Myran
Invånare i Norfolk

Det blir översvämningar hela tiden, då får vi stapla möblerna högt. Det har varit mycket högre än så här. Det är irriterande att
vattnet hela tiden blir så högt.

Jason Kelly, Överste, USA
Norfolk

Jason Kelly, Överste, USA
Norfolk

Norfolk är världens största örlogsbas, Vårt försvar påverkas självklart av vad som sker i samhället runt oss.

Paul Douglas, meteorolog,
TV CNN, USA

Paul Douglas, meteorolog,
TV CNN, USA

Hemskt! Det här blir lätt en orkansäsong för 300 miljarder dollar! Varmare hav orsakare inte orkaner. Men de orkaner som
börjar snurra, får större möjlighet att bli extrema.

Varm havsvatten fungerar som bränsle för orkanernas stora
motorer. I ett varmare klimat kommer orkanerna att finna mer
högoktanigt bränsle i haven. Och detta driver dessa häftiga
oväder.
Marshall Shepherd, Meteorolog, USA

Marshall Shepherd, Meteorolog, USA

Katharine Hayho, USA
Fysiker, statsvetare

Katharine Hayho, USA
Fysiker, statsvetare

Skogsbränderna blir allt mer omfattande, ju varmare och torrare
det blir.

När träden brinner släpper de ifrån sig koldioxiden. Ser du
rött är det illa. Stora klimatförändringar inverkar på hur
mycket koldioxid som släpps ut.
Greg Asner, ekolog, USA

Greg Asner, ekolog, USA

Arktis

Walleed Abdalati, geograf, USA

Walleed Abdalati, geograf, USA

I Arktis smälter isen som tidigare reflekterade bort en del av solvärmen. Det är en självförvärrande effekt. När det blir
varmare och isen börjar smälta absorberas den och havet får mer energi, vilket får temperaturen att stiga, vilket får ännu mer
is att smälta, och så vidare. Väl igång skenar det iväg på ett sätt som snabbar på klimatförändringarna.

Vi är så sårbara gentemot klimatet! Vi är oerhört
sårbara för förändringar, och i synnerhet för snabba
sådana!
Heidi Cullen, klimatforskare, USA

Heidi Cullen, klimatforskare, USA

Katharine Hayho, USA
Fysiker, statsvetare

Andrea Dutton, geolog, USA

Farorna är stora och tiden vi har på oss att göra något
rinner snabbt ut.

Katharine Hayho, USA
Fysiker, statsvetare

Andrea Dutton, geolog, USA

Folk frågar ofta om mitt arbete inte gör mig skräckslagen. Och det gör det. Det håller mig vaken om nätterna. Jag tänker på
mina barn, på vad som ska ske med min hembygd, mina släktingar. Det är en skrämmande tanke. Men det som inger hopp är
att vi förstår det och vi vet otroligt väl vad som väntar, så vi kan göra något åt det.

Detta inslag finns i programmet. Vi kan se solen och ytterligare en mindre sol. Här har vi ursprunget till den globala
uppvärmningen. Jämför detta med den sprikraka vägen nedan.

Katharine Hayho, USA
Fysiker, statsvetare

Katharine Hayho, USA
Fysiker, statsvetare

Det är lite som att köra på en av våra
spikraka vägar här i Texas. Man kan
köra framåt och hålla sig i rätt körbana
fast man tittar i bakspegeln därför att
vägen är spikrak. Det som är bakom en
visar vart man är på väg. Men tänk om
man kör där, tittar i bakspegeln och en
stor kurva dyker upp? Då kör man av
vägen! Det förflutna visar inte
framtiden om vägen dit förändras!
Med hjälp av grundläggande fysik kan
vi skapa ett virtuellt jordklot.

Kirsten Findell, klimatolog, USA

Kirsten Findell, klimatolog, USA

Varje klimatmodell innehåller fyra huvudkomponenter: haven, landmassorna, havsisarna och atmosfären runt hela klotet.
Inom dessa fyra komponenter delar vi sen in jorden i små rutor. Sen kan vi klyva atmosfären i tunna skivor och göra
detsamma med haven och marken.

Katharine Hayho, USA
Fysiker, statsvetare

Stephen Pacalq, ekolog, USA

De är fantastiska, de kan skapa olika väder: orkaner, torka och
översvämningar.

Vi blir allt bättre, men det finns fortfarande
mycket rörande klimatet som vi inte förstår.

Katharine Hayho, USA
Fysiker, statsvetare

Stephen Pacalq, ekolog, USA

John Holdren, USA
fysiker och miljövetare

John Holdren, USA
fysiker och miljövetare

Modellerna kalibreras gentemot de observationer som gjorts. Vi jämför dem med de klimatförändringar som skett och vi
vet nu att de är riktigt bra.

Heidi Cullen, klimatforskare, USA

Heidi Cullen, klimatforskare, USA

En sak är vi säkra på: om vi höjer jordens medeltemperatur så kommer det att förändra vädret helt.

John Holdren, USA
fysiker och miljövetare

David Holland, USA
Matematiker, oceanograf

Vi kommer troligen att få fler orkaner av kategori fyra
och fem och många flera svåra värmeböljor.

Antarktis är ett oskrivet kort. Det som sker där
kan få havsnivån att stiga mycket på hundra år.
Det måste inte bli så, men det kan ske.

John Holdren, USA
fysiker och miljövetare

David Holland, USA
Matematiker, oceanograf

Paul Douglas, meteorolog,
TV CNN, USA

John Holdren, USA
fysiker och miljövetare

Vi ska klura ut det, för vi har inget val. Vi måste hitta
en lösning.

Vi har bara tre alternativ: Vill vi minska lidandet, måste vi
maximera lindringen och anpassningen

Paul Douglas, meteorolog,
TV CNN, USA

John Holdren, USA
fysiker och miljövetare

Florida 1975, levande korallrev

Florida 2018, döda korallrev

Ruth Gates, marinbiolog, USA

Ruth Gates, marinbiolog, USA

50 % av världens korallrev har dött under de senaste 30-40 åren. Det är…Även när jag själv säger det, så känns det helt
förfärande och jag vill gärna att siffrorna ska vara fel. De flesta av världens korallrev kommer att vara döda år 2050. - Blekta
koraller ska märkas. Om 50% av revet har dött, så kan vi vända på det 50% har ju överlevt. Men varför?

Ruth Gates, marinbiolog, USA

Ruth Gates, marinbiolog, USA

Det klarröda (ovan) är pigment, djupt inne i de små växtcellerna. De driver systemet. Fanns det tid, skulle naturen göra det här,
ta bort dem som inte kan överleva, och sedan välja de allra bästa. Man fattar inte… Arten som funnits över 200 miljoner år
försvinner på 50 år.

Jason Kelly, Överste, USA
Norfolk

Jason Kelly, Överste, USA
Norfolk

Vad kan vi göra för att anpassa oss?
För att komma tillbaka och bli
bättre? Vad krävs?
Staden måste förändras, göra om sig
på ett sätt som låter den stå emot.
Militären, genom överste Kelly, skapade en åtta km lång skyddsmur mot
en halvmeters höjning av havsnivån.

Skyddsmur bl.a. för världens största örlogsbas, Norfolk

Skyddsmur bl.a. för världens största örlogsbas, Norfolk

Skyddsmur bl.a. för världens största örlogsbas, Norfolk

Klimatforskare, USA

Klimatforskare, USA

Att få allt det vattnet att hålla sig i floden blir svårt. Det kan göras, men staden blir helt förändrad om
vattnet stiger med 2,5 m.

Katharine Hayho, USA
Fysiker, statsvetare

Vi börjar bolla idéer när vi inser att vi måste göra något
nu.

Katharine Hayho, USA
Fysiker, statsvetare

Stephen Pacalq, ekolog, USA

Den vetenskapliga verktygslådan har äntligen blivit tillräckligt
stor. Vind- och solenergi har kommit mycket längre än man Stephen Pacalq, ekolog, USA
trodde för tio år sen. Båda energislagen växer otroligt snabbt.

Dale Laws, produktionschef, USA
Whirlpool, USA

Jereme Kent, USA
Vindkraftsföretagare, USA

Dale Laws, produktionschef, USA
Whirlpool, USA

Det är här Whirlpool i Findlay, med cirka 2 700
anställda. Vi tillverkar 15 000 diskmaskiner om dagen.
Vi försöker hela tiden bli bättre. Elen blev allt dyrare,
så frågan var hur vi kunde minska den kostnaden.

Vindenergin räcker för att lysa upp hela världen. Men
hur mycket av den kan vi fånga? Våra vindkraftverk
levererar ström direkt till kunden. Vi installerar
vindkraftverk hos de största energislukarna på området.

Dale Laws, produktionschef, USA
Whirlpool, USA

Jereme Kent, USA
Vindkraftsföretagare, USA

Sett till vår verksamhet, kan man inte tro att 15% av vår el
är från vindkraft.
Dale Laws, produktionschef, USA
Whirlpool, USA

Jereme Kent, USA
Vindkraftsföretagare, USA

Jereme Kent, USA
Vindkraftsföretagare, USA

Vi gör det inte för miljön, utan för att det lönar sig. Det råkar vara jättebra för miljön, men det kommer i andra hand om man
driver ett företag. Det här var det häftigaste jobb jag kunde hitta. Får jag leka med kranar på 450 ton och bygga 120 meter
höga torn? Okej! Det är dags för förändring. I stället för en anläggning som producerar 1000 MW kan vi ha hundra som ger
10 MW eller tusen som ger 1 MW.

Jetbränsle av växter
Stephen Pacalq, ekolog, USA

Stephen Pacalq, ekolog, USA

De arbetar med helt ny teknik som fullt ut ska kunna ersätta den vi har använt sedan början på den industriella
revolutionen. Jetbränsle av växter.

Joseph Berry, fysiker, USA

Joseph Berry, fysiker, USA

Det är inte var dag man får arbeta med sånt som förändrar vårt sätt att leva, det här kommer att
förändra hur vi producerar el. Det är jättespännande. Solen är vår största energikälla. Om vi ser
till hur stor den är, jämfört med energin vi använder, överträffar den allt.

Tekniker, forskare, USA

Tekniker, forskare, USA

Perovskit är det häftigaste materialet vi hittat under de senaste 20 åren! Det är enkelt att tillverka i stora mängder, billigt och
snabbt. Det är som ett bläck. En bra sak med vätskor är att de är lätta att applicera. Vi kan till och med måla på den!

Joseph Berry, fysiker, USA

Joseph Berry, fysiker, USA

Det är därför den förändrar allt. Den kan användas på vägbeläggningar, tyger.. Vi pratar om en framtid där solenergin är en
del av … allt! Huset, bilen, jackan …rubbet!

Stephen Pacalq, ekolog, USA

Stephen Pacalq, ekolog, USA

Det finns ett avgörande problem, de fossila bränslena står för 80% av världens energiproduktion. Det krävs tid och stora
investeringar att bygga om världens energisystem – Koldioxidlagring. Den enheten pumpar ner koldioxiden djupt ner i
jorden. Men sådant lönar sig inte i dag. Det finns inga ekonomiska drivkrafter.

Lisa Dyson, VD på Kiverdi

Hennes företag grundar sig på mikrober som omvandlar koldioxid till olika
produkter.

Lisa Dyson, VD på Kiverdi

Mycket kan göras, men vad kostar det och vill någon betala för det? Kol är lika med utsläpp för folk. Men kol finns överallt,
vi är gjorda av kol. Kol finns i vår mat, i yoghurten, glassen, ostmackan….Koldioxid bubblar in i bioreaktorerna där encelliga
koldioxidåtervinnare gör det till protein. Vi gör det för att det gynnar vår planet. Men vi visar också företagen hur det kan
gynna dem.

Heidi Cullen, klimatforskare, USA

Heidi Cullen, klimatforskare, USA

Vi måste inte bara få nollutsläpp, vi måste även suga upp det vi släppt ut.

David Montgomery, geolog, USA

David Montgomery, geolog, USA

Extra växtdelar

Fotosyntes, naturen själv tar hand om koldioxidutsläpp

Hantera koldioxid. Ett enkelt sätt är genom fotosyntes. Växter gör det varje dag, helt gratis. När vi köpte vårt hus var jorden
på tomten urusel, vilket min fru inte gillade. Det var dags att förbättra jorden genom att tillföra extra växtdelar och förbättra de
naturliga processerna. – Efter tio år. Det är stort – att gå från två till över tio procent i hela trädgården! Flera ton har sugits upp,
bara i en trädgård. Detsamma kan göras på världens åkrar: Vi kan suga upp en stor mängd koldioxid ur atmosfären.

David Legvold , Minesota, USA
Lantbrukare

David Legvold , Minesota, USA
Jordbrukare

Jag har brukat jorden på den här gården i över 40 år. Den hade missbrukats i runt 40 år. Jag såg hur jorden spolades bort och
försvann från min mark. Och jag tänkte: ”Det här är inte bra.” När jag skördar, lämnar jag resterna av skörden på åkern
som ett skyddande lager ovanpå jorden. Här ser vi rester från förra årets majsskörd. Stjälkar, blad och en och annan
majskolv. Att inte plöja gjorde jorden friskare. Grannarna ser min icke–plöjda åker. ”Hur ska du odla något på en sån
sjabbig åker?” Men vid slutet av säsongen ger mina åkrar lika mycket eller mer än de åkrar som har blivit plöjda.

Vi måste tänka över hur vi odlar med tanke på att
David Montgomery, geolog, USA bevara jordmånen och fånga in kolet. Lyckas vi med
det, kan jordbruket bidra stort till positiva förändringar.

John Holdren, USA
fysiker och miljövetare

David Montgomery, geolog, USA

John Holdren, USA
fysiker och miljövetare

Vi behöver mer förnybart och övervinna utmaningarna från mer kärnkraft, bli mer energieffektiva, lära oss hur vi kan
minska koldioxiden i atmosfären. Vi har mycket att göra.

Paul Douglas, meteorolog,
CNN, USA

Paul Douglas, meteorolog,
CNN, USA

Fram till 2008 ville båda partierna se åtgärder för klimatet. Men det har förvandlats till en politisk fotbollsmatch, vilket är
olyckligt. För republikanska hem kommer att bli lika översvämmade som demokratiska. Vi lever i en tid av splittring. Ja,
men haven har blivit varmare. Det är ingen modell, man mäter bara temperaturen. Skriv till oss, vi vill gärna veta vad ni
lyssnare tycker.
Vi måste sluta förneka det hela och finna en gemensam plattform. Vi kan diskutera vad som ska göras, men låt oss inte bråka
om fakta.

Florida 2018, döda korallrev

Ruth Gates, marinbiolog, USA

Ruth Gates, marinbiolog, USA

Den vetenskapliga forskningen visar så tydligt vart vi är på väg. Men inaktiviteten är förbluffande. Vi handlar inte
snabbt nog för att hindra katastrofen.

Stephen Pacalq, ekolog, USA

Stephen Pacalq, ekolog, USA

De tekniska lösningarna gör att vi kommer att lösa problemet. Men frågan är hur stor skada vi åsamkar innan vi
till slut skrider till verket.

Walleed Abdalati, geograf, USA

Walleed Abdalati, geograf, USA

Vi kan vänta, göra ingenting under 50 år men då har vi grävt ett mycket, mycket djupare hål att ta oss upp ur.
SLUT
Avslutningsvis: Detta klimatprogram, en dokumentär med titeln Världen i växthuset I och II från 2018 är den bästa hittills och ger oss en
klar uppfattning om dagens forskning om den globala klimatförändringen och kompletterar väl Brannon-reporten 1957. Studerar vi hela
programmet, framgår tydligt att forskarna inte riktigt förstår koldioxidens mysterium, dvs. de koldioxidutsläpp som värmer upp jorden.
Man kan även ifrågasätta om människan är huvudorsak till globala koldioxidutsläpp. Vad som framgår klart och tydligt av forskningen är
att koldioxidutsläpp stiger med temperaturen, trots att utsläppens ena halva, 50%, försvinner i växter och hav. Med andra ord: hälften av
koldioxidutsläppen hamnar inte i atmosfären, däremot stiger temperaturen. Solen och dess strålning är totalt bortkopplad från forskningen,
fast fysiker känner till solens inverkan på klimatet. Detta gäller också solens och jordens magnetfälts roller som skydd mot kosmisk
strålning. Klimatforskningens resultat visar klart och tydligt att beviset att enbart koldioxidutsläpp som orsak till den globala
uppvärmningen och klimatförändringen inte finns, det saknas precis som i Brannon-reporten från 1957.

Den globala klimatförändringen kräver en omfattande vetenskap på en högre kunskapsnivå, och de som saknar kunskap i
temat tror fullständigt på att koldioxidutsläpp orsakar klimatförändringen, exempelvis kungariket Sverige som blev jordens
ledande kraft mot världens koldioxidutsläpp.
Jag själv är fackskoleingenjör, har sysslat med klimatförändringen sedan 1980, alltså över 40 år. Starten skedde tillsammans
med min far som konstruerade ett nytt strömkretssystem för bl.a. elbilar för en renare luft och värld. Se länken Industri, Nytt
elektriskt strömkretssystem bl.a. för elbilar. Nästan samtidigt, 1983, hittade NASA PlanetX/Nemesis. Själv är jag inte
klimatforskare men har däremot kunskap i ämnet.
Vad händer exempelvis om man skulle kunna lyckas stoppa koldioxidutsläppet?
Atmosfär
Sammansättning
78,08 % kväve (N2)
20,95 % syre (O2)
0,93 % argon
0,038 % koldioxid
I vår atmosfär finns 0,038 % koldioxid för att skapa liv, bl.a. för människor, djur och växter. Genom så kallad fotosyntes
reglerar naturen själv koldioxidmängden i atmosfären utan att tillfråga experterna här på planeten. Med hjälp av starkare och
svagare magnetfält sker uppvärmningen på jorden automatiskt genom en koldioxidhalt på 0.038% och därigenom
temperaturhöjning vid svagare magnetfält. Detta har forskarna visat har hänt under 800 000 år utan att fossilbränsle använts
av människor. Om vi stoppar koldioxidutsläppen kan vi få motsatt effekt, bl.a. att växter, djur och människor angrips av
olika okända sjukdomar. Dessa katastrofer orsakas av naturen själv, och nu försöker onda krafter skylla på vanliga, okunniga
människor. De sägs vara ansvariga för alla dessa katastrofer genom att släppa ut koldioxid i atmosfären. Vidare belastar
åtgärden att stoppa koldioxidutsläpp människors och industriers ekonomi – Vi sitter alla i en och samma båt inför de
fruktansvägsärda globala naturkatastroferna i form av bl.a. översvämningar, orkaner, jordbävningar, torka, vulkanutbrott,
asteroida nedslag och jordaxelförskjutning. Här hjälper inga underjordiska bunkrar eller en stor stad placerad i en
bergsklippa. Se länken Industri, Den sjunkna fiskebåten, sidan 57. Jag förstår precis klimatforskarnas oro över hela världen,
jag är lika orolig som dem, och utan deras värdefulla forskningsarbete finns ingenting att jämföra och redovisa. Det enda vi
kan göra är att starta så många överlevnadsprojekt som möjligt, ju fler vi startar, desto flera har chansen att överleva till den
nya perioden av 7 000 år.

Dubbelstjärnesystem

Solen

Dubbelstjärnesystemets roll är att när solarna kommer nära varandra transformeras planeterna i var sitt solsystem till ett högre
frekvensläge. Neutronstjärnan fungerar i detta sammanhang som en transformator. Varje gång den återkommer sker planeternas
transformering till en högre vibration, eller frekvensläge, som hör samman med globala naturkatastrofer.. - Daniel Schrag,
biolog, USA: ”Hur skulle människan kunna förändra nåt så enormt stort som jorden?” Alla dessa seriösa klimatforskare
bör nomineras till Nobelpriset i fysik, kemi och biologi, eftersom klimattemat kräver vetenskap på en högre kunskapsnivå.
Även deras forskningsjobb pekar på att klimatförändringarna innebär återkommande naturkatastrofer. – Tyvärr har jorden just nu
drabbats av utsläppsfeber.

NOAA, Dark Star, och global uppvärmning, (2007)
En liten organisation kallad NOAA (the National Oceanic and Atmospheric Administration) känner till vad dess forskare ibland
kallar “den andra solen”. Detta är ett tungt astronomiskt föremål, möjligtvis en brun dvärg på en lång elliptisk bana runt vår sol
på ett lutande plan gentemot de andra planeterna. I likhet med andra forskare kallar vi här denna Dark Star.
Dark Star närmar sig nu och förorsakar märkbar påverkan på vår sol, på olika sätt. Detta är orsaken till uppvärmningen av alla
planeter, inte bara jorden. Denna information är hemligstämplad men har varit känd i ett antal år.
Denna fråga hör samman med Roswell-katastrofen ovan. Problemen som framtidens människor försöker ta itu med är många, men
viktigast är en möjlig händelse utlöst av ett enormt utbrott av solaktivitet vid någon tidpunkt i en nära framtid.
Vi vill kraftigt understryka att denna händelse enbart är sannolik (efter att ha studerats i spegelinstrument i en möjlig framtid) och, vilket
är
viktigt,
nu
anses
vara
osannolik.
Ökningen av solaktivitet orsakas bara delvis av Dark Star, många faktorer är inblandade. De är komplexa. En del av dem är av galaktisk
storlek och förknippas med naturliga, återkommande händelser som jorden genomlidit ett antal gånger tidigare. Vad som gör denna gång
fullständigt unik för vår planet är att vi har en sammanlöpning av allvarliga faktorer – till exempel kolutsläpp, överbefolkning och vår
förkärlek att starta krig. – Alla dessa samverkar med dessa större, cykliska incidenter från solen och hotar tillsammans vår vällevnad och
biosfären.
Dessa storskaliga händelser går inte att stoppa. Det är också oklart när denna ökade aktivitet från solen kommer att äga rum – fastän vår
övertygelse är att den är omedelbart förestående och kan inträffa när som helst under de närmaste tio åren eller så. Även om denna fråga
har blivit betydligt förstorad, är det omöjligt att inte konstatera att år 2012 ligger mitt I denna klockformade, troliga kurva.
Vad som är möjligt, trots allt, är att minimera effekterna av solpåverkan. Utvärderade spegeldata visar att sannolikheten för ett värsta
scenario är 19 %, med 85 % säkerhet att siffran 19 % är korrekt. Det verkar som om vi har klarat oss. Men även om det inte spelar någon
roll vilken tidslinje vi befinner oss på, har vi allvarliga problem framför oss med problem skapade av oss själva (förvärrade av solens
aktivitet).

Dark Star

Dark Star

National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) är ett amerikanskt vetenskapligt organ som är underställt USA:s
handelsdepartement. Organisationen studerar förhållandena i hav och atmosfär, publicerar väderkartor, utfärdar varningar om annalkande
oväder och ger råd och anvisningar i miljöfrågor. NOAA:s strategiska vision är "ett upplyst samhälle som använder en omfattande förståelse
för havens, kusternas och atmosfärens roll i det globala ekosystemet till att fatta de bästa sociala och ekonomiska besluten". För att uppfylla
sin vision och sitt uppdrag har NOAA fyra målsättningar som fungerar som direktiv för verksamheten. Varje målsättning motsvaras av
verksamheter inriktade på ekosystem, klimat, väder, vatten, handel och transport. NOAA samverkar med NASA och USAF.
Här har vi ytterligare ett mycket pålitligt bevis från NOAA att den globala uppvärmningen och de globala katastroferna orsakas av den Mörka
Stjärnan, eller Nemesis, Planet X. Detta bekräftades av NOAA redan (2007), liksom ett flertal andra så kallade verkliga mediakällor. Att
USA lämnade Parisavtalet är ett riktigt bra beslut, eftersom koldioxidutsläpp inte har något att göra med de globala klimatförändringarna.
Industri, näringsliv, företag, ekonomi och konsumenter belastas extra hårt av diskussionen om koldioxidutsläpp. I Donald Trumps hand finns
segerkortet från Parisavtalet. I detta sammanhang har han fullständigt rätt i att media är falska och ljuger, som i Sverige. FN:s klimatpanel
ljuger också. Planet X eller Nemesis upptäcktes 1983 av IRSA-satelliten, en produktion av USA, Holland och Storbritannien. För närvarande
går det inte att stoppa den globala uppvärmningen och katastroferna. NOAA hänvisar till året 2012, som sammanfaller med Apollo 20:s
månfärd och Mayakalendern. NOAA nämner också koldioxidutsläppet och syftar på Al Gores dokumentärfilm En obekväm sanning om
växthuseffekten. (An Inconvenient Truth.)

Koldioxid binder värmen
Den brittiske klimatforskaren och fysikern John Tyndall
räknade via sina experiment under 1870-talet ut att
koldioxid binder värmen. Då började industrialiseringen.
I atmosfären fanns då 0,037% CO2. (Alla vulkanutbrott
släpper också ut koldioxid) Den mörka solen, Nemesis
har ett starkare magnetfält än solen och jorden. Vid
starkare magnetfält värms även koldioxid (0,0038%) upp
i atmosfären, och vise versa, vid svagare magnetfält blir
värmen svagare, det blir svalare i atmosfären.
Både växter och hav tar upp mer än hälften av
koldioxidutsläppen och det finns inget vetenskapligt
bevis för att enbart koldioxidutsläpp orsakar global
uppvärmning och katastrofer. Se sidorna - - ovan.
En obekväm sanning (An Inconvenient Truth) är en dokumentärfilm av och med
Al Gore som hade premiär i USA den 24 maj 2006. Filmen handlar om den
globala uppvärmningen och dess effekter. Filmen är gjord som en föreläsning,
där Gore vill övertyga i första hand den skeptiska amerikanska allmänheten om
att det inte längre råder någon tvekan om att människans miljöförstöring
påverkat klimatet.
Filmen vann två Oscar för bästa dokumentär och bästa sång på Oscarsgalan
2007. 2007 tilldelades Al Gore Nobels fredspris tillsammans med FN:s
klimatpanel IPCC.
Al Gore baserar sin film och bok på att människans miljöförstöring påverkat
klimatet i form av kol- och oljeindustri. Samtidigt förnekar han solens och
Nemesis/Planet X:s, Dark Stars, inverkan på klimatet, han tar totalt bort naturen
som huvudorsak till den globala uppvärmningen, klimatförändringen och
katastrofer.
En obekväm sanning, 2006
Dokumentärfilm
Intäkter $49,8 miljoner

Hur fick han idén att starta denna omfattande klimatrörelse världen över?

En obekväm uppföljare:
Gore skuggar miljökatastrofen 2017
Intäkter $5,4 miljoner

Rörelsen började 2006 i Al Gores lada hemma på farmen i Tennessee. 50 personer fick öva sig på att använda hans diabildserie och berätta
för andra om klimatkrisen och hur man löser den. Detta är nu ett internationellt projekt. Varje år tränas tusentals personer i program som
varar i flera dagar. Nu finns 12 000 engagerade människor som för ut budskapet och organiserar vänner, grannar och samhällen för
klimatlösningar i 136 olika länder.
På den tiden var USA:s regering, Bush-administrationen, sysselsatta med att planera och bygga underjordiska bunkrar i hemlighet för de
utvalda. Detta för att Dark Star/Planet X/Nemesis närmade sig solsystemet. USA skickade information om planeten till ett antal länder bl.a.
Norge, se nedan. Eftersom Al Gore var vicepresident under Bill Clinton, visste han förmodligen om det underjordiska byggandet av bunkrar.
Varför signalerade han till omvärlden att stoppa växthusgaseffekter och den globala uppvärmningen, när han samtidigt visste att
huvudorsaken till den är naturen och inte människan? DoD, USAF och NASA kände till detta. President Bush kommenterar: "Och jag
bedömer att vi bör åsidosätta frågan om växthusgaser skapats av människan eller naturliga orsaker och fokusera på de tekniker som gör det
möjligt för oss att leva bättre liv och samtidigt skydda miljön.”
- Al Gores film En obekväm sanning visades världen över. Det är mycket möjligt att den f.d. astronauten William Rutledge såg filmen och
kanske också läste boken. Vad jag förstår blev han besviken och arg på Gores utspel, för att denne tog bort den ursprungliga orsaken till
globala klimatkatastrofer, dvs, solen och Planet X. Det vill säga: han förmörkade ursprunget och problemet förde han över till industri och
folk som syndare. Då, 2007, beslöt Rutledge att lägga ut Apollo 20:s månprogram på Internet, relaterat till bl.a. Sumers historia och Planet X.
Då tog han kontakt med Leona Marietta Snyder som var Apollo 20:s pilot och även hon uppmanade Rutledge att lägga Apollo 20:s
månprogram på Internet för att berätta för folket att globala katastrofer är på väg vilket är oundvikligt p.g.a att Planet X närmar sig
solsystemets gräns. År 2007 presenterade han Apollo 20:s månprogram, som relaterar till brevet från den norska politikern 2007. Samma år
godkände presidenten at NOAA meddelande den ursprungliga orsaken till den globala uppvärmningen. Se ovan: NOAA, the Dark Star, och
global uppvärmning, 2007. Detta var president Bushs viktigaste beslut i hans 8-åriga politiska karriär, jag förstår att han inte var emot
William Rutledges arrangemang på Internet. Men däremot var hans far Bush Sr. emot publiceringen av UFO och Planet X, den mörka
stjärnans/solen existens. Se länken Industri, Att erövra rymden I, sidan 75. Där skriver Rutledge att de svaga kommer att dö och
regeringarna bygger underjordiska bunkrar för år 2012.
Al Gore fortsätter sin hårda, falska verksamhet världen över. FN:s klimatkonferens i Paris i november 2015: Ordföranden för FN:s
klimatorgan UNFCCC, Christiana Figueres, som utbildat sig till klimatledare hos Al Gore, var den viktigaste ledaren på konferensen. Det
visade sig att främsta hindret för att nå en överenskommelse var Indien. Premiärminister Narendra Modi förklarade helt frankt inför de
samlade världsledarna att 300 miljoner människor som saknar el måste gå före att Indien skriver på överenskommelsen. Indien behöver
fossila bränslen: "Allt annat vore omoraliskt." Christiana Figueres, bad honom om hjälp, så att slutligen Indien också skrev på avtalet med
hjälp av AL Gore som själv var närvarande i Paris på klimatkonferensen.
Klimatmöte, i Katowice i Polen 2018: Många kom att följa förhandlingarna med spänning under Christiana Figueres ledning. En av talarna
var Al Gore, USA:s förre vicepresident, som varit en av de starkaste krafterna när det gäller att slå larm om klimatet på falska grunder.
Klimatmötet slutade som en planerad kraschlandning.

Vi kan höra och läsa än idag att många tvivlar på klimatförändringen. De tvivlar inte på själva klimatförändringen utan på orsaken till den.
Att den globala klimatförändringen är ett faktum känner hela världen till. Resultatet är ett faktum som tydligt framkommer av AL Gores
stenhårda arbete. Men orsaken är missvisande. Oavsett om du påstår att katastroferna beror på människan eller naturen, går de inte att stoppa.
Jordbävningar och vulkanutbrott orsakas inte av koldioxidutsläpp.
Det finns även positiva inslag i Gores budskap och verksamhet: att katastroferna är ett faktum, så att världen är informerad om att slutet är
här. Det negativa är att de utvalda rika har sina underjordiska bunkrar att skydda sig i, medan vanligt folk står utan allt skydd. Både industrins
som konsumenters ekonomi belastas med galna klimatskatter och avgifter. På grund av detta publicerade William Rutledge sitt budskap på
Internet 2007. Det gjorde även fransyskan Claudie Haigneré på rymdstationen ISS 2001 när hon skickade ett kryptiskt meddelande hem till
jorden: ”Mänskligheten måste varnas.” Vad var det hon såg däruppe som skrämde henne till att sända en varning till människorna på jorden?
Hon hade förmodligen med egna ögon sett neutronstjärnan närma sig solsystemets gräns och hon som människa tänkte på jordens befolkning
och dess säkerhet, en mänsklig reaktion. Se länken Industri, Månens mysterium, sidorna 105 - 106. Världens media känner väl till UFO:s
och Nemesis existens, men mörklägger informationen, medan det falska fenomenet koldioxidutsläpp sprids som en löpeld runt jorden. Nu i
ändens tid dominerar naturkatastrofer och ekonomi. USA lämnade Parisavtalet som är en stor bluff och Presidenten Trump har bevis, liksom
Storbritannien, Holland, Frankrike, Ryssland, Spanien, NASA, ESA och JAXA m.fl. på att den globala uppvärmningen, orsakas av Dark Star,
Nemesis/Planet X som återkommer med cirka 3 666 års mellanrum.
Det är obegripligt att demokraterna i USA driver frågan och ljuger om koldioxidfenomen, när de känner till Nemesis existens i vårt
solsystem. I detta sammanhang, klimatpolitiken, har republikanerna alldeles rätt. Kan det vara så att det var demokraterna som började sprida
världen över det falska budskapet om koldioxid och klimatet?
Det finns även sanna media källor världen över som känner till dessa klimatfenomen och fortfarande sänder ut meddelande om UFO och
Nemesis.
Sist, men inte minst. Vad är meningen med lögnen? Vad är lögn? Lögnen är som en bumerang som alltid återvänder till sin kastare även om
den träffade målet.
Hur kan man bevisa att lögnen slå tillbaka som en bumerang? Exempelvis är Parisavtalet 2015 om klimatförändringen ett typiskt exempel på
detta.

Paris

avtalet 2015

Parisavtal i december 2015 om klimatförändring i
samband med koldioxidutsläpp.

Emmanuel Macron, Frankrikes president,
ang. klimatförändring:
”Rent konkret har vi upprepat det uttalandet där 19
länder – alla G20 länder, utom USA, bekräftar sitt
åtagande att förverkliga Parisavtalet och att detta
avtal är oåterkalleligt. Och att man skall gå vidare
med det.” - Uppenbarligen glömde han bort att även
i Frankrike, 2007, började man bygga underjordiska
bunkrar för eliten. Dåvarande presidenten talade inte
om koldioxidutsläpp som orsaken för global
uppvärmning och katastrofer.
Sju år tidigare gjorde fransyskan och astronauten
Claudie Haigneré ett besök på rymdstationen ISS
med Soyuz TM-33. Hon skickade ett kryptiskt
meddelande hem till jorden: ”Mänskligheten måste
varnas.” Hon hade förmodligen med egna ögon sett
neutronstjärnan närma sig solsystemets gräns och
hon som människa tänkte på jordens befolkning och
dess säkerhet, en mänsklig reaktion. – President
Macron bör läsa hennes meddelande till jorden samt
studera Napoleon och hans klimatforskare JeanBaptiste Joseph Fourier. – Är Parisavtalet
fortfarande oåterkalleligt?

Donald Trump, USA:s President

NOAA, the Dark Star,
and Global Warming, (2007)
USA:s president är affärsman och inte
politiker, och i klimatfrågan är han
rakryggad och oövervinnlig, bumerangen träffar politikerna omkring
honom.
USA:s ekonomi befinner sig på toppen
gentemot omvärldens, som bl.a. är belastad av gröna lagar, skatter och
avgifter.
Donald Trump är en klippa.

Angela Merkel, Tysklands
förbundskansler
Även Merkel tog 2007 i hemlighet emot
uppmaningen av Bush-administrationen
att börja bygga underjordiska bunkrar
för
Tysklands
eliter,
pga.
neutronstjärnans ankomst. – Hur är det
med minnet förbundskansler?

Klimatministern och Per Bolund (Mp) är Sveriges effektivaste motståndare till bl.a.
koldioxidutsläpp. De belastar landets ekonomi mycket svårt. Industri, näringsliv,
företag, konsumenter m.fl. betalar s.k. gröna skatter och avgifter i onödan pga.
koldioxidbluffen. I Sverige just nu finns en koldioxidfeber och vi driver budskapet
världen över mot koldioxidutsläpp. Bilden togs på Almedalen i Gotland, Där matade
han folket med gröna skatter och avgifter.

NOAA, den Mörka Stjärnan och global uppvärmning, (2007)
I första hand är det obegripligt att politikerna ljuger om att den globala uppvärmningen och katastroferna orsakas av koldioxinsutsläpp.
Världen känner till den mörka solen, Nemesis, sedan minst 50 år tillbaka. Tv-program, tidningar, tidskrifter, böcker, historia, religion: solen
Aton, rymden, bl.a. Apollo 20, ISS rymdstation, Internet osv. Nemesis upptäcktes av rymdsonden IRSA 1983, bakom den stod NASA,
Holland och Storbritannien. Det var en jättenyhet på den tiden, världen över. I ISS rymdstationen följer man noggrant hur Nemesis närmar
sig solen och jorden sedan 2000, likadant gör astronomer här på jorden. År 2007 uppmanade Bush-administration ett antal länder att börja
bygga underjordiska bunkrar för överlevnads skull eftersom Nemesis närmar sig jorden och solen. NOAA (the National Oceanic and
Atmospheric Administration) meddelade den verkliga orsaken till den globala uppvärmningen. FN:s klimatpanels senaste budskap är att år
2050 kommer inga koldioxidutsläpp att ske. - Varför? - Jo, Nemesis kommer att lämna solsystemet, solen och jorden kommer att få tillbaka
sina respektive magnetfält och på det viset återgår jordens klimat till den normala, naturliga situationen. Frågan är hur jorden kommer att se
ut om trettio år efter fruktansvärda katastrofer av olika slag.

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 naturkatastrofer att
utlösas. Marslandaren InSight är rustad för att kunna följa hur Nemesis påverkar Mars och dess naturkatastrofer. Att resa till
Mars nu är inte en god idé. NASA planerar nästa bemannade marsfärd till 2035 – 45. Då börjar Nemesis lämna solen och dess
planetsystem. Den största frågan är hur jorden ser ut då, efter en global översvämning? Men först inväntar NASA:S InSight
Nemesis återkomst och får en inblick i blivande naturkatastrofer på planeten. InSight kommer att försöka sända information från
planeten tillbaka till NASA. Se länken Att erövra rymden II, sidan 42.

Fortsättning

Den 24 april 2019 meddelade NASA att en kraftig jordbävning ägt rum på planeten Mars. Bilderna ovan bekräftar
jordbävningen, eller marsbävningen. Sonden Mars Insight har ett instrument som kan känna av just seismisk aktivitet.

Neutronstjärnan Nemesis närmar sig nu Mars och då börjar naturkatastroferna utlösas. Men till skillnad från jorden har Mars
inga kontinentalplattor. I stället är det en nedkylnings- och sammandragningsprocess som gör att det uppstår ett större tryck
från yttre rymden som kan göra att planetens skorpa brister. På det sättet kan en rejäl jordbävning eller marsbävning uppstå på
hela planeten.
Mars har ett svagt magnetfält som inte skyddar planeten från yttre rymdens strålning. Till skillnad från jorden har dock Mars
ingen aktiv plattektonik och inget globalt magnetfält. men planetens atmosfär består av bl.a. 95% koldioxid. Om koldioxid
binder värme, som påstås här på jorden, kommer Nemesis genom sitt starka magnetfält att värma upp koldioxidgasen, då blir
temperaturen mycket, mycket högre och värre än här på jorden, eftersom Mars saknar både hav och skog. Planeten blir ännu
rödare.
NASA.s planer: NASA-forskare vill ”bygga” magnetiska sköldar runt Mars för att göra planeten beboelig. Magnetskölden
kommer att hindra solpartiklar och kosmisk strålning från att bryta ner den röda planeten och hjälpa till att balansera klimatet.
Det finns ytterligare problem med Mars, nämligen radioaktiv strålning är starkare än man tror. Atmosfären är tunnare än
jordens, men om sandstormar förekommer årligen, har atmosfären också starka vindar.
Marslandaren InSight är rustad för att följa förändringarna på Mars i samband med kommande katastrofer, allt som händer på
Mars kommer NASA att ta emot så länge det går.

Chang'e-4, 3 januari 2019
Månlandning i Aitkenbassängen,
Kratern Kármán
Baksidan av månen

Queqiao Relay satellit

Queqiao Relay-satelliten startade från Xichang Satellite Launch Center den 20 maj 2018. Kommunikationssatelliten
sändes till lagrangepunkt L2 varifrån den kan se landningsplatsen både på månen och jorden och därmed säkerställa
kommunikationsvägen från månens baksida.

Månsonden Chang'e 4 startade från Xichang
Satellite Launch Center, Launch Pad 3, den 7
december 2018.

Chang'e 4:s program via kommunikationssatelliten
Queqiao Relay från kratern von Kármán, månens
baksida

Den 3 januari 2019 landade den kinesiska månsonden Chang'e-4 i Aitkenbassängen i kratern Kármán på månens
baksida. Enligt källan var landningen perfekt. Bilderna visar sista ögonblicken strax före landning.

Landnings
ställe
Landnings
ställe

Landnings
ställe

De första bilderna som månbilen sände tillbaka från kratern.

Månsonden Chang'e-4 landade i von Kármán-kratern i Aitkenbassängen på månens baksida den 3 januari 2019. Bilderna
visar en lyckad mjuklandning. På bilderna syns månlandaren tillsammans med månbilen som rullar ned från månlandaren.

Rymdfoton visar månfarkosten Chang'e-4, månbilen Chang'e och kommunikationssatelliten Queqiao Relay

Här kan vi se när månbilen lämnar månlandaren och börjar köra sin väg. Månlandaren Chang'e-4 står fortfarande
ensam på landningsplatsen.

Chang'e-4 på sin landningsplats följer
månbilens väg.

Månlandskap i von Kármáns krater.

CNSA lyckades för andra gånger landa på månen. Första gången 2013 i Sinus Iridum, framsidan av månen. Och nu efter sex
år senare landar den igen, fast på månens baksida i von Kármáns krater. Enligt starka ledtrådar skedde den senaste
månlandning på baksidan 1997 under det superhemliga månprogrammet Clementine mellan 1993 och 1999, Clementine-9. Se
länken Industri, Solen i underläge, sidorna 22-70, Att erövra rymden I sidorna 97-98. Under 70-talet har USA och Sovjet
landat på månen i största hemlighet, även på baksidan, förutom de officiella månlandningarna. Apollo 18 original, Apollo 18
reserv, Apollo 19 och Apollo 20, se ovan. Varför mörklades alla dessa månfärder (Taurus Space Program, Orange Mission)?
Även officiella månfärder tystades ned i samband med UFO. – Liv, kunskap, kultur och teknologi på en högre nivå existerade
även i det förflutna, så vi är inte ensamma. Månen är vår närmaste himlakropp, och den bär alla dessa hemligheter. USA och
Sovjet/Ryssland har lärt sig mer av alla dessa månfärder än under sextio år av forskning och vetenskap. – Även Kina vill
samla kunskap från det förflutna, det är förståndigt. --

Mangalyaan
Mars Orbiter Mission
Indiens första Marssond
Indian Space Research Organisation, ISRO, den indiska rymdstyrelsen,
grundades den 15 augusti 1969. Indien är den fjärde rymdnationen efter
USA, Sovjet/Ryssland och Kina. (I NASA ingår Kanada, Japan/Jaxa och
ESA).
Huvudkontoret finns i Bangalore. ISRO:s budget ligger på cirka 1,4
miljarder amerikanska dollar 2017, och de har 20 000 personer anställda.
ISRO har under åren utvecklat ett flertal raketer, bland andra Satellite
Launch Vehicle, Polar Satellite Launch Vehicle och Geosynchronous
Satellite Launch Vehicle. Man planerar att sända upp en indisk astronaut i
omloppsbana runt jorden så småningom och placera en indisk astronaut på
månen år 2030. Den 2013-11-05 skickade Indien upp en raket i rymden, till
planeten Mars. ISRO har hittills sänt iväg 64 satelliter för uppdrag i olika
sammanhang.

Den indiska Marsfarkosten Mangalyaan startade den 5 november 2013 från startrampen Satish Dhawan FLP och
fick en mycket bra start och lyckad marsresa.
Efter USA och Ryssland tog även Indien över stafettpinnen till planeten Mars

Marsfarkosten Mangalyaan kretsar runt Mars

Mangalyaan gick in i omloppsbana runt Mars den
24 september 2014. Periapsis 421,7 km.
Marssonden sänder massor av bilder och
information om Mars till markkontrollen.
Dark Star/Nemesis närmar sig också Mars och ISRO:s
Mangalyaan kan följa från sin bana hur Nemesis
starka magnetfällt påverkar även planeten Mars.
Även ISRO kan följa Nemesis verksamhet vid och på
planeten Mars.

Direktbild från planeten Mars yta

Direktbild från planeten Mars yta

Den indiska Marsfarkosten Mangalyaan strax före starten 2013

Rymdskeppet Mangalyaan är på väg mot den röda planeten Mars

’

Marsfarkosten Mangalyaan placerades runt Mars 24 september 2014, 421,7 km ovanför planeten. Den bevakar
den röda planeten och sänder tillbaka värdefull information och bilder på planeten till markkontrollen.

Pital Crater

Vad tänker marskvinnan på?
Bilder från Marsytan sänds tillbaka till jorden.

På marken känner
NASA:s InSight av
Nemesis närmande och
därav uppkomna
katastrofer på marsytan.

Chandrayaan-1
Indiens första månsond

Månfarkosten Chandrayaan-1 startade sin färd den 22 oktober 2008 från Satish Dhawan Second Pad, Indien. Månfarkosten fick
en perfekt start och gick in i en bana runt jorden.

Moon Impact Probe (MIP)
Månfarkosten Chandrayaan-1 hade med sig månsonden Moon Impact Probe (MIP), som hade uppdraget att störta på månens baksida i Shackleton Crater
den 14 november 2008 på expresidenten Jawaharlal Nehrus födelsedag.

Avul Pakir Jainulabdeen (A.P.J.) Abdul Kalam
1931-2015, President och visionär 2002-2007

Sir Ernest Henry Shackleton, 1874 - 1922.
Han var en brittisk polarforskare med angloirländsk bakgrund.
Shackleton (månkrater) bär Ernest Henry Shackletons namn.

Jawaharlal Nehru,
f. 14 november 1889
d. 27 maj 1964.
President 1947 - 1964

Den indiska ISRO sände sin månfarkost till månen för vetenskapliga undersökningar, bl.a. av månens atmosfär, som är tunnare än jordens,
och att upptäcka vatten på månen. ISRO lät sin månsond (MIP) kraschlanda i Shackletons krater den 14 november 2008.

Shackletons krater i Sydpol-Aitken, bassängens kraterrand,

Shackletons krater i Sydpol-Aitken bassängens kraterrand,

Under dess 25 minuters långa nedfärd samlade
sonden MIP in mätdata som bevisade förekomst
av vatten i 650 masspektra i månens tunna
atmosfär. I september 2009 spårades vatten på
månens yta av NASA:s instrument Moon
Mineralogy Mapper ombord på Chandrayaan-1.

Månsonden (MIP) skilde sig från månfarkosten Chandrayaan-1 och den 14 nov.
2008 skickades MIP ner från 100 km höjd till Shackleton krater. Ovan är data
och bilder från Chandrayaan-1.

NASA följde MIP:s kraschlandnig i
krater Shackleton
Månsonden (MIP) Chandrayaan

Månsonden (MIP) Chandrava

Absorptionslinjer från hydroxyl i reflekterat solljus I november 2009 bekräftade NASA
åter vatten på månen med hjälp av dess rymdsond LCROSS som detekterade en
betydande mängd av hydroxyl i material som kastas upp från en krater vid månens
sydpol när övre steget av en Atlas-raket krockade med månens yta. Fyndet kan
tillskrivas vattenförande material - i vad som verkar vara "nästan ren kristallin vattenis".
I mars 2009 rapporterades att Mini-SAR ombord på Chandrayaan-1 hade upptäckt mer
än 40 permanent mörka kratrar nära månens nordpol som gissas innehålla
uppskattningsvis 600 miljoner ton vattenis. Bilderna från månfarkosten visade också att
det finns växter på månen, den gröna färgen som sammanfaller med liv.
Den 28 August 2009, 20:00 UTC, bröts kontakten mellan månfarkosten Chandrayaan-1
och markkontrollen i Indien. ISRO:s väl genomtänkta och noggranna rymdprogram som
bl.a. avsåg Chandrayaan-1:s månresa gav resultat och nya kunskaper åt mänskligheten.
- Inom parantes kan jag tillägga att allt som ISRO upptäckt, kände redan NASA/USAF
och Sovjet/Ryssland till genom sina bemannade månfärder mellan år 1962 och 1997. Att
upptäcka vatten, växter och atmosfär på en himlakropp är den största nyhet som man kan
få och den tillfaller nu Indien.

Chandrayaan-2
Indiens andra månsond

Chandrayaan-2 före sin månfärd

Förberedelse för månfärden med Chandrayaan-2. I väntan på
starten.

Chandrayaan-2 på bärraketen GSLV Mk III

Månfarkosten Chandrayaan-2

Pragyan

Chandrayaan-2

Krater Manzinus, sydpolen av månen

Månfarkosten Chandrayaan-2:s månfärd och program

Vikram

Krater Simplenius, månens sydpol

Månlandaren Vikram skall landa mellan kratrarna
Manzinus och Simlenius

Enligt schemat kommer månfarkosten Chandrayaan-2 att separera sig från månlandaren Vikram på väg till
månen. I banan runt månen kommer Chandrayaan-2 också att fungera som kommunikation- satellit mellan
jorden och månen medan månlandaren Vikram kommer att landa på månens sydpol. Därefter kommer
månbilen Pragyan att rulla enligt förbestämt schema. Detta program påminner mig om NASAS;s
och USAF:s Taurus och Apollo bemannade program 1962-1997.

Månfarkosten Chandrayaan-2 som
kommunikationssatellit runt månen;
kommunikation mellan jorden och månen

Månlandaren Vikram som skall landa i sydpolen
mellan kratrarna Manzinus och Simlenius

Månbilen Pragyan. kommer att
förflyttas runt omkring
landningsplatsen.

Enligt ISRO kommer detta nya uppdrag att användas och testas av olika nya
teknologier för att göra nya experiment. Månbilen Pragyan kommer att
förflyttas på månytan och utföra kemisk analys på plats. Data kommer att
vidarebefordras till jorden genom Chandrayaan-2, rymdfarkost och
kommunikationssatellit som motsvarar den kinesiska Chang'e-4:s
kommunikationssatellit Queqiao Relay. ISRO kommer att utföra avancerade
forskningsuppdrag.

Chandrayaan-2 startade den 22 juli 2019 från Satish Dhawan Space Centre Second Launch Pad, Indien. Starten gick perfekt.
Månfarkosten Chandrayaan-2 är nu på väg till månen.

Månfarkosten Chandrayaan-2 lämnade jorden och den 3 augusti 2019 sände dessa bilder på jorden tillbaka till markkontrollen i Indien.

Vackra bilder på jorden utifrån rymden

Strax före landningen bröts kontakten mellan
Vigram och markkontrollen

Den 6 september
2019

Den 6 september 2019 månlandaren Vigram var på väg att landa på månens sydpol. Strax före landningen bröts
kontakten mellan Vigram och markkontrollen. Frågan är om Vigram ändå hade gjort mjuklandning eller
kraschade, hur som helst Indien förlorade ett mycket viktigt forskningsprogram i samband med månfarkosten
Chandrayaan-2

Beresheet I
Månfarkosten Beresheet
Israel är den fjärde nationen som landar på månen med sin månfarkost Beresheet, judarnas
höjdpunkt.
Tel Aviv
Talande bilder därifrån

Produktion av månfarkosten Beresheet

Produktion av månfarkosten Beresheet

Månfarkosten Beresheet är klar för packning och transport

Judarnas historia inklusive förintelsen

Månfarkosten Beresheet är klar för packning och transport

Månfarkosten Beresheet i januari 2019 på Ben-Gurion Airport. ska lämna landet för gott.

Flygplanet landade med månfarkosten i Orlando,
Florida, USA.

Cape Canaveral, Kennedy Space Center februari
2019, NASAs uppskjutningsplats

Cape Canaveral, Florida, USA. Den 22 februari lyftes månfarkosten Beresheet av bärraketen Falcon 9,
SpaceX. Starten gick perfekt enligt schemat.

I markkontrollen Yehud, nära Tel Aviv följdes uppskjutningen i Cape Canaveral, varifrån månfarkostens hela
program övervakas och styrs.

Månfarkosten Beresheets schema, landning den 11 april 2019 i Mare Serenitatis, Klarhetens hav. Där landade
Challenger/Apollo 17 i december 1972 och Luna 21/Lunokhod-2, den 15 januari 1973. Beresheet=Genesis, Begynnelse.

Kontroll bl.a av jordens magnetfält.

På jorden magnetiseras bergarterna från det globala magnetfältet, men
hur och när blev bergen på månen magnetiserade? Månen saknar
magnetfält.
Kan Israels första månuppdrag lösa ett magnetiskt mysterium?

Första bilden från Beresheet på väg till månen; i
bakgrunden syns tydligt jorden

Sten från månen, Fra Mauro, Apollo 14, Antares i
februari 1971. Vetenskapen menar att stenens
ursprung är jorden. – Vidare: månen är på väg att
lämna jorden. - Det finns mysterier om månen.

Israels månfarkost Beresheet hade ett mycket intressant uppdrag att genomföra. Först, förmodligen, har månfarkosten på väg till
månen kontrollerat jordens magnetfält och på månen skulle den ha undersökt månens magnetisering, eftersom månen saknar
magnetfält. Jag har nämnt ett flertal gånger att månen saknas i urskrifterna, det betyder att månen kom från ett annat solsystem,
nämligen från Nemesis. Genom att jämföra Nemesis magnetfält med månens magnetisering kan man få svar på mysteriet. En
annan intressant sak är att månen är på väg från jorden. Ska månen återgå till Nemesis solsystem? En annan intressant sak är att
en sten på månen, bilden ovan, påstås härstamma från jorden. Kan den härstamma från planeten Nibiru?

Framme på månen. Månfarkosten Beresheet påbörjade sin landning på månens framsida den 11 april
2019.
Månfarkosten är på väg till Mare Serenitatis,
Klarhetens hav

Månfarkosten Beresheet håller på att mjuklanda.

Månfarkosten Beresheet kraschade istället på Mare Serenitatis, där Challenger/Apollo 17 landat tidigare, i december 1972,
och Luna 21/Lunokhod-2 den 15 januari 1973. Hur som helst skulle månfarkosten Beresheet ha kunnat bevisa att månen inte
tillhör jorden och inte heller härstammar från eller bildades av jorden.
.

Efter USA, Sovjet/Ryssland och Kina finns även Israel där genom sin månfarkost Beresheet.
Men, hur som helst, Beresheet hade kanske det bästa månuppdraget någonsin i modern tid avseende månens ursprung.
Månfarkosten Beresheet kretsade månen sju dagar innan kraschlandningen skedde. Hade månfarkosten då påbörjat sin
undersökning av månskenornas magnetisering nära månytan?

Björnen på
månen

Ombord på månfarkosten fanns flera tusen 1 mm stora så kallade björndjur

Månfarkosten Beresheet hålla på landa på Klarhetens
hav på månens framsida.

Men månfarkosten
Beresheet av någon
anledning
kraschlandades
.

Tusentals björnungar spreds på månens
yta
På ombord fanns inga astronauter utan mänsklig DNA, och om annan information om livet här på jorden, en slaks Bacap kopia
i fall jorden av oväntad anledning plötsligt skulle gå under; mer om bord fanns mängder av knappt 1 mm stora så kallade
björndjur, dem dammsugare på oss liknande varelserna har kallat värdens tålligaste djur och dem har vi tidigare experiment till
och med visat sig kunnat överleva utan syre i rymden.
information om livet

Månfarkosten kraschlandade på månen och flera tusen björndjur kan ha spridits på månens yta. Månens nya invånare nu sover i
högsta sannolikhet. Samtidigt visar sig att Israel, judarna befinner sig i verklighet på en högre kunskapsnivå av vetenskap.

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.

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 hypermänskliga civilisationen, plejaderna
Federation Plejaderna

Sjustjärnorna

Rymdstationen
SOL-system

Rymdskepp, Moderskepp
Plejara
17 km i diameter

Plejaderna är en öppen stjärnhop i Oxens stjärnbild. Plejaderna ligger cirka 440 ljusår från solen. De senaste sju tusen åren har
de regelbundet besökt jorden, deras rymdstation parkerar utanför planeten. Plejaderna erbjuder den mänskligaste civilisationen
i hela vår galax, Vintergatan.

P1? Plejader 1 = Samvete som gått in genom portalen 1

P1? Plejader 1 = Samvete som gått in genom portalen 1

Galaxen, Vintergatans historia
Plejaderna är en stjärnhop men i denna stjärnhop sägs det också leva ett folkslag som fortfarande visar sig på
vår jord, men som egentligen härstammar från Lyran. De blev tvungna att fly därifrån på grund av krig och
koloniserade därmed Plejaderna. För cirka 600 000 år sen invaderade reptiler Lyran och dödade på ett brutalt
och skoningslöst sätt massor av människor. Människorna från Lyran flydde först till Vega och därefter
koloniserade de bl.a. Plejaderna, Tau Ceti, Andromeda och även en del av jordens människor. Deras yttersta
mål är att leva i en så hög mänsklig civilisation som möjligt, med andra ord att erhålla en exceptionellt hög
kunskapsnivå och intelligensnivå i en mänsklig värld. Efter massmordet på människorna i solsystemet Lyran
skedde en expansion av utvecklingen såväl kunskapsmässigt som tekniskt på en hög mänsklig intelligensnivå.
Idag kallas den för ”Hyperkunskap” (OBS! det ursprungliga s.k. judedödandet och hatet ägde rum i Lyrans
solsystem).
OBS! Dessa bilder är symboliska.

DAL
Universum

Detta är vårt "Universum", även kallat det
"Kosmiska Ägget". (Symboliskt)
Det rör sig om en mänsklig födelse till en högre värld

DERN
Universum.

Plejaderna utför hyperrymdfärder mellan dessa två universum, kallade Dern
och Dal universum. Vi lever i Dern universum.

Plejaderna reser inte bara mellan stjärnorna i vår galax, de gör hyperrymdfärder till vår närmaste galax Andromeda. Enligt dem finns där
också människor som liknar oss. För ungefär 6 000 - 7 000 år sen besökte plejaderna jorden och nedsteg på Ardis, som är spetsen av berget
Armon. Plejaderna gifte sig med jordiska kvinnor och fick barn. De spred kunskap och mänsklighet till den jordiska befolkningen. De
jordiska gudarna på den tiden med Himmelens drottning Inanna i spetsen tyckte inte om plejadernas kunskapsverksamhet och via ett
storväxt folkslag vid namn Nefilim började de döda människorna på jorden. Därefter angrep de plejaderna också. (OBS! det andra s.k.
judedödandet och hatet ägde rum i Sumer.) Se länken Industri, Gudomen, sidorna 1-10, och Arken: Den kosmiska globala floden,
sidorna 45-57. De har även människor i fjärde och femte vibrationsvärlden. De känner till universums alla hemligheter som berör mänsklig
födelse enligt förstfödslorätten till en högre mänsklig värld. – OBS! P1 i detta sammanhang är inte plejader utan varelser som kom in i
Plejadernas solsystem via portal 1 från en annan vibrationsvärld. Alla plejader är ONE, dvs är ett folkslag.

De gråa och reptiler
11ras aktiverar här och 2 av dem med gott syfte
Källa: skissar och bilder även rörliga samt samlade
dokument
De gråa
De små gråa består av fem olika typer:
Typ A: Zeta Reticuli gråa
Typ B: Bellatrax gråa
Typ Orion gråa (Eben 1)
Typ ? Tall Eben 2 gråa
Typ ? Brown/orange gråa

Från Zeta Reticuli gråa
Människoliknande

Dessa små grå människoliknande varelser allierar sig med Inanna.
Även de kallar sig för människor.
Se länken Arken: Den kosmiska globala floden,
Sidorna 23-24

Från Bellatrax, gråa
Människoliknande

De gråas anatomi, de var där när kontinenterna MU och Atlantis gick under.

Dessa små grå allierade sig med Gustaf Hitler. Foto cirka 1944,
UFO basen i Ostpreussen, Nazityskland.

Från Zeta Reticuli gråa

Människoliknande
Se vidare länken Industri, Akhenaton, den allsmäktige, sidorna 32-33, Solen i underläge, sidorna 19-22, Neutronstjärnans
ankomst, sidorna 3-15, Lammets testamente, sidorna 17-18 och 96-97, och De globala brottens Son, sidorna 28-30.

Från Orion, gråa
(Eban 1) Människoliknande

De gråas anatomi från Orion
Var han stamfader för Leviter, för Levi stam?
Jakobs tredje son.

Insekt gråa

Insectoid Grays
Människoliknande

Även dessa små grå individer kallar sig för människor, även de syns på den här
planeten.

Tall Grays
(Eban 2) Människoliknande

Dessa grå varelser är av medellängd och längre, cirka 170-190 cm.
USA/CIA samarbetar med utomjordingar, bl.a. i Area 51.
På bilden syns utomjordingen sittande i sin bil, på väg till
jobbet i Nevada. Se mer länken Industri, Månens
besökare, final, sidorna 28-32.

Brown/orange gråa Människoliknande

Underlig blandning. De har orangebrun hudfärg men kallar sig ändå för grå

Forna ledare av Mantis

De forna grå
ledarna

De forna grå ledarna

Från Zeta Reticuli gråa
Människoliknande

De forna grå
ledarna

De forna grå ledarna besökte jorden

Från Bellatrax, gråa
Människoliknande

Roswell, USA
Kapustin Jar, CCCP 1947
1947
Läs mer länken Industri, ”Den globala brottens Son” sidorna 48-51

Bilden av en gammal utomjording

Denna bild illustrerar en utomjording, en av de grå små. När jag såg den här första gången fann jag kungens ursprung i denna
utomjording. Kungens huvudstruktur liknar ganska väl denne utomjordings huvudstruktur.

"Guds port",

Utomjordisk kropp

Trots att en reinkarnation skett i
en jordisk människoliknande
kropp syns kungens ansiktsstruktur och huvudstruktur ganska
bra i utomjordingens utseende.
Förhållandet mellan näsa och
mun är likadant, men utomjordingens haka är lite spetsigare.

Jordisk kropp

För Sverige i Tiden

"Guds port",
"Gate of God"

Det är inget fullständigt bevis, men jämförelsen mellan bilderna är givande och en ledtråd även till det förflutna. Min pappas
privata faderskapsärende berör födelsen till en högre värld via vår galax, Vintergata och är det viktigaste som finns i vår värld.
Kungen är statschef sedan 1973 och ansvarig för ärendets handläggning. Vad var kungens slutmål i samband med min fars
faderskapsärende? Nu kan vi blicka tillbaka till det forna Palestina, till Herodes kungahus och titta lite närmare på Herodes
Antipas och dennes blodiga, smutsiga verksamhet, bl.a. i Galileen.

Utomjordisk kropp

Jordisk kropp

Herodes Antipas, 20 f.v.t. – 39 e.v.t.
Avsattes år 39, död, mördad i Gallien
Släkten Herodes var inte av judisk härstamning, utan familjens stamfader var Antipas, (grekiskt ursprung) en man av förnäm
idumeisk släkt som mackabéerfursten Alexander Janneus insatte till guvernör över Iduméen. Hans son Antipater fortsatte att
gå samma väg och slutligen blev sonsonen Herodes den store judarnas konung. Herodes Antipas var son till Herodes den
store, och fick ärva Galiléen och Peréen efter sin fars död och blev tetrark.

Herodes Antipas

Herodes Antipas mynt,
En del av familjeträdet

Herodes Antipas mynt
Familjeträd

Herodes Antipas

Herodes kungahus vapen. Davidstjärnan
högst upp….

Mynten ovan illustrerar delar av ett familjeträd och på trädet syns en sittande figur. Är han Herodes Antipas? Observerade han
den tiden? Ett mycket listigt dubbelsidigt mynt, dels av en familj med en sittande familjemedlem och dels av ett familjeträd.
Vem tillhör familjeträdet? Vems idé var det att framställa detta dubbelsidiga mynt med ett mycket viktigt budskap. Ytterligare
en ledtråd till Herodes Antipas dolda kriminella verksamhet.

Lucius Aelius Sejanus, 20-31,
romersk konsul

Herodes Antipas

Herodes Antipas

Lucius Aelius Sejanus, 20-31,
romersk konsul

Herodes, Antipas, Antipater, Herodes den store, Herodes Archelaos, Herodes Antipas, Herodes Philip II, Herodes Filippus,
från Iduméen utan judisk påbrå. Herodes Agrippa I, och Herodes Agrippa II, den siste konungen.
Om vi analyserar Herodes dynasti och kungahus märker vi fantastiska saker som berör Herodes Antipas. När Herodes den
store dog 4 f.v.t. tillföll hans makt sönerna Herodes Archelaos, Herodes Antipas, Herodes Philippus II och Herodes Filippus.
Makt och rikedom fördelades mellan sönerna.

Kung Herodes den stores söner och arvingar
Förkortat familjeträd

Herodes, ca 178 f.v.t.. -?
Stamfader/grundare
Iduméen

Hustru
Okänd

Iduméen var det forna Edom.
Edom blev berömt genom Esau.
Isaks tvillingsöner Esau och Jakob
levde enligt Bibeln i det förflutna.
Esau var förstfödd och en getabock
medan Jakob var en bagge bland
hebréerna.
Esaus
avkomlingar
levde
i
Edom/Iduméen och karakteriseras
bl.a. av näsan.
Enligt Bibeln och andra källor
härstammar Herodes den store från
Iduméen, men hos honom saknades
getabockens karaktär och utseende.

Antipas, ca 148 –76 f.v.t.
ståthållare av Iduméen
Son till Herodes
Räknas som stamfader

Antipater, 113 f.v.t. – 43 f.v.t.
Prokurator av Iduméen
Son till Antipas

Hustru
Okänd

Cypros Kufra, av Nabatea
100 - 43 f.v.t..
Arabia, monarki

Davidstjärna som
varumärke

PhaseI I, 77 - 40 f.v.t.
Son till Antipater

Herodes I – den store
74 – 4 f.v.t
Kung över Judéen år 40
Son till Antipater

Josephus Sr
70 - 38 f.v.t..
Son till Antipater

Om timmermannen Josef och judinnan Maria som kom
från Armenien och bodde i Nasaret:
Det finns en intressant källa som berättar att Maria fick
arbete hos kung Herodes i Jerusalem medan hon var
havande. Hon råkade säga att Herodes skulle vara far till
det blivande barnet. Herodes placerade henne i ett annat
stängt rum tillsammans med andra havande kvinnor som
påstått samma sak…....

Herodes I – den store
74 – 4 f.v.t
Kung över Judéen år 40 f.v.t
Son till Antipater
Hustru 2

Hustru 1
Till

Mariamne I the Hasmonean,
Ca 59 –29 f.v.t.
Dotter till Alexander II, överstepräst
Avrättad av Herodes

Doris (Sara)
Ca - 37 f.v.t
Född i Iduméen
Föräldrar okända

Antipater II av Judéen
45 - 4 f.v.t.
Son till Herodes I
Avrättad av Herodes

Alexander III, Prins
av Judéen
35 - 7 f.v.t.
Son till Herodes I
Mariamne I
Avrättad av Herodes

Hustru 4?

När Herodes fick ta
reda på att judinnan
Maria lyckats fly
och
gossebarnet
blivit född utanför
Jerusalem,
avrättade han sin
judiska
fru
Mariamne.
Se länken Industri,
Tutankhamon, det
unga lejonet, sidan
9.

Aristobulus IV
31–7 f.v.t.
Son till Herodes I och
Mariamne I
Avrättad av Herodes

Hustru 3?

Födelsemånad
var
december, mellan den 24
och 25 mitt i natten.

Malthace av Samarien,
Ca 36 - 4 f.v.t.
Föräldrar okända

Herodes Archelaus
23 f.v.t – 16 - 18 e.v-t
Furste över Judéen,
Samarien och Iduméen.
Son till Herodes I och
Malthace
År 6 e. Kr.
Archelaus

förvisades

Herodes Phillip Antipas
21 f.v.t.- 39 e.v.t.
Tetrark av Galileen och
Peréen, Avsattes år 39 och
fördes till Gallien i
nuvarande Lyon,
Frankrike och dog, kanske
mördad, samma år.
Son till Herodes I och
Malthace
Hustru: Herodias (2)

Hustru 7?

Ormen i hans mynt

Mariamne II, judinna
45 f.v.t.- ?
Dotter till Simon ben
Boethus,
överstepräst;
Blev också hon
avrättad?

Även
timmermannen
Josef hade ett tillfälligt
arbete hos Herodes, där
han träffade Maria som
klagade över Herodes
beslut att döda barnet
efter födelsen. Med hjälp
av Marianne (som också
kände
till
Messias
ankomst), lyckades de
fly till Betlehem där
gossebarnet Immanuel,
den världslige Messias,
föddes år 29 f. Kr. Därefter fortsatte de flykten
till Egypten till Marias
broder.

Kleopatra av Jerusalem
69 - 30 f.v.t.
Föräldrar okända

Är det livsträdet som
symboliseras i hans
mynt?

Mynt av Herodes
Antipas

(Kleopatra
VI
från
Alexandria, Egypten)

Är han, Archelaus,
avbildad i mynten?

Johannes (döpare)
budskap: Himmelriket är
nära!
Avrättning av Johannes
Phaesalis, Boethus
Ca. 26 f.v.t. -?

Son till Herodes I och
Mariamne II
Blev också han mördad?

Herodes Filippus II
Herodes Boethus II
24 f.v.t..- 33 e.v.t.
Tetrark i Batanea
Son till Herodes I
Mariamne II
Hustru: Salome

Herodes Philip I (Tomas) av Judéen,
Herodes Filippus, tetrark av Judéen
27 f.v.t. – 34 e.v.t.
Son till Herodes I och Cleopatra?
Hustru: Herodias (1)

Aristobulus IV
31f.v.t.–7 e.v-t.
Son till Herodes I
Mariamne I
Avrättad av Herodes

Aristobulus Jr
Ca 26/24 f.v.t. – 44/48 e.v.t.
. Son till Aristóbulus IV, Prins
av Judéen och Berenice,
prinsessa av Judéen

Berenice III, Iduméen, Prinsessa
av Judéen
31 f.v.t. – 29 e.v.t.
Dotter till Costobarus, statschef av
Idumeén och
Salome

Herodes Pollio III, (Herodes V)

Kung av Chalcis
Ca 19 f.v.t. – 48 e.v.t.
Son till Aristóbulus IV, Prins av
Judéen och Berenice, prinsessa av
Judéen

Mynt av Herodes V

Herodes Agrippa Marcus Julius I,
Kung av Judéen
Ca 10,11 f.v.t. – 44 e.v.t.
Son till Aristóbulus IV, prins av
Judéen och Berenice, prinsessa av
Judéen

Herodes Agrippa I:s mynt, baksidan
mannen som håller en bokrulle

Herodes Agrippa I:s mynt. Myntet är från hans tid och symboliserar
parasollen (ombrellino) som blev ett vakant vapen för påvestolen
när en påve dog. Baksidan en symbol för veteaxliknande
växt. Två påvar hade denna växt som personliga påvevapen.

Herodes Agrippa I:s samtida mynt.

Cyprus III, av Judéen
Ca 25 f.v.t. - ?
Dotter till Phasael II och
Salampsio, prinsessa av
Judéen

Det forna Palestina stod då i världens centrum.
Men själva händelseförloppet började från år
100 f.v.t. med Julius Caesars födelse. Han
adopterade sonen Augustus år 63 f.v.t samt
timmermannen,
tusenkonstnären
Josef
Parechja också född år 63. I det dåvarande
Palestina skulle kunskap på en högre nivå
utvecklas ang. ”Himmelriket”. Man väntade
på Messias födelse, men det herodianska
kungahusets ursprung kom från Iduméen som
inte var judiskt. De var inte särskilt
intellektuella, men kunskap hade de ändå,
förmedlad av bl.a. utomjordingar.
På den tiden var Herodes den store kung i
Judéen. Han kallade sig för judarnas konung.
Denna titel ledde till begreppet judisk världs
Messias.

Drusus, prins av Judéen
42 – ca. 52 e.v.t.
Son till Herodes Agrippa
Marcus Julius I, kung av
Judéen
och Cypern, III, of Judéen

Marcus Julius Agrippa II,
siste herodianske kungen av Judéen
27 – ca 95 e.v.t.
Son till Herodes Agrippa Marcus
Julius I, kung av Judéen
och Cypern

År 29 f.v.t. föddes den judiske världslige och davidske Messias Immanuel i Betlehem
av judinnan Maria, en reinkarnation av kung David.
Herodes förklarade flera gånger att han var judarnas konung, och konkurrenter ville
han inte ha. Därför dödade han flera nyfödda barn. Han avrättade också sin fru,
judinnan Mariamne I, för att hon hjälpte judinnan Maria att fly från Herodes fängelse,
se ovan. Josef och Maria återvände till Nasaret från Egypten när tiden och situationen
blev lugnare och började leva och arbeta där igen. I staden Nasaret fanns ingen som
visste att Maria varit havande och Herodes levde sitt liv i Jerusalem utan att veta att
Josef och Maria återvände till Nasaret med gossebarnet Immanuel.
År 17 f.v.t. hände något mystiskt i Nasaret, då den 12 årige judegossen Immanuel,
Josef jr, plötsligen lämnade staden och reste med sin medföljare till Indien. Maria
blev ensam och separerade från Josef eftersom han tog sin familj från Armenien till
sig i Nasaret. Ungefär samtidigt, 16 f.v.t., föddes Izates II i Adiabene kungahus av
drottning Helena som var hemlig dotter till Julius Caesar. Helena och Josef var släkt
så hon liknade Josef. Helena var en mycket intelligent och kunnig kvinna. Hennes son
Izates II var en reinkarnation bl.a. av Brutus, Julius Caesars son.
År 7 f.v.t. blev Herodes riktig arg vilket ledde till att han plötsligt avrättade sina söner
Alexander och Aristobulus, men varför? Förmodligen hade de kännedom om
timmermannen Josefs husbyggen i och utanför staten Nasaret, och att han hade sin
familj hemma hos sig. Men det lilla gossebarnet Immanuel/Josef jr hade försvunnit.
Den här händelsen berörde ondskans man mycket djupt, han kom aldrig över tanken
att judegossen försvann utan att han visste något. Den ende av Herodes Antipas söner
som höll med sin far nästan i allt. Innan han dog 4 f.v.t, (förmodligen av
hjärnblödning) avrättade han sin förstfödde son Antipater II. Varför? Jo, i hans
testamente var det Herodes Antipas som ensam skulle ärva allt efter honom, eftersom
arvingen, den förstfödde sonen, inte levde. Men kejsar Augustus delade upp det hela
mellan tre av hans söner.

Herodes Agrippa II:s mynt, på
baksidan håller mannen en bokrulle

Här började Herodes Antipas grymma framtid. Någon gång mellan 4 och 2 f.v.t. föddes Johannes Markus, förmodligen i Cyrene, enligt vissa
källor. Hans mor var en mycket rik kvinna vid namn Maria (grekiskt ursprung) och Johannes Markus växte upp i Jerusalem. Vissa källor påstår
att Barnabas Josef var Marias man, också farbror och kusin till Johannes Markus, alltså en mystisk produkt av mystiska föräldrar. Johannes
Markus var bl.a. en reinkarnation av Herodes den store.
Cirka år 16 dök en man vid namn Johannes (döpare) upp vid floden Jordan och började förkunna ”Himmelriket” och att det var nära. Denne
Johannes var son till Zakarias och Elisabeth. Fadern Zakarias var ansvarig för hanteringen av Zarathustras eld. Templet låg på Oljeberget i
Jerusalem. Denne Johannes var en reinkarnation bl.a. av Zarathustra och Julius Caesar. Han oroade hela Palestina och kaos utbröt i både
kungahuset Herodes och hos prästerskapet. Johannes var också släkt med Helena i Adiabene. Hos Herodes kungahus var Herodes Antipas
överhuvudet.
Viktiga saker hände även i Adiabene kungahus, kungen Monobaz I dog och Izates II blev kung. Drottningen Helena bestämde med sin familj
att konvertera till judendom. Via kontakter inom affärsvärlden och en känd judisk köpman vid namn Ananias (Chananyah) fick de kännedom
om judisk historia och religion, så att de kunde konvertera till judedom. Såvitt jag förstår hade denne köpman en son vid namn Jesus, som var
profet och förkunnade Jerusalems förstörelse. Denne Jesus utropades som Messias i sin omgivning. Han var en mycket duktig, lärd religiös
ledare. Det kan också vara möjligt att även denne Jesus ben Ananias besökte hovet i Adiabene genom sin fader. och fick lära känna Helena och
hennes familj, även sonen Izates II. Men så hände någonting ute på Messiasfältet, någonting blev fel och denne Jesus arresterades och
torterades i Jerusalem, sedan släpptes han fri. Därefter försvann även köpmannen Ananias från hovet. (Var Helena involverad i hans
försvinnande? Se länken Förödelsens styggelse, sidorna 15 - 16.

Sedermera gifte Helena om sig med den obotligt sjuke kung Abgar V och flyttade till Jerusalem med sin son Izates II . I Adiabene kungahus
blev Monbaz II kung i stället för Izates II i hemlighet.
Dödens ängel enligt Talmud tog kontakt med judinnan Maria i Nasaret. Genom den kontakten blev Izates II judinnan Marias låtsasson och
han tog över hennes son Immanuels identitet. Izates II kallades i sin familj för den ”enfödde sonen”. Hade dödsängeln terroriserat henne om
moderskapet? Därefter kallades han för ”Jesus”. Då började han sin verksamhet som Messias och samlade i hemlighet sina lärjungar i
Palestina. Helen förde i hemlighet över alla sina barn, fyra söner och två döttrar till Josefs faderskap och för alla blev Judinnan Maria
låtsasmor. På den tiden trodde alla att Josef var biologisk fader till Immanuel. Ungefär samtidigt inträffade en märkvärdig händelse i Herodes
kungahus. Herodes Archelaus dök förmodligen upp hos denne Jesus (Izates II) som medföljare. På hans mynt finns Ormen och Ormen var ju
själv Jesus/Izates II. Enlig en källa lämnade Archelaus kungahuset redan 6 e. Kr. och dödförklarades ca 18. Vad visste Herodes Antipas om
dödsängels kontakt med judinnan Maria som hans far Herodes den store ville döda, och broder Archelaus försvinnande från slottet?
Även Immanuel dök upp, han återvände hem från Indien efter ca. 20 - 25 år. I sitt gamla hem hade han varken mor eller plats kvar. Han gifte
sig med judinnan Maria från Magdala och gick sin egen väg. Han var vinodlare i Kana, liksom hustruns föräldrar. Även han började öppet sin
Messias-verksamhet i hela Palestina, hade 12 namnlösa manliga lärjungar (fem namngivna återfinns i Talmud) och 17 kvinnliga namngivna
lärjungar. Hela Immanuels verksamhet finansierades av vinodlingen från Kana. Immanuels främsta medhjälpare var hans hustru. Alla var
anhängare till gnosticismen, som Tomas timmermannen Josefs son grundade. Se länken Industri, Tutankhamon, det unga lejonet, sidan 9.
Enligt nya rön var det Herodes Antipas som stod i händelserna centrum. Han hade en mycket bra relation med Lucius Aelius Sejanus som var
konsult i Rom och ståthållare. Valerius Gratus i Judéen samt översteprästen Annas, var också nära, alltså prästerskapet. Vidare hade Herodes
Antipas en mycket god relation till KUSAS som var dennes förvaltare. På det viset hade han en ganska omfattande makt i hela Palestina.
Kusas fru Johanna omnämns bland kvinnor som följde Jesus/Izates II, alltså var hon en rik kvinna. Vidare följdes Jesus i hemlighet även av
hustrun Symmacho som hela tiden hade direktkontakt med Helena i Jerusalem. Även Jesus var ansluten till gnosticismen och ekonomin var
säkrad.
Fortfarande befinner vi oss i översteprästen Hannas tid och Jesus/Izates II hade också utmärkt kontakt med översteprästen Hannas och dennes
tjänstemän. Förvirringen var ganska stor både i Herodes kungahus och översteprästen Hannas på grund av att folket började ändra sig enligt
Johannes vid Jordanfloden. Religionen var ointressant, med andra ord: Johannes D var överlägsen i samband med att förkunna det blivande
Himmelriket. Vad jag förstår var Immanuel inte emot Johannes. Han var varken i kontakt med kungahuset eller översteprästen Hannas.
I början gick det ganska trögt för Jesus eftersom Johannes stod i vägen. Vid ett tillfälle möte Jesus Johannes vid Jordanfloden och Johannes
kände igen Izates II i Jesus, Helenes son, som inte var jude. Rykten gick att Jesus var judinnan Marias och timmermannen Josefs son och de
ryktena nådde också Johannes. Johannes och Jesus var rivaler och hatade varandra. Nu visste Johannes vem Jesus var. Johannes kände säkert
till timmermannen Josef och hans familj samt sonen Tomas. Även i Josefs familj var det blivande Himmelriket ett dagligt tema.
För att Jesus skulle kunna ta upp striden mot Immanuel som budbärare av Himmelriket, behövde Johannes röjas ur vägen. Herodes kungahus
var det bästa vapnet. Förresten kallades Izates II för den enfödde sonen i sin familj. Att Johannes avrättades av Herodes Antipas efter order
av Jesus var ganska uppenbart. Man kan ju också fråga sig varför Herodes Philip I, tetrark av Judéen, också kallade sig för Tomas. Tomas
hette timmermannen Josefs son.
Även i Döda havsrullarna står tydligt att det var två Messias som verkade, Johannes räknades in som den tredje. Efter Johannes avrättning
började Jesus sin förkunnelse av Himmelriket men fortfarande i hemlighet. Han och hans lärjungar och bröder besökte även Nasaret. När
folket fick syn på Jesus, sade de: (Matt,13:55-58): ”Är då denne icke timmermannens son? Hette icke hans moder Maria, och hette icke hans
bröder Jakob, Yusef, Simon och Judas? Och hans systrar, bo de icke alla hos oss? Varifrån har han då fått allt detta? Så blev
han för dem en stötesten. Men Jesus sade: En profet är icke föraktad utom i sin fädernestad och i sitt eget hus. Och för deras otros skull gjorde
han där icke många kraftgärningar”. Det är ett faktum att Helena förde över sina barn till timmermannen Josefs faderskap och Maria blev
låtsasmor för alla utom sin egen son Immanuel. Herodes Antipas visste om allt detta. Vid sidan om Jesus visste han nästan allt.
Herodes Antipas riktade särskilt sitt motstånd mot timmermannen Josef och hans familj i Nasaret. Att Jesus/Izates II och hans bröder, alltså
alla Helenas barn, kopplades till honom samt angreppen från Herodes var anledningen till att han lämnade Nasaret och flyttade till Betania
med sin familj. Där bodde då Immanuels halvsyskon, Maria, Marta och Lasarus, alltså judinnan Marias systerbarn.
När tiden var inne lämnade timmermannen Josef sitt testamente med sju insegel i form av en bokrulle till en person. Josefs dolda namn var ett
symboliskt Fikonträd och Jesus och hans bröder gick hem till Josef, dödade honom och förbannade trädet enligt evangeliet. Jesus kallade sig
för ”Människosonen” och hans inbillning var att han var behörig till födelsen till den kosmiske Fadern, dvs till Josefs kosmiske fader och att
Josef förnekade honom som sin son, eftersom Jesus var släkt med Josef genom sin mor Helena. Testamentet hamnade sedan hos Herodes
Antipas. Se länken Industri, Akhenaton, den allsmäktige, sidan 16.
Detta hände under översteprästen Hannas tid. Helena gifte om sig med kungen Abgar V, förmodligen visste han inte att Jesus var samma
person som Izates II och i ett brev ställt till Jesus bad han honom om hjälp och Jesus svarade: ”Vad gäller det som du har skrivit, att jag skulle
komma och träffa dig, måste du veta att allt jag förväntades uträtta här nere är uppfyllt och jag uppstiger igen till min Fader som skickat
mig hit” (Ingen Fader skickade honom eftersom han var en mikrokosmisk varelse som Fadern inte känner till…) Se vidare länken Industri,
Förödelsens styggelse, sidan 17.
Nyheten om mordet på timmermannen Josef spreds fort, även Immanuel fick veta. Prästerskapet var inte heller glada, bara Herodes Antipas
var nöjd med att Josef var borta. Josefs bortgång utlöste kaos och han lämnade ett tomrum efter sig. Då fick Tomas axla sin pappas roll, som
hans enfödde son och arvinge.
Överprästerna kom och gick. Hannas försvann, Ismael, Fabus son, kom 15 e.v.t, efter honom kom Elezar, Anamus son 17 e.v.t., därefter
Simon, Camithus son 18 e.v.t. sedan följde Kajafas. Se vidare länken Industri, Förödelsens styggelse, sidan 18. Var det Herodes Antipas
som petade bort dem?

Det hände mycket i det forna Palestina, i Judéen och Jerusalem. Det var populärt och spännande att vara prefekt och ståthållare i Judéen. Man
visste att någonting hände, men ingen visste exakt varför. Man anade att någon typ av familjeangelägenhet var på väg. Prefekterna och
ståthållarna i Judéen, Coponius och Marcus Ambivulus mynt lämnar budskapet efter sig om stora saker som skedde i bl.a. Judéen.

Prefekten och ståthållaren i Judéen, Coponius, och dennes mynt 69 e.v.t. Myntets baksida visar ett träd, ett familjeträd, men vems?

Prefekten och ståthållaren i Judéen 9-12, Marcus Ambivulus,
och hans mynt. Myntets baksida visar ett träd, ett
familjeträd, men vems? På trädet syns en slingrande orm.

Vi kan fråga oss vad Herodes Antipas gjorde med timmermannen och tusenkonstnären Josefs Testamente. Bröt han inseglen och läste? Han
visste då mycket. Mellan år 25 och 26 e.v.t. reste Herodes Antipas till Rom och träffade personligen konsul Lucius Aelius Sejanus och
berättade om sitt förslag. Av förslaget framkom att Herodes Antipas ska vara judarnas konung i Judéen, Jerusalem och att Sejanus ska vara
prefekt och ståthållare i Judéen. Sejanus godkände förslaget och började planera. Dåvarande prefekten och ståthållaren Valerius Gratus, vad
visste han om detta förslag?
Att vara judarnas konung ger behörighet till Messias titel enligt kung David som var kungariket Judéens och judarnas konung. Detta betyder
att Herodes Antipas började planera sitt messiasuppdrag som judarnas konung. Enligt pålitliga källor planerade Sejanus en kupp mot kejsar
Tiberius, varvid han arresterades och avrättades den 18 oktober 31 e.v.t. Men redan år 26 skickades en ny prefekt och ståthållare vid namn
Pontius Pilatus. Då började Herodes Antipas stjärna falla.
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2

1
Samtida mynt av Pontius Pilatus. På mynt 1, framsidan, avbildas en slingrande orm som tittar på en gris. Grisen är symbol bl.a. för Herodes
kungahus, Herodes den store. Mynt 2 illustrerar också en slingrande orm. Av dessa mynt framgår ganska tydligt att Pilatus var en utbildad
och påläst politiker, det här var ju inte vad Herodes Antipas väntade sig.
I hemlighet planerade Herodes Antipas att vara den hemlige Människosonen. Han hade en bra relation med översteprästen Kajafas. Ute på
Messiasfältet hände märkliga saker. Immanuel vandrade i hela riket med sina lärjungar, manliga och kvinnliga, medan Jesus i hemlighet
höll gruppmöten i rikets olika delar, även i Jerusalem. Se länken Industri, Akhenaton, den allsmäktige, sidorna 19 - 22. Ryktena gick att
Immanuel som levde i Nasaret inte liknade timmermannen Josef, medan den okände Jesus som plötsligen dök upp från ingenstans och hans
bröder liknade honom. Detta skapade kaos hos Herodes Antipas, hos översteprästen Kajafas, prästerskapet och hos Helena också. Jesus
kunde säga att han var judinnan Marias son. Problemet bestod i att de två inte liknade varandra och var inte heller identiska. Immanuel
hänvisade hela tiden till timmermannen Josef som var med honom från födelsen och sin mor, judinnan Maria. Jesus sa samma sak. Båda två
verkade på var sitt håll, det fanns inte riktigt sammanhang, mera bevis behövdes.
Vad jag förstår kom Herodes Antipas, översteprästen Kajafas och Jesus i hemlighet överens om att juden Immanuel skulle korsfästas, dödas
och begravas. Sedan skulle en uppståndelse från de döda ordnas via Jesus. Därefter skulle förkunnas att den som korsfästes och den som
uppstod från de döda var samma Messias. Ståthållaren i Judéen Pontius Pilatus hade ingen aning om vad som planerades bakom hans rygg.
Jesus började förkunna i sin omgivning att han skulle dö och uppstå efter tre dagar, i Jerusalem.
Trots att Immanuel, Josef jr, var jude, hade han inget större försvar och ingen säkerhet med makthavarna. Men enligt vissa kontakter fick
han information om vad som väntade honom. Immanuel, vad jag förstår, hade bara ett enda alternativ för att slutligen nå sitt mål genom sin
kunskap, att överlämna sig till myndigheterna. Han hade sina halvsyskon i Betania och befann sig där för att ta farväl av dem. Men innan
dess samlades de i ett hus där de hade dukat fram en sista måltid med familjemedlemmar och samtliga lärjungar. Immanuel visste att han
skulle avrättas och gav anvisningar vad de skulle göra efter hans bortgång. Han hade sin fru Maria från Magdala, förmodligen var hon
havande med en dotter, och sonen Judas som var tonåring. Han valde ut Judas Ischkerioth, sonen till Judas Ishariot för att förråda honom.
Därefter samlade Immanuel sina medföljare i Getsemane gård och lät sig gripas. Immanuel kallades för ”Himmelens son”.

Nästan samtidigt hände något ofattbart. Även Jesus, som kallade sig för ”Människosonen” greps och sattes i fängelse, förmodligen för mordet
på Josef. Den var Herodes Antipas som anvisade honom dit. Frågan är: Vad gjorde Kajafas åt gripandet? Dagen efter fördes Immanuel till det
Stora Rådet. Vid ingången mötte han sin biologiska fader Petrus fiskaren som förnekade honom, vakterna lät honom gå. I Stora Rådet var
översteprästen Kajafas ordförande och under förhandlingarna kom det fram att Immanuel och Jesus var två skilda personer och att Immanuel
inte var timmermannens biologiske son. Under förhandlingarna framträdde Jesus/Izates II:s moder Helena. Talmud berättar i Toledoth IESU att
Helena befriade Jesus från korsfästelse via sina kontakter.
Även Pilatus fick ta emot de båda. Den ene hette då fortfarande Immanuel och den andra hette Barabas (Jesus) enligt evangelierna. Pilatus
släppte båda två, tvättade sina händer med vatten inför folkmassan och förklarade: ”Jag är oskyldig till den här mannens blod. Detta får bli er
sak.”. Barabas/Jesus släpptes fri och Immanuel återfördes till Kajafas, som fick besök av Herodes Antipas. Herodes hade aldrig träffat
Immanuel men ondskans Herodes Antipas lät Immanuel hånas och torteras. Han hatade judar. Under den tiden bestämde slutligen Herodes
Antipas och Kajafas att låta Immanuel dö via korsfästelse. På en skylt skrev man ”Jesus från Nasaret”, och denna skylt spikades sedan fast
ovanför Immanuels huvud på korset.
Efter begravningen av Immanuel på tredje dagen gick rykten om att Jesus uppstått från de döda. Vid graven stod Immanuels fru Maria från
Magdala, men hon trodde att han var örtagårdsmästaren, Han kände inte Jesus, hon frågade efter sin man Immanuel. Nu var katastrofen ett
faktum. Messiasuppdraget misslyckades totalt. Jesus misstänkte att Herodes Antipas gjort en kupp, eftersom han visste nästan allt vad Jesus
sysslade med och dennes planer. Förmodligen träffade Jesus inte mer Herodes Antipas. Han sköt upp sin Himmelsfärd till ett senare tillfälle på
grund av kaoset som uppstod efter korsfästelsen. Nu hade man lyckats ta bort juden Immanuel, men Jesus stod där som en förlorare. Den som
trodde att han kom segrande ut ur denna händelse var Herodes Antipas. När situationen lugnade ner sig lämnade Jesus jorden. Förmodligen på
berget Tabor gick han ombord på ett rymdskepp betraktad sin äldsta broder Jakob, den rättrådige, och fiskaren Petrus, han sa någonting till
dem. Samtidig vinkade han med sin högerhand och flög i väg. Därefter fördes Petrus till Rom och kostfästes där med huvudet nedåt, det var
Jesus vilja.
Efter många funderingar kom man på att man aldrig skulle ha dödat timmermannen Josef och inte heller Immanuel, som var en reinkarnation
av David. Herodes Antipas och Kajafas började skylla dödsdomen och ansvaret på Pontius Pilatus, men Pilatus vägrade. Pilatus kände till
Israels historia och religion och ville inte lägga sig i ett familjeärende. Han kände till Messias ankomst och tvättade sina händer som bevis på
och som symbol för att han inte dömde i målet. Hans mynt ovan kan bekräfta detta. Herodes Antipas och Kajafas med sina kontakter lyckades
avsätta Pilatus 36 e.v.t. Han återvände till Rom, och därefter mördades han förmodligen. Året därpå avsattes också översteprästen Kajafas. Se
länken Industri, Översteprästen Kajafas testamente, sidorna 6 - 8.
Under tiden hade Herodes Antipas mynt spridits och man kunde se på det ett träd, ett familjeträd i form av 3-4 V-bokstäver som V i Viktoria,
segertecken. En kombination av Herodes (Antipas) familjeträd och Livets träd (timmermannen Josefs).

Mynt av Herodes
Antipas
Den ena myntet föreställer
familjegrenar och den andra ett
familjeträd. Att Josefs testamente hamnade hos Herodes är
ett faktum, eftersom han brutit
inseglen på Josefs testamente,
utnämnt sig själv som segrare
och lagt beslag på Josefs
familjeträd.

Man kan mycket tydligt se ett
familjeträd i form av ett
viktoria-segertecken tillhörande
Herodes Antipas.
Den grå Messias i det fördolda,
men ändå synligt.

Så långt resultatet av korsfästelsen, och Herodes Antipas såg sig själv i det blivande Himmelrikets centrum. Pontius Pilatus efterträdare blev
Marcellus, ståthållare 36-37 e.v.t. en god vän till Lucius Vitellius som avsatte Pilatus. Den nya översteprästen efter Kajafas blev Jonathan
ben Ananus, ytterligare en son till Hannas. Efter ståthållaren Marcellus korta tid kom det nya ståthållare, bl.a. Marullus 37 - 41. Även
översteprästens ämbete togs över av en ännu yngre son till Hannas, Theophilus ben Ananus 37 - 41. Ståthållaren Marullus var den 7:e i
ordningen under kejsar Caligulas ledning. I Herodes kungahus levde och verkade Herodes Antipas som Gud, som en segrare, han var grym
och fruktansvärd. Han gjorde vad han ville och begick vilket brott som helst utan att ställas till svars.
Cirka år 39, i största hemlighet, hade Agrippa I, översteprästen och ståthållaren, klagat hos kejsar Caligula över alla brott som Herodes
Antipas begått och yrkade avsättning av honom från hans tjänst i Herodes kungahus. Caligula godkände yrkandet och Herodes Antipas
arresterades och fördes till Gallien i nuvarande Lyon, Frankrike. Där dog/mördades han samma år. Ingen ville mörda honom i det forna
Palestina, och Judéen. Målet var att skicka bort honom så att han aldrig mer skulle återkomma. På den tiden var han den störste brottslingen
liksom sin far Herodes den store i cirka 43 - 44 år, alltså cirka 44 år av maktmissbruk och brott.
Efter Herodes Antipas gavs tjänsten till Herodes Agrippa I. I stort sett återtog han sin farfars område fr.o.m. år 41. Ståthållaren Marullus
återvände hem. Agrippa I förde en mer nationell politik än sina föregångare, och ett uttryck för detta var hans förföljelse mot de kristna,
varvid aposteln Jakob, Sebedeus äldste son, led martyrdöden. Han lät även uppföra en ny mur, den tredje, omkring Jerusalem. Han dog
plötsligt i Qesarya år 44 (Apg. 12:20-23). Hans makt var kortvarig, varför?

Mynt av
Herodes
Agrippa I

På myntet finns en figur, Agrippa I, som håller i sin högra hand en bokrulle som han hittat hos Herodes Antipas. Den bör vara
timmermannen Josefs bokrulle, men inseglen, alla sju, bröts och texten skrevs om. Nu förstod Agrippa I varför Herodes Antipas uppträdde
som Gud och segrare. Han avled sannolikt år 44 vid 54 års ålder, efter att i Cesarea ha låtit hylla sig som Gud. Han hade då regerat i tre år
över hela Judéen och han efterträddes av sin son, 17-årige Herodes Agrippa II. – Även Agrippa I gick för långt och slutligen mördades han.
Under tiden blev det kaos hos prästerskapet och översteprästerna avlöste varandra. - Theophilus ben Ananus 37 – 41, Simon Cantatheras ben
Boethus 41 – 43, Mattias ben Ananus 43, Elioneus ben Simon Cantatheras 43 – 44, Johatan ben Ananus 44, Josehhus ben Camydus 44 - 46.
Det visade sig att Agrippas uppträdande som Gud och segrare utlöste kaos och oro hos prästerskapet och sex överstepräster avlöste varandra
under hans korta tid. Han var kung över Judéen, dvs judarnas konung.

Till ny ståthållare i Judéen år 44 efter Agrippa I valdes Cuspius Fadus, 44 – 46, överstepräst var Josehhus ben Camydus, 44 - 46. Herodes
Antipas skakade om hela Palestina, även Romarriket var oroade, oron kändes fortfarande. Saken gjordes inte bättre av Agrippas agerande
som Gud och segrare. Agrippa II var bara 17 år när han efterträdde sin far Agrippa I och blev kung över Judéen. Den nya ståthållaren var
Cuspius Fadus, 44 – 46.

Myntet av Agrippa II visar en bokrulle som en figur håller i sin högra hand. Figuren bör vara kungen själv, vilket betyder att han tog över
bokrullen från sin far. Men han var mycket försiktigare med bokrullen än sin far. Den och tillhörande handlingar ärvdes av Herodes Antipas,
som inte var behörig, framförallt till bokrullen som han fejkade till sin fördel. Bokrullen var den viktigaste delen av myntet, men Agrippa I
var inte försiktig eftersom han utnämnde sig till Gud tack vare bokrullen, och därför blev han mördad.

1

2

Herodes Agrippa II var den listigaste kungen i Herodes-dynastin. Han lyssnade till översteprästerna, som rekommenderade honom att inte
göra samma misstag som hans far Agrippa I gjorde när han såg sig som Gud tack vare bokrullen. Han kopierade ett hedniskt mynt, vilket
föreställer Janus med dubbelhuvud som håller en bokrulle i sin högra hand. Mynten sammanfaller också med en hednisk prins som friade till
hans syster Berenice. Agrippa II visste precis hur han skulle hantera ärendet som berörde både Romarriket och prästerskapet i Jerusalem och
samtidigt sätta sig själv i händelsernas centrum som segrare, fast tiden ännu inte var mogen.
Under Agrippa II börjades evangelierna skrivas (40 - 60 e.v.t.). Paulus började förkunna sitt missionsuppdrag, bl.a. med Barnabas utanför
Jerusalem och Palestina, eftersom korsfästelsen och uppståndelsen blev fiaskon. Bland folk i Jerusalem upptäcktes Johannes Marcus som
Baal Beelsebub, han kallades Jesus Beelsebub. Paulus och hans anhängare började förkunna de cirka 20 - 25 år gamla händelserna i en
förnyad form som så småningom fick namnet kristendom. Under Agrippas II:s tid mördades Jakob den rättrådige, Jesus äldsta broder i sin
församling förmodligen i Jerusalem efter att Paulus fick en hemlig bok av honom. Se länken Industri, Den fjärde pyramiden som försvann
sidan 73, Människan, Gud och vetenskap, sidan 34 och Den sjunkande fiskebåten, sidan 3. Även den Romerska kyrkan var igång i Rom.
Att Nero, som var en reinkarnation bl.a. av Jesus blev mycket arg, t.o.m halvgalen, berodde på att han fick information om att hans verk som
han grundlagt under översteprästens Hannas tjänstetid var värdelöst, katastrof och fiasko. Då började en man vid namn Paulus förkunna
Himmelriket i en ny form. Izates II/Jesus äldsta broder Jakob mördades på grund av att han gav bort den absolut förbjudna boken som
handlade om Himmelriket, världsalltet, till Paulus. Innan Nero lämnade jordelivet år 68 avrättade han Paulus i Rom. Se länken Nero,
skräcken och poeten. Det visade sig att Agrippa II balanserade situationen väl eftersom bokrullen också berörde Himmelriket på hans mynt.
Även Agrippa II kände personligen apostel Paulus.
År 67, utnämnde Nero Vespasianus till guvernör i Judéen där en judisk revolt brutit ut. Han skickades dit med tre legioner för att kväsa
upproret och arbetade systematiskt med att bekämpa rebellerna fram till Neros bortgång år 68 och det politiska kaoset under fyrkejsaråret 69.[
Efter att ha utropat sig till kejsare lämnade Vespasianus det judiska kriget i sin son Titus händer.
Efter Neros bortgång följde kaos i Rom, Vespasianus var den siste kejsaren under det så kallade fyrkejsaråret. De tre övriga var
revolutionskejsarna Galba, Otho, och Vitellius.

Vespasianus, 69 - 79

Titus, 79 - 81

Titusbåge / triumfbåge

Krigsbyte: Menora = lampa, en sjuarmad ljusstake som symbol för sju världar på
olika frekvenslägen i vår galax.
Israels Guds skapelse vid grundandet av Israel.
Denna är en enkel modell för vår galax

När Vespasianus blivit kejsare år 69 gav han sin son Titus ansvaret för det krig mot judiska upprorsmän som pågick i Judéen. Kriget mot
upprorsmännen kulminerade i att de romerska trupperna erövrade och skövlade Jerusalem år 70. På Forum Romanum står idag Titusbågen på
vars insida man kan se reliefer som föreställer romerska soldater bärande krigsbyte från det judiska kriget. – Titus visste precis vad som
måste föras bort från Templet. Kejsar Vespasianus ridande på en vit häst hälsades som Herren Sebaot efter segern mot judarna. – Vad var det
som utlöste denna lavin som började vid Herodes kungahus?

A

Alfa

Omega
Mynt B
Myntet består av
ett X (korsning)
Vid sidan om X,
till höger och
vänster, syns
bokstaven A,
Alfa och Omega.

B

Mynt C
Illustrerar ett
familjeträd.
Vems? – Det ska
krossas…

C
Marcus Antonius Felix, ståthållare i Judéen 52 - 60 under Claudius och Neros regeringstid. – Vem
var denne Marcus Felix? Han var från början slav hos Antonia d.y. som var mor till kejsar
Claudius. Han blev frigiven och gifte sig sedermera, sitt tredje äktenskap, med den frånskilda
Drusilla som var sondotter till Marcus Antonius. Det kejserliga släktskapet fick honom att snabbt
stiga i graderna. Enligt den romerske historikern Tacitus var han känd för sin grymhet. Därför
sände Nero honom till Judéen. Det ena myntet, A, illustrerar ett träd, ett familjeträd.
Han var ståthållare där i åtta år. Det fanns mycket att göra och rapportera till kejsaren Nero. Han
var gift tre gånger, sista gången med Drusilla, dotter till Agrippa I och mor till Agrippa II. Han
hade också flera samtal med aposteln Paulus som var fånge hos honom mellan år 56 – 58. Han
hade alltså viktig information att rapportera till Nero, vilket hans mynt intygar. Bilden av trädet är
från kungahuset Herodes.

Familjeträdet är
en symbol för
Livets Träd och
ett sådant lade
Herodes Antipas
beslag på

Porcius Festus, ståthållare, Judéen, Caesarea, 60 - 62 under Neros regeringstid. Bilden illustrerar Festus och aposteln Paulus under ett
förhör i Caesarea. Han greps på grund av sin verksamhet som sändebud och för mordet på Jakob den rättrådige, Jesus äldste broder.

A

B

C

Porcius Festus, mynt A, B och C. Alla tre illustrerar ett och samma familjeträd med korta texter om Nero, som berör apostel Paulus. Festus
ville skicka Paulus till Jerusalem för att där träffa präster och inflytelserika judar. Men Paulus vägrade och menade att han stod inför Caesars
domstol i Caesarea. Därefter mötte Festus översteprästen, prästerskapet och inflytelserika judar i Jerusalem och gick tillsammans med dem
genom problemet. På det viset sändes Paulus till Rom och Nero.

Livets träd,
symboliskt

Livets träd,
symboliskt

Livets träd
symboliskt

I Rom hos Nero förhördes Paulus och när Nero fick bekräftat att Jakob mördats i Jerusalem i samband med en hemlig bok, blev han rasande
och lät avrätta Paulus. Paulus hade inlett en ny typ av kristen religion som misslyckats totalt och blev till ett gigantiskt fiasko i samband med
korsfästelsen. Se vidare länken Industri, Den fjärde pyramiden som försvann, sidorna 73 - 74.

Den siste
översteprästen
Phannias ben Samuel,
67 - 70
I samband med Titus erövring av Jerusalem år 70 avslutades också översteprästernas verksamhet rörande judendomen. Prästerskapet var
också judar. Är det riktigt att kalla dem det? Enligt Moses härstammade prästerskapet från Leviter. Moses och Aron var också Leviter.
Leviter kallas också för israeler. Egentligen bör man kunna kalla judendomen för levidomen. Självklart verkade judar i ledarskiktet i dåtida
Judéen, men monarkin satte stopp för hela det judiska samhället.

Den siste kungen, monarkin Herodes faller
Herodes Agrippa II, 44 - ca 93

Guds port

Liksom sin far var han angelägen om att inte stöta sig med judarna. Under hans tid fullbordades templet i Jerusalem, men kort därefter (år
66) utbröt det judiska kriget. Agrippa II anslöt sig då till romarna, sedan han förgäves försökt bekämpa stormen. Han fick i sin residensstad
se på när Titus firade sin seger över det judiska folket. Agrippa dog år 100. – Budskapet om det blivande Himmelriket slutade så här.
Herodes Antipas var den som avrättade Johannes (D), korsfäste juden Immanuel med Kajafas, skickade Jesus/Izates II i fängelse, jagade
bort timmermannen Josef och hans familj från Nasaret, tog emot timmermannen Josefs testamente med sju insegel, vilka han bröt och skrev
om till sin egen fördel, i hans mynt finns plötsligt Livets träd. Agrippa I fortsatte på samma spår och firade sig som Gud, segrare.

I bokrullen förekom bl.a. en båge, en Titusbåge/triumfbåge som fick sitt namn av Titus. Under och framförallt efter Herodes Antipas utböt
kaos och katastrof som inte gick att stoppa i samband med Josefs faderskapsärende som slutligen sköttes av Herodes kungahus.

Bokrullen

Liknande
Mynt av Agrippa II ca år 73 - 74
Agrippa II, var en förlorare men visade stor respekt och förnyat löfte av trohet till Rom för Vespasianus. Myntets baksida illustrerar en mörk
romersk figur som håller ett föremål (en bokrulle) i sin högra hand. Föremålet är omgivet av dimma, täcks av moln. Mynten illustrerar
segraren Vespasianus. Vad är det som mynten avslöjar? På Agrippa II:s sista mynt saknas timmermannen Josefs testamente i form av en
bokrulle med sju insegel som fejkades av Herodes Antipas. Föremålet hålls i högra handen av figuren (Janus) som i sin tur täcks av dimma.
Myntet bekräftar att bokrullen slutligen hamnade i Rom hos kejsar Vespasianus och att Agrippa II tvingades lämna den ifrån sig.

Domitianus, Titus Flavius Domitianus,
81 - 94
Son till kejsar Vespasianus och bror till Titus

Domitianus, Titus Flavius Domitianus,
81 - 94
Son till kejsar Vespasianus och bror till Titus

Det Herodianska kungahuset (kallades även i tysthet för ”Guds port”, "Gate of God") föll cirka år 93 under Domitianus regeringstid. Det
var utomjordingarna, änglarna, som kallade herodesdynastin, för Guds port. I detta sammanhang kan man jämföra Herodes den store med
Nebukadnessar II, Zeus/Jupiters gärningar bl.a. fester, makt med många fruar, många barn, grymhet, låg kunskap och avrättningar i egen
familj och släkt. Med andra ord var Herodes den store en reinkarnation bl.a. av Nebukadnessar II och Zeus/Jupiter. Se vidare Industri,
länkarna Babylons hängande trädgårdar, Akhenaton, den Allsmäktige, sidorna 11 - 22, Nero, skräcken och poeten, Grundsten, sidorna
26 - 34, Översteprästen Kajafas testamente, sidorna 1 - 10, Förödelsens styggelse, sidorna 12 - 28 och Gudomen, sidorna 15 - 34.

Så här började det hela…

Hänvisningar

Efter Babylons fall började Romarriket sin globala historia, en fortsättning av kungen Nebukadnessar II som då utropade sig till Gud.
Romarrikets store ledare var Julius Caesar som var en reinkarnation av bland andra Enki och Kyros den store.
Armenien

Julianska dynastin
Julisk-claudiska ätten
Flaviska dynastin

Parechja/Parittya Julius
ca 110 - 20
Son till Julius Sextus

Janus, romersk gud
Gaius Julius Caesar
Han öppnar och stänger
ca 100 - 44
Julius Caesar: Tärningen är kastad
himlaljusets portar
Son
till
Gaius
Julius
Caesar
Jag kom - jag såg - jag segrade
En reinkarnation av
Aurelia
Cotta
bland andra Enki

Yehosef bar Parechja
Timmermannen Josef
+ hustru Maria+ dottern
ca 63 - 18

Servilia Caepionis
var Julius Caesars
älskarinna.

Cornelia.

Calpurnia Pisonis
Ca 78 - ?

Helena, ADIABENE
Föddes efter J. Caesars
död, samma år
Dotter till J. Caesar

Julia, Caesars dotter

Brutus
Son till Julius
Caesar

Tomas bar Yehosef
Tomas, son till Josef
+ hustru + dottern
ca 38 - 62

Kleopatra VII

Ptolemy XV
Caesarion,
47 - 30 f.Kr.
Son till Julius Caesar

Släktgren på timmermannen Josefs
familjeträd, avser Caesars släkt
Augustus
63 - 19
Adoptivson till
J. Caesar

Tomas son + hustru +
barn ca 9 -?

Nero, 54 - 68
Se länken Nero, skräcken
och poeten
En reinkarnation av
bland andra Izates
II/Jesus

Tre Kronor
Tre kungar/tre vise männen
Rom

Herodes dynasti
Herodes kungahus
Guds port

Prästerskapet
Religion
Jerusalem
Blivande Himmelriket,
den mänskliga världen

Herodes den store, en reinkarnation bl.a. av
Nebukadnessar II, 605 - 562,
Herodes Antipas, en reinkarnation av bland andra
Belsassar, 552 - 541
Motsvarar den Kaldeiska
Se länken Industri,
dynastin. 626 - 539 f. Kr.
Norrskenets konung, sidan 64 och
Babylon
Babylons hängande trädgårdar.
Johannes (Döpare)
Budbärare
En reinkarnation av bland
andra Enki, den jordiske
Adam.
Son till Sakarias som var
ansvarig för hanteringen av
Zarathustras eld. Templet
låg på Oljeberget i
Jerusalem
Gaius Julius Caesar

Zarathustra
Se länken Industri, Det forna Persien och
Budbärare
dess hemlighet.
Se länken Industri, Arken: Den kosmiska
Avrättades genom halshugning
globala floden, sidorna 10 – 12.

Dubbelhuvud, symbol för
förfluten tid och framtiden

Kyros den store,
559 - 530
Befriade judarna
i Babylon

Janus, dörr, romersk gud
Han öppnar och stänger
himlaljusets portar
En reinkarnation av
bland andra Enki.
Gud av visdom

Immanuel, Josef jr.
29 f. Kr.- 26 e. Kr,
Son till Papos bar Jehuda och
judinnan Maria
Fosterson till timmermannen
Josef
Korsfästes och begravdes
Budbärare

Ptolemy XV
Caesarion,
47 - 30 f. Kr.
Son till Julius Caesar

Kung David
Immanuel var en reinkarnation av bland andra Ptolemy XV/Caesarion, kung
David, Atlas, Marduk, Lemek Jr och Samyaza, Immanuel härstammade från
Plejaderna. Han föddes i Betlehem och begravdes i Jerusalem. Han kallades
för Himmelens son.

Se länken Industri, Arken: Den kosmiska
globala floden, sidorna 45 - 57

Izates II/Jesus, 16 f. Kr. och 28 e. Kr.,
son till kung Monobaz I, 35 - 31 och
Helena, ca 44 - 50 (dotter till Julius
Caesar, som var i släkt med
timmermannen Josef. Adiabene
kungahus.
Budbärare

Brutus

Israels Gud

Son till Julius
Caesar

Se länken Industri, Arken: Den kosmiska
globala floden, sidorna 37 - 44

Herodes den store

Izates II/Jesus var en reinkarnation
av bland andra Brutus, Inanna,
Akhenaton/Nemesis/Athena och är
Israels Gud.
Han tog över juden Josef
jr/Immanuels identitet efter hans
begravning och ryktet gick att han
uppstod från de döda. Därefter
gjorde han sin himmelsfärd till
månen.
Hans ursprung är planeten Venus.
Han kallade sig för Människosonen

Se länken Industri, Arken: Den kosmiska
globala floden, sidorna 32 – 37, 59 - 79

Johannes Marcus. Födelsedatum är okänt, förmodligen 3 eller 4 f. Kr. Hans far är också okänd, förmodligen var han Barnabas Josef,
som även nämns som farbror. Barnabas nämns också som kusin till Marcus. Hans mor hette Maria. Han antogs vara jude av grekisk
härkomst, men levde och verkade bland icke-judar. Familjen var mycket rik och bodde i Jerusalem, de hade ett flertal betjänter.
Johannes Marcus var en reinkarnation av bland andra Herodes den store, Zeus/Jupiter, Osiris, Alexander den store, Nephi, Nephilim och
Baal Beelsebub. Han kallades för Jesus Beelsebub. Hans födelse avgör tiden före eller efter Kristus födelse. Fick starkt stöd såväl från
Herodes kungahus som prästerskapet, men fick ändå lämna Jerusalem och prästerskapet. Han utgav sig för att vara jude, men det var han
inte. Hans öde nådde honom i Alexandria, Egypten. Budbärare.

Yehosef bar Parechja
Timmermannen Josef
+ hustru Maria+ dottern
ca 63 - 18
Son till Parechja Julius,
Armenien

Timmermannen Josef, Yehosef bar Parechja, den Kosmiske Adam, den ursprungliga
Människosonen, hans födelse kommer att ske enligt förstfödslorätten, från
makrokosmos, makrovärlden till en högre gigantisk värld, där Fadern och hans familj
lever. Födelsen sker på exakt samma sätt som en vanlig födelse sker från mikrovärlden
till oss, alltså till makrovärlden. Timmermannen Josef var en reinkarnation av bland
andra Lucifer, Lemek, Iapetos och Daniels fader. Hans familjeträd kallas i Bibeln
Livets och kunskapens träd.
Se vidare länken Vetenskap, Mörk materia och dess existens, sidorna 13 – 23.

Tomas bar Yehosef

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

Daniel/Baltazár
Babylon, Persien

Tomas var en reinkarnation av
bland andra Enok-Utnapishtim och Daniel/Baltazár. Han
befann sig alltid i händelsernas centrum och var sin
fars skrivare på en hög
kunskapsnivå.
Han
hade
också kopplingar till stora,
riktiga Gudar, såsom Gud
Anu och Gud Jehova som står
bakom
Människan
och
mänsklighet.
Se vidare länken Industri,
Gudomen.

Tomas, son till
timmermannen Josef
ca 38 - 62
Ovan ser vi huvudpersonerna i det kommande Himmelriket, en födelse till den högre världen, till timmermannen Josefs kosmiske fader.
Själva spridningen av budskapet om det blivande Himmelriket misslyckades totalt. Olika UFO-grupperingar var ganska aktiva och den
största UFO-gruppen förstörde allt, men bara indirekt. Av dokumenten ovan framgår mycket tydligt att det var monarkin Herodes kungahus
via Herodes Antipas som saboterade projektet. När Herodes Antipas hade brutit inseglen på timmermannen Josefs testamente förstod han
vad Himmelriket är och då förfalskade han den och satte sig själv in i centrum som segrare. Han var en reinkarnation från den större UFOgruppen. Herodes Antipas var ansvarig för hela det blodiga misslyckandet och han lämnade efter sig ett blodigt tomrum, så kallade kristna
värderingar. Herodes Antipas var en reinkarnation bl.a. av Belsassar, 552-541, Babylonien.
John Hyrcanus emblem

Hasmoneiska emblem
Herodes Agrippa II var den listigaste av alla Herodes kungar, hans sista mynt bekräftar det. På hans mynt syns den romerske Guden Janus
med dubbelhuvud, (se framåt och bakåt i tiden, symboliskt). Janus var en reinkarnation bl.a. av Kyros den store som befriade judarna i
Babylon. Denne Janus håller i sin vänstra hand en del av Hasmoneiske John Hyrcanos emblem. Myntet försöker illustrera judarnas historia.
Agrippa II hade judiskt påbrå genom judinnan Mariamne I. Slutligen föll monarkin liksom det judiska samhället föll på grund av Herodes
Antipas brottsliga, blodiga verksamhet angående budskapet om den blivande Himmelriket, som också blev ett fiasko. (OBS! Herodes
Antipas var inte jude, han var en utomjording, en sabotör).

År 100, Uppenbarelseboken
År ca 100 e. Kr. skrevs Uppenbarelseboken av Johannes, som var en reinkarnation av bl.a. Simon Peter, som var Izates II/Jesus äldre broder. I
Uppenbarelseboken finns ett intressant inslag: Ängeln med Bokrullen, Upp. 10:1 - 11. Ängeln, en reinkarnation bl.a. av Izates II/Jesus och
Nero, svor vid honom som lever i evigheternas evighet och som har skapat himlen och vad som finns i den och jorden och vad som finns på
den och havet och vad som finns i det (dvs. Den Kosmiske Fadern som skapare). Tiden är ute, en födelse till honom, till en högre värld.
Här bekräftas budskapet om det blivande Himmelriket. Se länken Industri, Den sjunkna fiskebåten, sidorna 52-54.
En av UFO-gruppens medlemmar, Borealis från Venus, berättar i boken Vänner i Universum/A Spacewoman Speaks, om fiaskot som blev ett
nederlag. Se länken, Industri, Arken: Den kosmiska globala floden, sidan 42.
År 132 tillintetgjordes Jerusalem under kejsar Hadrianus och ståthållare Sextus Julius under Simon Bar Kochba ledning. Se länken Industri,
Förödelsens styggelse, sidorna 24 - 28. Kejsar Konstantin den store, 306 – 377, gick över till kristendomen. Påven Damasus I, 366 – 384,
gav order att skriva om evangelierna som är alltså är förfalskade och inte överensstämmer med ursprunget. Se länken Grundsten, sidorna 135 139.

Vid slutet av andra världskriget 1945 mördades min farfars broder vitéz Kemény Simon (som var en reinkarnation bl.a. av Enki, Kyros
den store, Julius Caesar och Árpád) och hans yngste son Géza, som var en reinkarnation bl.a. kejsar Augustus och storfursten Géza, som
aldrig gick över till kristendomen. Det finns inget bevis. Likaledes mördades min morbror Hermann/Pálfalvi Josef. Se mer länken
Industri, Evolution, bl.a. sidan 98.

Konungariket Sverige: ”Plikten framför allt” – ”För Sverige i tiden”
Gustav VI Adolf

Carl XVI Gustaf

Linköping – Stockholm 1958 - 1991, 2018

Symbol för Messias
födelse

Linköping 1958, på julaftonen prick kl.24.00 föddes gossebarnet Tibor E. av judinnan Maria på Linköpings sjukhus. Han var min fars
fosterson. Så här börjar evangelierna också i vilka judinnan Maria födde sin son Immanuel (Matteus) som blev fosterson till timmermannen
Josef. Man brukar säga att historien upprepar sig. Världen kände varken till födelsen i Betlehem då eller i Linköping nu. Se länken Den fjärde
pyramiden som försvann, sidan 54. Hans födelse i Linköping spreds som en löpeld bland de mäktiga bl.a. statschefen, kungen Gustaf VI
Adolf, statsminister Tage Erlander och ärkebiskopen Gunnar Hultgren i Sverige. Utomlands bl.a. Påvestolen, Washington, USA:s president
Eisenhower, CIA Bush Sr., Bonn osv. men inte till det kristna folket. Då började Kungariket Sverige bli ett av världens rikaste länder.

En del av avtalet 1958 i Linköping. Med en ring markeras att barnet har ännu inte fötts, alltså var Maria havande med barnet.

Den 18 september 1958 lurades min far att skriva på ett avtal ang. faderskap och underhållbidrag till det blivande
barnet. Min far trodde att han behövde ge bostad åt honom/henne. Han kunde inte svenska, inte heller medverkade
tolk. Underhållsbidraget gällde tills barnet fyllt 17 år.
- I detta ogiltiga avtal framgår tydligt att gossebarnet lille Tibor var dödsdömd redan innan han föddes.

Avtalet ifylldes den 19 januari 1958 och det nyfödda barnets identitet saknas totalt, varken namn, kön eller personnummer
finns med. Jag har dokument från den 3 januari 1959 i vilket det nyfödda barnets fullständiga identitet bekräftas. I detta
avtal saknas det, avtalet saknar juridisk giltighet. Min far såg detta dokument först 1976 i samband med underhållsbidrag
till Krister R.

Kungen Gustav VI Adolf satte den 30 mars 1966 min pappas faderskapsärende under sigill i Stockholms slott, Plikten framför allt,
enligt ovanstående avtalet från den 19 januari 1959. Från och med detta datum ansvarar Hovet, kungen, för handläggningen av min
fader Tibor Keménys faderskapsärende, som saknar såväl biologisk som juridisk koppling till min fader.
Gustaf VI Adolf var en reinkarnation av bland andra Josef, Jakobs 11:e son.

Sista bilden på judegossen Tibor E, 1971
Stockholm

Sven Olof Joachim Palme,
Statsminister 1969 - 1976, 1982 - 86
(1927 - 1986) - mördad

Han mördades våren 1971 under statsminister Palmes regeringstid och statschefen, kung Gustav VI Adolfs tjänstetid.

Våren 1971 hann min pappas fosterson Tibor E ringa till min pappas jobb på Televerket och prata med min far i telefon innan han dödades.
Han nämnde bl.a. att han skulle till ett sjukhus för att operera någonting i huvudet, han var rädd och orolig och pappa försökte trösta honom.
Lille Tibor lovade pappa att så fort han lämnade sjukhuset skulle han höra av sig, men det gjorde han aldrig. Pappa trodde aldrig att det var
det sista telefonsamtalet med honom. Se vidare länken Magyar i dunkel, sidorna 58-64, och 70-77, Väduren, Bocken och ändens tid sidorna
1-6, Tutankhamon, det unga lejonet, Grundsten sidan 57, Fursten av Ponte Corvo eller… sidan 51.

Judinnan Maria E och hennes son Tibor E
f. 1958-12-24
Motsvarar judinnan Maria och Immanuel,
Josef jr.

Kemény Ilona/Helena och hennes son Krister R.
f. 1958-12-24, falsk, är utanför min familj. Hon
är min pappas kusin
Motsvarar drottning Helena och Izates II, Jesus
Kristus

George W. Bush Jr, jesuit, och hans mor.
(Christer Philip R. f. 1958-12-24, falsk, är
utanför min släkt)
Motsvarar Johannes Marcus, Jesus
Belsebub och den rika grekiskan Maria.

Dokument visande namnändringen från Tibor E till Krister R 1974 och namnändringen från Krister R till Christer Philip R 1981.
Observera att inte bara namnen ändrades utan även personerna. Min pappa har aldrig sett dessa dokument. På detta sätt kan man lägga
till främmande personer som min pappas son och arvinge. Min gode far betalade underhållsbidrag till Tibor E från 1966 till 1977.
Blodundersökningen 1976 gällande underhållsbidrag till Krister R bekräftade att Krister R är min pappas kusiners barn. Se länken
Evolution, sidorna 102 - 105.

Efter min fars bortgång 1991 följde bouppteckningen den 25 mars 1992. Christer R skriver i brevet ovan att han inte ska närvara vid
bouppteckningen, han gör inte anspråk på dödsboet. Vid slutet av 1978, i ett personligt telefonsamtal med Christer R, nämnde han bl.a. att
han inte kände till pappas faderskapsärende och han kände varken honom eller oss. Brevet ovan med namnunderskrift skrev han alltså inte.
Den som skrev under brevet var Bush den äldre, enligt handstilarna som liknar varandra, se ovan. Brevet avslöjar att Christer R var ute efter
faderskap och inte förmögenhet trots att kungen Carl XVI Gustav skickade min far till dårhuset 1978 och brände ner vårt hus. Se länkarna
Den sjunkande fiskebåten, sidorna 47-50, Gudomen, sidorna 46-49, 58 och De globala brottens son, sidan 66. Efter pappas bortgång 1991
ringde mig judinnan Maria i samband med bouppteckningen, men samtalet bröts. Det var sista gången jag hörde hennes röst.

1986, Stockholm

Sveriges statsminister mördades den 28 februari 1986. Man brukar säga att historien upprepar sig, att det forna Palestina/Judéen återspeglar
Kungariket Sverige och vice versa. Pontius Pilatus var ståthållare i Judéen, Jerusalem, och han tvättade sina händer som bevis på att han inte
dömde någon till korsfästelse. Det var översteprästen Kajafas och Herodes Antipas som fattade beslutet om Immanuels korsfästelse, och det
beslutet ville de föra över till Pontius Pilatus. Olof Palme var en reinkarnation bl.a. av Pontius Pilatus. Under hans regeringstid mördades
judegossen Tibor E 1971 och bl.a. hovet, påvestolen, Johannes Paulus II och CIA försökte föra över ansvaret till Palme att det var han som gav
order om att mörda Tibor E. Men Palme vägrade, precis som Pontius Pilatus. Det finns starka ledtrådar som leder till detta datum: Påven
Benedictus XVI abdikerade den 28 februari 2013 vilket bekräftar att mordet på Olof Palme har samband med kristendomens slut. Kungen
känner till detta. Se länkarna Den fjärde pyramiden som försvann, sidorna 69-72, och Den sjunkna fiskebåten, sidorna 47-50.

Våren 2012 och 2013 lämnade jag in skadeståndsansökan till domstolen i
Stockholm ang. skadeståndskrav avseende handläggningen av min fars
faderskapsärende, familjens långvariga psykiska lidande och ekonomisk förlust.
Jag hänvisade också till att själva faderskapsärendet saknade juridisk koppling.
Jag bifogade relevanta handlingar vilka domstolen lagt undan, och gjorde själv en
utredning. Den såg jag aldrig och skadeståndskravet avvisades. Mönstret är
likadant under åren 1970 – 90. Se länken Fursten av Ponte Corvo eller, sidan 45.

I inlagan 2012 - 13 till domstolen nämnde jag att Tibor E skulle opereras (på Karolinska sjukhuset i Solna) och inte lämnade sjukhuset
levande. Förmodligen kom domstolen i sin utredning i kontakt med sjukhuset och därefter hände märkvärdiga saker.

Tibor E

I svenska media kunde man läsa och höra följande: ”Död kropp i grav –
misstänkt mord. Ett lik efter en okänd person har hittats i en äldre grav på
Katolska begravningsplatsen i Solna. Två gravgrävare som skulle öppna upp
en gammal gravplats reagerade kraftigt när de såg en människas arm och hand
som stack fram ur djupet. Fyndet gjordes strax före klockan 10 på onsdagen
den 7 augusti 2013.” Se länken Fursten av Ponte Corvo eller, sidorna 50 - 52.

Kan mor och son ligga och vila här?
Att en kvinna begravdes där 1969 i en kista är riktigt, enligt
polisen låg en kvinna till i en svart platspåse begravd. - Vem
är kvinnan i plastsäcken? Kan det vara Maria? Se länken
Gudomen, sidorna 50-51 - I sitt sista telefonsamtal 1971
lovade Tibor E. min far att höra av sig så fort han lämnade
sjukhuset. 2013 hörde han av sig med armen via kyrkogårdens
enhetschef. – Vilken rättighet hade gossebarnet?

Europadomstolen för Mänskliga rättigheter, Strasbourg, Frankrike, 2014

Bartolomeo
Kardinal
Pacca. 18141824

Påven Franciskus i Strasbourg hösten 2015.
Den 30 mars 2014 sände jag ansökan till Europadomstolen för Mänskliga rättigheter, Strasbourg, Frankrike. Ansökan gällde hur Kungariket
Sverige totalt brutit mot mänskliga rättigheter under hanteringen min pappas faderskapsärende, något som drabbade oss också efter hans
bortgång. Samtidigt skedde en juridisk kollaps, ett haveri, i landet. Jag skickade en fullständig redogörelse med bifogade handlingar som
bevis och grund i målet. Jag bevisade att varken de mänskliga rättigheterna eller motsvarande lagar och regler existerade i detta i mål.
Ansökan avvisades av en domare i hela domstolens namn. Motiveringen liknar de svenska domstolarna motivering från en domare. I detta
ärende saknas lag, regler och mänskliga rättigheter, här råder vilda västern där brott råder och domarna som cowboys skjuter blint på
närstående. Detta slutgiltiga beslut gynnar enbart monarkin i Kungariket Sverige. Eftersom Kungen också är statschef, förmodar jag att han
fick en kopia av detta brev.
Påven Franciskus gjorde ett officiellt besök i Strasbourg hösten 2015 för att personligen hämta jordens viktigaste handlingar. Se länken
Människans Testamente.

Detta slutgiltiga beslut är en katastrof och skam för Människan och hela Mänskligheten. Kungen hade uppfattningen att min pappas
faderskapsärende och tillhörande händelser är avslutade, så det är fritt fram för kungen att ta nästa steg i händelsernas centrum.

Konselj på Stockholms slott
den 3 oktober 2014

Detta är kungens så kallade ”trick”. 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. – Detta är ett gammalt trick, förklarade han.

V

Vi ser tricket från kungens och hans dotter Victorias stol. Det bildar ett ”V”, ett segertecken i Victoria.
Ett segertecken i Victorias namn!

Det slutliga beslutet av Europadomstolen den 22 maj 2014 gav kungen stark vind under vingarna. Efter konseljen med den nya regeringen
bildade han ett ”V”, ett segertecken i Viktorias namn. Kungen förklarade att det här tricket är ett gammalt trick, som han säkert använt
tidigare också. Frågan är hur många i världen, förutom mig, som har förstått kungens gamla V-trick?

Det gamla tricket
som kungen
använder…

V
Enligt dokument ovan bröt Herodes Antipas
bokrullen med 7 insegel och satte in sig själv som
segrare i händelsernas centrum. Han lade beslag på
Livets träd, trodde han.

V

V

Kungen hade under hela 80-talet människan T.K:s testamente hos sig.
Enligt även Mormons bok bryts en bokrulle med sju insegel i ändens
tid och skrivs om. Var det kungen som första gången bröt inseglen och
skrev om det som segrare under 80-talet? Det verkar vara så, eftersom
segertecknet V syftar på just detta. Vad visste Palme om det här,
eftersom han var statsminister?
V = kungörelse/budskap, symboliskt. - Mitt familjeträd är inte till salu!

I Europadomstolens beslut den 22 maj 2014 står tydligt att man inte bara avvisade ansökan, utan satte stopp för ytterligare eventuella
överklagningar hos andra myndigheter. Detta kunde kungen i konselj den 3 oktober 2014 i Stockholms slott utnyttja med hjälp av det gamla
tricket ”V” för sin egen del. Vad syftar kungen på med sitt ”V” segertecken? – Fransmannen Bernadotte, Carl XIV Johan kröntes till kung i
Stockholm 1818. Enligt officiella handlingar härstammar kungen från denne Bernadotte. Det var tal om att Hovet skulle anordna en
minnesfest 2018 för att fira minnet av Bernadotte som kom till landet för 200 år sen. Där nämnde även kungen några gånger. Alltså är nästa
steg 2018, som också sammanfaller med Människans år.
1970 tog jag examen vid Norra Real i Stockholm och blev fackingenjör. Jag har läst ämnet Företagsekonomi också, i vilket jag lärde mig
hur man startar ett företag. Jag minns än idag hur läraren i företagsekonomi berättade hur man skapar ett framgångsrikt företag. Hans tes
var följande: ”Har man en bra produkt som har en marknad, då ska man starta ett företag. Man bör ha ett fast jobb och en fast inkomst. Vid
sidan om jobbet bygger man upp sitt företag. En del av inkomsten investeras i företaget. Antingen bygger man en prototyp eller modell av
produkten, som man sedan kan använda i marknadsföringen. När produkten är mogen, startar man marknadsföringen lokalt, i Sverige eller
utanför Sverige. På detta sätt kan man bygga upp ett framgångsrikt företag utan banklån och skulder. Läraren nämnde att hans kusin byggt
upp sitt företag på detta sätt, det tog honom ca 7-8 år innan hans produkt var mogen och han började marknadsföringen. 1970 hade hans
kusin 14 - 15 anställda och ett framgångsrikt företag i Stockholm. Han nämnde också att det finns ett flertal framgångsrika företag som
börjat sin verksamhet på detta sätt. Då hade jag inga planer på att starta företag.
Jag gjorde precis samma sak som min lärare i företagsekonomi lärde mig. – Jag hade produkten Havshus, sökte patent 2000, grundade
företaget Cosmic Construction & Build Co. 2002. Jag skapade företagets hemsida 2003, Industri och Vetenskap; 2004 erhöll jag patent på
min produkt: Havshus, bestående av en huskropp försedd med ben som ej är förankrade i marken vilket gör att Havshuset flyter vid
översvämningar. 2005 lämnade jag in ansökan om momsregistrering (enligt en bekant, som då hade ett momsregistrerat företag), till
Skatteverket. I ansökan beskrev jag bl.a. produkten och tillhörande patent. Efter cirka en månad ringde handläggaren till mitt arbete och
ställde några viktiga frågor till mig angående momsregistreringen. Han nämnde att företaget saknar inkomst, men om det finns ett patent
kommer han att momsregistrera förtaget. Han bad mig skicka in hela patentskriften. Efter cirka en vecka ringde han igen och sa bland annat
att han studerat patentbeskrivningen och besökt hemsidan. Havshuset är en av de bästa framtidsprodukterna som kan skapa stor ekonomi
och industri framöver. Han hade momsregistrerat företaget. Jag sa åt honom att produkten har sin tid för mognad och därigenom inkomsten
också. Inget problem, sa han, vi kommer att ha kontakt med dig hela tiden. Han berättade att klimat och vetenskap var hans stora intresse.
Samtalet varade i cirka två timmar.

Nästa telefonsamtal var det sista. När han ringde mig sista gången sa han att det var en stor dag på avdelningen. Han skulle pensioneras och
avtackning skedde hela dagen. När han nämnde pensionen stelnade jag nästan till. ”Gå du i pension, men vad ska hända med ärendet? Den
som kommer efter dig kan säkert inte förstå situationen och kommer säkert att förstöra det jag bygger upp.” Han sa att Skatteverket har
duktiga handläggare som kan och förstår ärendets gång. – Han avslutade samtalet så här: ”Josef, lycka till!” ”Tack ska du ha, jag kommer att
göra mitt bästa,” lovade jag honom. Därmed tappade jag kanske Sveriges bästa, finaste och förståndigaste handläggare i modern tid. Sedan
dess fick jag återbetalning av moms med små summor till 2017. Har inte haft problem med Skatteverket.
År 2007/2008 träffade jag Almi Företagspartner Finans, och mitt företag registrerades. Jag fick en handläggare hos Almi som var mycket
intresserade av produkten och av att bygga en prototyp. Det sa han åt mig. Han nämnde att det behövdes en bank som hade samma
uppfattning och kunde vara med att framställa en prototyp. Jag tog kontakt med banken Nordea och för handläggaren berättade jag vad som
var igång med Almi och att vi behövde en bank som kunde vara med som medfinansiär i samband med framtagningen en prototyp av
Havshus. Banken hade ingenting emot detta och ville ha kontakt med Almi. När banken tog kontakt med handläggaren hos Almi, sågade
Almi prototypframtagningen, trots att Nordea tänkte vara med. Det här var det statliga stödet eller hjälpen via Almi.
Under tiden byggde jag över 80 havshusmodeller, (min syster hjälpte mig), utvecklade överlevnadsprojektet; förnyade min hemsida för
kraftigare marknadsföring. Tiden började alltså mogna för produkten och jag tog kontakt med andra motsvarande företag. År 2015 lade jag
på min hemsida ut länken Industri, Nu är det dags att bygga Arken igen. Året därpå, 2016, kom resultatet. Företaget nominerades hos
världens största och mäktigaste Mediabolag, AI Global Media Ltd och belönades med tre utmärkelser som berör arkitektur och
affärsverksamhet. Detta var alltså var genombrottet och erkännandet av min produkt, av mitt Havshus och mitt patent. Se länkarna Industri,
Architecture Awards 2016, Excellence 2016, Excellence Awards 2016 och Architecture, Excellence Awards 2018. Nu är naturkatastroferna
igång utan koldioxidutsläpp och tiden är mogen för produkten Havshus/Överlevnadsprojekt.

Solna, 2018-03-19
Den 21 mars 2018 fick jag ett brev från Skatteverket daterat den 19
mars. Brevet innehåller en förfrågan om verksamheten och
ingående moms. Svaret ska kommit in senast den 3 april 2018.
Handlingen var alltså daterad den 19 mars 2018 och underskriven
av handläggare, handlingen är giltig.
Nästa brev fick jag en vecka senare, daterat den 26 mars 2018:
Beslut. Uppskjuten återbetalning av ingående mervärdesskatt.
Underskrivet av handläggaren, handlingen är giltig.
Handläggaren har beslutat stoppa återbetalningen innan hon fått in
de begärda handlingarna från mig.
Jag skickade in svaret 29 mars 2018 med begärda handlingar till
Skatteverket bl.a. kopior av alla priser och utmärkelser mellan år
2016 och 2018 som mitt företag erhållit från världens största och
mäktigaste Mediabolag, AI Global Media Ltd, ang. marknadsföring
och verksamhet.
I mitt svarsbrev hänvisade jag även till företagets hemsida som är en presentation av företagets verksamhet med den globala uppvärmningen
som inte orsakas av koldioxidutsläpp, katastroferna, samt en bred marknadsföring avser Överlevnadsprojektet. Även 18 april 2018 sände jag
in ett svarsbrev med begärda handlingar, bl.a. utdrag ur bokföringen.
Nästa brev från henne kom den 26 april 2018: Övervägande om beslut. Mervärdesskatt. Saknar handläggarens underskrift, alltså är
handlingen ogiltig. I handlingen nämner hon inte att hon tog emot mitt brev av 29 mars 2018 med bifogade handlingar och hon skriver bl.a.
att det inte finns underlag som styrker patentet rörande Havshuset. - Mitt företag momsregistrerades den 18 januari 2005 av f.d. handläggaren
(se ovan) med mitt patent som underlag istället för inkomst. Hon avslöjar i denna handling att patentskriften är borta, att någon tagit bort den
från Skatteverket, det är ett faktum. – Den 8 maj 2018 besvarade jag hennes brev av 26 april 2918 och i det redogjorde jag noga för den
ekonomiska verksamhet som avses i 4 kap.1 § första stycket ML. Jag bifogade en kopia av patentskriften och bakgrunden: den globala
klimatförändringen. Jag informerade också om Build/AI Global Media Ltd ang. marknadsföring och verksamhet.
Nästa skrift från Skatteverket 18 maj 2018: Omprövningsbeslut. Mervärdesskatt, utan handläggarens underskrift. Hon har inte svarat på mitt
brev av 8 maj 2018. Hon hänvisade till ungefär samma texter och redogjorde för regler för att få momsregistrering. Hon skrev så här: ”Ni har
i skrivelsen daterad 11 maj 2018 inkommit med erinran mot Skatteverkets övervägande samt patentskrift.” Jag skickade inte brev till henne
daterat 11 maj 2018. Förmodligen ringde jag henne igen då och frågade om hon hade fått mitt senaste brev av 8 maj 2018, bl.a.
patentskriften. Vi pratade cirka 10 - 15 minuter och jag fick uppfattningen att hon hade ingen aning om vad jag skrev den 8 maj 2018. När jag
nämnde det brittiska Build/AI Global Media Ltd som exempel på marknadsföring, och som ytterligare bevis på att jag har för avsikt att nå
mitt mål, svarade hon att det brittiska Build/AI Global Media Ltd inte har något med saken att göra, det är bara inkomsten som gäller. Hon
ignorerade världens största och mäktigaste mediabolag inom ekonomi och industri, inklusive mitt företag. Men i brevet om Build/AI Global
Media Ltd avslutar handläggaren så här ”Utöver detta har ni även framfört att uppfinningen fått priser och erkännande från exempelvis
”London, AI Global Media Ltd.” Det framgår dock inte från ert inskickade underlag att ni har haft till syfte eller avsikt att genom denna
immateriella tillgång fortlöpande vinna intäkter”. (Världens dummaste motivering.)

Till detta kan jag lägga att det finns en kommun i hela Sverige som jag har god kontakt med sedan många år tillbaka och
Överlevnadsprojektet finns hos denna kommun sedan 2018. – För handläggaren gäller bara intäkter.
Handläggarens näst sista brev av 30 maj 2018: Förslag till beslut. Mervärdesskatt. Skatteverket överväger att avregistrera er för
mervärdesskatt. Även denna handling saknar handläggarens namnunderskrift, den är ogiltig. I denna handling åberopar hon att Skatteverket
den 18 mars 2018 skickade ut en förfrågan. Någon förfrågan den 18 mars 2018 skickade Skatteverket inte till mig. Handläggaren har heller
ingen kontroll över sina daterade handlingar i detta ärende. Hon kopierar liknade texter från tidigare handlingar och regler. Samma gamla
visa. Slutligen kommer hon fram till Skatteverkets bedömning. Hon åberopar igen att det saknas inkomst och att jag inte kunnat redogöra för
avsikt eller syfte med att fortsätta verksamheten.
Mitt sista brev till Skatteverket i detta sammanhang är daterat den 18 juni 2018, som svar på Förslag till beslut. Jag bestred allt hon hittills
skrivit och påpekade att det är orimligt samt att hennes brev 2018-04-26, 2018-05-18 och 2018-05-30 saknar namnunderskrift och är därmed
ogiltiga. Vidare åberopade jag att det inte finns lagar som anger hur lång tid det tar att bygga upp ett företag vid sidan om sitt arbete innan
man får inkomst av företaget. Sista brevet var ganska omfattande, jag lade bland annat fram att den globala uppvärmningen inte orsakas av
koldioxidutsläpp och att Guvernör Jerry Brown i San Francisco, Kalifornien, USA, i en tv-intervju sa att ”historierna tystas ner.” Jag skrev
också något om att USA lämnat Parisavtalet. Jag nämnde också att jag levt i detta land i 54 år och känner väl den svenska mentaliteten. Om
svensken får reda på att koldioxidutsläpp är en bluff och att det finns naturliga orsaker till den globala uppvärmningen och naturkatastroferna,
då vänder svensken 360 grader i motsatt riktning. Det finns många problem och hinder i vägen, men när svensken vaknar, blir allt lättare
också i detta land. Till sist yrkade jag att företaget inte ska avregistreras för mervärdesskatt.
Det sista brevet från Skatteverket daterat 22 augusti 2018 fick jag efter ca två månaders uppehåll. Beslut om mervärdesskatt, utan underskrift
av handläggaren. Hon bestred inte att det tre sista handlingarna från Skatteverket saknade underskrift och är ogiltiga. Hon fortsatte att
kopiera tidigare texter och tillhörande lagar, och hon påstår fortfarande att Skatteverket skickade en förfrågan den 18 mars 2018. Jag måste
ännu en gång understryka att Skatteverket aldrig gjorde detta. Däremot fick jag ett svar ang. uppbyggnadstid av företag vid sidan om arbetet.
Hon skriver: ”Rätten att vara registrerad för mervärdesskatt föreligger om man med objektiva omständigheter kan visa att man har för avsikt
att bedriva ekonomisk verksamhet (f.d. landläggaren momsregistrerade mitt företag den 18 januari 2005 enligt denna bestämmelse). - Ni har
inte kommit in med några objektiva omständigheter som styrker att ni har för avsikt att bedriva en ekonomisk verksamhet.” – Nu faller
inkomsten bort.
Skatteverkets bedömning: ”Ni har i er erinran mot Skatteverkets övervägande bland annat beskrivit att ni lagt ner stort arbete på er hemsida.
Det framgår dock inte från ert inskickade underlag att ni har haft till syfte eller avsikt att genom denna immateriella tillgång fortlöpande vinna
intäkter. Skatteverket anser att ni inte har styrkt att ni bedriver en momspliktig verksamhet. Skatteverket beslutar att avregistrera er för
mervärdesskatt.” – En hemsida för ett företag är för presentation av företagets produkter i mitt fall, kontakter, marknadsföring m.m. och
slutligen produktion. Handläggaren vet inte vad en hemsida betyder för ett företag.
Meddelandet från Skatteverket den 22 augusti 2018: Meddelande om avregistrering. Observera att det gäller små summor.
”Du har på begäran avregistrerats av Skatteverket för moms fr.o.m. 2018-08-23”.
Begäran är inte samma sak som ett giltigt beslut med datum. Det föreligger inget giltigt beslut med datum i detta ärende. Beslutet saknar
juridisk relevans.
Nu analyserar jag detta ärende från början mellan datumen 19 mars 2018 och 22 augusti 2018.
De första två dokumenten skrevs av handläggaren med underskrift. I början tycktes det bli en mycket snabb process, men när jag skickade in
svar på förfrågan började en förändring ske. Handläggaren kopierade och hänvisade hela tiden till den verksamhet som jag angav när jag
sökte momsregistrering 2005. Hon ignorerade nuvarande verksamhet, patent, hemsida och världens största och mäktigaste Mediabolag för
ekonomi och industri med utmärkelser till mitt företag. I hennes handlingar finns ingen ordning, ingen hänvisning till daterade brev, hon
uppger två daterade handlingar nämligen 18 mars 2018 och 11 maj 2018 som inte innehåller handlingar. Kärnan av verksamheten togs bort i
mitt företag och blev enligt handläggaren obesvarad och användes för avregistrering.
Genom ett flertal telefonsamtal med henne har jag uppfattningen att hon inte tog emot mina brev och inte heller skickade handlingarna till
mig. Hon läste aldrig mina brev som var ställda till Skatteverket. Sist jag ringde var hon oanträffbar.
Handlingarna kan också kallas urkunder. Ärendets handläggning är tjänstemissbruk, fusk, bedrägeri och urkundsförfalskning. Det är inte
Skatteverkets stil, jag har många handlingar från Skatteverket, där finns tydligt bl.a. hänvisning till ärendets datum och handlingarna är
underskrivna av handläggaren vid svar. Vem är det som handlägger detta ärende? Vems intresse är det att motarbeta mig, eftersom
momsregistreringen gjordes av Skatteverket på mitt patent och jag arbetade hela tiden enligt reglerna.
Det finns en ledtråd som avser datumet den 19 mars 2018. 19 mars är Josefs namnsdag, datumet härstammar från timmermannen Josef och
sammanfaller med min pappa Tibor Keménys faderskapsärende i Linköping 1958/1973 och Stockholm 1991/92. Den som skötte min pappas
faderskapsärende var kungen, statschefen, alltså verkar i hemlighet kungen i detta ärende genom hovet. Ärendets handläggning är exakt
likadan som handläggningen under 70- och 90-talet. Det är kungens stil: brott, bedrägeri, fusk, urkundsförfalskningar, osammanhängande
svar. På min hemsida finns länkar som är daterade den 19 mars, exempelvis 19 mars 2018. På grund härav var det viktigt att ändra
dokumentets datum från 19 mars 2018 till 18 mars 2018. I handlingarna åberopas två gånger 18 mars 2018. 18 är min fars födelsedag. I alla
handlingar står tydligt handläggarens namn och telefonnummer, men de sista fyra saknar hennes namnteckning. Om hennes namnteckning
saknas, är det inte hon som skrivit breven och skickat dem till mig. Handläggaren hänvisade till ett datum, 11 maj 2018. Vad hände 200 år
tidigare, den 11 maj 1818? Då kröntes fransmannen Bernadotte till Sveriges kung vid namn Carl XIV Johan i Storkyrkan.
Av denna analys framgår att det finns två olika handläggare i detta ärende, en som började, anställd av Skatteverket, och en som tog över som
anställd, förmodligen av Hovet. Alla fyra brev jag skickade till Skatteverket vidarebefordrades till Hovet, till kungen. Vad jag förstår hade
handläggaren hos hovet tillgång till handläggarens datorer på Skatteverket. Därefter skrevs breven ut och postades till mig. Det var alltså två
handläggare i ärendet, den ena i det fördolda. På grund härav saknas handläggarens underskrift i de fyra sista handlingarna. - Se länken
Architecture Exellence Awards 2018 och Architecture Award 2019.

Om jag tittar på ärendets handläggning mellan 19 mars 2018 och 18 juni 2018 gick det ganska fort. Men mellan 18 juni 2018 och 22
augusti 2018 hände någonting, då blev det tvåmånaders uppehåll. Varför? Vad hände? Man vet ju att Hovet genom kungens dotter Viktoria
är aktiva i klimatförändringar och mot koldioxidutsläpp. Det måste drivas vidare för att svensken inte ska sno runt 360 grader när det gäller
koldioxidutsläpp. Vad hände i augusti månad 2018?

Den 20 augusti 2018 hände en märkvärdig sak här i Stockholm.
Denna dag inledde Greta Thunberg en sittstrejk från skolundervisningen utanför Riksdagshuset i Stockholm, vilken varade varje skoldag fram
till riksdagsvalet i början av september. Sedan dess har hon strejkat på fredagar med avsikt att inte sluta förrän svensk politik är i linje med
Parisavtalet. Thunberg har även deltagit i demonstrationer runt om i världen, till exempel i demonstrationen Rise for Climate utanför EUparlamentet i Bryssel, på en klimatmarsch i Helsingfors och i London. Hon ligger också bakom kampanjen #jagstannarpåmarken som syftar
till ett minskat flygande. Tre dagar efter sittstrejken påbörjades utgavs boken Scener ur hjärtat till vilken Thunberg och hennes föräldrar står
som författare. Boken handlar om familjen och bland annat Greta Thunbergs diagnos och miljöaktivism. I samband med lanseringen
förklarade föräldrarna att de samtidigt som de förstår dotterns val, inte kan stödja hennes frånvaro från skolundervisningen.
Hennes initiativ spreds även internationellt under hashtaggarna #FridaysforFuture #Klimatstrejka eller #ClimateStrike och hade i slutet av
september uppmärksammats av tv-medier i många länder samt av FN:s generalsekreterare António Guterres och Arnold Schwarzenegger.
Vem är denna flicka som plötsligen blev välkänd?
Greta Thunberg gick läsåret 2018–2019 i nionde klass i Bergshamra i Solna kommun. Hon är dotter till artisterna Svante Thunberg och
Malena Ernman samt sondotter till skådespelarna Olof Thunberg och Mona Andersson. Föräldrarna är bland annat miljöaktivister. Greta
Thunberg har diagnostiserats med aspbergers syndrom, tvångssyndrom och selektiv mutism. Hennes mor Malena Ernman är en berömd
världsartist, Hon medverkade vid bröllopskonserten den 18 juni 2010 vid bröllopet mellan kronprinsessan Victoria och Daniel Westling.
Ernman sitter i styrelsen för Stiftelsen Folkoperan, 2011 blev hon hovsångare, en hederstitel instiftad av Gustav III. Den delas fortfarande ut
av den svenske kungen till sångare, företrädesvis vid Kungliga Operan. Det finns alltså en koppling mellan familjen och hovet. Även hovet
stödjer förmodligen Gretas klimatverksamhet.
Hösten 2018, före riksdagsvalet i Sverige, fick Greta Thunberg idén att protestera utanför riksdagsbyggnaden i tre veckor. Hon offrade sin
skolgång för en klimataktion, något som hon säger sig fortsätta med nu en dag i veckan så länge Parisavtalets mål på max 2%
temperaturhöjning inte uppnåtts. ”Det är mitt moraliska ansvar att göra vad jag kan,” säger Greta. - Hon avslöjar inte hur hon fick idén att
börja protestera, till exempel av vem? Hennes motivering till protester mot koldioxidutsläpp är utopi. Kan idén komma från hovet? Hur som
helst, för att starta en klimatprotest mot koldioxidutsläpp var hon den lämpligaste, tack vare sjukdomen. Bakom henne finns ett effektivt
globalt kontaktnät som ett skolbarn inte kan bygga upp på så kort tid. Hovet har ett globalt kontaktnät bl.a. med FN, Vatikanen, EU, osv.
Lägg till dessa media i Sverige som hjälper till. För hovet passar hon bra, eftersom hovet också är aktivt i klimataktiviteter bl.a. genom
Viktoria. Det finns många miljoner unga över världen som följer henne, även vuxna.
Klimataktivisten Greta Thunberg har gått ut grundskolan, men i höst blir det inte gymnasiet för hennes del. Hon väljer i stället att ta ett
sabbatsår för att kunna prioritera sitt klimatengagemang, skriver Dagens Nyheter. I september ska hon delta i FN:s särskilda klimatmöte i
New York och i december i ett klimatmöte i Chiles huvudstad Santiago. - Eftersom hon inte flyger får hon ta sig över Atlanten på något annat
sätt. Hon har inte riktigt löst det än, men på något sätt kommer hon att komma dit. Hon ska åtminstone försöka på alla sätt, och hon kommer
att lyckas.
Vid en intervju i Helsingfors av Yle i januari i år hänvisar Greta Thunberg och hennes far till Keelingkurvan, uppfunnen av David Keeling,
USA, klimatforskare på 50-talet. Se avsnitt klimatet, fortsättning av klimattemat sidorna 7-10 ovan. De hänvisade även till Albedoeffekten.
Några av svenskarnas kommentarer om henne enligt Kultur & Media Kändisskvaller, 2019-01-26:
”16-åriga Greta Thunberg, dotter till operasångerskan Malena Ernman, skolstrejkar för klimatet, har aspbergers syndrom och berättade
nyligen i Skavlan att hon har förbjudit hela familjen att flyga och köpa presenter, samt att mamma Malena har tvingats sluta turnera för
dotterns klimatångest. Media och PK-Sverige hyllar Greta som en Gud och försöker vinna billiga poäng på hennes sjukliga "engagemang" för
klimatet. Hon blir inbjuden till FN, klimatmöten, hyllas av Bono o.s.v. Är hennes beteende friskt?”
”Ännu ett stolpskott i mängden och media driver på i vanlig ordning för att skapa fler idioter.”
”Jag hörde att hon riskerar IG i alla ämnen och när hon fyller 25 och precis ska gå om mellanstadiet så kommer hon förmodligen se sina
gamla vänner som numera är vårdbiträden, postmän, brandmän, poliser, läkare och forskare - och ingen bryr sig om klimatet, och alla såg
genom bluffen. Då kommer hon bli en sån där rejält dryg jävel precis som den där kompisen som efter varje scen frågar vad som händer i
filmen. Skillnaden är väl att Greta kommer fråga "Varför blir det sååå?" när hennes kompis står och steker ägg typ, eller startar en låt på
mobilen.”

”Spelar ingen roll om hon får IG i alla ämnen. Om några år är hon miljöminister i en rödgrön regering, språkrör för Miljöpartiet eller
generaldirektör på Naturvårdsverket. Man kan ju undra vad det är för rektor som godkänner denna klimatstrejk?”
”Stämmer. Dessutom 16 år, för fan ett barn... Borde vara åldersgräns i skvallerforum.”
”Ja, hon är ett barn. Vi borde skippa den här tråden, av den anledningen. Att media exploaterar ett barn på det här sättet för att få
klicks/tittare är illa nog. Därmed inte sagt att klimatfrågan inte är viktig.”
”Att jag ens skriver i tråden är fel. Låt hennes kändisskap självdö. Hon är gymnasial filosofisk och vuxna världen älskar det. Varför är det
legitimt att hon skolkar för miljön och de vuxna tar henne på allvar. Hade min unge strejkat för att få bort momsskatten hade socialen
omhändertagit ungen om några få dagar.”
”Ja, för att momsskatten är i paritet med de enorma klimatproblem vi har.”
”Hon är en kugge i ett PR-maskineri, trodde jag alla fattade?”
”En jäntunge med Aspberger och kändisföräldrar jiddrar och gammelmedia ser en chans till enkla klickvänliga rubriker. Nyhetsvärdet är
egentligen noll, men en viss mängd freak show roar alltid någon.”
”Det jag har svårt att förstå är att det verkar finnas ett sådant hat mot henne. Hon är fortfarande ett barn och folk sitter och spyr ut mängder
av elakheter mot henne och hånar henne för att hon har aspberger. Jag har läst kommentarer om att man hoppas att hon ska dö. Det är så
otroligt omoget. Personligen tycker jag det är bra när människor kämpar för något de tror på. Om det stämmer överens med min
livsåskådning eller politiska åsikter är ointressant. Jag blir glad när jag ser människor gör något som påverkar och det gör Greta. Det är
bättre än att sitta som en tangentbordskrigare på Flashback och skriva saker till folk som man aldrig någonsin skulle våga såga till dem, inte
ens till lilla Greta, när man står framför dem. - - -”
Här syns folkets reaktion, några få av flera hundra om 16-åriga Greta Thunberg.
Jag kan bara tillägga följande: Den globala klimatförändringen är en omfattande vetenskap. Jag tog examen 1970 och är en skolad
människa, fackingenjör, vetenskap finns i mitt blod. Jag har studerat klimatförändringen sedan 1980-talet, tillsammans med min far. Se
länken Industri, Nytt elektriskt strömkretssystem bl.a. för elbilar. Nu har jag efter cirka 40 år kunskap om den globala uppvärmningen och
klimatförändringen och följer klimatforskarnas verksamhet. Det är inte koldioxidutsläpp som är orsaken utan något tusen gånger värre….
Om hon brinner för klimattemat, då ska hon återvända till skolan och studera klimatvetenskap. Att strejka från skolan och hetsa upp
ungdomar genom protester, skapa kaos världen över till och med bland vuxna och förmå dem att strejka från jobb är oacceptabelt. Hon
märker att den globala uppvärmningen ökar och politikerna stoppar den inte. Den går inte heller att stoppa med skolstrejk. Man kan inte
arbeta mot naturen. Ansvaret för hennes verksamhet ligger i den globala kraft som verkar bakom henne och som sprider falska budskap om
den globala klimatförändringen. Men en sak har hon bevisat: de vuxnas kunskapsnivå världen över ligger under barns kunskapsnivå. Det är
en skam! Hur ska barn lita på vuxna nä dessa saknar kunskap? Ska ett barn tala om för vuxna vad de ska göra? Kan inte vuxna själv ta reda
på vad klimatförändringen är, måste de följa ett barn? När jag var barn, tonåring, sa vuxna: ”Du ska studera och åter igen studera.” Det
gjorde jag nästan hela mitt liv: Livet är kunskap och kunskap är livet, mitt valspråk.
Kungariket Sverige befinner sig i dag i koldioxidutsläppsfeber och i sitt febertillstånd påverkar Sverige även världen: köttätande,
textilindustri och jordbruk påverkar koldioxidutsläppen enligt Miljöpartiet. Regeringen belastar flyg- och transportbranschen,
konsumenterna och näringsliv med ekonomiska krav, medan klimatministern förra året reste med flyg, lyxklass för en och en halv miljon
kronor, självklart skattebetalarnas pengar. När hon flyger, räknas inte koldioxidutsläpp. En hycklerska i regeringen som klimatminister.
Fortsätter regeringen med extra hårda klimatskatter, då är vi snart tillbaka på 10-20-30 talet– ”För Sverige i tiden”. Mannen som sitter på
den gråa hästen.

Grå häst
(Skimmel)

En grå häst är symbol för Norden,
Skandinavien
Kung Carl XIV Johans sista ord från
dödssängen till svenskarna:
”Man studere vår historia från Odens till
våra dagar och säge mig, om icke den
skandinaviska halvön är av någon vikt i
vågskålen av världens skickelser”.
Se länken Falken flyger inte längre.

V
Han sitter på en grå häst och delar ut
Nobelpris ur sin blodiga hand. Brottens
son av Norden

Kung Carl XIV Johans sista ord från
dödssängen till svenskarna:
”Man studere vår historia från Odens till
våra dagar och säge mig, om icke den
skandinaviska halvön är av någon vikt i
vågskålen av världens skickelser”.
Se länken Falken flyger inte längre.

Säkert har många läst eller hört talas om den gråa hästen. Även inom den kristna religionen finns den dolda gråa hästen som den femte
hästen, efter vit, röd, svart och gul, Uppenbarelseboken. Så här beskrivs av gråa hästen: SKIMMEL: ”Skimmeln föds ofta mörk och blir
ljusare med åren. Efter ett tag är den grå med vit man och svans och till slut kan den vara alldeles vit.
Symbolisk för Norden, Skandinavien här på jorden är den gråa hästen. Svensken kung Carl XVI Gustav (kung Herodes Phillip Antipas), en
grå utomjording som rider den i hemlighet. Utomjordiska grupperingar av de gråa rider den gråa hästen, utanför jorden, symboliskt.
Solna, katolska kyrkogården, norra begravningsplatsen

2013

Gamla Karolinska sjukhuset 1971.

Sjukhuset är avstängt nu. Solna
Den världslige Messias och hans mor judinnan Maria, Katolska begravningsplatsen i
Solna i var sin svart plastsäck. Dan. 9:26: ”Men efter de sextiotvå veckorna skall en
som är smord (Messias, Immanuel) förgöras, (korsfästas) utan att någon efterföljer
honom.” Inte ens hans egna. Matteus evangelium: Immanuels födelse.
Se vidare länken, Industri, Fursten av Ponte Corvo eller, sidorna 50-68.

V

Skola i Bergshamra i Solna kommun, koldioxidutsläpp
Tre kronor, symbol för tre kungar, de tre vise männen,
Messias födelse.
Judegossen Tibor E mördades på Karolinska sjukhuset 1971 genom en giftinjektion. Därefter hamnade han på is, och 2012 kördes han till
den norra katolska begravningsplatsen i Solna. I planeringen av hans mord ingick CIA och påvestolen, men i Sverige var det dåvarande
kronprinsen som gav order att utföra mordet på judegossen. Det karolinska emblemet säger en del om verkligheten. I mitten finns den
slingrande Ormen på en stav, Israels Gud, till höger om Ormen syns en kalk. Kalken omges av en slingrande orm, aposteln Johannes
attribut, till vänster om ormen ser vi en tupp, som är Frankrikes symbol, fransmannen Bernadotte kom till Sverige 1810.
Ormen är symbol i sjukvården, men ormgiftet kan symbolisera döden. Det är ett faktum att Ormen hatade judar, och det gör även kungen,
som är en Bernadotte. Tuppen gal för sjukhuset och kyrkogården, och på dödssängen avslöjade kungen Carl XIV Johan att han kom till
Sverige via påvestolen. Kungen hade hela tiden mycket bra kontroll på judinnan Maria, lille Tibor och dansken Kristian J, eftersom de
bodde i samma kommun som kungen. Pappa och jag besökte dem flera gånger. Alla ledtrådar avseende alla mord, inklusive Olof Palme,
bär till kungen som ansvarig i Sverige. Symboliskt, i det fördolda, sitter han på en grå häst med makten i handen. Han är ordförande i
Utrikesnämnden och påverkar också utrikespolitiken bl.a. mot Israel.

Juden Immanuel, Josef jr. korsfästes, begravdes i Jerusalem

Johannes Marcus, Jesus
Izates II/Jesus Kristus, gjorde himmelsfärd
Religionen på denna planet är utomjordisk. Vid den tiden föddes en utomjording vid namn Philip Antipas in i Beelsebub, från hans
Herodes familj. Han hade ansvaret för det s.k. projektet Himmelriket. Han tillsammans med översteprästen födelse räknas f. och e.
Kristus födelse
dömde Immanuel till döden, han kände personligen Jesus Kristus, skickade honom vid namn Barabas i
fängelse. Hans grå häst var också där och det var han som satt på hästen.

Han tog emot timmermannen Josefs testamente, öppnade inseglen och skrev in sig själv som segrare. Den grå hästen blev plötsligen vit och i
det fördolda satt han på den, åtminstone trodde han det. Själva projektets hantering blev ett fiasko, ett totalt misslyckande och Herodes
Antipas var huvudansvarigt för det. Idag kallar vi det för kristna värderingar.

Judegossen Tibor E, 1958-12-24, Linköping
var en reinkarnation av bl.a. Immanuel, Josef jr.
Mördades i Stockholm 1971.

Krister R, 1958-12-24, Linköping
En reinkarnation av bl.a. Izates II,
Jesus Kristus

Christer Philip R. 1958-12-24,
Linköping, Jesuiten
En reinkarnation av bl.a. Johannes
Marcus, Jesus Beelsebub

Religionen på denna planet är fortfarande utomjordisk. Vi brukar säga att historien upprepar sig. Samma utomjording vid namn Carl XVI
Gustav föddes in i kungahuset Bernadotte från Herodes kungahus och rider på den grå hästen. Han är ensam ansvarig för hanteringen av
min pappas faderskapsärende i Sverige. Han gav order att mörda judegossen Tibor E efter påtryckningar av påvestolen och CIA. Han
kände personligen till Krister R och hade förmodligen också ljugit för honom, bl.a. skickade han Krister och judinnan Maria i en av prins
Bertils veteranbilar till pappas gamla gatuadress, körde förbi hans hus för att titta på grannens hus sommaren 1977. Sedan petades Krister
bort och Christer Philip R gjorde entré. Se länken Industri, Lammets testamente, sidorna 20-21
Hur kom namnet Philip in i min pappas faderskapsärende? Min far visste ingenting om namnändringen. I Herodes kungahus bar tre
herodessöner namnet Philip; Herodes Philip Antipas, Herodes Philip I (Tomas), Herodes Philip II (Boethus). Kungens son bär namnet Carl
Philip också, Bush Jr gick i internatskolan Phillips Academy. Under 80-talet hade kungen människans testamente i sin hand, han bröt
inseglen och satte sig själv in i händelsernas centrum som segrare för en födelse till en högre värld, till den kosmiske Fadern, alltså V som
ett segertecken till Serafimer-Gudens fördel, se ovan. Därefter bröts troligen testamentets insegel igen av CIA och påvestolen och segraren
ändrades till jesuiten Guds fördel. De saknar behörighet, i första hand måste man vara människa. Djur räknas inte.

Jean Henri Bernadotte
1711-1780, advokat
Jean Evangéliste Bernadotte
Oscar I, 1844 - 1859
Gustaf V 1907 - 1950 Gustaf VI Adolf, 1950 - 1973
foto saknas på honom
Man kan se mycket tydligt att Jean Evangéliste Bernadotte var biologisk fader till Oskar I, och Gustaf V var den siste kungen av
Bernadotte-familjen. Kungen Gustaf VI Adolf passar inte in i familjen. Det syns tydligt: germanskt, tyskt ursprung. Se länken Industri,
Solen i underläge, sidorna 124-130.

Jean Henri Bernadotte
1711-1780, advokat Man kan se på bilderna att Carl XIV Johan, 1818 – 1844 bara var fosterfar till Oskar I och Gustaf VI Adolfs skalles uppbyggnad
foto saknas på honom
överensstämmer med tysken Fredrik II av Baden. De liknar också varandra.

Bilderna talar för sig själva. Gustaf VI Adolfs söner kronprins Adolf och prins Bertil. Kungen Carl XVI Gustav liknar enbart prins Bertil, så
prins Bertil var hans biologiska fader och inte kronprins Adolf. Prins Bertil skulle ha blivit Sveriges kung efter Gustav VI Adolf. Kungen
liknar och tillhör i stället en av de grå UFO-grupperingarna och inte Bernadotte-ätten. Det verkar gälla prins Bertil också, fast mellan dem var
skillnaden stor. Bertil var en sympatisk, vänlig och rakryggad familjemedlem som folk tyckte om. Se länken Evolution, sidorna 18-19 och
101.

Av den här korta återblicken till Bernadottes anfader framkommer tydligt att kungen är fejkad till tronen, en falsk kung som inte har någon
biologisk koppling till Bernadottes stamfader Jeandou de Pouey, Pau, ca.1555 - 1639. Se länken Industri, Norrskenets konung, sidorna 66 67. Läsaren frågar sig om det finns ytterligare bevis för kungens smutsiga, blodiga verksamhet i det fördolda? Jadå. I Uppenbarelseboken,
12:17 ”Och draken vredgades än mer på kvinnan och gick åstad för att föra krig mot de övriga av hennes säd, mot dem som hålla Guds bud
och hava Jesu vittnesbörd, och han ställer sig på havsstranden.” Jesus vittnesbörd har samband med min pappas faderskapsärende, vilket kung
Gustav VI Adolf satte under insegel, och den som hanterade ärendet var kung Carl XVI Gustaf, och han som har vittnesbörden om Jesus
Krister R. – Kungen håller sitt eget brottsliga och blodiga bud och är brottens son i Norden. Han skulle ha hållit Israels Guds bud i stället.
Guds port:
Fejkad,
falsk kung

”Och draken vredgades än
mer på kvinnan och gick
åstad för att föra krig mot
de övriga av hennes säd,
mot dem som hålla Guds
bud och hava Jesu
vittnesbörd,
och
han
ställer sig på havsstranden.
- Texten har nästan samma
innebörd
som
bilden
förkunnar.
Kungen är en reinkarnation av bl.a. Belsassar
och Herodes Antipas

Belsassar, 552-541
Den siste monarken av Kaldeiska
dynastin

Mene, Mene, Tekel Upharsim –
Gud har räknat ditt rikes dagar och gjort slut på det.
Du är vägd på en våg och befunnen för lätt,
brottslig.

Riksdagen har fortfarande möjligheten att avskaffa monarkin i Sverige och gå
över till republik och ställa kungen till svars, Religionen här på jorden är
utomjordisk och min pappas faderskapsärende hanterades av en utomjording, dvs
kungen själv. Kristendomen blev ett fiasko redan från början p.g.a Herodes
Antipas och han får avsluta det nu av Carl XVI Gustav, Guds port, som
katastrofens skapare. Projektet Himmelriket blev nu projektet Dödsriket/Helvetet i
stället. De grå UFO-grupperna valde honom igen vid Gustav Hitlers dödförklaring
den 30 april 1945, och året därpå föddes kungen som avslutare av religionen, dvs
att stänga Guds port för evigt. Om kronprins Gustav Adolf eller prins Bertil skulle
ha blivit kung, skulle pappas faderskapsärende blivit korrekt handlagt. Samma sak
gäller Raoul Wallenberg, skulle han ha levt, skulle aldrig judegossen Tibor E ha
blivit mördad.
Kungen som statschef har specialiserat sig på att klippa band i olika sammanhang,
nu har han för evigt klippt av hoppets band mellan jorden och himmelriket. På
kungens panna finns en dold mening: Guds port, dvs. bandet mellan jorden och
Himmelriket. Guds port=Jesu vittnesbörd i samband med min fars
faderskapsärende. Han har gått långt över gränsen.

Kung Carl XVI Gustav, Kungariket
Sveriges siste monark, som har Jesus
vittnesbörd i samband med min pappas
faderskapsärende.

Kronprins Gustaf
Adolf dog i en
planerad flygolycka i
Danmark

Kronprins Gustaf Adolf, bakom
honom Menorah
Israels statsvapen

I över 40 år sände kungen falska handlingar till CIA, som trodde blint på honom.
Nu är de i fällan, liksom kungen själv.

Prins Bertil som skulle ha blivit kung efter sin fars död 1973.

Broschyr till vanligt folk

Myndigheten MSB delade ut denna broschyr för ett tag sen till alla svenskar. Staten känner på sig någonting, förutom krig, kris och skyddsrum. Men vad är det som händer, eftersom en del, en minoritet är i hemlighet förberedda för överlevnad.
Jag skall nu hänvisa till Project Camelot som är en brittiskt- amerikanskt projekt som handlar om: Det bästa gömstället är i full öppenhet
(the best place to hide is in the open) av britten Bill Ryan och amerikanskan Kerry Cassidy.
Notering: Bill Ryan har en BSc (kandidatexamen) i matematik med fysik och psykologi (Bristol University, UK, 1974).
Kerry Lynn Cassidy, Los Angeles, har en BA (kandidatexamen) i Engelska, är magister i sociologi, (MBA UCLA,) Anderson Graduate
School of Management).
Nästa dokument, Project Camelot 2008, kommer från en norsk toppolitiker ang. ankomsten av neutronstjärnan Nemesis, Planet X.
Vid sidan om Project Camelot drevs sajten: Tecken i skyn av Joakim R S Nilsson, här i Sverige. Sajten var mycket populär och handlade om
bl.a. Planet X/Nemesis återkomst och underjordiska bunkrar bl.a. i Norge. Temat alltså är nygammalt.

Ett brev från en norsk politiker, (2007)
Jag är en norsk politiker. Jag skulle vilja säga att allvarliga saker kommer att hända från år 2008 till 2012. Den norska regeringen bygger
fler och fler underjordiska baser och bunkrar. När man frågar dem, säger de helt enkelt att de är till för att skydda den norska befolkningen.
När jag undrar när de beräknas vara klara, svarar de ’före år 2011.’
Israel och manga andra länder gör samma sak.
Mitt bevis på att jag talar sanning finns på de fotografier av mig själv tillsammans med premiärministrar och ministrar jag brukar träffa och
är bekant med. De känner till allt detta, men de vill inte oroa folket eller skapa masspanik.
Planet X är på väg och Norge har börjat lagra mat och utsäde i Svalbard-området och i norra Arktis med hjälp från USA och EU. De
kommer bara att rädda dem som tillhör makteliten och individer som kan bygga upp igen: läkare, vetenskapsmän, osv.
När det gäller mig vet jag redan att jag ska ge mig iväg 2012 för att resa till Mosjö-området där vi har en militäranläggning djupt nere i
berget. Där är vi indelade i sektorer: röd, blå och grön. Den norska arméns kännetecken har de redan fått och lägren har redan, för länge
sedan, byggts. De människor som lämnas kvar på jordytan för att dö tillsammans med de andra kommer inte att få någon hjälp alls. Planen
är att 2 000 000 norska medborgare kommer att överleva, resten ska dö. Det betyder i sin tur att 2 600 000 ska försvinna in i natten utan att
veta vad de ska göra. Alla sektorer och arkar binds samman av tunnlar och har fordon på räls som kan ta dig from ett valv till ett annat, så
att de kan hålla kontakt med varandra. Arkarna åtskiljs bara av stora dörrar så att sektorerna inte påverkas av varandra på något sätt. Jag är
mycket sorgsen. Jag gråter ofta med andra som vet att så många får veta alltför sent och att sedan allt tar slut för dem. Regeringen har ljugit
för folket från 1983 tills nu. Alla mer inflytelserika politiker i Norge vet detta, men bara ett fåtal vågar berätta det för folket. De är rädda att
om de gör detta kommer de att missa rälsfordonen NOAH 12 som ska forsla dem till arkarna där de kan känna sig trygga. Om de berättar
för någon, kommer de säkert att dö. Men jag bryr mig inte längre om mig själv. Mänskligheten måste överleva, och arten. Folk måste känna
till
detta.
All världens regeringar är medvetna om detta och de säger bara att det ska hända. Till de människor som kan rädda sig själva säger jag bara:
försök nå högre höjd och hitta grottor där du kan lagra mat för åtminstone fem år, konserver och vatten. Medicin mot strålning och
biokläder är också bra, om din budget tillåter dessa.
För allra sista gången säger jag: Må Gud hjälpa oss alla…men det gör Han inte, jag vet det. Bara den enskilda individen kan göra skillnad.
Snälla,
vakna!
Jag kunde ha skrivit till er under ett annat namn, men jag är inte rädd för något längre. När du har kunskap om något blir du oövervinnlig
och intet ont kan drabba dig när du vet att slutet är nära. Jag försäkrar dig, till 100%, att det kommer att hända saker. Vi har fyra år på oss
att förbereda slutstriden. Skaffa vapen, bilda överlevnadsgrupper och skaffa an plats där du kan vara trygg med mat under en tid. Fråga mig
vad som helst och jag ska svara med allt jag vet om det norska sambandet här. Och se dig omkring – de bygger underjordiska baser och
bunkrar överallt. Öppna era ögon! Om du frågar regeringar om vad de bygger, kommer de att svara “Åh, det är bara lagringsutrymmen för
mat”, och så vidare. De förblindar oss med alla lögner.
Tecken på utomjordingars närvaro finns också, och jag ser ofta att norska toppolitiker inte är det de säger sig vara. Det är som om varje
tanke de har är kontrollerad och att de bara säger det de blivit tillsagda att säga. Jag är klar över vilka de är och vilka de inte är. Du kan se
det i deras ansikten och deras sinnen. Kom ihåg att de som 2012 kommer att uppehålla sig i och omkring stadsområden kommer att drabbas
först och dö först. Senare kommer armén att rensa bort resten av de överlevande och de har order att skjuta för att döda. Om några gör
motstånd ska de föras till läger där var och en märks med ett nummer och får en etikett. Jag ser också att Benazir Bhutto nämns på er
hemsida. Hennes död var tragisk. Jag har mött henne, som ni kan se. Ni kan också på fotona se att jag mött ett antal framstående politiker
och världsledare. Allmänheten kommer inte att veta vad som händer förrän allt är slut, regeringen vill inte skapa allmän panik. Allt kommer
att ske tyst och regeringen kommer bara att försvinna.
Men jag säger detta: möt inte natten i tystnad. Förbered din trygghet med din familj. Var tillsammans med andra. Arbeta tillsammans för att
hitta sätt att lösa de många problem du kommer att möta.
Vänliga hälsningar
[Namn och personbevis bifogas]
(Det kommer ständiga rapporter om underjordiska baser I USA, Storbritannien, Puerto Rico, Frankrike, Tyskland, Norge, Kanade,
Australien, Sydamerika och Antarktis)
Se vidare länken http://projectavalon.net/lang/sv/norway_sv.html

Vad är det mer detta brev avslöjar om Planet X och bunkerbyggandet? William Rutledge, befälhavare på Apollo 20, 1976, hade fullständig
kännedom om detta och därför avslöjade han 2007 månprogrammet Apollo 20. Han visste att Nemesis, Planet X var tillbaka och förödande
katastrofer skulle ske. Han ville varna och hjälpa mänskligheten. Han visste att de rika, regeringar och eliten bygger bunkrar i hemlighet
världen över och att de vanliga, svaga, kommer att ställas utanför. Se länken Industri, Att erövra rymden I, sidan 75. Man visste att
neutronstjärnan Nemesis/Planet X har en fruktansvärd dragningskraft och ett starkt magnetfält, och när den kommer innanför solsystemets
gräns bakom planeten Pluto, kommer alla slags katastrofer att drabba oss. Det trodde man då, men nu vet de bättre. Den mörka solen kommer
att vara redo från och med 2020 - 22 tills vidare. Se länken Mayakalendern och Omega. Även här i Sverige bygger vi lyxbunkrar skyddade
av militären, självutvalda rika, eliten av politiker, forskare, läkare, vetenskapsmän osv. I Norge byggdes 18 lyxbunkrar, en av dem kan ta
emot över 100 000 utvalda. I Sverige vet politikerna att koldioxidutsläpp är en bluff, lögn och när tiden är inne drar de sig tillbaka till sina
bunkrar i tysthet, i hemlighet för att överleva. Det vanliga folket får titta på broschyren och vara ensamma. Nu vet folket vart skattepengarna
tar vägen. När det gäller Norge finns ytterligare två långa brev med bilder. I breven beskrivs bunkrarna ganska väl, med välutrustade
bostäder, där finns också några få små utrymmen för extra tillbehör. Bunkrarna är sammankopplade med var sin mycket snabb tunnelbana
och kommunikationen i själva bunkrarna är snabb, utrustningen är modern. En underjordisk bunker är bra för en kortare tid när det gäller
exempelvis krig, men varför valde man underjorden vid neutronstjärnans närvaro i solsystemet? Det är inget krig utan fruktansvärda globala
naturkatastrofer av olika slag. Den norska toppolitikern berättar att det var USA som uppmanade Norge att förberedda sig i underjordiska
bunkrar för framtidens globala katastrofer orsakade av Planet X.
Att lämna sitt folk i panik att dö i förödelsen är ett grovt brott. Vad händer med dem som hamnar i underjordiska bunkrar och dör där? Se
fortsättningen sidorna - - nedan.
Om man läser Uppenbarelseboken finns den gulbleka hästen i det fjärde inseglet, han som satt på den hette Döden och han hade Dödsriket i
följe. – Först och främst: Vad betyder döden` hur definierar man den? När man dör går man över till ett annat frekvensläge här på jorden, och
i det läget lever man vidare. Döden kan definieras som en övergång till ett annat frekvensläge. När vanligt folk lämnar jordelivet efter ett
enkelt, naturligt liv, hamnar de på ett sådant läge eller plan, Astralplan, som har en relation till jorden, dvs. de kan se oss, men vi kan inte se
dem. Folk som lever vidare där förbereder sig på reinkarnationer här på jorden, men inte alla vill komma tillbaka.
Vad är Dödsriket? Det visar sig att Dödsriket finns här på jorden. Vi känner till det forna Egyptens historia, där Dödsriket nästan alltid var
närvarande, dödsguden/dödstjuren Osiris hade makten där. Ett sådant Dödsrike finns i jordens inre, där existerar ett stort utrymme för levande
varelser. Det utrymmet kallas för Dödsriket, om vilket även Dante har skrivit i sitt verk ”Den gudomliga komedin”. Det finns några
nedgångar till det Dödsriket, bl.a. i det forna Sumer. Inanna hamnade där men slutligen lyckades hon komma därifrån.

Peters grav

Den första romerska kyrkan i Rom byggdes där fiskaren Petrus korsfästes med huvudet nedåt och begravdes ca 30 e.v.t. Petrus
korsfästelse visar var den kristna religionen slutligen kommer att hamna. Pil uppåt mot himlen, symboliskt, eller pil nedåt mot
Dödsriket/helvetet, också symboliskt. Vems idé var det att korsfästa Petrus med huvudet nedåt?
Enligt Jakob var Jesus tvungen att stanna kvar längre för att undervisa sina lärjungar eftersom hans kunskap var omfattande.
När han sedan insåg att lärjungarna hade kommit så långt att de klarade sig utan honom, tyckte Jesus att det var dags att stiga
upp till himlen. Jakob var en av dem och Petrus den andre som följde Jesus upp på ett berg (förmodligen till berget
Tabor, detta inföll ca 550 dagar efter uppståndelsen/pseudohändelsen). Där uppe steg Jesus ombord på en väntande
Rymdfarkost och Jakob fortsätter: "När Petrus hade sagt detta uppsteg han, medan Petrus och jag föllo på knä. Vi tackade och upplyfte
våra hjärtan till himmelen. Med våra öron hörde vi och med våra ögon sågo vi stridslarm, basunstötar och stor
förvirring.” Se länken Industri, Akhenaton, den allsmäktige, sidan 22.
Av detta korta inslag om Jakob ser vi att Jesus meddelade Jakob och Petrus för sista gången att verksamheten skulle flyttas till Rom,
där Peter ska korsfästas med huvudet nedåt och därefter ska den nya kyrkan byggas på hans grav. Enligt Jakob svarade Petrus ja till
uppdraget, de tog farväl och föll på knä.
Alla som begår grova brott som medvetet mord, tortyr grov förstörelse osv. hamnar i jordens inre. Där finns Dödsriket, även kallat
Guds rike och Dödsguden Osiris kommer återigen att härska där. Där finns också födelse och död. Men låt oss först se hur detta
Dödsrike/Helvete eller Guds rike fungerar. – Kyrkan hamnar slutligen där också.
Dantes verk är i tre delar: Inferno (Helvetet ), Purgatorio (Skärselden) samt Paradiso, (Paradiset, Himmelriket).
Bilderna illustrerar Dantes verk, se nedan. OBS! När Dante skrev sitt stora verk befann sig Europa i medeltiden som var den
grymmaste och mörkaste perioden i Europas historia

På ritningen befinner sig jorden i mitten. I jordens inre finns Helvetet eller Dödsriket och på jordens yta ligger Skärselden. Utanför jorden finns
Paradiset eller kosmos.
Analyserar vi Dante och hans verk från början finner vi märkvärdiga saker. Som ledsagare ner genom helvetets tratt och upp på Skärseldsberget
har han diktaren Vergilius. Jag tror att Dante var en reinkarnation av bl.a. en rik romersks adelsfamilj. Själva gjorde släkten Alighieri anspråk
på att tillhöra den gamla romerska adeln före kristendomen, men dessa uppgifter har inte kunnat styrkas med källor, Dante tillhörde en
adelsfamilj. Eftersom Vergilius levde före Jesu födelse är han inte berättigad att följa med in i Himmelriket, enligt kristendomen. Dante skrev
sitt verk 1308 och avslutade det 1320, ett år innan han gick bort 1321. Dante kallade sitt verk för Komedin. De två första delarna publicerades
redan före 1319 under påven Johannes XXII:s pontifikat i Avignon, Frankrike. Först publicerades Komedin i sin helhet 1472 under Sixtus IV:s
pontifikat. Nästa publicering skedde med namnändring av verket till Den gudomliga komedin, 1555, under Paulus IV pontifikat. Förmodligen
var det Giovanni Boccaccio (1313 - 1375) som ändrade verkets namn från Komedin till den Gudomliga Komedin. Han var författare och var
den förste som skrev en biografi över Dante Alighieri. Under 1350-talet lärde han känna Petrarca och deras brev finns bevarade. Vänskapen
innebar en religiös omvändelse för Boccaccio som med tiden hade fyllts med ånger för sina ungdomssynder. Francesco Petrarca (1304 - 1374)
var son till en florentinsk ämbetsman som tvingades till landsflykt undan politiska oroligheter. Familjen flyttade till Avignon då Francesco var i
femårsåldern, samma år som påve Clemens V påbörjade Avignonpåvedömet. Där och i det närbelägna Carpentras växte Petrarca upp och
förmodligen hade familjen koppling till påvarna där. Han prästvigdes och utsågs till kanik. Även han var inspirerad av Dante. 1312 begav sig
Dante till Pisa för att träffa kejsaren. Då träffade han av en händelse också Petrarca, som bara var åtta år. Vem skickade detta gossebarn dit och
varför? – Frågan är om Den gudomliga komedin som publicerades 1555 var ett original? Det finns ett flertal ledtrådar som påstår att Dantes
verk skrivits om och att vissa delar av verket ändrats. – Dante levde i en kaotisk och ostabil tid. Fr.o.m.1265 t.o.m.1321 avlöste14 påvar
varandra, alltså under 56 år. Påvarnas huvudsäte i Rom flyttades till Avignon, och även den politiska situationen var orolig av olika skäl. Dante
var mycket politiskt effektiv, men hade katolska vänner omkring sig. Att skriva om Helvetet som finns i jordens inre, Skärseldsberget på
jordens yta och Paradiset var då ett känsligt tema i ett påvestyrt katolskt rike i medeltidens grymma, blodiga religiösa verksamhet. Dante
dömdes till fängelse, två gånger till döden, andra gången tillsammans med sina söner, och till landsförvisning.
Dante avled 1321 i malaria som han fått under en resa till Venedig. I ett kapell i Ravenna gravsattes han, men då ett påvligt sändebud krävde
Dantes kvarlevor för att bränna upp dem, försvann de och gömdes. Han har numera två gravar, en grav i kapellet i Ravenna och en minnesvård
i Basilica di Santa Croce di Firenze i Florens. Det har förekommit att hans kvarlevor påståtts ha hittats på andra ställen än i Ravenna.

I jordens inre levde folk för minst 10 000 år sedan. Det var en tid då livet var omöjligt på jordens yta på
grund av stark radioaktivitet. Folk sökte skydd i jordens inre, där fanns liv fortfarande. Under 80-talet
kunde man läsa i en svensk tidskrift, Okända, att två tonåringar, en flicka och en pojke, påträffats vid en
grotta i Storbritannien, vid en ingång till jordens inre. Barnens hudfärg var grön. De togs om hand och
hamnade där. Flickan gifte sig och pojken dog några år senare. Det berättades att de var ute på en
betesmark med djur och plötsligen fick de se en konstig tunnelliknande väg som ledde upp till jordytan.
De följde vägen och efter en promenad kunde de inte återvända, slutligen hamnade de här uppe på
jordytan. Efter en tid ändrades hudfärgen till vit. Där inne i jordens inre råder ett särskilt grönaktigt
ljus, berättade de. Därefter blev det plötsligt tyst om dessa två från jordens inre, enligt tidskriften.
Tidskriften var mycket populär på den tiden och publicerade udda, särskilda händelser.
I Sumer kallades jordens inre för Undervärlden/Dödsriket och Ereshkigal härskade där som
dödsgudinnan. I asakulturen förekommer samma Dödsrike/Undervärld. Gudinnan Hel regerade där, en
reinkarnation av Ereshkigal.

Frågan är hur mycket Dantes beskrivning om Dödsriket stämmer med verkligheten. Utrymmet i jordens inre där liv existerar är ganska stort
och kan inte vara enbart ett fängelse för grov, omänsklig, tortyrliknande verksamhet. Nio kretsar. I Dantes Dödsrike ingår nio kretsar. Dessa
straff i form av olika tortyrformer förekommer också här på jorden i några länder, oavsett religion. Låt mig nu först analysera Dantes
beskrivning av Helvetet eller Undervärlden/Dödsriket.
I det forna SUMER kallades jordens inre för Undervärld, i Egyptens kultur kallades det för Dödsrike och kristendomen kallar den för
Helvetet, alltså olika ord för samma sak.

Dante beskriver undervärldens port i en dunkel mörk skog och som liknar den port som beskrivs när Inanna gick genom ner till
undervärlden i det forna SUMER.
Övre helvetet
Övre Undrevärlden

Nedre helvetet I
Mittersta Undrevärlden

Nedre helvetet II
Nedre Undrevärlden

I jordens inre befinner sig en värld som är totalt okänd för vetenskapen. Denna värld kallas för Undervärlden sedan Sumerernas tid. Denna
Undervärld består av tre olika vibrationsplan, världar oberoende av varandra på en och samma plats och på olika frekvenslägen. Där finns
ingen mänsklighet. När någon lämnar jordelivet befinner sig individen i ett personligt frekvensläge som bestämmer var någonstans individen
hamnar. Majoriteten av jordens befolkning hamnar på Astralplanet, parallellt med jorden (efter ett vanligt liv utan kriminell verksamhet). De
kriminella hamnar i jordens inre och det slutliga personliga frekvensläget vid dödsögonblicken bestämmer i vilken av de tre undervärldarna
individen hamnar i. I det forna Egypten kallades det för Dödsriket. Dödskulturen var populär under dödstjuren Osiris tid, förmodligen i Nedre
Undervärlden.
Astralplan
,

Även vårt solsystem och allt i det kommer slutligen att hamna i skalet av
Vintergatans atomvärld utan makt och mänsklig kunskap.
Se vidare länken Industri, Den sjunkna fiskebåten, sidan 55.
Paradiset på jorden är bl.a. för de rika och välbärgade medan det för vanliga människor kan vara ett helvete. Efter jordelivet hamnar de flesta
på Astralplanet som också är på jorden, fast på ett annat frekvensläge. Jorden är en tröskel, därifrån kan man gå uppåt eller nedåt. Man kan
hamna exempelvis på Venus, Mars eller Saturnus i vår galax. Den mänskliga själen kan förflytta sig med motsvarande frekvensläge vart som
helst i vår galax, Vintergatan.
Dantes beskrivning av Undervärlden/Dödsriket/Helvetet verkar stämma ganska bra med verkligheten. Där hamnar alla grova brottslingar som
bryter mot naturens regler. Det är också sant att om man hamnar där är det svårt att komma därifrån, bl.a. hamnade Inanna där. Läsaren frågar
sig säkert hur Inanna kom ut därifrån, hur blev hon befriad? – Ju, svaret är enkelt, fast du tänker inte på det. Förmodligen landade ett flygande
tefat på ett lämpligt ställe, Inanna gick ombord och lämnade Undervärlden, förmodligen förr gott. UFO och utomjordingar kan även vara
verksamma där.
Beskrivningen av Skärseldsberget kan göra oss tankfulla. Det kan jag jämföra med astralplanet som också finns på jorden, fast på ett annat
frekvensläge. Astralplanet består av tre olika astralvärldar på olika frekvenslägen, som är oberoende av varandra. Många som hamnar där vill
inte återkomma hit, men många väljer att återkomma och reinkarnera sig i var sin släkt, som motsvarar den individens frekvensläge. För
övrigt kan Skärseldsberget vara en plats för tortyrliknande verksamhet här på jorden enligt fig. 3. Detta gäller det jordiska Paradiset.
Himmelriket eller Paradiset är höjdpunkten i Dantes verk. Himmelriket placerar han långt utanför solsystemet och stjärnorna. Enligt fig.2a
kallas det för Den himmelska rosen och motsvarar Vintergatan, vår galax. Rosen är symbol för kvinna, som kan betyda att någon kvinnlig
gudinna hade planer att slutligen behärska det. Läs inledningen till Paradiset nedan. Han vänder sig till Apollo för att få råd att beskriva
Paradiset. Ungefär samma innebörd hittar vi i Uppenbarelseboken: Ängeln med bokrullen.

Fig.1

Fig.2

Fig.2a

Fig.3
Paradiset/himmelrikets inledning av Dante
”Han som ger liv åt allting (Den kosmiske
Fadern, den oändlige) genomtränger
världsalltet med sin härlighet och strålar på ett
håll mera, mindre på ett annat. I himlen som
får motta mest av ljuset från honom var jag
och såg ting, dem ingen som återvänt till
jorden mäktar skildra; ty när vårt mänskliga
förstånd är nära sin längtans mål försänker det
sig däri så djupt att minnet ej kan följa efter.
Likväl, vad jag från helighetens rike som
skatter i min erinring har samlat blir nu det
ämne som jag skall besjunga. Gode Apollon,
gör mig i mitt sista värv till ett sådant kärl för
dina krafter som du begär för att ge åtrådd
lager.” Se vidare länken Industri, Solen i
underläge, sidan 12. Apollon var en
reinkarnation bl.a. av Inanna/Izates II Jesus.

Uppenbarelseboken,
bokrullen:

Ängeln

med

”Och ängeln som jag hade sett stå på
havet och på jorden lyfte sin högra
hand mot himlen och svor vid honom
(Den kosmiske Fadern, den
oändlige) som lever i evigheternas
evighet och som har skapat himlen
och vad som finns i den och jorden
och vad som finns på den och havet
och vad som finns i det: Tiden är
ute”.
Se vidare länken Industri, Den
sjunkna fiskebåten, sidan 52.
Ängeln = Izates II Jesus.

Fortsättning från sidan – ang. att gömma sig i bunkrar för överlevnad, medan man låter
sitt folk gå under.
Varje regering (politiker) är ansvarig för sitt folks liv och säkerhet i varje land på denna
planet. Att dö på ett naturligt sätt är naturens väg att lämna denna planet. Men när man
medvetet sviker, överlämnar sitt folk genom lögn för panik för att dö i olika katastrofer
men samtidigt räddar sitt eget liv genom att sätta sig i säkerhet i underjordiska bunkrar
är inte förenligt med naturlagar och mänsklighet. Det räknas som medvetet planerat
mord som är det värsta brott som begås. Se den norska politikerns brev ovan.
Dör man i bunkrar hamnar man lätt i Dödsriket.

Mormonkyrkans
frälsning

Mormonkyrkans frälsning
Jorden är jorden, alltså gäller det jordiska livet.
Därefter följer ”Spirit World” som motsvarar
Astralplansvärlden. Allt avslutas sedan med domen. –
Himmelriket står i centrum vilket motsvarar det inre av
vår galax, Vintergatans kärna, sedan återstår bl.a.
jorden, Paradiset på jorden. Se vidare länken Industri,
Att erövra rymden I, sidan 96. –Celestial Kingdom kan
vara att befolka planeten Mars och månen, se Att
erövra rymden II, sidorna 27 - 29 samt 35 - 40. På fig.
3, Skärseldsberget, finns ett paradis på jorden, det kan
vara samma Paradis som på detta plan.
Nedan kommer budskapet om Himmelriket och
Dödsriket/Gudsriket

Guds rike – Dödsriket
Början och slutet, dokument
Atums dynasti, Heliopolis.
Enligt Turinpapyrusen
mytisk tid, även kallad mytologisk tid
Åtta Gudakungar

Iusaaset, himmelens
gudinna, jämförs med
”Livets träd”, och
Mut. Hon var Atums
öga.

Falkguden Atum, lokal solgud. Han sades ha befruktat sig själv för
att skapa de första gudarna, Shu och Tefnu. Okänd djurart, som
gestaltades med den egyptiska dubbelkronan och också i form av
bagge, vädur. Hans namn betyder avslutning, omega och kommer
att dyka upp vid ändens tid, och benämningen väster härstammar
från honom, vid solnedgång, Reinkarnation bl.a. av Enlil. Hans
hustru var Iusaaset, av fågeln Fenix, som avbildades lik en örn, med
röda och gyllene fjädrar.

Detta är Osiris grav – här är sarkofagen

Gudsbegrepp; Kung av visdom/kunskap=Gud.
Benämningen gud och gudinna användes av olika djurarter som hade högre
kunskapsnivå än folket själv. På det viset skilde de sig från det vanliga folket.

Shu, skapande gud, avbildas
ofta med en strutsfjäder; fjäder
som symbol för kunskap och
skrivande. Shu var en
reinkarnation av bland andra
Khonsu.
Son till Atun

Geb, jordens gud, skapargud,
avbildades med en gås över
huvudet. En reinkarnation av
bland andra Enki.
Son till Shu

Reinkarnatio

Tefnut, fuktens gudinna
Tefnut avbildas oftast i
lejongestalt, hon bär solen på
huvudet, bevakas av ormen
Uraeus. (Cobra).

Nut, himlens gudinna
Nut avbildad som ko
Nut svalde solen varje kväll för att
sedan varje morgon föda fram
solen igen. En reinkarnation av
bl.a. KI

Amaunet, Thebe,
Karnak, hustru
till Amon. Hon
var människa.
Hennes namn är:
"Den
undangömda"

Amon, den kosmiske Adam,
Människan, den dolde, han bär Mut, gudinna, sambo
sin ursprungliga fjäderprydda med Amon., mor till
huvudbonad, symbol för kunskap Khonsu. Hon
och skrivande. Han föddes i gestaltas med en
gam/örn.
Vädurens stjärntecken. En
reinkarnation av bland andra Reinkarnation av
bland andra NinhurLemek. Han var kung av
sag, Bat-Enosch.
kunskap.

Heh, Neheh
Nun, Naunet
Son till Amon och Dotter till Amon
Amauet. Han var sin och Amanuet.
fars skrivare. Heh Hon gestaltades
förbands med
som en
evigheten och
människa,
avbildades som en
man med symboler för
liv och framgång.

Khonsu. Fosterson till Amon och son till
Mut, jämföres med Shu. Nästan en kopia av
David, omen växer fram ur kroppen.
Reinkarnation av bland andra Samyaza,
Lemek jr. Marduk,

Set: Gud, korpen.
Kombination av. korp och
ko/tjur/får, dominerande djur
korpen. En reinkarnation av
bl.a. Utu. Son till Geb

Set: Gud, korpen.
Kombination av korp och
ko/tjur/får, dominerade djur
korpen. En reinkarnation av
bland andra Utu. Son till Geb

Osiris, dödsgud, uppståndelseGud, tjurguden som blev
Dödsrikets härskare En reinkarnation av bland andra Nepfilim
och Gilgamesh. Son till Geb.

Nephthys, gudinna.
Djuriskt ursprung, falkhona

Hustru till Set och mor till
Anibus

Anubis, gud, schakal, varg
hund. Anubis är balsameringskonstens gud och
ansågs ha uppfunnit denna
konst då han balsamerade
guden Osiris.

Anput, gudinna
Varghona.

Kebechet, ormgud/ormgudinna
Dotter till Anput. renandets gudinna, dotter till Anubis.
Kebechet porträtterades som en kvinna med ett ormhuvud eller
med en kropp av stjärnor. Hennes roll var rening genom vatten.

Neit, gudinna, hustru och syster till
Set. Mor till Sobek och Apophis.
Reinkarnation av bland andra Ningal,
mångudinna, rådjursursprung.

Khnum, Ra, vädur och
skapelsegud- Ra tog
över Amons roll i
händelserna centrum.

Isis, gudinna
Hustru, syster till Osiris och
mor till Horus. som
gestaltades i form av en fågel

Osiris, dödsgud, uppståndelsens
Gud, tjurguden som blev
Dödsrikets härskare. Reinkarnation
bl.a. av Nepfilim, Gilgamesh. Son
till Geb och bror till Horus den
äldre.

Nephthys, gudinna
Djuriskt ursprung, falkhona

Hustru till Set och mor till
Anibus

Isis, gudinna
Hustru, syster till Osiris och
mor till Horus som gestaltades
i form av en fågel.

Horus/RA, Heru Wer. himmelens
gud. Horus den äldre, en
reinkarnation av bland andra Atum
Son till Geb.

Hathor,
Kogudinnan.

Ihy var musikgud, son till Hathor, en ung tjur. Ihy avbildades som
en yngling med de två rikenas dubbelkrona. Hans namn betyder
"den som spelar sistrum", En reinkarnation bl.a. av Lulal, Efraim,
prins Pentawere och farao Ramses XI, dynasti XX.

Thot, skriftens gud, rådgivare,
Han ses som skriftens och 365dagarskalenderns uppfinnare.
Thot framträder i konsten
vanligtvis i gestalt av en man
med huvudet av en ibis. Tjänar i
Dödsriket.
Var
också
visdomens gud.
Son till Set (Ra).

Ma'at, gudinna av sanning
och rättvisa; hon gestaltades
med en strutsfjäder på
huvudet,
tjänstgör
hos
dödsguden;
dotter
till
Khnum/Ra och hustru till
Thot, mor till Seshat.
Fjäder betyder bland annat
kunskap och makt.

Sebek var flodernas och sjöarnas gud,
som gestaltades som en krokodil eller en
man med krokodilhuvud. Han var ute
efter Ra:s ställning.

Apep eller Apophis, ormgud, stred mot
solguden Ras plan. Ormen slingrar sig på
trädet.

Hike, ormgud, magins och läkarnas
beskyddare, och son till Khnum. Han
förknippas med Shu.

Seshat var en egyptisk gudinna, dotter
till Thot och Maat. Hon var
matematikens
och
tideräkningens
gudinna. Hon avbildades som en kvinna
med en sexuddig stjärna i håret.

Mehet-Weret, kogudinna
Hustru till Khnum och
mor till Hilke

Efter de globala översvämningar och katastrofer som gav tiden
namnet kaos fortsätter SUMERS historia och kultur i förnyad form i
Egypten. Det gäller de forna sumerernas gudar och gudinnor. Livet
började komma igång här på jorden. Som vi vet började Egyptens
historia och kultur med Amon, som var den kosmiske Adam,
Människosonen som med sin familj levde och verkade i
Thebe/Karnak omkring 3 000 - 3 200 f.Kr. Ca tusen år tidigare
hamnade Lemeks son Enok/Utnapishtim och hans familj i Egypten,
där de började ett nytt liv från generation till generation till Amons
tid. På det sättet lämnade Lemek/Amon Sumer för gott.
I det forna Egypten och det gamla riket hade en man flera fruar och
fruarna hade flera män. Man skildes och lämnade varandra och
började ett nytt liv med ungefär samma roller som tidigare.
Exempel på detta var t.ex. Mut och Iusaaset.
Reinkarnationen skedde nästan i samma familj eller släkt under ett
annat namn, exempelvis Atum reinkarnerades i Falkguden
Horus/RA. Eftersom Amon, som befann sig i händelsernas
centrum, var oövervinnlig, ville i första hand Falkguden Horus/Ra
ta över Amons roll. Falkguden Horus/Ra var då Egyptens högste
Gud. En annan som följde Horus var Ormen Uraeus som var
hybrid, varken man eller kvinna och kunde nästan samtidigt
uppenbara sig hos olika familjer med ändrade namn för olika roller i
samband med sin framgång.

Pah, tjurgud, Apis, i Memfis,
Skapargud som kunde skapa med
sitt ord, hade skapat världen genom
ord. Hans rival var Atun. Make till
Sekhmet, far till Nefertum. Pah
bildade en gudatriad i Memfis.
Föräldrar är okända. En reinkarnation av bland andra Dumuzi,
Inannas man och Jakobs 11:e son
Josef, tjuren som hamnade i
Egypten.

Sekhmet, lejonhona som
betyder "den mäktiga",
Memfis. Sekhmet var,
tillsammans med sin make
och son, den centrala
treenigheten i kulten i
Memfis. Sekhmet gestaltades som en kvinna med
lejonhuvud och bar solskivan på sitt huvud.

Nefertum, gud i Memfis som bar ett
lejonhuvud. Son till Pah och
Sekhmet,

Exempelvis Kebechet, Ormgudinnan som var renandets gudinna. Hennes roll var rening genom vatten, alltså ett nytt budskap liknade
Johannes Döparen vid Jordanfloden i det forna Palestina. Ormguden Hike var läkarkonsten Gud liksom Apollon och Izates II/Jesus. Hike
jämförs med Shu. Hike tog alltså över Shus roll i familjen och ormguden Apep kom i strid mot Ra/Horus. Även Ormen Uraeus ville vara
Amons barn. Ormen Uraeus, i form av en egyptisk kobra, bars över varje faraos hud som kontroll av ormen. I Egypten skapades en ny kultur
med pyramidbyggen för faraos begravning, obeliskbyggen för världsbild och odödlighet, fortfarande obegripligt för eftervärlden efter ca
femtusen år. Resultatet blev ett Dödsrike i vilket Osiris blev härskande Dödsgud.
Låt mig nu gå igenom alla viktiga huvudledtrådar som avslöjar en ca femtusen år gammal hemlighet, alltså en skapande verksamhet på den
högsta kunskapsnivån. Väggmålningarna är från det forna Egypten och betraktas som dokument.
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Bild 1. Illustrerar skapelsen, den blivande
världens Nuts halvliggande kropp. Symbol
för himlen, grunden är sonen Geb och i
mitten befinner sig fadern Shu.

Bild 2. Illustrerar en födelse till den högre
världen, makrokosmos, till den kosmiske
fadern. Shu petar på kvinnans könsorgan,
därigenom sker den nya världens skapelse.

4

Bild 3. Shu avbildas då han håller upp
himmelsgudinnan Nut, som spänner sin
kropp i en båge över jordguden Geb. Under
Nuts kropp hänger ett ägg, ett kvinnoägg i
för befruktning.

6
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Bild 4. Samma bild som bild 3. fast i färg. Bilden
illustrerar ett orangefärgat kvinnligt ägg under Nut,
ovanför Shu, som petar på Nuts könsorgan.
Därigenom ska han nå det kvinnliga ägget.

Bild 5. Bilden illustrerar Shu beredd
att födas till den kosmiska fadern
genom en lyckad befruktning. Han får
stöd av omgivningen.

Bild 6. Enligt denna teckning skedde en
stor förändring. Ormen ligger under Nuts
kropp utan grund, dvs Geb saknas. Shu
mördades och Ormen Uraneus tog över hans
identitet. –Ormen och det kosmiska ägget.
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Bild 7. Illustrerar samma förberedelseprocess som de andra bilderna ovan. Himmelens gudinna Nuts böjda kropp som spänner sig i båge och
under henne finns Shu som pekar mot hennes könsorgan. Närvarande är bl.a. falkguden Atum och Isis i fågelskepnad under Shus upphöjda
armar. Geb ligger där som grund och framför honom och på hans rygg syns Ormen som tittar rakt uppåt mot Shu.

8

Bild 8. illustrerar Nuts kropp som innehåller massor av människor som finns i hennes celler, alltså i hennes atom-mikrovärld. Hon
symboliserar den kosmiska Modern. Här kan man se den första triaden, Gebs triad: - Geb, Shu och Nut.

10
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Bild 10 illustrerar livet i Nuts kropp, i hennes
mikrovärld och utanför hennes kropp, i
makrovärlden.

Bild 9. illustrerar samma temainnehåll som bild 8 ovan. Om man omvänt betraktar hennes bågformade kropps, avtecknar den en galax, dvs.
vår galax, Vintergatan. Målet var att Shu efter att lämnat jordelivet skulle han hamna i galaxens inre och befästa sin plats för att slutligen nå
befruktningen i det kosmiska Moderns ägg. Bilden illustrerar skapandet av en ny mänsklig värld, förlängning livet och odödligheten. Frågan är varifrån de fick de idén att börja planlägga denna gigantiska process?

Kunskapen härstammar från Amon, det var han som berättade för omgivningen i Thebe/Karnak. Han hade då jordens högsta och största
kunskap. Först delade han denna kunskap med sin familj och släkt, därefter fick berörda djur, gudar och gudinnor reda på vad universum
och dess hemlighet är. Det finns bevis för att det härstammar från Amon, så här skriver historien om honom: ”i en senare berättelse om
honom sägs det att han föddes ur det ägg han själv hade skapat, dvs skapade ordning ur det ursprungliga kaoset”. – Den ursprungliga texten
säger att han kom från det kosmiska ägget, vilket hans kosmiske Fader skapat och därefter visste de vad Universum är. De kallade inte
längre universum för kaos. Obelisken, manens könsorgan, som senare skapades bl.a. i Heliopolis berör det kosmiska ägget och vårt
universum. Både Amon och hans familj tillhörde det mänskliga blodet 0. – Amon sade också att för att födas till den högre mänskliga
världen och skapa en ny mänsklig värld måste man vara Människa, djur klarar inte av denna gigantiska biologiska process. Se vidare länken
Den sjunkna fiskebåten, sidan 54. Egyptierna spärrade inte in Amon och hans familj på dårhuset för hans kunskaps skull, utan försökte
förstå vad han lämnade efter sig i Egypten. Amon kallades för Gud enligt hans kunskap, men farao var han definitivt inte. Han levde ett
återhållsamt och tillbakadraget liv med sin familj. Se länken Industri, Magyar i dunkel, sidorna 10-14.

Mordet på Osiris
Varför blev Osiris, dödsguden mördad? Det finns olika uppfattningar, bl.a. att hans bror Set var avundsjuk på honom. Men den verkliga
orsaken finns inte nedskrivna i texter utan finns på väggmålningar, ovan, som bekräftar orsaken till mordet på dödstjuren Osiris. Av bild 6
framkommer att Shu mördades och ersattes med Ormen Uraenus. Förmodligen deltog även Osiris i mordet på Shu, som var också Sets
farfar. Efter mordet på Shu försvann inte bara Shu utan också Nut och Geb. En ny era började med tjurguden Osiris i spetsen, en så kallad
triad, Osiris triad. Vad hade hänt med Nut och Geb? Blev de också mördade?

Osiris triad
I mitten Osiris, till höger om honom brodern
falkguden Horus den äldre/ Heru Wer, och
till vänster om honom hustrun Isis.
Efter att Geb, Shu och Nut försvunnit, bildade
Osiris sin triad. Osiris triad kopplades till
Akaciaträdet/familjeträdet som symboliskt jämfördes med Livets träd som tillhörde Amon. I
akaciaträdets medlemskap ingick även Iusaaset,
Atum och hela den Osiriska familjen.
På den tiden fanns tre gudar som var de mäktigaste, Falkguden, Ormen Uraeus och tjurguden Osiris. Alla var medlemmar i akaciaträdets
familj med Osiris i spetsen. Inom den slutna kretsen fick alla veta att Osiris var livets träd och odödlig. Han regerade med järnhand.
Märkvärdigt nog var Set också son till Geb och sonson till Shu, men varken han eller hans familj var medlemmar i Akaciaträdets
gemenskap. Så småningom började Set känna sig längre och längre bort från händelsernas centrum. Han hade förstått Amons roll på
denna planet och för honom verkade det alltmer tydligt att Osiris ville ta över Amons roll.

Osiris träkista

Osiris träkista

Stam av akaciträd
Att Set noggrant planerat att döda sin bror Osiris dokumenterades, men det finns olika versioner av hur han mördade honom. Att han
tillverkade en kista, sarkofag, för Osiris verkar vara ganska pålitligt. Enligt vissa källor tog han fram en blysarkofag, och i andra källor
förekom en träkista, antigen av cederträd som fanns i Byblos eller stammen av ett akaciaträd som växte norr on Heliopolis. Träkistan var
avsedd enbart för Osiris. Set hade bjudit in sin bror till en fest och visade en träkista som skulle tillfalla den av gästerna som bäst passade i
den. Då det blev Osiris tur att pröva kistan tog Set och dennes medhjälpare chansen att spika igen den. Efter att Osiris tillbringat en viss tid i
träkistan, öppnades den igen. Eftersom rykten gick att Osiris var odödlig, borde han vara vid liv. Men tjurguden var död och, enligt vissa
källor, delade Set för säkerhets skull Osiris kropp i 13 delar, inklusive hans penis. Hur balsameringen gick till finns igen uppgift om. Så
småningom spikades träkistan igen, förseglades med bly och kastades i Nilen varifrån den gled mot havet.
När Isis hörde att Osiris försvunnit börjar hon söka efter honom. Hon erfor så småningom att kistan flutit nerför Nilen upp till Byblos kust
(idag i Libanon) och att den inneslutits i stammen av ett cederträd. Vidare fick hon veta att trädet tagits bort och använts som en pelare för
att stödja konungen i Byblos nya palats. Isis förklarar situationen för drottningen. Med hennes tillåtelse lyckas hon utan att skada palatset
dra kistan ur trädet. När hon återvände till Egypten begravde Isis sin make i öknen. Så här långt bör historien vara rimlig. Allt som i
efterhand skrivits om honom tillhör i sagornas värld, bl.a. att Isis öppnade kistan, fogade ihop alla de 13 kroppsdelarna och blåste liv i
honom. Rykten gick att Osiris uppstod från de döda och lever vidare. En skolad människa känner till att den här uppståndelsen från de döda
är biologisk utopi. Även djur lever efter naturens lagar och regler. En sak är däremot klar: därefter fick Osiris vara härskare i undervärlden,
Dödsriket. Han fick namnet Döden och blev Dödsguden. – Amon stod för livet, Himmelriket och odödligheten medan Osiris stod för
Döden och dödskulten i det forna Egypten (liknande historia skrevs om Demeter, Persefone, Baal och Anat i en äldre syrisk myt).

Bild 1

Den nya triaden, gudinnorna Isis, Nephthys, och Harpokrates i mitten som är naken liksom
gudinnorna och bär jorden på huvudet. Ovanför jorden slingrar ormen. Alla tre har kvinnlig
kropp och mage.

Bild 2

Den nya triaden gudinnorna Isis, Nephthys och Harpokrates i mitten. Alla tre är
nakna men Harpokrates/Horus den yngre ser inte ut som Harpokrates ovan på
bild 1.
Vem var egentligen Harpokrates?

Bild 1

Bild 2

Horus den äldre/Heru Wer - Isis – Horus den yngre/Harpokrates
Heru Wer/Horus den äldre var Gebs son och bror till Osiris och Set. Han var en
reinkarnation av bland andra Atum, Falkguden. Namnet Horus betyder "den
avlägsne”.
Horus den yngres födelse beskrivs av en källa så här: ”Horus var son till Isis och
Osiris. Själva befruktningen skedde genom att Isis i gestalt av en hök svävade över
Osiris återfunna kropp”. - Isis var förmodligen en reinkarnation av bland andra Mut.–
Beskrivningen av Horusbarnets födelse är tillräcklig för att kunna förstå att Horusbarnet
inte föddes av Osiris. En död kan inte avla barn. Men vem var den nyföddes biologiska
fader? Den starkaste ledtråden bär oss till brodern Set. Alla inom släkten trodde att det
var Heru Wer, Horus den äldre, som var far till gossebarnet. Vad jag förstår var Set far
till Horus den yngre. Nu har vi en ännu klarare bild av mordet på Osiris.

Isis och gossebarnet Horus

Horus den yngre, lejonet av Heliopolis, är guden för tysthet och förtrolighet,
hemlighet och diskretion. Han återgavs ofta som naken pojke med fingret vid
munnen. Det syns mycket tydligt på bilderna att Ormen Uraeus växer fram
ur han huvud. En reinkarnation av bland andra Khonsu och Shu. Även han
avbildas som och kallas för solgud. Han var förmodligen en yngling när han
mördades. - - Tyst, tyst och återigen tyst! Men i ändens tid ska hemligheten
avslöjas, hemligheten som berör Horus den yngre och David/Immanuel vid
kristendomen avslutning. Se sidorna 1 - 29 ovan.

Ormen Uraeus

Solguden Khonsu, lejonet av Tebe/Karnak. Bilden illustrerar hur Ormen
Uraeus växer fram ur Khonsums huvud. Michelangelos nakne David, ur hans
axel växer ormen, dess huvud håller David i sin vänstra hand.

Efter Osiris triad följde den nya triaden med Isis, Nephthys och
Harpokrates. (Horus den yngre). Det vi ser av bilden är att
Horus den yngre mördades och ersattes av Harpokrates som just
betyder Horusbarnet, men vilket kön Horusbarnet hade avslöjar
inte namnet.

Mordet på Osiris berodde sannolikt också på att Osiris i sin första och enda triad petade bort Set och bildade triaden med Isis och Heru
Wer, Horus den äldre. Osiris hade också planer på att överta Amons centrala roll på planeten jorden. När det kom fram att Harpokrates
inte var identisk med Horus den yngre, utbröt en strid om makten mellan Set och ormen Harpokrates. Enligt uppgift förlorade Set. Därefter
förlorade ormen en strid mot Heru Wer. På det viset blev Horus den äldre den härskande Guden. Men i verkligheten var alla de högsta
gudarna Osiris, Uraeus och Heru Wer förlorare i samband med Osiris myten.

Ormguden Uraeus

Falkguden
Horus den
äldre, Heru
Wer, "den
avlägsne”.
Dödstjuren Osiris, uppståndelseguden
och härskare i Dödsriket

Gudtriader fortsätter att skapas på jorden i samband med Amons centralroll
på planeten.

Menkaures triad, Dynasti 4. Hathor, Ormen Menkaure och
varginnan Anput, som var Anubis hustru och mor till ormen
Kebechet.
Ormen och det kosmiska ägget som slutmål för ormen, symboliskt.

Familjen Ptahs triad i Memfis,
Ptah, Sekhmet, och sonen
Nefertum

Egypten, dynasti 18, Tutankhamon i mitten. Han valde
sin triad tillsammans med Amon och Mut. På bilden
syns Amon, Tutankhamon och Mut. Han var en
reinkarnation av bland andra Khonsu, Shu och Horus den
yngre.

Egypten, dynasti 19, Ramses II i mitten. Han valde medvetet sin triad
tillsammans med Amon och Mut. På bilden syns Amon, Ramses II och Mut.
Han var en reinkarnation av bland andra tjurguden, dödsguden Osiris. Ramses
II:s slutliga mål var att ta bort Tutankhamon från Amon. Han viste inte att
Khonsu var fosterson till Amon.

Egypten, dynasti 20, Ramses IV och Duatentopet hans fru. En
välbekant bild som berör planeringen av en gigantisk födelse till
den kosmiske fadern. Den sista triaden bestod förutom Ramses IV
och frun Duatentopet, av sonen Ramses V. I Egypten glömde
faraorena inte bort Människan Amons centrala roll som tillhörde
endast honom.

Linköping 1958 24 december. Prick kl. 24 julaftonen föddes
judegossen Tibor E av judinnan Maria. Min far Tibor Kemény var
fosterfar till det nyfödda barnet. Judinnan Maria var en
reinkarnation av bland andra Mut, Tibor E av bland andra Khonsu,
Shu, Horus den yngre, Tutankhamon och David/Immanuel. - G.W.
Bush är en reinkarnation av bland andra Osiris och Ramses II.
Man brukar säga att historien upprepar sig enligt medveten
planering.

Falkguden, Horus den äldre,
Heru Wer, "den avlägsne”.
Se länken Falken flyger inte
längre

Osiris kult, myt och historia planerades vidare i Mormons bok
i en förnyad form av kristendomen. Se vidare länken Industri,
Arken, Den kosmiska globala floden och dess orsak, sidorna
60 - 69.
Amons budskap gick vidare genom hans familjeträd och
resultatet kan ses nu i ändens tid. Se länkarna Människans
testamente och Den sjunkna fiskebåten, sidorna 47 - 50.
Vad som tydligt framgår av egyptisk historia är att majoriteten
av faraonerna ville vara barn till Amon och de tillhörde alla
blodgrupp ARh-.

The Giza skrivtavla (också
kallad Giza’s kungslista)
Osiris grav
Den sista Gudstriaden: treenighet, trefaldighet.
Bakom huvudet hänger som en pyramidsol
Egypten. Falken i mitten är borta, och
striden pågår mellan de sista två.

Enligt listan över begravda kungar i Giza finns kungar som Osiris,
Horus och Geb. I tunneln bakom Sfinxen finns Osiris som grävdes ut
för 20 år sedan. Det kallas ”pir wasir nib rastaw”. Det betyder ”Osiris
hus” och ”underjordstunnels gud”.
Osiris är underjordens kung, namnet Osiris betyder odödlighet, han är
den viktigaste guden i Dödsriket. Vill man förstå Dödsriket är Osiris
grav en bra början.
Hänvisning till Osiris grav i Giza

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 jorden.

Man tror att den djupaste nivån var gravkammare för underjordsguden Osiris. Där finns fortfarande en outgrävd tunnel.

Osiris grav är sammankopplad med platån

40 meter ner under jorden.

Ett bottenlöst schakt

Den delen är ett mysterium som börjar här vid ingången. Vi vet
fortfarande inte vem som byggde den, hur eller varför de byggde
den. Men vi kan komma närmare mysteriet med hur nära de var
odödligheten.

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

Det känns som en resa i underjorden, en port
till odödligheten.

Här är andra våningen.

Man kan se rosten. Stegen här är helt av
metall

Där finns en nivå till, där kan sarkofagen
finnas, men det finns vatten där.

Det är alltid fyllt med vatten.

n
En torr plats hittades. Tredje nivån, våningen är fylld med vatten.

Vattnet har förstört graven

Här ligger Osiris kista under vatten

Man ser den knappt under vattnet. Kistan är inte av trä. Den bör vara mycket
tung.

40 meter längst ner i bottenvåningen vilar Osiris grav under
vattnet. Hur kom den tunga kistan in i denna nivå?

Här är sarkofagen

Detta är Osiris grav

I en annan kammare hittades denna sarkofag och den ser bränd ut.
Sarkofagen härstammar från 26:e dynastin. Även Tutankhamons
sarkofag från dynasti 18 är bränd.

Egyptologerna menar att Osiris grav är ett arkeologiskt mysterium i
Giza. Här finns gigantiska frågor. Vem eller vilka byggde graven och
när? Varför? Hur kom kistan in i bottenvåningen?
Enligt pyramidtexter hittades Osiris kista i Byblos och därifrån
transporterades kistan tillbaka till Heliopolis. Där begravdes han.
Vem eller vilka göt den träkistan i bly, och när hände det? Att
transportera blykistan från Heliopolis till Gizaplatån var inte lätt och
enkelt.

Bild av Osiris grav, Omega

Dessa pyramider byggdes i Gamla riket av dynasti 4, Sfinxen av Cheops söner. Osiris grav fanns inte i Giza på den tiden. Men däremot,
enligt listan över kungar i Giza som begravdes där, finns kungar som Osiris, Horus och Geb. Vad jag förstår transporterades alla tre kungar
eller gudar från Giza direkt till Osiris hus eller Osiris grav via ett rymdskepp, ett flygande tefat som kunde landa där, enligt bilden av Osiris
grav, Omega, ovan. Den gigantiska frågan är när, hur och varför Osiris nya grav grävdes i Giza?
Det finns för närvarande en enda ledtråd till Osiris nya grav i Giza, nämligen farao Userkaf som grundade dynasti 5. Om denne Userkaf vet
man egentligen ingenting. Han verkade i Sakkara. Hans härkomst och familj är höljd i dunkel. Enligt Manetho kom Userkaf från Elefantine
i söder, huruvida detta är baserat på fakta är okänt. Oklart är också hans förhållande till den kungliga familjen under fjärde dynastin och
hans efterträdare. Visserligen hade han kontakt med ormen Menkaures efterträdare som avslutade dynasti 4 och gjorde slut på byggandet av
pyramider. I stället för pyramider byggde Shepseskaf en Mastabet i södra Sakkara enligt Menkaures anvisningar och denna Mastabet
liknade en kista, lik Osiris kista. Här måste jag tillägga att Userkaf var en reinkarnation bl.a. av tjurguden Osiris.

Mastabet i Södra Sakkara byggd av Shepseskaf, Menkaures
efterträdare. Mastabet liknar Osiris kista.
Osiris kista i Gizaplatån
Vad jag förstår bör det finnas förklaringar och kopplingar mellan Mastabet och Osiris kista. Osiris ursprungliga kista var begravd i
Heliopolis. Kistan hade förmodligen tre delar: den ursprungliga träkistan, en större kista av guld och den tredje, som var den största, av bly.
Jag har en mycket stark känsla av att i någon i kistorna finns bevarade hemligheter om Osiris liv från den tiden. Transporten från Heliopolis
till Gizaplatån skedde med UFOs, utomjordingars, hjälp via ett mindre transport-rymdskepp, som landade i bottenvåningen med Osiris kista.
Vad jag förstår skedde transporten av Horus och Gebs kista på samma sätt. – Att gräva en 40 meter djup tunnel under jorden klarade
egyptierna av, men att ta ner den tunga kistan samma väg som bilderna visar ovan är en utopi. Detta hände under farao Userkafs regeringstid.
En stark ledtråd är konstruktionen av pyramidkomplexet vid Sakkara och ett soltempel byggt med obelisken som grund.

Vad avslöjar Userkafs pyramid och soltempel med obelisken? – Obelisken! Obelisken är en symbol för det manliga könsorganet och har
samband med vår kosmiske Fader som just nu håller på att avla en son, sin förstfödde och ende son. För att komma ut till honom måste man
vara 100% människa. Ett djur kan aldrig komma i fråga. Blodgrupperna A, B och AB innehåller 5% mänsklig blod, alltså blod 0, men det
räcker inte för att vara riktig människa. För att vara en riktig naturmänniska måste de återstående 95% av blodet omvandlas till det mänskliga.
Och det är vad Userkaf försökte genomföra i sitt laboratorium i sin pyramid. Detta betyder konkret att farao Userkaf kom över Den hemliga
läran som ormen Menkaure hade hand om. På detta sätt hade Userkaf kontakt med dynasti 4. – Det betyder att Menkaures små grå
utomjordingar hjälpte Userkaf att transportera bl.a. Osiris kista från Heliopolis till Giza.
(Menkaure och hans hemliga M-gäng förstörde Cheops pyramid invändigt, dödade hans söner och omgivningen. På det sättet kom han över
Den hemliga läran. Solkungen Cheops var en reinkarnation av bland andra Khonsu, Shu och Kawab. som var en reinkarnation av bland andra
Enki, Geb och Djoser. Se länkarna Den fjärde pyramiden som försvann, sidorna 1 – 13, Cheopspyramiden och dess hemlighet I, De
egyptiska kronorna och deras hemligheter II och Dynasti 0 av det forna Egypten III.

Jag kan tillägga att Userkaf var den sista farao som byggde en riktig pyramid för blodomvandlingsprocessen, som misslyckades för honom.
Menkaure lämnade däremot jorden med ett rymdskepp och reste till månen, där han förmodligen genomförde en blodomvandlingsprocess,
som Inanna gjorde mycket tidigare. Menkaure var en reinkarnation av Inanna. Ytterligare en ledtråd finns till en blodomvandlingsprocess
som sker på månen, se länken Industri, Solen i underläge, sidorna 19 - 22 och sidorna 114 – 115, Att erövra rymden I, sidorna 78 - 81.
Ramses II var en reinkarnation av bland andra Osiris and Userkaf. Han byggde omkring13 obelisker på olika ställen i Egypten som markering
att han fortfarande fanns i händelsernas centrum. I dag finns symboliska obelisker världen över.
Återstår en rejäl fråga: Varför valdes Gizaplatån utanför Kairo?

Här ligger det forna dolda Egypten med hög kunskapsnivå kopplad till det
kosmiska ägget, vår galax Vintergatan och underjorden.

Okänd Sarkofag

Farao Psammetikus II, dynasti 26

På Gizaplatån befinner sig tre
stora pyramider byggda av
Cheops, sonen Chefrens och
Menkaure. Cheops kallades även
för solkung eller solgud, solens
symbol var ett lejon. Mitt framför
Chefrens pyramid ligger Sfinxen,
ett människohuvud placerat på en
lejonkropp, byggdes av Cheops
söner. Bakom Sfinxen finns
Osiris grav. Osiris/Userkafs eviga
rivaler bl.a. var och är fortfarande
lejonet Cheops, och ormen
Menkaure. Man kan se att
pyramiderna, Sfinxen och Osiris
grav är sammankopplade med
varandra. Där finns fortfarande en
outgrävd tunnel. Kan denna
tunnel också vara en port som
leder direkt ner till undervärlden,
underjorden?

Okänd Sarkofag

Farao Apries, dynasti 26

Osiris grav kallas också för Osiris hus. I en kammare hittades dessa sarkofager som är brända. Sarkofagerna här är inte från det gamla
kungariket enligt experterna, utan de kan härledas tillbaka till den 26:e dynastin. Vilka faraoner tillhör dessa sarkofager? För att kunna
hamna i Osiris hus, bör man hamna i Osiris krets. Vilka faraoner i dynasti 26 kan komma i fråga? Exempelvis Ramses III och hans son.
Ledtråd Sfinxen. Faraonerna Psammetikus II och hans son Apries av dynasti 26 symboliseras med Sfinxen och båda två byggde obelisker.
På det sättet kan deras sarkofager ligga här i Osiris hus. Hur transporten av dessa sarkofager gick till är fortfarande ett mysterium,
förmodligen på samma sätt som Osiris kista.

Experter i Egypten upptäckte att Tutankhamons mumie är bränd. En självutlösningsprocess skedde i kistan i efterhand. Frågan är varför.
Har de forna egyptierna utvecklat en ny mumifieringsteknik? Kan det vara i samband med Odödligheten? – För att få svar som berör
Tutankhamons mumifiering är Osiris grav en bra utgångspunkt, menade forskarna. Därför gick man ner till bottennivån i Osiris grav för
att se om också Osiris sarkofag var bränd. Men hans sarkofag var under vatten, man kunde inte titta närmare på sarkofagen. Ett mystiskt
begravningssätt på ett mystiskt ställe, vad kan detta betyda? En liknande sarkofag under vatten är hunnerkonungen Attilas kista som
begravdes i floden Tisza. Attila var en reinkarnation av bland andra Tutankhamon. Se länken Magyar i dunkel, sidorna 28 - 29.

Skal

Bilden visar vår galax som täcks av ett svart hål, dvs. hålet växer runt omkring galaxen och bildar ett mycket hårt skal. Detta skals
atomvärld är levande, det finns liv i skalet, det är levande. Livet i skalet kommer att bli annorlunda, ett liv som är hittills okänt men kan
påminna om Osiris sarkofag som befinner sig i vatten. Världen i skalet kommer att vara en vattenliknande, flytande värld i vilken troligen
alla grova brottslingar och reptiler från hela vår galax kommer att vistas, utan människor och mänsklighet. Förmodligen får även Osiris
och hans gäng befinna sig i den världen. Kanske kommer den att kallas för Guds rike, också för Osiris triad. Kanske meningen med Osiris
grav i Giza, symboliskt, är att kistan är galaxens skal och vattnet den värld som finns i skalet. Den här kan också kallas för odödlighet. Se
länken Den sjunkna fiskebåten, sidorna 54 - 55 och Att erövra rymden II, sidorna 43 - 44.
Nu kan vi återgå till sidan 37 ang. den norske politikerns brev om byggandet av underjordiska bunkrar. Det förvånar mig inte att president
Bush valde skyddet i underjorden, nära dödsriket. Jag, däremot, valde flytande skydd i stället. Mot dessa globala klimatkatastrofer kan man
till en viss grad skydda sig om man känner till händelseförloppet i samband med kommande och pågående katastrofer. Däremot finns inget
skydd mot de globala, galaktiska katastroferna. När tiden är inne, kommer berörda UFO-grupper att ta hand om sina respektive anhöriga.
Nu kanske världen förstår varför koldioxidutsläpp är viktiga för att övertyga folket att de har skapat den globala uppvärmningen och bär
ansvaret för den. - Se länken Industri, Architecture Award 2019.
Som avslutning av detta tema hänvisar jag till George Gurdjieff från Kaukasus och hans filosofi om människan och medvetande.
Enligt Gurdjieff sover människorna, men de tror att de är vakna, de fattar beslut och styr sina liv. I verkligheten beter de sig mekaniskt,
likformigt i halvvaket tillstånd. De lever i den fria viljans illusion, men i verkligheten styrs de av krafter som de inte har en aning om var de
kommer från.

Sarajevo Bosnien- Hercegovina
Klimatkonferens 2019-11-06
Victoria talade om klimatet

Greta Thunberg

Greta Thunberg

Victoria,
om klimatet

En sak slår mig ofta när jag pratar med den unga generationen:
För dem är klimatförändringarna och miljöförstöringen inte något som vi kan välja att tro på eller inte.
Det är inte något som vi kan ta hand om senare. Det är helt enkelt här och nu:
En verklighet som kräver omedelbar handling.
Innebörden i hennes tal sammanfaller med Greta Thunbergs tal i vilket ungdomen står i centrum som kräver
handling av politikerna. Alltså Victoria stödjer Thunberg. Nu är Hovet också med att sprida falska budskap om
klimatförändringarna eftersom dem inte kan stoppas. Se sidorna 107-108 ovan kopplingen mellan Hovet och
Greta Thunberg..

NOAA, the Dark Star,
and Global Warming,
2007

the Dark Star,

Dark Star

Reptiler
Klimatkonferensen i Sarajevo gav inte heller genombrott för omedelbar handling av klimatförändringen

Reptilernas ras
Typ A: Reptilians (Generiskt)
Typ B: Reptoider (Humanoider)
Typ C: Dracos (Kungliga vingar och stjärtar)
Typ C: Ormar (blandning)

Reptiler och Reptoider

Reptiler bl.a. av ödlor, sköldpaddor och grodor, krokodiler,
alligator i människoliknande skepnad.
Se länken Arken: Den kosmiska globala floden, sidorna 20 - 23 och sidorna 10-20

Ormar
(blandat)

Reptiler mot Reptiler,

symbolisk jämförelse

Nu i ändens tid har dessa reptiler kokat ihop en gigantisk blodsoppa fylld av människokött och djurkött och den luktar mycket illa. Soppan
återspeglar den forna tidens blodiga krig och elände, men ingen vill äta av soppan.

Immunförsvar

Symbolisk modell av en människokropp. Cirklarna
symboliserar den mänskliga naturliga cellen.
Människan är naturens produkt och uppbyggd av
mänskliga celler

Symbolisk modell av en människokropp.
Fyrkanterna symboliserar den djuriska cellen, den
så kallade cancercellen. .

I början består människan enbart av
mänskliga celler. Genom sjukdomar
(bl.a. orsakade av vad vi äter) uppstår
djuriska celler, i biologin kallade
”cancerceller” och börjar döda de
mänskliga cellerna. Man säger att
individen är cancersjuk.
När cancercellerna sprider sig i hela
kroppen dör individen.

Vi brukar säga att mikrokosmos återspeglar makrokosmos och vice versa. Planeten själv tillhör makrokosmos, dvs. makrokosmos
atomvärld. Vi vet klart och tydligt att bl.a. på denna planet förekommer två stora teman, dels naturen och dels religion. Naturen tillhör
människorna och Människan är i centrum med kunskap som vapen. Religionen tillhör olika djurarter bl.a. reptiler och Gud är i centrum
med låg kunskap. Se länken Industri, Evolution, sidorna 1 - 9.
Nu, på denna planet, har reptiler makten, de styr jorden genom politik, religion och vetenskap och all denna makt är i deras händer.
Människorna på denna planet är maktlösa och blir färre och svagare. Just nu upplever jorden en cancersjukdom och bevakas av
himmelens vakter (immunförsvar). Dessa reptiler är uppdelade i ett flertal mindre grupper som strider mot varandra, så cancersjukdomen
är godartad. Natur och människa hör ihop och är livet medan religion och gud också hör ihop, men är döden. Döden = cancer.
Ungern är grunden till denna födelse till en högre värld, eftersom mitt familjeträd hela tiden vandrat med ungrarna, från Sumers tid tills nu
i ändens tid, med Árpád från Asien. Hos ungrarna har alltid natur och människa varit i centrum. Detta vill jesuiten, diktatorn Orbán
förmörka genom att gång på gång hänvisa till de kristna värderingar som enbart består av brott. Jesuiten Orbán är dödens verktyg och är
själv på väg till Dödsriket, men Ungern och ungrarna behöver inte följa honom dit. Majoriteten av ungrarna vill inte ha honom, och nu är
det dags att bli av med jesuiten. Se länken Industri, Magyar i dunkel, och ASA-kulturen, sidan 41.
I vår galax Vintergatan har reptiler ett begränsat område att råda över.
Om immunförsvaret är svagt, dödar dessa cancerceller de mänskliga cellerna och slutligen dör människokroppen. Men vi är långt ifrån att
detta skulle kunna ske.
I vår galax har några gudar gått över till mänskligheten och Människan; Jehova, Anu och Israels Gud är på väg ditt. Han kallade sig för
Människosonen i stället för Guds son. I vårt solsystem, bland utomjordingar, finns olika UFO-grupperingar som är Människor och är för
mänsklighet. Bland de grå UFO-grupperingarna vill de flesta kalla sig för människor och inte Guds söner. Men det finns många UFOgrupperingar som är verktyg för Döden. (Darwins verk och evolutionen berör alltså reptiler.).

Ormar i människoliknande skepnad
Ormguden
Se länken Falken flyger
inte längre, sidorna 17 - 18

Dracos (Kungliga vingar och
stjärt)

Drakar i människoliknande skepnad
Dessa reptiler angrep solsystemet Lyran för ca 600 000 år sen för att totalt förinta
människorna och hindra dem från att förkunna det nya blivande Himmelriket,
människovärlden i vår galax, Vintergatan
I galaxens historia enligt plejadernas uppteckningar skedde reptilers massmord på människorna i solsystemet Lyran. Vi har
ingen anteckning om dessa massmord, och frågan är hur jorden såg ut på den tiden. Om Guden Apsu: Men om vi förflyttar
oss till begynnelsen hittar vi anteckningar om det första rymdskeppet som kom från planeten Venus med en större
besättning på ca 100 personer. I spetsen fanns en Gud vid namn ”den uppflammande Herren Sanat Kumara” (Ormen) Med
sig hade han fyra huvudpersoner och hundra assistenter. Farkosten landade på Vita Ön, som befann sig i Gobihavet, (cirka
en miljon år sen). Sedan ändrade han sitt namn till Apsu/Abzu. Sötvattnets Gud, Livets Gud?
Den sista sjutusen år långa perioden som började i Sumer är däremot ganska bra dokumenterade. En anmärkningsvärd
händelse ägde rum när den den globala syndafloden ägde rum i Lemeks, Enoks och Noas tid. På den tiden levde och
verkade ett nytt folkslag vid namn Nefilim som beskrivs vara jättar, ca 13-16 m långa. De var skoningslösa och
blodtörstiga. Frågan är varifrån de kom.
Detta folkslag av jättar var inte människor utan deras ursprung leds tillbaka till reptiler, till jättedjur, bl.a. dinosaurier och
drakar.

En dinosaurie som jättedjur och en reinkarnation i en människoliknande kropp, dvs. dinosaurier i människoskepnad som skapade jättar på planeten.

En jättedrake och en reinkarnation i en människoliknande kropp, draken i människoskepnad som skapar
jättar på jorden.

Bilden illustrerar de jättedinosaurier av olika typer och storlekar samt den naturliga människan i förhållande till dinosauriernas
storlekar, som varierar från 8 m till 40 m i längd.

Jättar och småväxta
jordiska kvinnor. En
illustration som
försöker återskapa
dåvarande
kvinnors relation till
jättarna.

På detta sätt förstår vi att detta folkslag av jättar vid namn Nefilim (ca 13-16 m långa) var skyldiga till bl.a. massmord på
människorna i plejadernas namn och detta fruktansvärda illdåd framfördes därefter till An/Anu som sitter på sin tron utanför
jorden. Han bestämde sig för att utrota dessa plejader, det mänskliga släktet. Dåvarande makthavarna, smågudarna, ljög för Gud
om plejadrena om kunskap på en högre nivå. Till sist fick Enok överklaga beslutet och medla mellan plejadernas gud Azazel och
Anu. Senare var han inte så bestämd längre, men tog inte tillbaka sitt beslut.
Detta hände före den globala översvämningen i Sumer, för ungefär 7 000 år sen. Sedan dess har nästan allt ändrats till och med
tiden, som börjar mogna nu. Dessa jättar vid namn Nefilim reinkarnerades efter att ha dött ut bl.a. i Jakobs elfte son, Josefs
avkomlingar, så att de så småningom fick mer normala storlekar bland folk, men maktutövningen ändrades inte. Drakens
avkomlingar tog slutligen makten på planeten jorden, och Draken själv blev världsberömd med namnet ”Mammons Gud”
(denna drake kunde sedan sammangå med andra djurarter bl.a. gris och oxe/tjur och blev ännu effektivare…).

Jehova, plejadernas Gud och Mästare
Kung av visdom = Gud

Gudarnas fader Anu
Kung av visdom = Gud
reptilursprung

Ormen, Israels Gud
Kung av visdom = Gud
reptilursprung

Baal=Herren

Draken, Mammons Gud
Även kallad Tjurgud/Vilddjur
reptilursprung

Baal=Herren
Israels grundande vid neutronstjärnan AN/Atons återkomst under Moses
tid

Kungariket Juda
(Juda stam,
Benjamins stam)

Kungariket Israel
(Tio andra stammar)

Presentation av det blivande Himmelriket
Palestina under översteprästen Hannas/Annas tjänstetid
Se länken Industri, Förödelsens styggelse, sidorna 17-18.

Timmermannen,
tusenkonstnären Josef,
Den riktige
Människosonen;
Yehosef bar Parechja
Son till
Parechja//Parittya Julius
(se länken Akhenaton,
den allsmäktige, sidan
23).
Från Plejaderna
Juden Josef jr/Immanuel, född 29 f.v.t. i Betlehem, dog
26 e.v.t. i Jerusalem, son till Papos bar Jehuda, cirka 5530. Fiskaren Petrus och judinnan Maria, ca 50-20.
Utomäktenskaplig son, fosterson redan vid födelsen till
timmermannen, tusenkonstnären Josef, Messiaskandidat
nr. 1 enligt Atlas. Korsfästes och begravdes i Jerusalem,
en reinkarnation av bl.a. Samyaza, Marduk, Lemek jr,
Cheops, Tutankhamon, Atlas och David.
Han kallades för Himmelens son och var gift med Maria
från Magdala

Johannes (Döpare) född i Jerusalem ca 34 f.v.t. och
halshuggen i Machaerus ca 15 e.v.t. .
Johannes var den förste som öppnade den nya tiden genom
att tala om det blivande Himmelriket.
Son till Sakarias och Elisabeth. Sakarias var ansvarig för
hanteringen av Zarathustras eld. Templet låg på
Oljeberget i Jerusalem. Elisabeth var släkt med Helena,
Izates II/Jesus moder, som var dotter till Julius Caesar.
Johannes var en reinkarnation bl.a. av Enki, Abraham, farao
Djoser, Zarathustra och Julius Caesar.

Från Venus
Izates II/Jesus, 16 f.v.t. och 28 e.v.t, son till kung
Monobaz I, 35-31 och Helena, ca 44-50 (dotter till Julius
Caesar, som var i släkt med timmermannen Josef).
Adiabene kungahus. Konverterad till Judendom.
Messiaskandidat nr. 3 enligt Atlas. Han tog över juden
Josef jr/Immanuels identitet efter hans begravning och
ryktet gick att han uppstod från de döda. Därefter gjorde
han sin himmelsfärd till månen. En reinkarnation bl.a. av
Inanna, Akhenaton/Nemesis/Athena/Atlina, och är
Israels Gud.
Han kallade sig för Människosonen

Johannes Marcus. Födelsedatum är okänt,
förmodligen 2 eller 3 f.v.t. Hans far är också okänd,
förmodligen Barnabas Josef, som även nämns som
farbror. Barnabas nämns också som kusin till Marcus.
Hans mor hette Maria. Han antogs vara jude av grekisk
härkomst, men levde och verkade bland icke judar.
Familjen var mycket rik och bodde i Jerusalem, de
hade ett flertal betjänter.
Johannes Marcus var en reinkarnation bl.a. av
Zeus/Jupiter, Herodes den store och Nephi, och Baal
Beelsebub.

Tiden var inne. Den som var allra först att predika om det blivande Himmelriket var Johannes, även Matteus skriver om
detta: ”Omvänd er. Himmelriket är nära.” Det blivande Himmelriket är vår galax, Vintergatan är som ett litet frö, om man vill
jämföra för att börja förstå det. För att komma in i det blivande mänskliga Himmelriket bör man vara människa, leva enligt
naturens lagar och har relevant kunskap på en högre nivå, dvs. lämna religionen bakom sig och börja ett nytt levnadsätt som
människa med naturen i centrum. Detta leder direkt till det blivande Himmelriket, den blivande mänskliga världen. Att bada i
Jordanfloden, var bara symboliskt, syftet var att ta bort ett gammalt levnadssätt och börja ett nytt.
Det var tal om vår kosmiske Fader, och Johannes evangelium beskriver honom så här: ”Ingen har någonsin sett Fadern. Den
enfödde Sonen som finns i hans famn presenterade honom”. Vår kosmiske fader kallas för den Oändlige och vi lever i hans
testikel, nu gäller en mänsklig födelse till en högre värld där vår fader lever. Detta handlar evangeliet om, kort sagt.

Johannes evangelium är mycket intressant, eftersom där finns inslag som härstammar från Johannes D. och är skrivet på en
högre kunskapsnivå. Evangelisten Johannes borde först ha varit lärjunge till Johannes D. Dennes anteckningar försvann. Var
det evangelisten Johannes som tog dem och använde till sitt evangelium som grund? Han var son till fiskaren Sebedaios.
Också Josef Jr/Immanuel, son till judinnan Maria, och Izates II/Jesus, son till Helena talade om det blivande Himmelriket.
Josef jr./Immanuel kallade sig för himmelens son, precis som Samyaza för längesen. Han hade 12 manliga lärjungar, därav
fem namngivna. Han hade också 17 kvintliga namngivna lärjungar, alla hade lika värde. Det var han som förråddes, dömdes
till döden, korsfästes och begravdes i Jerusalem. Det var han som talade om för Pilatus att hans värld inte är här, hans värld är
borta härifrån, han tänkte säkert på Plejaderna. Även han kände till galaxens hemlighet och födelsen till en högre mänsklig
värld. Han befann sig på en högre kunskapsnivå det var gnosticismen som gällde. Se länken Arken: Den kosmiska globala
floden, sidorna 45-57.
Izates II/Jesus, son till Helena: enligt evangeliet hade han också tolv namngivna lärjungar, fast de hade judiska namn. Hans
mor konverterade till judedomen. Även han befann sig på en högre kunskapsnivå, kände till universums/galaxens
hemligheter och födelsen till en högre värld.. Han kallade sig för ”Människosonen”, dvs. son till Fadern. Han berättade om
det blivande Himmelriket som han jämförde med ett senapsfrö. Hans mor Helena var Julius Caesars okända dotter. Julius
Caesars far och timmermannen Josefs farfar var bröder, (se länken Akhenaton, den allsmäktige, sidan 23). IzatesII/Jesus tog
för givet att han är Människosonen, Faderns enfödde son. Han sa att ingen har sett Fadern, ”men om ni känner mig, känner ni
också Fadern”. Observera att han inte nämner Gud och inte heller Guds Son. Även han ställdes inför Pilatus, och Pilatus
frågade honom förmodligen: ”Är du judarnas konung?” Det gick rykten om att han var kung Izates II, Helenas son. – Någon
Jesus döptes inte i Jordanfloden, eftersom även denna Jesus visste vad saken gällde så något dop behövde han inte.. Se länken
Arken: Den kosmiska globala floden, sidorna 37-44.

Johannes Marcus, son till den rika Maria av grekiskt ursprung. Han var mycket rik, Mammons Gud. Men i kunskap var han
fattigare. Hans värld bestod av rikedom, makt och lögn och massor av mord. När han så småningom fick veta vad som skulle
ske, bestämde han sig för att han skulle bli Människoson. Allt som rörde sig om födelse till Fadern, till en högre mänsklig
värld, fejkades och har skrivits om till Mammons fördel under två tusen år..
Inom den hemliga kretsen visste alla att det var timmermannen Josef som gällde, att det var han som var Människosonen, den
viktigaste i vår galax. Kungahuset Herodes var Josefs, Johannes Döparens och Immanuels värsta fiende. Sedan vände han sig
även mot Izates II/Jesus. Kungen Herodes Antipas befann sig i händelsernas centrum, och fick göra vad han ville som
brottens son, tills slutet kom även för honom. Kungahuset Herodes hjälpte Johannes Marcus och hans familj.

Det yttersta målet

Kristendomen
Den katolska kyrkan
DERN
Universum.

Agapetus 1, 535-536

Gregorius XIII, (1572–1585), Ugo Boncompagni
Paulus V, (1605–1621), Camillo Borghese
228, 72. Half body of the balls
235, 79 Corrupted nation

Kvinnan och draken
Uppenbarelseboken12
Kortfattat om min fars faderskapsärende. Striden om kvinnan mellan draken och ormen. Kvinnan (Maria) födde sin son (Tibor
E) och draken stod framför kvinnan och dödade honom. En strid utbröt mellan draken och ormen om kvinnan, även Mikael stred
mot draken. Kvinnan försvann och draken rasade mot henne och stred mot hennes andra barn, mot dem som håller Guds bud och
har Jesus vittnesbörd, och han ställde sig på havsstranden.
För cirka två tusen år sedan startade en ny tidsperiod om det blivande Himmelriket i det forna Palestina. Syftet var att förbereda
människorna för att komma in i det blivande Himmelriket enligt naturens lagar, ett mänskligt sådant, genom att höja deras
kunskapsnivå till ett högre plan. Men onda krafter stoppade det. Alla berörda skrifter, evangelier osv. förfalskades, skrevs om till
lögner och har sett till att sänka mänskligheten till bottennivå. Om vi tittar närmare på min pappas faderskapsärende (1958-1991)
finns inget originaldokument, alla handlingar är förfalskade och gjordes om bakom min pappas rygg. Även hans testamente
fejkades. Ärendets handläggning bestod av tvång, våld, terror, orättvisor och urkundsförfalskningar som gjorde familjen sjuk.
Detta är religion, Mammons, Guds verk. Verkligheten mörklades. Tänk dig att i tvåtusen år levde generation efter generation i
lögn och sagor. – Människor ska känna till saker och ting, exempelvis vad livet är, rymden, universum, galaxer, den globala
klimatförändringen genom kunskap, då har vi möjlighet att komma in i det blivande Himmelriket. Kunskap är Livet och Livet
är Kunskap. Men att tro på någonting man inte känner till, ge bort sitt liv på tro, är den värsta katastrof som kan drabba
mänskligheten. Själva ordet ”tro” innebär katastrof och undergång. I tron finns religionen dold som genom tidernas bästa,
effektivaste affärsverksamhet och grund till krig. Det är som en luftballong försedd med målade bilder av kända motiv som leder
tillbaka till reptiler. Det är tron. Tiden före den globala översvämningen i Sumer upprepar sig nu i ändens tid. I kristendomen
kallas människor för ”Fårflock”, hur kan djur komma in i Himmelriket? Politik, framförallt det konservativa kristna, religion och
vetenskap går hand i hand och förmörkar verkligheten, skapar mörker och oro. Inom vetenskapen säger man att allt är slut
genom att galaxen Andromeda träffar vår galax. I politiken påstår man att koldioxidutsläpp gör slut på livet, men i Evangeliet
står tydligt att förändringarna syns i stjärnor, sol och månen. När en människa lämnar jordelivet i total lögn och okunskap, vilken
möjlighet har hon då att gå vidare i den yttre rymdens värld?
I den kapitalistiska världen vet alla att ”pengar är Gud”. Man gör allt för att komma åt pengar, eftersom ekonomin är det
viktigaste på denna planet. Men var finns Människan och Livet? I kristendomen säger man att Gud blev Människa, men det
märks inte att Människan över huvud taget existerar i denna värld. Däremot lyser guden Mammons stjärna över hela jorden. Om
pengarna tar slut, är det slut såväl för individ som nation. Hur kan man bygga liv på pengar? När pengarna är slut under en
global ekonomikrasch, den sista, då slocknar också Mammons stjärna. Den har ingenting med livet och naturen att göra. Men en
sak är tydlig: Gud fick igenom sin vilja att sänka mänskligheten till bottennivå, till mörkrens värld, där bara döden, frälsaren
finns.

Upp. 6:2.
Uppenbarelseboken
För att vara Människans Son, Människosonen eller Faderns Son, måste man vara människa, och tillhöra kosmiska Faderns
familjeträd och erhålla förstfödslorätten. Då är man behörig att födas till den högre världen, till den kosmiska Fadern. Ett djur
kan aldrig ersätta människan, har ingen behörighet heller att födas till en högre mänsklig värld, och det går inte muta naturen.
Den här är vetenskapens högsta kunskapsnivå, och har ingenting göra med den blodiga, omänskliga religionen här på jorden.
Den här processen är ett naturligt fenomen hos varje familj, både i mikrokosmos och makrokosmos.
Se vidare sidan …. nedan och Industri, länken Den sjunkna fiskebåten, sidorna 54 - 55.

Plejadernas rymdfärder

Nera
DAL
Universum

DERN
Universum.

Asket
Kosmiska äggen. Dessa två ägg är symboliskt vår kosmiske Faders testiklar, två skilda universum. I universum DERN lever
vi i vår galax, Vintergatan. Plejaderna reser jämt mellan dessa två världar, enligt Teletransportörens resesystem som är det
snabbaste som finns. Ljusets hastighet är mycket långsamt jämför med detta transportsystem

Dal universum

Teletransportören. För ännu längre avstånd använder de teletransport. Vid denna resemetod omvandlas för ett ögonblick skeppet
och hela dess innandöme till ren energi och överförs nästan genast till någon annan plats i rymden, i detta fall DAL universum,
där det åter omvandlas till materiell form. Denna operation är tydligen mycket känslig, och fastän den kan utföras på mekanisk
väg föredrar vanligen de mera erfarna befälhavarna att utföra den på helt mental väg.

Rymdstationen

Plejaderna har en stor rymdstation som parkerar osynligt utanför jorden sedan ca. 7000 år tillbaka. De har möjlighet att byta ut
personal och även från Dal universum kommer besättningsmedlemmar hit. De bevakar både jorden och månen mycket noggrant.
Kort sagt vet de allt om oss in i minsta detalj: politik, religion och vetenskap. Denna mänskliga grupp håller sig borta från
jordens blodiga verksamhet, men slutligen kommer de också att dyka upp eftersom de har en del att säga till och bestämma
eftersom det finns plejader som lever bland oss.
Apropå resan i rymden, ju snabbare man reser, desto mer håller tiden evigheten. Samtidigt går tiden fort, eftersom de reser
mellan dessa två universum inklusive vårt solsystem och jorden medan vi lever. – Vi upplever att i vårt universum Dern att tiden
håller för evigt. När utlösningsförloppet slutligen når oss går allt blixtsnabbt.

Galaxen M87 och dess
svarta hål

Den första bilden av ett svart hål publicerades i april 2019. Galax M 87 ligger 55 miljoner ljusår bort i Virgohopen med
hundratals galaxer i stjärnbilden Jungfrun, en av de största galaxerna i universum, en gigantisk elliptisk galax. Bilden av det
svarta hålet i mitten av galaxen M87 är tagen i ljus med våglängden 1.3 millimeter, långt rödare än våra ögon kan uppfatta. Det
ljus som når oss böjs runt den stora, osynliga massan i mitten, som uppskattas väga lika mycket som 6.5 miljarder solar. Hålet är
ett av de största kända i vårt universum. Bilden av svarta hålet i Messier 87, är tagen av Event Horizon Telescope. Frågan är om
det inte täcker hela galaxen.

Olika beräkningsmodeller visar upp olika scenarier som alla stämmer överens med vad Event Horizon Telescope
sett. Ljuset kommer mest från materia i en ackretionsskiva, och i en fotonring. Nedre delen av ringen lyser lite
starkare, och det beror på att det svarta hålet snurrar (medurs) – och drar med sig materian i sin omgivning.
Observera att det svarta hålet inte är svart utan vitgråaktigt på ett motsvarande frekvensläge.
Nästan samtidigt fotograferades
svarta hålet i vår galax, Vintergatan.
Detta svarta hål syns här i ljusvit
färg. Det verkar också vara stort.
Nu har vi två originella direktbilder
från två olika galaxer, i vilka det
svarta hålet växer.

Slutligen vår galax, Vintergatan, en illustration

När materieomvandlingen är klar och hålet täcker hela galaxen som är ett otroligt hårt skal, är galaxen mogen och sluter sig om
själv. I skalets materia kommer en värld att skapas enbart för djur av alla slag. Även Bibeln skriver om detta, bl.a. kommer
lamm, lejon och anda djurarter att leva tillsammans utan människor, något mänskligt liv och tänkande kommer inte att finnas
där. Se länken Industri, Människans testamente, sidan 11 och Evolution, sidorna 3-9. Se mästerfotografen Lennart Nilssons
unika bilder som kompletterar vetenskapsmannen Sophus Schacks fysiologiska studier som bevis på att djur härstammar från
människan.
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A
2

B
1

B
2

Makrokosmos, fotograf: David Malin

Stjärnfotografen David Malins senast upptäckta unika bilder av galaxerna 1993. Varje galax är omgiven av ett skal. Bilderna
A1, A2 och B1, B2. visar detta. Det finns över 140 kända galaxer som är omgivna av var sitt skal. Det svarta hålet täcker hela
galaxen som utgör själva skalet. Upptäckten 2005 av en mörk galax styrker ytterligare att ett svart hål i mitten av en galax
växer så mycket att det slutligen täcker hela galaxen. Bilderna A1 och A2 är galaxen NCC 1344, bilderna B1 och B2 är
galaxen Virgo H121. Elitastronomer känner alltså till detta. Vintergatan är också på väg att bli en mörk galax.

I mitten av januari 2019 publicerade Sveriges Television den första bilden på ett svart hål i vår galax Vintergatan. Bilden
togs via radiovågor av internationella astronomer som sammanställde data från en mängd observatorier på jorden.
Resultatet blev de här fyra bilderna. Jag hänvisar till denna källa.

I dessa fall är det svarta hålet större än halva galaxen

Galaxer som redan
bär svans

Galaxer som redan
bär svans

Enligt originalbilden verkar det svarta hålet i vår galax
vara mycket stort, kanske större än halva galaxen. Om
jag jämför det med bilder som ovan och med ängelns
ord: ”Tiden är ute”, eller ”ingen tid skall mer givas”,
enligt Uppenbarelseboken som skrevs för cirka 2000 år
sen. Upp. 10:1-11.
Ju större det svarta hålet är, desto snabbare växer det.

Galax och spermier
En kombination av en galax och en spermie, symboliskt.

Originalbil
d

Utan ljusspridning

Originalbil
d

Bilderna visar Vintergatans svarta hål i två olika storlekar,
dels i original i ett större ovalt svart hål, dels i ett mindre
cirkelrunt svart hål.

Originalbil
d

Vintergatans svarta hål. Hur kan komma sig att
det i ett stort ovalformat svart hål skapas ett
mycket mindre cirkelformat svart hål utan
ljusspridning?

1

Bilden visar en mindre cirkelformad simuleringsbild av
det svarta hålet och en mycket större ovalformad bild
av samma svarta hål. – I den ovalformade bilden kan
den röda färgen vara själva galaxen och den vita färgen
kan vara det svarta hålet.

2

Resultat: ett stort ovalformat svart hål

3

Bilderna 2 och 3 kunde ha skapats av simuleringsbild 1. Dessa
cirkelbilder passar bättre ihop. Samtidigt visar alla fyra bilder att även
Vintergatans svarta hål växer ganska snabbt

100 000 ljusår i dimeter

X
Detta är vår galax Vintergatan. Vårt solsystem ligger på kanten av galaxen, markerat med X, vi ser inte det svarta hålet härifrån.
Galaxens diameter är ca. 100 000 ljusår. För att få bilder av det svarta hålet använder astronomer radiovågor. De internationella
forskarna beräknade storleken på detta svarta hål: Området beräknas vara lika stort som den del av solsystemet som täcker solens
och jordens bana, alltså ett mycket litet svart hål i förhållande till en galax med en diameter på 100 000 ljusår trots att galaxen är
mycket gammal. Min personliga uppfattning är att forskarna har fått fram en stor bild av det svarta hålet. Samtidigt blev de
chockerade av storleken och för att dölja denna, hittade de på ett mycket litet svart hål, som inte har någon större verkan på jorden,
enligt dem. – De väktare i vår galax som står bakom Människan och mänsklighet kommer att finna, i den yttersta tiden, den
genväg som leder till galaxens inre. Se länken Vetenskap, Resan genom det svarta hålet, sidan 3.

Bilden visar galaxer på väg…. Makrokosmos
Bara en enda galax kommer i mål…….

Bilden visar spermier är på väg… Mikrokosmos
Mästerfotografen Lennart Nilssons mästerverk som bevis i
samband med jämförelsen avseende Makrokosmos.
Spermier
simmar
den långa
vägen till
det
yttersta
målet med
hjälp av
mannens
kraft.

Galaxer flyter i
sädesvätska till det
yttersta målet, som
befinner sig på ett
annat frekvensläge.
Vetenskapen kallar
den här kraften för
”mörk energi”,
faderns kraft i
samband med
utlösning.

Här är vi, på väg att lämna det kosmiska ägget

Vår värld kallar vi för universum
som är en del av en mogen människa
av manligt kön, cirka 45 år gammal.
Vi lever alltså i en begränsad, men
för oss oändligt stor Människa. Vårt
universum är en del av det organ vi
kallar för testikel. Vi kallar honom
Fader och insidan av hans testikel,
en fortplantningskörtel, är alltså den
värld vi kallar för universum eller
makro-kosmos. – Det här är en
familje-angelägenhet
och
har
ingenting att göra med den blodiga
religionen.
Den
tillhör
inte Vi står inför en mycket lång färd till slutmålet…
Detta är vårt "Universum", även kallat det
Människan
och
mänskligheten.
–
Vad händer sedan dess är hemlighet…
"Kosmiska Ägget", symboliskt.
Människan
är
skapelsens
krona,
Urladdning/utlösning har redan ägt rum, vetenskapen
naturens produkt.
kallar den för ”Big-Bang”.

Madách Imre, Människans Tragedi, 1861
/…/ Den Kosmiske Adam/Ljusbringaren till Gud Mammon/Herren/Tjurguden:
Med snåla händer du agerar, men du är en mäktig Herre –
En liten bit mark under foten är tillräcklig för mig,
Där förnekelsens fot fäster sig,
Madách Imre, 1823-1864
Och din värld kommer att besegras.
/…/
Människans, den kosmiske Adams jordiska liv
Madách Imre, 1823-1864
I länken Vetenskap, Universum som jag skrev
2003 (behövs lösenord) berättar jag vad
Universum är. I länken Gravitationens gåta,
sidorna 14-15, skriver jag att när tiden är mogen
skall alla veta vad Universum är.

präglades bl.a. av ständigt arbete, kunskap,
vetenskap, teknologi och konst i samband med
mänsklighet, verklighet. Hans enkla liv med
liberal politik och kunskap segrade över ondskan,
som skadade honom och hans familj samt ville
lägga beslag på hans familjeträd.

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.

Ett fullsändigt träff av
Nostradamus redan under
1600-talet.

Enok/Utnapisthim, Sumer
Lameks 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 sågden
världen,
och såsom
se, jag vårdar
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

18

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

