I det forna Egypten betraktades faraoner som gudar. Varje farao
gjorde sin plikt enligt sin makt och sitt uppdrag. Historien har plockat
fram två faraoner och höjt dem över alla andra. Den ena är
”guldgossen” Tutankhamon, (se vidare länken Tutankhamon, det
unga lejonet) och den andra är Akhenaton, religionsstiftaren. Detta
tema handlar om Akhenaton som farao, gud och religionsgrundare.
Observera att jag i detta sammanhang använder material som är
tillgängligt och jag tolkar det enligt min kunskap.

Olivkvisten/olivträdet

är en symbol för Israel.

Dynasti 18

Kungahuset

Tutmosis IV

Mutemuja

Utanför kungahuset

Tuju

Amenophis III

Juja

Teje

Aanen

Eje

Utanför kungahuset

Maya

Kia
Akhenaton/Echnaton
Amenhotep IV, Amenophis IV

Horemheb

Nefertiti

Semenchkare

Anchenpaaton
Merit

Tutankhamon

Tutankhaton

Anchenpaaton

Akhenatons biologiska föräldrar var som redan är känt, Amenophis III och Teje. Statyn av dessa tre
personer visar att de ser ganska lika ut på ett biologiskt sätt, så att i detta sammanhang är uppgifterna
om hans biologiska föräldrar korrekta. Hans mor Teje var en toppintelligent kvinna.

Akhenaton
Nefertiti

Samtidigt kan man konstatera att Tutankhamons biologiska föräldrar inte var Akhenaton och Nefertiti. Statyn av
Tutankhamon liknar varken Akhenaton eller Nefertiti. Förresten födde hon bara döttrar åt Akhenaton. För att säkra
sin kungliga tron, lät Akhenaton sin dotter Anchenpaaton gifta sig med Tutankhaton. På det viset kom Tutankhaton
in i det kungliga huset och dynasti 18. Se vidare länken: Tuthankamon.
Nefertiti
Akhenaton

Abram, den kosmiske Adam,
Abraham, den jordiske Adam

Den kosmiske
Adams famijeträd

Jakobs namnbyte till Israel
I.Mos.32:22-30 beskrivs hur Jakob strider med Gud, ansikte mot
ansikte. /…/ Då sade han till honom: ”Vad är ditt namn?” Han
svarade: ”Jakob”. Han sade: ”Du skall icke mer heta Jakob, utan
Israel, ty du har kämpat med Gud och med människor och vunnit
seger .” Då frågade Jakob och sade: ”Låt mig veta ditt namn”. Han
svarade: ”Varför frågar du efter mitt namn?”, och han välsignade
honom där. Men Jakob gav platsen namnet Peniel, ty sade han, ”Jag
har sett Gud ansikte mot ansikte, och dock har mitt liv blivit räddat.”

Jakobs kamp med Gud, 1 Mos.32:22-30

Av ovanstående framgår ganska tydligt att Jakob träffade Herren, och att Herren liknade Jakob. Jakob märkte att Herren var
av hans släkt som var okänd för honom och frågade vad han hette. Men svar fick han inte. Däremot ändrades Jakobs namn
till Israel. Välsignelse i detta sammanhang betyder döda, så Jakob blev samtidigt dödad. I Herrens/ormgudens strategi
ingick namnbyte på en viktig, aktuell person; därefter dödades personen och Herren tog över dennes identitet, och så blev
Israel fader för Jakobs söner..
Detta hände även med Jakob och
Den jordiske
Adams släktgren

Tera

Abraham

Abram

Israel tog över Jakobs familj. Den
som lyckades se Herrens ansikte
fick dö omgående enligt Moses.
Det skulle betyda att Jakob inte
fick se sin tolfte son Benjamin i
livet.

Isak

Juda

Ismael
Enligt 1 Mos. 49:1-33

Jakob och Israel

Esau

X

Ficus
carica

Ruben

Simeon

Se vidare
sidorna 23
och 25 samt
länken Mörk
materia och
dess existens
sidan 17-21

Levi

Juda

Benjamin

Sebulon
n

Isaskar

Dan

Gad

Aser

Josef

Josef
Lemek

Manasse
Utnapishtim

Efraim

Vi måste komma ihåg att de fem
ursprungliga Moseböckerna är borta, men
jag hänvisar till ”Mormons Bok”. Den
grundar sig på Josefs avkomlingar, såsom
Lehi, Sariah, Laman, Lemuel, Sam och
Nephi. Nephi och hans bröder dödar juden
Laban och fråntar honom judarnas
uppteckningar, inristade på mässingsplåtar
vilka innehöll de fem ursprungliga
Moseböckerna. (År 600 f.v.t. i Daniels tid.)
Bibelns moseböcker är bara uppteckningar
från senare tid. Frågan är vem som
upptecknade dialogen mellan Jakob och
Gud, eftersom Moses inte levde under den
aktuella tiden.
Jag försöker återskapa Jakobs tolv söner av
olika djurarter enligt 1 Mos. 49 och 5 Mos
33.

Manasse

Naftali

Benjamin

Efraim

Israel välsignar Josef och hans söner
Se vidare sidan 6.

Enligt 1 Mos. 49:1-33 samt 5 Mos. 33:1-29

Jakob och Israel
Se vidare sidan 42

Ruben

Jakob

Israel
Levi

Simeon

Av Levi stam härstammade
präster/religion, politik och politiker
Isaskar

Se vidare sidan 42

Sebulon
n

Juda

/…/ ”Ett ungt lejon är Juda; Han har
lagt sig ned, han vilar såsom ett lejon,
såsom en lejoninna – vem vågar oroa
honom? /…/

Dan

Gad

Naftali

Josef

Benjamin

Aser

/…/ Ett ungt
fruktträd är
Josef, ett ungt
fruktträd vid
källan; /…/
Israel välsignar Jakobs söner, I Mos.49
Kunskap på allra högsta nivå. Israel visste att Jakobs tolv söner härstammade
från tolv olika djurarter. Inte nog med det, han talade om för var och en av
Jakobs söner hur framtiden kommer att bli och vilken roll de kommer att få
spela. Denna omfattande kunskap saknade uppenbarligen Jakob. Om man läser
noggrant märker man att Israels berättelse om Jakobs söner är en omfattande,
noggrann planering av framtiden för var och en av Jakobs söner. Det enda som
Jakob kände till behärskade var svindelaffärer i den miljö han befann sig i.

”Benjamin är
en glupande
ulv:…./…/
Jakob reinkarnerades i min släkt och min far kände honom
personligen. Han var ca 180 cm lång och ca 85 kg, en stark
muskelman med samma natur som bibeln beskriver. Han var
verksam slutet av 30-talet och början av 40-talet. Hela staden
Baja kände honom väl, men ingen visste att det var ”Jakob” den
bibliske svindlaren som slog till igen. Han kallades för det
”svarta fåret” i släkten. Även Isak reinkarnerades i min släkt och
min far kände även honom väl.

Israel välsignar Josef och hans söner
1 Mos.48

Israel välsignar Josef och hans söner
1 Mos.48

Babylon

Babylon
Manasse

Efraim

Belsassar

Se vidare sidan 42
5-6 okt. 539 f.v.t.

Nabonid
Israel

Korsvis
välsignelse
Josef
Dumuzi, kung av Uruk

/…/ Då nu Israel fick se Josefs söner sade han: ”Vilka är dessa?”
Josef svarade sin fader: ”Det är mina söner, som Gud har givit
mig här.” Då sade han: ”För dem hit till mig, på det att jag må
välsigna dem.” Och Israels ögon voro skumma av ålder, så att
han icke kunde se. Så förde han dem då fram till honom, och han
kysste dem och tog dem i famn. Och Israel sade till Josef: ”Jag
hade icke tänkt, att jag skulle få se ditt ansikte, men nu har Gud
låtit mig se till och med avkomlingar av dig.” Och Josef förde
dem bort ifrån hans knän och föll ned till jorden på sitt ansikte.
Sedan tog Josef dem båda vid handen, Efraim i sin högra hand, till
vänster framför Israel, och Manasse i sin vänstra hand, till höger
framför Israel, och förde dem så fram till honom. Men Israel
räckte ut sin högra hand och lade den på Efraim huvud, fastän han
var den yngre och sin vänstra hand på Manasses huvud; han lade
alltså sina händer korsvis, ty Manasse var den förstfödde. /…/

Efraim
Lulal kung av
Badtibira

Inanna
Himlens och
jordens gudinna

Man brukar säga att historien upprepar sig. Några
medlemmar av den sumeriska gudafamiljen: Dumuzi,
Inanna, Shara och Lulal. Av
nedanstående framgår att
Inanna i egenskap av Israel
och Dumuzi i egenskap av
Josef kände varandra.

Manasse, Shara, kung av Umma
/…/ Och han välsignade Josef och sade: Den Gud, inför vilken
mina fäder, Abraham och Isak, hava vandrat, den Gud, som har
varit min herde från min födelse ända till denna dag, den ängel,
som har förlossat mig från allt ont, han välsigne dessa barn; och
må uppkallas efter mitt och mina fäders, Abrahams och Isaks,
namn, och må de föröka sig och bliva talrika på jorden.
(Problemet i detta fall är att Israel inte var identiskt med Jakob, så
Abraham och Isak var inte Israels fäder.) Men när Josef såg, att
hans fader lade sin höger hand på Efraims huvud, misshagade
detta honom, och han fattade sin faders hand och ville flytta den
från Efraims huvud på Manasses huvud. Men hans fader ville
icke; han sade: ”Jag vet det, min son, jag vet det; också av honom
Detta kan
skall ett folk komma, också han skall bliva stor; men hans yngre
betyda att Israel broder skall dock bliva större än han, och hans avkomma skall
inte dog utan
bliva ett talrikt folk.” Så välsignade han dem på den dagen och
istället gjorde
sade: Med ditt namn skall Israel välsigna, så att man skall säga:
en himmelsfärd
Gud göre dig lik Efraim och Manasse.” Så satte han Efraim
när tiden var
framför Manasse. Och Israel sade till Josef: ”Se, jag dör; men Gud
lämplig..
skall vara med eder och föra eder tillbaka till edra fäders land.
Och utöver vad jag giver dina bröder giver jag dig en särskild
höjdsträcka, som jag, mitt svärd och min båge har tagit från
amoréerna.” Av ovanstående framgår mycket tydligt att det var
En stege i form av en orm.
ormguden i egenskap av Israel som planerade in i framtiden, det
En hög stege, som symboliserar änglar med vingar. Vingar
gällde det i ändens tid; då skall Efraim ta hand om Israels/Herrens
symboliserar rymdskepp som är en länk mellan jorden och
viktigaste ärende. Jakob har inte tagit någon höjdsträcka från
Himmelen. Jakob hade inget rymdskepp till förfogande.
amoréerna med våld.

Neutronstjärnan Aton eller Solen Aton

Solen symboliserades av guden Amon-Re. Vad var meningen med att dyrka samma sol och ge ett nytt namn till
den? Ingen alls. Jag hävdar alltid att kunskap på en högre nivå är livet och vice versa. Akhenaton kände till
dubbelstjärnesystemet och solens mörka tvilling neutronstjärnan. Den döpte han till Aton. Sumererna hade vetskap
om dubbelstjärnesystemet samt om neutronstjärnan AN. Neutronstjärnan var då på väg tillbaka från sin mindre
omloppsbana i form av en komet för att passera solen. Det visste även Akhenaton och gav ett nytt namn till
stjärnan: ”Aton”. Därmed skapade han den nya religionen, ”soldyrkan Aton”.

Akhenaton och hans familj i samband med soldyrkan. Man kan tydligt
se Akhenatons kvinnliga kropp. Han var varken man eller kvinna. Han
var en småväxt liten herre med sjukligt abnormt utseende, ett på
längden utdraget kranium, en tunn, smal fågelhals, spinkiga storkvader
på tjocka matronlår, en svällande liten kulmage under ett insjunktet
bröst, smala, sluttande flickaxlar och drömmande, degenererade drag.
Så här minns historien honom.

Akhenatons hela familj och släkt var involverade i den
hemliga läran, religionen, medan folket trodde att det gällde
solen som ny religion. I alla teckningar syns det tydligt att
Atons solstrålar når hela familjen och bestrålar dem. Man kan
även uppfatta solstrålarna som kunskap, som enbart berörde
kungahuset.

Olivkvisten i soldyrkan
Detalj av en relief som visar hur
Akhenaton offrar en olivkvist
till Aton. Solskivans strålar
avslutas med små händer, varav
flera håller ett ankh-tecken,
symbolen för liv. Det verkar
vara så att livet var viktigast för
Akhenaton.
Olivkvisten är en symbol för
Israel.
Till
höger
syns
Akhenatons kvinnliga hand och
fingrar.

Horisontstaden

Horisontstaden var byggd för neutronstjärnan Atons glans. Skeppet i detta
sammanhang påminner mig om Petrus fiskefartyg i kristendomen.
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Akhenatons/Echnatons hymner till solen
Boken om Akhenatons hymner är utgiven
1963, Arboga i Sverige.

1
1

2

3

Läser man igenom Akhenatons hymner till
Aton, så finner man i första hand att
Akhenaton kalla sig själv för Aton, så
hymnerna är skrivna till honom själv.
Neutronsolen Aton symboliseras av ormen,
alltså av ormguden. En mycket skicklig
taktik av Akhenaton.
Förresten är själva innehållet i hymnerna på
hög vetenskapsnivå med enkla utryck. Även
Ejes/Eyes och andra involverade personer
kände till Akhetatons hemligheter, framgår
av hymnerna.

Ovanstående illustrationer är av Curt Larsson, 1963. Min personliga fråga
är: Vem inspirerade honom, när han illustrerade Akhenatons hymner till
Aton? Bild 1 illustrerar Akhenaton och Nefertiti; mellan dem syns en
spiralgalax, Vintergatan. Neutronsolen Aton i form av en komet visas
tillsammans med Nefertiti. Kometen har en kvinnlig symbol. Bild 2
illustrerar solen Aton när den stiger upp över horisonten, liksom bild 3,
samt översteprästen Eyes önskemål att Akhenaton skall behärska hela
galaxen ensam. Illustrationerna motsvarar hymnerna i allra högsta grad.

Akhenaton var en unik farao. Hans
vetenskapliga kunskaper var överlägsna,
jämfört med alla andra faraoner. Han
skapade en hel ny religion som han baserade
på vetenskap. Även känslan för rätt tid var
utmärkt. Akhenaton var en överlägsen farao
i Egypten.

Akhenaton regerade i ca 18 år. Under senare år var han ganska ointresserade av Egyptens inre angelägenheter.
Historien minns honom så här, kortfattat: Amenhotep IV/Akhenaton blev religionsstiftare, profet, farao och gud.
Han var en stor diktare, denne avsigkomne och degenererade lille drömmare, den största diktare hela den äldre
antiken känner. Gud var gud och representerades endast med bilden av sitt synliga natursubstrat solskivan,
(neutronsolen) försedd med armar som slutade i välsignande och beskyddande händer. Guds båda symboler blev det
kungliga ”uraeusmärket”, (ormmärket), som betecknade den enda kungliga, den enda godkända tron, samt livets
tecken ankh. Akhenaton godkände inga förskönande konterfejer av sig själv: han skulle avbildas lika ömklig som
han såg ut. Hans förfäder hade låtit måla och skulptera sig som segerherrar i stridsvagnar; han lät sina konstnärer i
stället skildra profetkungen som offrande Atonspräst, som lycklig familjefar i kretsen av de sina, som gåvoutdelare
till sina trogna vid drottningens sida.
Akhenatons syn på människan och livet: Trots att gudomlighet var det viktigaste för Akhenaton, var det ändå liv och
människa han satsade på. Man kan läsa följande om honom: Hans förfäder hade alla varit levande gudar, men
Akhenaton nedsteg på jorden och blev människa bland människor. Den här påminner mig om kristendomens
gud som blev människa i Jesus Kristus genom jungfru Maria. Här har vi en gemensam nämnare mellan Akhenaton
och Jesus Kristus. Man bruka säga att historien upprepar sig.
Akhenaton hade en fungerande religion om Guden Aton. Han lyckades halvera prästerskapets makt; alltså mindre
makt åt prästerna, men de som hade makt var kompetenta och lojala mot Akhenaton och solskivan Aton. Samtidigt
försvagades rikets politiska och militära ställningar rejält under de senare fem åren av hans totala regeringstid.
Akhenaton och hans gemål Nefertiti tycks ha varit helt upptagna av religiösa och kulturella spörsmål, och som farao
försummade han politiken. Hettiterna i Mindre Asien började sin expansion under denna tid, och de erövrade en del
av Egyptens besittningar i Främre Asien utan att han ingrep till deras försvar. Folket förtrycktes av byråkraterna och
man avskydde allmänt den nya religionen. Missnöjet med landets styrelse började sprida sig i allt snabbare takt. Alla
trodde alltså att han försummade Egypten av religiösa skäl. Den som trodde så, trodde rätt. Vid den tiden hade
Akhenaton börjat utarbeta och lägga grunden till den nya religionen i samband med bildandet av den nya staten
Israel.

Alla tecken tyder på att Akhenaton spårlöst försvann i ett rymdskepp från sitt hem efter ca 18 års regering. Han
hade helt enkelt blivit dödförklarad utan motivering. I Konungarnas dal lät så gott som alla Nya Rikets härskare
från och med Thutmosis I och framåt inrätta sina sista viloläger. Enda undantaget utgörs av Echnaton/Akhenaton,
(Amenophis IV). En grav, nr 55 i Konungarnas dal, innehöll en kunglig mumie från Amarnatiden, men den dödes
identitet har aldrig fastställts. Ytterligare en kunglig grav undersöktes i Amarna, där har man hittat rester av
krossade sarkofager. Hittills ingen har lyckats hitta Akhenatons grav. De flesta forskare anser numera att
Akhenaton de två sista åren samregerade med en kvinnlig släkting, troligen Nefertiti. Hon regerade ensam en
mycket kort tid efter Akhenatons försvinnande. Det verkar vara så att Akhenaton hade vetskap om sin himmelsfärd
i ett rymdskepp i god tid och lät sin hustru Nefertiti ta över makten en viss tid framöver.
Enligt min kunskap och min insyn i den dolda världen samt enligt allt material som finns bevarat om Akhenaton,
ser jag mer och mer honom som den Gud som planerade för, ledde och styrde Israel ut ur Egypten via Moses.
(Namnet Moses är bekant redan från farao ThothMoses I, som påminner om namnet Moses i 18:e dynastin.)
Alltså ett väl genomtänkt projekt: grunda en stat och religion på vetenskapliga grunder i samband med
neutronstjärnans Atons återkomst, samtidigt som naturkatastrofer rådde över jorden i samband med klimatförändringar. En unik händelse. Hans nya namn var: ”Jag är den jag är”, ”Abrahams Gud, Isaks Gud och
Jakobs Gud”.
Som alla vet var Moses och Aron leviter, och
härstammade från Jakobs tredje son Levi, enligt
Josef
Bibeln. Det var alltså Moses och hans bror som fick
uppdraget att föra israelerna ut ur Egypten.
Guldtjuren och Israeler
”Det här är vår Gud, som
förde oss ut ur Egypten!”

Guldtjuren Josef
”Det här är vår Gud, som
förde oss ut ur Egypten!”

Moses med sin ormstav

Efter att Aton rundat solen på ca 1000 år, kom nästa
stora händelse. Ca 1336 f.v.t., gjorde Akhenaton sin
himmelsfärd, och därefter började via Mose och Aron
uttåget ur Egypten samt Israels grundande under det
nya namnet: Israels Gud. Vid den tidpunkten inträffade
omfattande naturkatastrofer. På grund härav var Moses
med Israels folk tvingade att runda berget Sinai på ca
40 år.

Moses med sin ormstav

Det verkar vara så att Akhenaton visste i förväg att hans Atondyrkan skulle bli kortvarig. Vid slutet av hans regeringstid var
trycket mot hans kungahus enormt. Han hoppades på den nya religionen och en bättre utveckling. Slutet för Atondyrkan kom
under Tutankhamons korta regeringstid. Gossebarnet, det unga lejonet och hans omgivning, satte stopp för Atons religion som
gjorde det svårare för Akhenaton/Israels Gud att föra israelerna ut ur landet. Det var många problem att lösa för Moses och Aron.
Dessutom blev egyptierna bestraffade av Israels Gud på grund av skiftet från Atondyrkan till Amondyrkan. Israels Gud hade då ett
rymdskepp till förfogande, med dess hjälp kunde han frigöra vissa krafter som han kunde använda mot Egypten. Om Gud och
hans rymdskepp skriver Moses sålunda: 2 Mos. 19:16-20: ”På tredje dagen, när det hade blivit morgon, började det dundra och
blixtra, och en tung molnsky kom över berget, och ett mycket starkt basunljud hördes; och allt folket i lägret bävade. Men Moses
förde folket ut ur lägret, tillmötesgående Gud; och de ställde sig nedanför berget.
Och hela Sinais berg höljdes i rök, vid det att Herren kom ned därpå i eld; och en rök steg upp därifrån, likt röken från en
smältugn, och hela berget bävade storligen. Och basunljudet blev allt starkare och starkare. Mose talade, och Gud svarade honom
med hög röst. Och Herren steg ned på Sinai berg, på toppen av berget, och Herren kallade Moses upp till bergets topp; då steg
Moses ditupp.”

Ytterligare beskrivningar om hur Gud landade på berget Sinai finns. 2 Mos. 20: 18-23: ”/…/ Och allt folket märkte dundret
och eldslågorna. Och när folket märkte detta, bävade de och höll sig på avstånd. Och de sade till Moses: "Tala du till oss, så
vill vi höra, men låt inte Gud tala till oss, för att vi inte må dö." Men Moses sa till folket: "Frukta inte, ty Gud har kommit för
att sätta er på prov och för att ni skall ha hans fruktan för ögonen, så att ni inte syndar." Alltså höll folket sig på avstånd,
under det att Moses gick närmare till töcknet i vilket Gud var. Och Gud sade till Moses: Så skall du säga till Israels barn: Ni
har själva märkt att jag har talat till er från himlen. Ni skall inte göra er gudar vid sidan av mig. Gudar av silver eller av guld
skall ni inte göra åt er. /…/” - Alla vet, hur hela Israels historia utvecklats sedan dess. En sak är alldeles klar: Israels folk var
mycket rädda för Guden/Herren. Nu tänker jag gå över till bildandet av nästa religion, nämligen Kristendomen.

Israels Gud

Kungariket Juda
922-587
Jerusalem

Kungariket Israel
922-721
Samaria

Abrahams Gud,
Isaks Gud och
Jakobs Gud

Israel och dess tre kungar
1047-922 f.v.t.

Kung Saul
-1047-1007
Benjamins stam

Kung David
-1007-967
Juda stam

Israel

Kung Salomo
-967-922
Juda stam

Ruben stam, Levi stam, Josefs
stam, Sebulons stam, Gads stam,
Naftalis stam, Asers stam, Isaskars
stam, Dans stam, Simeons stam

Juda stam
Benjamins stam

Judas kungar

Israels kungar

Rehabeam, -922-915

Jerobeam I, -922-901

Abim, -915-913

Nadab, -901-900

Baesa, -900-877

Asa, -913-873
Josafat, -873-849

Ela, -877-876

Joram, -849-842

Joas, -837-800

Amasja, -800-783

Ahasja, -842

Ahab, -869-850

Atalja, -842-837

Ahasa, -850-849

Asarja, -783-742

Jotam, -783-735

Ahas, -735-715

Hiskia, -715-687

Manasse, -687-642

Jehu, -842-815

Joas, -801-786

Omri, -876-869

Joram, -849-842

Joahas, -815-801

Jerobeam II, -786-746

Sakarja, 746-745
Menahem, -745-738

Amon, -642-640

Pekaja, -738-737

Josia, -640-609

Peka, -737732

Lejonet (Marduk) var en
symbol för staden Babylon.
Kvinnan mellan lejonets
tassar är Babels fiender.

Jojakim, -609-598

Jojakin, -598-597
Faderskap i Babylon under
Daniels tid, i vilket såväl
lejonet som Herren medverkade.
Se vidare länken: Babylons
hängande trädgårdar, och
Den forna Persien.

Sidkia, -597-587

Jerusalem föll år 587 f.v.t.

Hosea, -732-721
Samaria föll år 721 f.v.t.

Det ursprungliga Israel delades i två delar,
dels kungariket Juda
och dels kungariket
Israel. Båda rikena
hade rätt att skicka var
sin Messias. Även
Döda
Havsrullarna
berättar om detta.

Izates II/Jesus, född i Armenien
Josef jr, född i Betlehem
Lejonet av Juda. Enligt Bibeln och Uppenbarelseboken.

Konungariket Juda och dess Messias; den världslige och davidiske Messias, "Lejonet av Juda
stam", alltså en reinkarnation av kung David.
Han var gift med Maria från Magdala, i
äktenskapet hade han en son och en dotter och
han hade fem lärjungar, enligt Talmud. Studerade
i Indien, bl a medicin. Planet: Mars och solen.
Biologisk mor: Judinnan Maria/Mirjam; född i
Betlehem, Judéen, Palestina.

Lammet. Enligt Evangeliet och Uppenbarelseboken.

Konungariket Israel och dess Messias; den
levitiske prästerlige Messias, enligt Arons och
Melki-Sedeks kyrkoordning, . "Guds Lamm".
Han var ogift och hade tolv lärjungar enligt
evangeliet. Studerade i Egypten bl a trollerikonst. Planet: Venus och Nemesis
Biologiska mor: Drottning Helena av
Adiabene; född i Armenien.

Vad hände i Jerusalem den aktuella tiden?
Det största mysteriet genom tiderna
Jerusalem är känd som Davids stad. Men vad hände med David på den tiden?
Det var två Messias världen har väntat på. Även enligt Dödahavsrullarna. Den ena Messias väntades från det forna Konungariket
Juda, den världslige och davidiske Messias, och den andra Messias väntades från Konungariket Israel, den levitiske prästerlige
Messias, enligt Arons och Melki-Sedeks kyrkoordning. Men i slutändan skulle finnas en Messias. Med andra ord: Båda två hade
rätt till benämningen Messias.
Den världslige och davidiske Messias föddes i Betlehem av judinnan Maria, och fick namnet Josef jr, Marias son. Den andra
Messias föddes av drottning Helena av Adiabene i Armenien. I den fördolda var hon Julius Caesars dotter, och Caesars sista fru
var havande med Helena när Caesar mördades år 44, Helena föddes alltså samma år som hennes far gick bort. Enligt Josephus
var Helena syster till Monobaz I, som också hette Bazerus. Var Monobaz I och Bazerus verkligen en och samma person? Vad
som framkommer är att Monobaz I hade många andra barn (söner, döttrar) med andra fruar, och Helena födde också söner och
döttrar), bl a Monobaz II/Jakob, Simon, Judas, Yusef och Izates II/Jesus. När alla dessa personer föddes fanns ingen som hette
Jesus. Namnet Jesus kom in i bilden vid ett senare tillfälle. Talmud är en pålitlig källa i vilken framgår tydligt att det var tal om
två Messias. Om Jesus ursprung (Toledoth Iesu) kan man läsa bl a i Sabbath sidan 104b, Sanhedrin sidan 67a, Sanhedrin sidan
107b, (orsak), Stora rådet sidan 67a och Stora rådet sidan 43a. Vem är vem? Av dialogerna framgår tydligt att den ena var
Marias/Mirjams son, från Nasaret och den andra var Panderas son. Vem befinner sig bakom namnet Pandera? Prästerskapet var
delat, en del stödde Marias son, och andra delen av prästerna stödde Panderas son. Panderas son skickades till Egypten för att
lära sig trollerikonst. Även namnet Jesus förekommer och det verkar vara så att det länkas till Nasaret. Enligt Talmud mördade
denne Jesus i hemlighet oskyldiga människor och vilseledde Israel. Han korsfästes på en långfredag och arresterades 40 dagar
tidigare. I Toledoth Iesu kan man läsa om Iesus och kejsarinnan/drottning Helena av Adiabene och hennes historia. Helena
kämpade hårt för att rädda Jesus från korsfästelse. En av Helenas söner hette Izates II och var kung av Adiabene, och denne
Izates II kallades för ”den enfödde sonen”. Helena och hennes familj hade tidigare konverterat till judedomen, och på det viset
var Izates II också judarnas konung. Den enfödde sonen kan länkas till timmermannen Josefs enfödde son, människosonen och
även till Guds son. Det verkar vara så att Izates II officiellt hade en kunglig roll i Jerusalem, och samtidigt under namnet Jesus
en messiasroll i hela Palestina i en sluten krets. Man kan även läsa i Talmud att judinnan Maria/Mirjam besökte dödens ängel,
med andra ord: fick ledning av honom, Sabbat sidan 104b. Vi kan kort sammanfatta följande: Det var judinnan Marias son som
korsfästes (även hans fem lärjungar) under namnet Jesus, medan Helenas son Izates II befriades från korsfästelsen. Judinnan
Marias son som föddes i Betlehem, fick namnet Josef jr och var en reinkarnation av kung David, alltså på den tiden var det
egentligen David som korsfästes.

Det var alltså två Messiasgestalter som inträdde på världsscenen, den ena var Lejonet och den andra var Lammet. Lejonet
föddes i Betlehem av judinnan Maria, och fick namnet Josef jr, en reinkarnation av David. Det andra var Lammet (Herrens
nya namn) som föddes i Armenien av Helena och fick namnet Izates II, en reinkarnation av Israels Gud. Om kung Herodes
aktion i samband med lejonets födelse se vidare länken Tutankhamon sidan 9.
Efter flykten till Egypten återvände timmermannen Josef, gossebarnet Josef jr och
Maria till Nasaret, där Josef hade ett hus. Josef som bland annat jobbade som
husbyggare, hade fortfarande sin familj kvar i Armenien. Hans dolda namn var
”Fikonträd” och han gjorde vin enbart av fikon. Judinnan jobbade som ”frisör”. Se
vidare länken ”Arkitekternas beskyddare”. Josef jr växte upp i Nasaret. När han
fyllde 12 år reste han till Indien med en släkting eller bekant för att studera läkekonst.
Åren gick och även i Adiabenes kungahus satte man fart. Kungahuset Adiabene hade en
ursprunglig religion med rötter hos Zarathustra. Helena och hennes hela familj hade
konverterat till judedomen. Bakom konvertering stod sonens Izates II:s messiasuppdrag.
Izates II gifte sig med Symmacho av Characene, och i äktenskapet fick han en okänd
dotter.

Nebukadnessar II, Herodes den store
En reinkarnation av Nebukadnessar II
Se länken ”Babylons hängande trädgårdar

Judinnan Maria saknade sin son Josef jr, han lämnade ett tomrum efter sig. Josef och Maria separerade och hon flyttade ifrån
honom men blev kvar i Nasaret. För att Izates II som kung skulle kunna börja sitt messiasuppdrag i hela Palestina behövde han
hjälp, men inte vilken hjälp som helst. Jag nämnde att judinnan träffade dödens ängel, och denne kände även drottning Helena.
Izates II fick ett nytt namn, Jesus, och det använde han under sitt messiasuppdrag i Palestina, men i en sluten krets. Genom
dödens ängel träffade judinnan denna Jesus, och något liknande moderskap uppstod mellan Maria och Jesus. (Eva i egenskap av
Maria och ormen i egenskap av Jesus). Judinnan hade uppfattningen att hennes biologiske son Josef jr aldrig skulle komma hem
från Indien, så hon kunde ta över Jesus som sin nya son. Självklart skedde detta i största hemlighet. På detta sätt hade Jesus två
olika roller, dels som kung Izates II och dels som Jesus Kristus budbärare. I den fördolda hjälpte Symmacho Jesus utanför
kungahuset Adiabene, dvs i hela Palestina, och hans mor Helena hade utmärkta kontakter med makthavarna, inklusive
prästerskapet. Timmermannen Josef kände i början inte till att Maria hade en ny son som kallades för Jesus. Josef hade redan då
sin familj hos sig från Armenien, och sin biologiske, enfödde son Tomas som hjälpte honom att bygga hus. Jesus hade 12
lärjungar, fyra av dem var hans bröder och åtta tillkom senare. Men dessa åtta hade ingen aning om Jesus dubbelroll, i alla fall
inte i början. Fiskaren Petrus som var Josef jr:s biologiske far var äldst, han och hans bror Andreas visste vem Jesus var. Senare
fick även Sebedeus söner Jakob och Johannes veta om Jesus dubbelroll. Alla tolv lärjungar var gifta och hade familj. Ekonomin
ordnades från kungahuset Adiabene, och förmodligen var det Jesus bror Judas som hade hand om pengarna och fördelade dem
mellan lärjungarna.
Första problemet dök upp när Johannes började förkunna att Himmelriket var nära. Han drog till sig massor av folk. Johannes
var en mycket god talare och hade kunskap på en högre nivå. Johannes framträdande störde Jesus verksamhet. När Johannes
märkte att Jesus anhängare från makteliten var där för att ta reda på vad Johannes talade om, sa Johannes, enligt Matt.3:7, åt
dem: ”Men när han såg många fariséer och sadducéer komma för att låta döpa sig, sade han till dem: I huggormars avföda, vem
har ingivit eder att söka komma undan den tillstundande vredesdomen? Av detta korta citat framgår att Johannes kände igen
leviterna, vilka stod nära och i centrum av Jesus verksamhet.
Anledningen att gripa Johannes: Matteus skriver om Herodes i Matt. 14:1-4: ”/…/ Vid den tiden fick Herodes, landsfursten, höra
ryktet om Jesus. Då sade han till sina tjänare: ”Det är Johannes döparen. Han har uppstått från de döda, och därför verkar dessa
krafter i honom.” Herodes hade nämligen låtit gripa Johannes, binda honom och sätta honom i fängelse för Herodias, sin broder
Filippus hustrus skull. Ty Johannes hade sagt till honom: ”Det är icke lovligt för dig att hava henne.” I detta sammanhang
avslöjar Matteus att Johannes gripande hade direkt samband med Jesus, eftersom han ute i öknen inte träffat Herodes Filippus
och hans fru Herodias. Det var Jesus och hans lärjungar som besökte Johannes och inte Herodes kungahus. En häftig diskussion
ägde säkert rum mellan Johannes och Jesus. Jesus talade bl a om att han var son till judinnan Maria och förmodligen nämnde han
att han var Messias. Men Johannes kände igen Izates II, som i första hand var icke-jude, och i andra hand var han Helenas son.
Johannes påpekade att det inte var tillåtet att ha två mödrar samtidigt och därmed ha dubbla roller.
Adam den jordiska i egenskap av Johannes och ormen i egenskap av Jesus träffades igen, men den här gången lyckades man inte
lura Johannes. Därefter kom Helena i kontakt med Herodes, och därigenom greps och dödades Johannes. På det viset röjdes
Johannes undan. I Döda Havsrullarna nämns även Johannes som Messias. Även Johannes far Sakarias blev mördad av dödens
ängel vid Johannes födelse.
Nästa problem tornade sig upp över kungahuset Adiabene när Josef jr oväntat kom hem från Indien efter ca 20-25 år. Hans mor
Maria hade tagit hand om en annan i stället för honom, så han hade ingen mor längre. Han träffade sedan judinnan Maria från
Magdala och gifte sig med henne i staden Kana. Bröllopet i Kana nämns även i Johannesevangeliet. Maria hade en vingård i
Kana, ärvd efter föräldrarna. Josef jr och Maria hade full sysselsättning hela tiden. I äktenskapet fick de en son vid namn
Judas/Johannes och en dotter. Josef jr var alltså vinodlare till yrket och vindrickare. Även i Josef jr fanns ett messiasuppdrag,
men utan religion. Han skaffade sig ett kontaktnät i hela Palestina och hade fem lärjungar, förmodligen hans närmaste eller bästa
vänner. Han själv var den sjätte, som symbol för Davids 6-uddiga stjärna. En av lärjungarna var Benjamin/Saul och den andre
var Salomon, naturligtvis gällde reinkarnation. Alla hans lärjungar var gifta och hade familj. Inkomsten för alla täcktes av
vinodlingen och byteshandeln. Även Josef jr och hans lärjungar var ofta borta från hemmet för att sprida budskapet bland folk.
De träffade människor i hela Palestina, en del av dem var sjuka, Josef jr botade dem enligt sin läkarkonst.
I ett intressant inslag i Johannesevangeliet kan man läsa följande: Joh. 4:5:9 ”/…/ Så kom han till en stad i Samarien, som hette
Sykar, nära det jordstycke, som Jakob gav åt sin son Josef. Och där var Jakobs brunn. Eftersom nu Jesus var trött av vandringen,
satte han sig strax ned vid brunnen. Det var vid sjätte timmen. Då kom en samaritisk kvinna för att hämta vatten. Jesus sade till
henne: ”Giv mig att dricka.” Hans lärjungar hade nämligen gått in i staden för att köpa mat. Då sade den samaritiska kvinnan till
honom: ”Huru kan du, som är en jude, bedja mig, som är en samaritisk kvinna, om något att dricka?” Judarna hava nämligen
ingen umgängelse med samariterna.” Av detta korta inslag framgår klart och tydligt att mannen som satte sig vid brunnen var en
jude. Eftersom Jesus inte var jude, fanns han inte där. Johannes avslöjar att en jude satt där, och i detta sammanhang måste det
ha varit Josef jr, judinnan Marias biologiske son.

Johannes/jordiske
Adams strid mot
ormen: Matt.3:7,

Fikonträdet och dess mysterium
Timmermannen/tusenkonstnären Josefs dolda namn var ”Fikonträd”, som var länkat till det kosmiska livsträdet. Jesus och hans
lärjungar besökte olika städer i Palestina, även Nasaret. Ett sådant besök finner vi i Matteusevangeliet. 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”.
Vad är det som Matteus avslöjar här? Jo, avslöjandet av Jesus falskhet. För det första födde judinnan Maria enbart en son, Josef
jr, som var fosterson till timmermannen Josef. För det andra hade Josef en släktgren via Julius Caesar i kungahuset Adiabene,
där Helena, (Caesars dotter) var moder åt Jesus, Jakob, Simon, Yusef och Judas samt några döttrar och de alla liknade Josef.
För det tredje bodde Helenas döttrar hos judinnan Maria, så hon var aktiv i Jesus falska spel. För det fjärde framkommer tydligt
att alla Helenas söner hörde till timmermannen Josefs faderskap, att rikedom, kungahus och makt inte spelade någon roll, de
ville vara där livet fanns. Det visste inte lärjungarna, och undrade hur Jesus hamnade i den situationen. Därefter erkände Jesus
att en profet icke är föraktad utom i sin fädernestad (i Armenien) och i sitt eget hus (Adiabene kungahus). Med andra ord: han
erkände att han inte hade någonting att göra med Nasaret och var arg på sina lärjungar. Eftersom Jesus inte var jude var det
mindre sannolikt att han skulle ha undervisat i synagogan i Nasaret. Hur presenterade han sig för judarna i deras synagoga?
Samtidigt påpekade folk som kände Josef jr för honom att han inte kunde vara son till timmermannen Josef eftersom han inte
liknade Josef, han liknade i stället fiskaren Petrus, som var judinnan Marias svåger. Timmermannen Josef, Tomas fader, talade
gång på gång om för folket i sin omgivning, även utanför Nasaret, att han inte hade någonting att göra med Jesus och hans
bröder och systrar. Han kände dem helt enkelt inte, och hade inte heller sett dem. I en sådan situation levde Josef med sin
familj och arbetade med sin son Tomas i och utanför Nasaret.
På äldre dagar flyttade Josef och hans familj från Nasaret till Betania, utanför Jerusalem. Han fortsatte att förneka Jesus/Izates
II och sitt faderskap. Enligt Matteus, Markus och Lukas evangelier dödade Jesus fikonträdet. Varför? Fikonträdet symboliserade timmermannen Josef, och det var inte ett vanligt fikonträd Jesus dödade. Enligt evangeliet dödade och förbannade han
Josef på grund av att denne förnekade sitt faderskap, dvs han var inte frukten av fikonträdet, och utan Josefs faderskapserkännande är Jesus ingenting. Därefter fick Jesus officiellt dödens titel enligt Uppenbarelseboken, Upp.1:18.

Betania
Det lilla samhället Betania, där Josef mördades av
Fikonträdet symboliserade Jesus, symboliskt i form av ett fikonträd. Josef hade ett
täcknamn, "Fikonträd", (Livsträd). Enligt evangelierna
timmermannen Josef
dödade och förbannade Jesus Fikonträdet. Matteus och
Ficus carica
Markus beskriver detta dödandet på ett symboliskt sätt,
Lukas i form av en liknelse.

Jesus/Izates II, trodde att med makt, pengar, våld
och terror samt falskspel kan man skaffa sig liv och
faderskap utanför sin familj och sitt kungahus. Han
utgav sig för att vara bl a Guds son, Enfödde son,
Människoson, Marias son, Davids son och
Fadersson, men han talade inte om vems son han
egentligen var.

Enligt Talmud mördade Jesus i hemlighet oskyldiga och vilseledde Israel, eftersom han stod nära makthavarna, han tyckte att
hans försvar gagnade Israel. Jesus greps och sattes i fängelse. Samtidigt satt i fängelset en man vid namn Barabbas enligt
evangeliet. Denne Barabbas var bl a mördare och upprorsman och var mera känd under namnet ”Fadersson”. Var Jesus och
Barabbas en och samma person? Det verkar vara så.

Korsets mysterium
Vem korsfästes?

Korsets mysterium

Josef jr

Pontius Pilatus, och ormen på mynten från hans ämbetstid
Ormen i form av en spiralgalax,
Pilatus släppte båda två.

Hannas/Annas och Kajafas
Papos bar Jehuda
Yehosef bar Papos
Fiskaren Petrus
Josef jr, fosterson till Josef
som förnekat sin son i Stora rådet.

Jesus

Jesus/Izates II
drottning Helena
som befriade sin son från korsfästelse via
sina kontakter i Stora rådet.

Enligt Talmud dödade Jesus oskyldiga i hemlighet. Enligt evangeliet satt en man vid namn Barabbas i fängelse bl a på grund av
mord. Izates II var känd som kung; Jesus var känd som religionstiftare/Messias i en sluten krets i Palestina. Förmodligen var
Barabbas och Jesus en och samma person, i samma roll. Vem var mannen som arresterades nästan samtidigt med Barabbas?
Var han jude? Den som gripits var Josef jr, judinnan Marias son. Pilatus släppte båda två, men därefter dömde översteprästen
Kajafas (avkomling av Levi) juden Josef jr till korsfästelse. Talmud berättar i Toledoth IESU att Helena befriade Jesus från
korsfästelse via sina kontakter. För att bringa klarhet i det hela, blickar jag tillbaka till kung Davids tid och tittar närmare på vad
han då skrev om sig själv längre fram, med andra ord: han skådade framtiden och såg sig själv hamna lidande på korset.

David,
den
blivande
Messias och hans framtida
lidande

22 Psalmen, Messias lidande och härlighet. För sångmästaren, efter ”Morgonrodnadens hind”, en
psalm av David.
22 Ps.12:19, ”/…/ Var icke långt ifrån mig, ty nöd är nära, och det finnes ingen hjälpare. Tjurar i
mängd omgivna mig, Basans oxar omringa mig. Såsom glupande och rytande lejon spärrar man upp
gapet mot mig. Jag är lik vatten, som utgjutes, alla mina leder hava skilts åt; mitt hjärta är såsom vax,
det smälter i mitt liv. Min kraft är förtorkad och lik en lerskärva, min tunga låder vid min gom, och du
lägger mig i dödens stoft. Ty hundar omgiva mig; de ondas hop har kringränt mig, mina händer och
fötter hava de genomborrat. (Matt. 27:31, Mark. 15:20, Luk. 23:33, Joh.19:18). Jag kan räkna alla
mina ben; de skåda därpå, de se med lust på mig. De dela mina kläder mellan sig, och kasta lott om
min klädnad”. (Matt. 27:35, Mark. 15:24, Luk. 23:34, Joh. 19:23). (David sång var förmodligen
skriven till gudarnas fader.)

Enligt ovannämnda källa var Josef jr den som föddes i Betlehem av Judinnan Maria, det var alltså en återfödelse/reinkarnation
av David, det var Josef jr som genomgick lidande och korsfästelse. Men varför? Vad var orsaken till att han avrättades? Jesus
mördade timmermannen Josef för att han nekade faderskapet för Jesus, men jag har en mycket stark känsla av att han mördade
även judinnan Maria och andra okända personer. För att Jesus skulle undvika döden, var hans mor Helena tvungen att prata sin
son fri från korsfästelse av levitprästen Kajafas i samband med handläggningen i Stora rådet. Det var förmodligen Helenas
förslag att i stället korsfästa Marias son. Under förhandlingarna kom emellertid fram att timmermannen Josef inte var biologisk
far till Josef jr. Dennes far var Papos bar Jehuda, känd enligt evangeliet som fiskaren Petrus, som förnekade sin son i Stora rådet.
Man genomförde alltså ett byte av messiasgestalter, men problemet var att de två Messiorna inte liknade varandra, båda två hade
olika natur och utseende. Jesus skulle ha liknat Josef jr och inte timmermannen Josef. Även Tomas stödde Josef jr i Stora rådet,
eftersom hans faders död behandlades där. Helena hade stor inflytande bl a på prästerskapet, så Josefs jr försvar var svagt
gentemot makthavarna. Josef jr korsfästes av prästerskapet, han dog på korset, därefter begravdes och brändes hans kropp. Efter
ca 3 dagar det var dags för Jesus att förkunna uppståndelsen från de döda. Men ingen trodde på den, inte ens hans bröder och
lärjungarna, ty alla visste att det var Josef jr, judinnan Marias son, som korsfästes och att Jesus inte ens var nära korset. Detta om
Jesus fall samt mordet på Josef.

Det finns en anteckning om ett hemligt möte, där bl a Jesus, Jakob och en icke namngiven tjänare till översteprästen var
närvarande, följande utspelades: "Men sedan Frälsaren hade givit sin linneduk till översteprästens tjänare, gick han till Jakob
och visade sig för honom. Jakob hade nämligen avgivit en ed att han icke skulle äta något bröd från den stund då han hade
druckit av Frälsarens kalk, förrän han sett honom uppstånden från de döda: "Sätt här fram", sade Jesus, "ett bord och bröd!"
Han tog brödet, uttalade tacksägelsen och bröt det och gav det åt Jakob den rättrådige och sade till honom: "Min broder, ät
ditt bröd! Ty Människosonen har uppstått från de döda". (Hebréerevangeliet.)
Av texterna framgår ganska tydligt att händelsen utspelades i Jerusalem strax efter den så kallade
"uppståndelsen från de döda". Överstepräst var då leviten/israeliten Kaifas/Haifas och Jesus kände
personligen översteprästens inre krets. På den linneduk som Jesus gav till översteprästens tjänare
fanns förmodligen hans ansiktes avtryck, och denna duk skulle förmodligen motsvara Veronikas
linneduk i samband med den judiske Josef jr:s korsfästelse före påskfirandet, alltså ett bevis på att det
var Jesus på korset och ingen annan. Att Jakob som tvivlare (icke Thomas) kom till mötet var givet,
eftersom Jakob blev den rättrådige och ställföreträdare för Jesus, ty han delade brödet med Jakob och
han drack av Jesus kalk. Men det står ingenstans att Jesus och Jakob var vindrickare, och det var vin i
kalken. Men däremot framkommer alldeles tydligt att Jesus och Jakob slöt ett förbund med varandra
om alla Jesus hemligheter. (Bröd = gärning

Märkvärdigt var att Jesus inte kallade sig för Guds son, eller Helenas son, utan kallade sig för ”Människosonen”, trots att han
mördade Josef. Han visste att timmermannen Josef var människa, och att Tomas var hans enfödde son. Med andra ord:
Tomas var Människosonen, alltså Josefs arvinge, dvs Jesus var inte frukten av Fikonträd. Men Josef jr som dödsängel, borta
ifrån sin moder Maria, var ett lejon i människoskepnad och inte människa, så Jesus hade inte rätt att kalla sig för
”Människosonen”. Josef jr:s binamn var "Nasoraios" eller "Nasarenos".
Enligt Matteus och Markus evangelier Matt. 26:31-32, och Mark. 14:27-28 sade Jesus till dem: ” I denna natt skolen i alla
komma på fall för min skull, ty det är skrivet: Jag skall slå herden, och fåren i hjorden skola förskingras.” Jesus visste att det
inte kommer att gå så lätt att byta ut Messias, dvs att korsfästa juden Josef jr och därefter delta i spelet i stället för honom och
fortsätta som om han skulle ha uppstått från de döda och visa sig för omgivningen, trots att han inte liknade den som
korsfästes; ”se, jag är den som lever evigt, och efter min uppståndelse skall jag föra eder till Galiléen. Han visste i förväg att
fusk, avrättning och bedrägeri skulle ske i samband med uppståndelsen. Vad väntar man sig av en orm? Hans uttalande då
gäller även i ändens tid, med andra ord: han kommer att bli ett hinder, han kommer att slå herden och fåren i hjorden ska
förskingras igen.

Fadern korsfästs med huvudet nedåt
(Hänvisning till Inannas vistelse i undervärlden,
jordens inre.)

Sonen korsfästs

Jesus, den korsbärande

Hes.32:1-10

Papos bar Jehuda
Fiskaren Petrus

Yehosef bar Papos
Fosterson till Josef

Izates II bar Monobaz I
Jesus/Barabbas

Uppståndelsen från de döda ingick i Jesus nya religion som fick senare namnet ”Kristendomen”. Någon uppståndelse från de
döda ägde aldrig rum; Josef jr:s korsfästelse var ett faktum, han dog på korset, begravdes och därefter brändes hans kropp upp
och samtidigt befann sig Jesus lika långt borta från korset som planeten Pluto från solen. Hela den nya religionen misslyckades
redan från början. På grund av detta flyttade Jesus sin himmelsfärd till ca 550 dagar efter Josef jr:s avrättning. Under den tiden
hade han tillräckligt mycket tid för att kunna planera hur han skulle kunna rätta till den misslyckade religionen och fortsätta.
Även Jesus visste hur slutet kommer, och hur den nya religionen Kristendomen ska avskaffas. Det var hans beslut att föra
fiskaren Petrus till Rom och korsfästa honom där med huvudet nedåt, och därefter bygga den romerska kyrkan på hans grav.
Peter på korset visade (symboliskt) vart kyrkan skulle gå, framtidens riktning för kyrkan, vid ändens tid. En samtida källa är
gnosticismen eller den gnostiska rörelsen som betyder kunskap och grundades av Tomas, timmermannen Josefs biologiske son.
Den hade ingenting med religionen att göra. Till denna rörelse har eliten anslutit sig, som bl a Jesus, hans bröder och hans
lärjungar. Se vidare länken ”Arkitekternas beskyddare”. Låt mig styrka allt jag hittills skrivit om Jesus med hans egna ord.

Tomas evangelium
Didymus Judas Thomas
Det första jag justerar i samband med ovanstående rubrik är att ta bort Tomas namn, eftersom Didymus Judas Thomas aldrig
existerat. Thomas var som jag redan nämnde tusenkonstnären Josefs biologiske son; Judas var Jesus äldre broder, så att det var
Judas själv som skrev detta evangelium med sin yngre broder, Jesus. Thomas grundade gnosticismen på vetenskapliga grunder,
men skrev aldrig evangelium om Jesus.

Judas evangelium
Detta är de hemliga ord som den levande Jesus sade och som nedtecknades av Judas, Jesus äldre broder.
10, Jesus sade: ”Jag har kastat en eld över världen, och se, jag vårdar den tills den flammar upp”. -I samband med slutet
kommer ett fruktansvärt krig att bryta ut på grund av Jesus.
16, Jesus sade: ”Människorna kanske tror att jag har kommit för att bringa frid i världen. De vet inte att jag har kommit för att
bringa söndring i världen, eld, svärd och krig. Ty det skall finnas fem i ett hus, och tre skall stå mot två och två mot tre; fader
mot son och son mot fader. Och var och en skall stå ensam”. - Här talar Jesus om sin rätta roll, dödens roll, Upp.1:17-18 och
Upp. 6:8. Min familj bestod av fyra familjemedlemmar, far, mor, en son och en dotter. Jesus kom in i min familj som femte
person, som en tjuv i mörkret med hjälp av onda krafter och slingrade sig om min fader i samband med ett faderskapsärende på
70-talet. Han tillhör inte den mänskliga blodgruppen 0. Se vidare länken ”Maya-Inka-Azteker och deras hemligheter”, i vilken
han ville bli människa igen, men han förblev orm. Hans mål är att bringa söndring även i varje familj på denna planet. ”Mörk
materia och dess existens”, sidan 13-22.
40, Jesus sade: ”En vinstock har blivit planterad, men inte av Fadern. Eftersom den är svag skall den ryckas upp med rötterna
och förstöras”. - Här pratar Jesus om lejonet, den världslige och davidiske Messias, "Lejonet av Juda stam”, Josef jr som inte
var timmermannen Josefs biologiske son, samt nu i ändens tid Tibor E. som inte var min faders, Tibor Keménys biologiske
son. Samtidigt hade Josef ingenting med Jesus att göra, dvs Jesus blev planterad, men inte av Josef, och inte heller av min fader
Tibor Kemény nu i ändens tid, i 70-talets faderskapsärende. I detta rycktes Tibor E, ett 12-årigt gossebarn, upp med rötterna i
tron att han var biologisk son till min far, dödades och ersattes med denne Jesus som har ett annat namn idag. Se länken
Tutankhamon.
55, Jesus sade: ”Den som inte hatar sin fader och sin moder kan inte bli min lärjunge. Och den som inte hatar sina bröder och
systrar och bär sitt kors, så som jag gör, är mig inte värdig”. - Här avslöjar Jesus att han är emot familjelivet, och alla på denna
planet bör tillbedja enbart honom, och alla skall bära sitt kors så som han gör, ty han är en korsbärare. Att bära kors kan vem
som helst göra, men att dö på korset är en annan sak. Jesus talar inte om att han skulle ha dött på korset, utan att han bär sitt
kors.
101, Jesus sade: ”Den som inte hatar sin fader och sin moder så som jag gör, kan inte vara min lärjunge. Och den som inte
älskar sin fader och sin moder så som jag gör, kan inte vara min lärjunge. Ty min moder [...], men [min] sanna [moder] gav
mig livet”. - Här avslöjar Jesus det viktigaste av allt, att han hatar sin egen sanna moder som gav honom livet. Han talar inte
om judinnan Maria, utan sin sanna moder, drottning Helena. Historien har upprepat sig, och i min pappas sista
faderskapsärende som utspelades på 70-talet hände samma sak: judinnan Maria var inte hans biologiska mor.
113, Petrus sade till honom: ”Låt inte Maria vara bland oss. Kvinnor är inte värdiga Livet”. - Petrus hade problem med
judinnan Maria på grund av sitt utomäktenskapliga barn, Josef jr. Han var gift med Marias syster. – Jesus sade: ”Se, jag skall
själv leda henne för att göra en man av henne, så att också hon kan bli en levande ande lik er män. Ty varje kvinna som gör sig
själv till man skall komma in i himmelriket”. - Att göra en kvinna till en man är en bestraffning av Jesus, ty Maria har skaffat
barn med fel man vilket ledde till Jesus undergång. Himmelriket är en relativ sak, ett dödsrike kan även kallas för himmelrike.
99, Lärjungarna sade till honom: ”Dina bröder och din moder står här utanför”. Han sade till dem: ”Dessa som gör min
Faders vilja, de är mina bröder och min mor. Det är de som skall komma in i min Faders rike”. - Ytterligare ett avslöjande om
Jesus dubbelliv. Timmermannen Josef hade en enda son Tomas, alltså var Tomas hans enfödde son. Judinnan Maria hade fött
en enda son, nämligen Josef jr. Jesus bröder var Jakob, Simon, Judas och Yusef av kungahuset Adiabene. Hans mor var Helena
och hans far var förmodligen kungen Monobaz I. Däremot vet jag inte vilket rike Monobaz I regerade över.
30, Jesus sade: ”Där det finns tre gudar, där är de gudar. Där det finns två, är de inte utan Gud, och där en är ensam, finns jag hos honom”.
- Här pratar han symboliskt om det stora berget, som består av ett lejon, en tjur och ett lamm, en orm, och lammet skulle vara det segrande.
Se länken ”Statsvapen och vetenskap” sidan 16.
11, Jesus sade: ”Denna himmel skall förgås, och himlen ovanför den skall förgås. De döda lever inte, och de levande skall inte dö.” - Se
vidare länkarna ”Svarta hålets hemlighet”, ”Statsvapen och vetenskap” sidan 13, ”Mörk materia och dess existens”, sidan 9, ”Gravitationens gåta” sidan 4 och ”Den nya atommodellen”. ”När ni åt det som är dött, gjorde ni det levande”, dvs man äter kött som basmat, och i
samband med det kan djur reinkarneras i människokropp igen. ”Men när ni kommer i ljuset, vad skall ni då göra?” - Dvs när man hör eller
tar reda på vad verkligheten är, när man är upplyst om allt, vad skall man göra då, utan att komma i panik. ”När ni var ett, blev ni två. Men
när ni har blivit två, vad skall ni då göra? - Slutmålet är att bli varken man eller kvinna, och vad skall man göra då?

7, Jesus sade: ”Saligt är det lejon som människan äter, så att lejonet blir människa. Och förbannad den människa som lejonet
äter, så att människan blir lejon”. - Även Jesus visste att människan kan bli djur om hon bryter mot naturlagarna bl a genom att
äta kött, men däremot blir ett djur inte människa igen. Även Jesus slutmål var att ånyo bli människa. När människan lämnar sitt
mänskliga jag och inträder i djurens värld möter hon döden. Detta visste även Jesus. Se länken ”Dynasti 0 av det forna Egypten”
och ”Maya-Inka-Azteker och deras hemligheter.”
60, De såg en samarier som bar ett lamm på sin väg till Judéen. Han sade till sina lärjungar: ”Varför bär den där mannen
lammet?” De sade till honom: ”För att han skall kunna slakta det och äta det”. - Han sade till dem: ”Så länge det lever, äter han
det inte, utan först sedan han har slaktat det och det är en död kropp”. - De sade: ”Annars kan han ju inte göra det”. - Han sade
till dem: ”Sök därför också ni efter en plats där ni kan vila, så att ni inte blir dödade och ätna”. - Här avslöjar Jesus att även hans
lärjungar var djurmänniskor och att deras öde kan bli lammets.
85, Jesus sade: ”Adam skapades av en väldig makt och en väldig rikedom, (Sumer) men han var inte större än ni. Om han hade
varit det, skulle han inte ha smakat döden”. - Här erkänner Jesus att ormen indirekt lurade Adam till döden, att ormen var döden
själv och att hans lärjungar var djurmänniskor.
13, Jesus sade till sina lärjungar: ”Jämför mig med någon och säg mig vem jag är lik”.
Simon Petrus sade till honom: ”Du är lik en rättfärdig ängel”.
Matteus sade till honom: ”Du är lik en vis tänkare”.
Judas sade till honom: ”Mästare, min mun är inte i stånd att säga vem du är lik”.
Jesus sade: ”Jag är inte din mästare, ty du har druckit dig berusad av den porlande källa som jag har låtit välla fram”. Och han
tog honom med sig avsides och sade tre ord till honom. När Judas kom tillbaka till sina vänner, frågade de honom: ”Vad sade
Jesus till dig?” Judas sade till dem: ”Om jag säger er ett enda av de ord han sade till mig, skall ni ta upp stenar och kasta dem på
mig. Och då skall eld slå ut ur stenarna och förtära er”. - Jesus väntade sig att lärjungarna skulle jämföra honom med en
människa (timmermannen Josef ) och att han var lik människosonen, Tomas, Josefs son, men det blev inte så. Judas som var
Jesus äldre broder kände till Jesus hemligheter och jämförde honom med någon som Jesus tyckte illa om. Hans reaktion på Judas
jämförelse kom genast. Det hade uppenbarligen uppstått en spricka mellan bröderna.
43, Hans lärjungar sade till honom: ”Vem är du som säger detta till oss?”
Jesus sade: ”Ni förstår inte vem jag är av det jag säger till er, utan ni har blivit som judarna som antingen älskar trädet men hatar
dess frukt, eller älskar de frukten men hatar trädet”. - Det allra största misstaget gjordes när dödens ängel kom överens med
judinnan Maria om ett moderskap för Jesus. Att ha ett moderskap är en sak, men problemet var att Jesus tog över juden Josef jr:s
personliga identitet och uppträdde som om han var Josef jr. Exempelvis att han föddes i Betlehem av judinnan Maria år ca 29
f.v.t. och växte i Nasaret, var fosterson till Josef, etc. Därav kom han i kläm och på grund härav frågade lärjungarna honom vem
han egentligen var.
86, Jesus sade:” Rävarna har sina lyor och fåglarna har sina bon, men Människosonen har ingen plats att vila sitt huvud”. - I
Stora rådet kom det fram att Jesus förmodligen dödade Josef/Fikonträdet och att han hade dödat några andra i hemlighet, att han
vilseledde Israel enligt Talmud. Han tog över Josef jr:s identitet och levde ett dubbelliv. Det var hans mor drottning Helena som
befriade honom från korsfästelsen och Josef jr blev avrättad i stället. Samtidigt fråntog Stora rådet honom det kungliga
medlemskapet, så att han plötsligt blev föräldralös. Kungahuset var tvunget att förklara Izates II som död. På detta svarade Jesus:
”Ni förstår inte vem jag är av det jag säger till er, utan ni har blivit som judarna som antingen älskar trädet men hatar dess frukt,
eller älskar de frukten men hatar trädet”. - Lärjungarna fortsatte att fråga honom.
Hans lärjungar sade till honom: ”Tjugofyra profeter talade i Israel, och alla talade om dig”.
Han sade till dem: ”Ni har glömt den Levande som finns ibland er, och [...] talar om de döda”. - När lärjungarna frågade vad man
borde anse om de judiska profeter, som efter vad man antog, beträffande hans ankomst förkunnade något med avseende på det
förgångna, svarade Jesus smärtsamt berörd av att de nu tänkte på något sådant: "I haven förskjutit den Levande som står framför
eder och pladdrar om de döda". - Lärjungarnas fråga handlade om profeternas messianska vittnesbörd, som talade med avseende
på det förgångna, till exempel Dan. 7:13 "/…./ se huru en som liknade en människoson kom med himmelens skyar /…/" och
Jes. 53: "Han sköt upp såsom en ringa telning inför honom, såsom ett rotskott ur förtorkad jord. Han hade ingen gestalt eller
fägring; när vi såg på honom, kunde hans utseende ej behaga oss. Föraktad var han och övergiven av människor, en smärtornas
man och förtrogen med krankhet; han var såsom en, för vilken man skyler sitt ansikte, så föraktad, att vi höll honom för intet
/…./" - Jesus tillbakavisade lärjungarnas fråga med skärpa, ty den var i grund och botten inte lärjungarnas fråga utan den
främmande åsikten inom judiska kretsar, vilka väntade en avliden såsom Messias. - Jesus besvikelse kom därav att lärjungarna
trots allt han sagt dem och gjort ännu inte hade begripit att denna fråga blivit meningslös, eftersom han stod mitt ibland dem,
förkroppsligad och levande. Men lärjungarna menade att profeterna i sina förkunnelser om hans ankomst, hade syftat på en död.
Jesus svar på detta uppfattades på ungefär följande sätt: ”I bekymren eder om döda, emedan man känner till profetior om en död;
som om en död, en av de gamla profeterna skulle ha återuppstått i mig; till en sådan död vänden I eder, och därmed vänden I
eden också bort från den som står levande framför eder”. - I detta svar negerar Jesus sin identitet med en död profet.- Vad som
framkommer av de ovanstående korta gnostiska dialogtexterna är att Jesus lärjungar inte kunde förstå varför Jesus tog över den
korsfäste döde judiske profetens identitet och varför han uppgav sig vara uppstånden från de döda när han aldrig korsfästs. När
Jesus märkte att även lärjungarna inom den hemliga kretsen kring honom hade kännedom om identitetsbytet, negerade han sin
identitet med den döda judiske profeten. Därför sade han, att han inte har någon plats att vila sitt huvud på.

Det var Thomas som antecknade sin fars Josefs (Människosonens) faderskapsärende i samband med den judiske profeten Josef jr
och israeliten/ efraemiten Jesus och där även beskrev världsalltets uppbyggnad och alla dess hemligheter i samband med den
osynlige alltets Fader. Han gjorde även anteckningar om Johannes/Immanuel vid Jordandalen i form av en bok i flera exemplar.
Denna bok kallades "De hemliga skrifternas bok" eller de "Levandes Bok" av skribenten Thomas.
Av någon anledning fick även Judas ta del av boken som Thomas hade skrivit. Judas omarbetade hela boken till sitt yngre
syskon Jesus fördel och satte honom i centrum. Det var han som först avslöjade att hans syskon Jesus var hybrid. Av evangeliet
"Veritatis" framgår ganska tydligt att Judas syskon Jesus uppenbarade sig medförande denna bok, med andra ord: Jesus tog över
Josefs roll som den osynlige alltets Faders Enfödde Son, Människoson, den Oändliges Son, precis som om Jesus skulle ha
spikats på ett kors. Av texterna framgår entydigt att det inte var Jesus som skrev boken, utan boken hade Jesus och hans krets
använt som när ett testamente ännu icke öppnats, då den döde husherrens förmögenhet är fördold. Husherren i detta sammanhang var Josef och hans förmögenhet var hans två barn, sonen Thomas och hans dotter inom hans äktenskap med
Maria. När Judas har fullbordat sin omarbetning av Thomas ursprungliga bok, skrev han även sitt namn före Thomas namn.
Och på det viset kom Thomasevangeliet till, efter omarbetningen av Thomas hemliga skrifter. Det grekiska namnet "Didymos"
som också betyder "tvilling" är en översättning av det arameiska "Thomas", som betyder detsamma. Men det kan också vara så
att översättaren som översatte "Thomasevangeliet" från arameiska till grekiska hette just Didymos. På det viset har namnet
uppstått: "Didymos Judas Thomas".
Hos Jakobs Apokryphon kan vi läsa följande brevväxlingar som mellan Jakob och förmodligen Paulus. Jakob skriver följande:
"Eftersom du har bett mig att sända dig en hemlig bok, vars uppenbarelser Frälsaren har skänkt mig och Petrus, så vill jag
tillmötesgå din önskan… Dock har jag nedskrivit den med hebreiska bokstäver och sänder den till dig, till dig allenast. Men enär
du är en frälsningens tjänare, måste du med all kraft akta på att du icke låter andra taga del av denna bok, som Frälsaren icke har
anförtrott oss alla, sina tolv apostlar".
Tiden och platsen är okänd, men av allt att döma från texterna skedde detta efter att Jesus har stigit upp mot himlen. Men
däremot framkommer tydligt att Jesus inte hade förtroende för alla tolv, han hade en så kallad inre hemlig krets bestående
förutom av sina bröder bl a Johannes, hans broder Jakob, Petrus, dennes broder Andreas och förmodligen Paulus, vilka visste
alla hemligheterna kring Jesus. Enbart dessa fick läsa den hemliga boken och Jesus rörde sig mest i den kretsen och inte ute
bland folk som evangelierna uppger.
24, Hans lärjungar sade: ”Visa oss platsen där du är, ty vi måste söka efter den”.
Han sade till dem: ”Hör, du som har öron att höra med! I en ljusets människa finns ljus, och det lyser upp hela världen. Om det
inte lyser, råder mörker”. - Det är så sant det Jesus menar. Han själv är mörker och han befinner sig alltid enbart i mörkret.
34, Jesus sade: ”Om en blind leder en blind, faller båda i gropen”. - Jesus tänker på politikerna och prästerna som den ena
blinde, den andra blinde är jordens befolkning.
38, Jesus sade: ”Många gånger har ni önskat få höra de ord jag säger till er nu, och ni har ingen annan att höra dem från. Det
skall komma dagar då ni söker efter mig och inte skall kunna finna mig”. - Nu i ändens tid söker många honom, men de ska inte
kunna finna honom, eftersom han befinner sig i mörkret, och mörker lyser inte.
45, Jesus sade: ”Man skördar inte druvor från törnen, och man plockar inte fikon från tistlar, ty de bär ingen frukt. En god
människa tar fram goda ting ur sin förrådskammare; en ond människa tar fram onda ting ur sin onda förrådskammare, som finns
i hans hjärta, och talar onda ting. Ty ur hjärtats överflöd tar han fram onda ting”. - Det gjorde även Jesus när han dödade Josef i
Betania.
91, De sade till honom: ”Säg oss vem du är, så att vi kan tro på dig”.
Han sade till dem: ”Ni tyder himlens och jordens utseende, men honom som står mitt ibland er har ni inte lärt känna, och ni vet
inte hur ni skall tyda denna stund”. - Lärjungarna visste inte att deras Frälsare var Ormen, Ormen som lurade hela jorden.
106, Jesus sade: ”När ni gör de två till ett, skall ni bli människosöner, och när ni säger: "Berg, flytta dig!", så skall det flytta
sig”. - Kan ni göra er till människor igen, så skall ni bli människosöner.
12, Lärjungarna sade till Jesus: ”Vi vet att du kommer att lämna oss. Vem skall då bli vår ledare?”
Jesus sade till dem: ”Var ni än är, skall ni gå till Jakob den rättfärdige, för vars skull himmel och jord blev till”. - Ett tydligt
svar. Det var alltså Jakob, Jesus äldste broder och inte fiskaren Petrus som fick ta över ledningen efter Jesus.
Vid en av sina sista uppenbarelser, alltså innan han reste till himlen, skickade Jesus i väg de andra lärjungarna till deras arbeten,
men Jakob och Petrus kallade han till sig för att meddela dem om dessa uppenbarelser angående hans himmelsfärd.

Enligt Jakob var Jesus tvungen att stanna kvar ytterligare 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. Enligt Jakob var han själv den ene och Petrus den andre som följde Jesus upp på ett berg (förmodligen till berget
Tabor och detta inföll ca 550 dagar efter uppståndelsen/pseudohändelsen). Där uppe steg Jesus ombord på en väntande
rymdfarkost och Jakob fortsätter således: "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.”
I slutet av brevet berättar Jakob att de andra lärjungarna frågade honom vad Frälsaren hade uppenbarat. "Vi svarade: Han reste
sig upp och hälsade oss med högra handen. Han lovade oss alla liv…. När de hade hört detta trodde de på uppenbarelsen och
förnam bitterhet över det som hade skett. Men då jag icke ville låta dem förbliva i ett sådant tillstånd, sände jag ut dem, var och
en till annan plats. Men själv gick jag upp till Jerusalem i det jag bad om att få min lott bland de älskade som skola bliva
uppenbarade".
Vidare framkommer av Jakobs brev att Jesus arbetade extremt hemligt och förutom Jakob och Petrus visste ingen att han skulle
upp till himlen. De andra lärjungarna var mycket bittra över att deras Frälsare hade lämnat dem utan att ta farväl av dem. Att de
inte ens var värda ett farväl kunde Jakob utläsa av deras besvikelse och bitterhet över Frälsarens agerande. Under många år var
Jakob ledare för församlingen i Jerusalem.
I Judasevangeliet kallas Thomas för den Allrahögstes skribent, invigd i Messias förborgade ord och mottagare av hans
förborgade uttalanden. Thomas var Josefs ende son och syssling till Jesus. Thomas hade vittomfattande kunskap om massor av
hemligheter och han var sin fars, Josefs skribent. Han skrev bl a om naturen och världsalltet för mänskligheten och han verkade
som vägvisare i kunskap/gnostik för människor, som Buddha Gautama gjorde för buddismen.
Men däremot gick det lite trögare för Thomas syssling Jesus och hans undervisning med sina lärjungar, vilkas sinnesstämning
växlade mellan glädje och bedrövelse, skriver Jakob. Inte på minsta sätt fanns bland dem någon övermodig glädje över att ha
befunnits värdiga att motta uppenbarelserna. Jakob fortsätter, för att ta ett exempel: "När vi hörde detta blevo vi glada, ty vi hade
blivit bedrövade över det som han först hade sagt till oss." När han såg att vi gladdes, sade han: ”Ve eder som behöver en
förespråkare, ve eder, som behöver nåden. Saliga äro de som besitta frimodighet och själva hava förvärvat nåden". Sedan säger
Petrus till Jesus: "Stundom uppmuntrar du oss till det himmelska konungariket, men stundom förkastar du oss, o Herre; stundom
övertygar du oss till tro och utlovar oss livet, stundom förvisar du oss från det himmelska konungariket". - Det var minsann inte
lätt att vara lärjunge åt Jesus. Stundom tappade Jesus balans och kontroll. Stundom var han nervös och osäker, dessutom hade
Jesus inget tålamod med pedagogiken kring texterna i den dåvarande situationen inom kretsen kring Jesus.
I Judasevangeliet fortsätter Jesus sitt uttalande och budskap till folket. Jesus sade: "Den, som är nära mig, är nära elden, och den,
som är fjärran från mig, är fjärran från kungariket". Nu återstår de viktigaste frågorna: Hur många kristna följde Jakobs
anvisningar om Jesus gnostiska föreskrifter?
Hur många påvar bär "Jakobs namn"? Hur många kristna är nära Jesus och elden och har en säker plats genom frälsning i det
redan existerande Himmelriket, när hans egna lärjungar är osäkra på sin Frälsare och är osäkra om de över huvud taget har en
plats i Himmelriket?
Slutligen:
5, Jesus sade: ”Lär känna det som finns framför era ögon, och det som är fördolt för er skall bli uppenbarat. Ty inget är fördolt
som inte skall uppenbaras, och inget är begravt som inte skall uppväckas igen”. - Även Jesus ville att allt som är fördolt skall
komma upp till ytan och att låta världen få kunskap.
18, Lärjungarna sade till Jesus: ”Säg oss hur vårt slut skall komma.”
Jesus sade: ”Har ni då redan funnit början, eftersom ni frågar efter slutet? Ty där början är, där skall slutet vara. Salig den som
tar sin plats i början; han skall förstå slutet och skall inte smaka döden”. - Även Jesus visste att slutet skall komma. Slutet beror
på ett dubbelstjärnesystem, ett naturligt förlopp, ett så kallat ”Alfa-Omega” system, det gällde också soldyrkan Aton av
Akhenaton. Hur många av jordens befolkning känner till att även vårt solsystem består av ett dubbelstjärnesystem? I en
vetenskaplig tidskrift ”Allt om vetenskap, 6-2010, finns ett avsnitt som handlar om ”Fusk och mygel i vetenskapens värld”. Kort
citat ur tidskriften: ”Vetenskapen ska handla om ett absolut sökande efter sanning. Och många tror att det också är så i
verkligheten. Men forskare är som andra människor. De kan ha fel och göra misstag. Och ibland ljuger de oss rakt i ansiktet. För
pengar, karriär, eller ära. Och har man väl börjat ljuga kan det vara svårt att sluta”. En utmärkt definition av dagens vetenskap.
Vetenskapsmän, präster och politiker vandrar hand i hand. Och resultatet är att jordens befolkning är naken inför de kommande
fruktansvärda katastroferna. Här passar följande ordspråk perfekt: ”Den blinde leder den förtappade.”
Hat mot judar: Av ovanstående texter framgår tydligt att hatet mot judarna började i Palestina redan på Jesus tid. Jesus själv var
emot judarna och det hat som då skapades består än i dag. Läs mer i Hes.32:1-10 och på sidan 52.
Kort sammanfattning: Jesus varken korsfästes eller uppstod från de döda.

Rom/Armenien/Palestina
Kung Pacals sköld.
Symbol för blod 0. I ändens tid
skulle han enligt skölden bli den
femte och dominerande familjemedlemmen i människans familj
med blod 0.

Människan, Den
Kosmiske Adam

Rom

Bröder

Julius Sextus
+ hustru + barn
ca 145-70

Gaius Julius Caesar Aurelia Cotta
ca 140-85
ca 120-54

Armenien

Julia Caesaris
JC:faster
Julia,
Caesaris
JC:syster
ca 101-51

Gaius Marius
Marcus Atius
Balbus
ca 105-51

Gaius Julius Caesar Calpurnia Pisonis
ca 100-44
Ca 78 - ?
Armenien
Adiabene

Parechja/Parittya Julius
+ hustru Mirjam/Maria +
döttrar
ca 110-20

Monobaz I
Bazerus
Jona
Pandera
ca 35-31
Helena
Ca 44-50
konverterat till Judendom

Ficus
carica

Atia Balba Caesonia
ca 85-43

Gaius Octavius
Rufus
ca 100-59

Armenien

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

Monobaz II
Jacob
ca 25-40
Betlehem

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

Josef jr
Fosterson till Josef
ca 29-26
Den världslige och
davidske Messias,
Lejonet av Juda.
Upp.1:7
Se länken
Tutankhamon

Nasaret

Tomas son +
hustru + barn
ca 9-?

Izates II
(Jesus)
Simon
Judas/Yudas Yusef
ca 16-28
Shimon
Jehuda
ca 19-46
Den
levitiske
ca 24-52 ca 22-38
prästerlige
Messias, Lammet
Adiabene kungahus
Sakarias
?

Elisabeth
?

Jerusalem
Johannes (Döpare)
(Immanuel)
ca 34-15
Sakarias var ansvarig för hanteringen av
Zarathustras eld. Templet låg på
Oljeberjet i Jerusalem

Augustus
63-19

Julia Augusti Filia
39-14

Livia Drusilla
ca 56-29

Tiberius
42-37

Monobaz I eller Bazerus, enligt Adiabenes
uppteckningar; Jona enligt evangeliet och
Pandera enligt Talmund, bör vara en och
samma person. Religion: Zarathustra
innan konvertering skedde till Judendomen.
Jag har försökt återställa ursprunget vid den
aktuella tiden ang Messias födelse. Den enda som
föddes i Judéen i Betlehem var Josef jr.

Damasus I, 366-384

Den heliga Graal
Se även sidan 49

Den heliga Graal

Hieronymus

Hieronymus
VILDDJURET
Den Katolska Kyrkan
under 2000 år

På kyrkomötet I Konstantinopel 381 fick Nicaeno-Constantinopolitanum sin nuvarande lydelse. Damasus sekreterare var
Hieronymus, som fick uppdraget att omarbeta den latinska bibeltexten (Versio vulgata). Från denne påves tid härstammar de
första underrättelserna om ett påvligt arkiv. På grund av det står ord mot ord i evangelierna, alltså var det en misslyckad
omarbetning. Evangelierna återspeglar inte den ursprungliga Jesus, den kärleksfulla Jesus som förekommer i Nya Testamentet
existerar inte. Däremot står det tydligt att Maria från Magdala inte hittade sin mans döda kropp i graven, hon kände inte ens Jesus,
hade aldrig sett honom. Andra kände inte heller Jesus, eftersom Josef jr och Jesus var skilda personer. När det gäller
naturkatastrofer i ändens tid ändrades intet. Man kan kort sammanfatta att evangelierna är falska och är motsatsen till
Uppenbarelseboken och gnosticismen i vilken Jesus medverkade och som blev utesluten ut den romerska kyrkan ca 300 efter vår
tideräkning.
Upp.12:1 ”Och ett stort tecken visade sig i himmelen: där syntes en kvinna, som hade solen till sin klädnad och månen under sina fötter och en
krans av tolv stjärnor på sitt huvud.” Solen är en manlig symbol och i detta fall utgav sig kvinnan för att vara en man vars namn är Jesus
Kristus. Denna planet känner honom som en överlägsen Frälsare av manligt kön som badar i solstrålar. De tolv stjärnorna är de tolv apostlarna,
och månen, som är en kvinnlig symbol, är grunden; varken man eller kvinna, alltså en jungfru. Denna beskrivning kan man jämföra med
”solguden Aton, Akhenaton.” En sak är klar: de kristna har en falsk bild av Jesus Kristus. Det är ett problem som uppstod redan i början
mellan honom/henne och kyrkan, detta är hans/hennes sak att rätta till, om det över huvud taget går.
Johannes
Lukas

Gnosticismen

Markus

Levi

De fyra evangelierna enligt
Matteus/Levi, Markus, Lukas
och Johannes
Nag Hammadi

Samma
person; olika beskrivningar om
henne….

Upp.12:1

Kemény

Hermann

Förhållande

Kemény

Äktenskap

ca. 1820

Madách Imre d.ä. Madách Sándor

Majthényi Anna

Madách Imre
1823-1864

Madách Károly
1825-?

Madách Mária
1820

Páli Katalin Hermann József
Bröllopsår 1842
Ej släkt
Bleszics Anna Kemény Mihály Madách Aladár Madách Jolán Madách Borbála
1847
1848
1851
1853
Bröllopsår 1868

Hermann Júlia Hermann János
Bröllopsår 1886

Bröder

D. Ilonka

Kiss Mária Kemény Lajos
Bröllopsår 1909

vitéz Kemény Simon
1884-1945
Kusiner

Kemény
Ilona/
(Helen)
E. Mária
Magdolna
1931-?

Pálfalvi Mária Kemény,
Tibor István
1923-1991
Bröllopsår 1948

- - - - -

Bátaszéki
Hermann/Pálfalvi
Borbála
János
Bröllopsår 1923

V.N

- - - - - -

Tillstånd för äktenskap av påven

Hermann/Pálfalvi
Mária Magdolna
1927-2007

1.

Kemény,
Emöke Magdolna
1950

Kemény,
Szabolcs József
1949
Dan.7:15

2.

3

4

Lammet
1948
Dan.7:13

E. Tibor
1958-1971
Fosterson till KT
Lejonet av Juda
Dan.9.25:26
Upp.1:7

Serafimerorden

vitéz Kemény Simon

Den blågula staden
Baja och dess
stadsvapen

Den blågula staden
Baja och dess
stadsvapen

vitéz Kemény Simons personliga emblem, som illustrerar
Ea/Enki, det kosmiska livsträdet och svärdet som makt och
krig i sin högra hand.
Min fars farbror Simon var emot sin dotters äktenskap med
sin yngre kusin. När han fick veta påvens godkännande av
ansökan, bröt han kontakten med kyrkan, prästerskapet och
även med dottern. Han var en hård, bestämd och rättvis
man med stor kunskap. Ansökan skedde utan hans vetskap,
med prästernas hjälp. Han var en förstärkning av släkten
Kemény; han var en känd och respekterad person. Han
mördades 1945 tillsammans med sin yngste son. Märkliga
saker hände i Ungern mellan 1944 och 1945 i samband med
vitéz Kemény Simons judarna. Raoul Wallenberg, svenska kungahuset samt
personliga vapen och de Regeringen och WRB stod bakom dessa. Simon var inte
1884 november 5
sju inseglen enligt
bara broder till min farfar, han var också en av min farfars
Min far Tibor och E.
Upp.6:1-17
bästa vänner.

Armenien

Min mor

Ursprungliga Mária.
De fyra vita liljor var symbol för
timmermannen Josefs familj, Dvs.
fyra familjemedlemmar. Se vidare
länken ”Arkitekternas beskyddare”,
samt ”Arken och den globala
floden”.

Madách Imre. Mitt stamträd, min släkttavla bestod av enkla
människor, de levde alltså ett enkelt liv. För att få ut ett budskap
bör man vara rik och berömd samt ha relevanta kontakter.
Madách var en sådan rik familj på den aktuella tiden och hade
dessa egenskaper. Imre var den mest lämpliga för att genomföra
sitt uppdrag. Honom kan jag koppla samman med Enok/Hanok i
Lemeks tid enligt hans kunskap. Imre Madáchs stora verk var:
Imre Madách, 1823 ”Människans tragedi” 1861. Se vidare länken: ”Dynasti 0 av det
forna Egypten”, sidan 36-38.

Min gode fader Tibor var tusenkonstnär,
han kunde nästan allt.
Jag kommer ihåg att han i slutet av 60talet och början av 70-talet gjorde vin
enbart av fikon. Vinet var av bra kvalitet,
det var mycket gott.
Tibor Kemény, 1923

Min far

Maria träffades i
uppsamlingslägret i
Linz i Österrike i november 1956, även
hennes systers familj
var med. Därefter
reste de till Sverige i
en vit buss. Hennes
svåger var biologisk
far till Tibor E.
Förresten var det Judinnan E. Maria
endast Tibor E. som
föddes i Sverige,
Linköping, alla andra föddes i Ungern.

Mitt stamträds långa väg från Sumer,
Kanaan, Palestina, Asien till Europa och
Skandinavien. Mina förfäder var fattiga men
ärliga människor. Men i kunskap var de
däremot mycket rika.

Ett av tidernas största folkmord

Benjamin

Kungens tjänare sätter
korgen med Romulus
och Remus i Tiberfloden. Mars var far
till tvillingsönerna.

Bröderna Romulus och
Remus var symbol för
Messiasgestalter

Fransk karikatyr från 1939
En celest klocka
angående A Hitler

Påvens vapen.
Pius X
1903-1914 Förhindra judarna Benediktus XV
1914-1922
från att föröka
sig; dvs. utrota
dem.

Påvens vapen.
Kyrkan som grund
och Tyskland som
samarbetspartner.

A. Hitler som varg

Pius XI
1922-1939

Påvens vapen.
Påvens vapen.
Återigen inför den
Pius
XII
Grunden är de tre
globala floden och
1939-1958
första inseglen enligt
symbol för Noas
Upp.6:1-6 och den
reinkarnation som
tyska örnen, samt
segrare i ändens
Lateranfördragen.
tid. Gud….
.

Vem var egentligen Adolf Hitler?
Var det han som dödade judarna?

Alois Hitler

Adolf Hitler
1889-1936?

Klara Hitler

Adolf som barn

Ett osymmetriskt ansikte. Det högra
ögat är något större än det vänstra.
Detta är ett kännetecken för Adolf
Hitler. Enligt detta foto tillhörde han
blodgrupp AB, liksom sin far och mor.

I Alan Bullocks bok kan man läsa följande om Adolf Hitlers
härkomst: ”Det har påståtts att Alois far skulle ha varit jude,
men det finns inga bevis, varken för eller emot.” Min
personliga uppfattning om Hitlers härkomst är att hans släkt var
Benjamins avkomlingar och Adolf själv var en reinkarnation av
Benjamin. Juda och Benjamins stam grundade tillsammans
kungariket Juda och Benjamin, i egenskap av Saul, var Israels
första kung.

Ett osymmetriskt ansikte hos Adolf Hitler

1889

1899

1901

Ca 1923-26

Hitlers öra är en kombination av föräldrarnas
öron. Örats vinkel i förhållande till näsan liknar
faderns.

Hitlers fars och mors öra

Adolf Hitler föddes i Braunau, Österrike, som son till tulltjänstemannen Alois Hitler. Han lärde sig tidigt vad livet är. Fatigdom
och orättvisor rådde även på den tiden. Jag tänkte i stället fortsätta med det ”dolda” Tyskland som då befann sig i världens fokus.
Eftervärlden har skrivit om och dokumenterat det utan sammanhang. Enligt det material som finns tillgängligt ser jag det dolda
Tyskland på följande sätt. Jag har studerat Adolf Hitlers släkttavla, och har särskilt fastnat för en person vid namn Gustav Hitler.
Enligt släkttavlan föddes han den 17 maj 1885 och dog 8 december 1887. Min uppfattning är att han dödförklarades, men han
levde vidare i den fördolda hos en rik familj. Jag har följande förklaring därtill. Striden ägde rum mellan bröderna Gustav och
Adolf och Gustav var den listigaste. Observera att alla bilder i detta sammanhang föreställer Adolf Hitler.

Klara Hitler

Adolf Hitler

Adolf Hitler

Adolf Hitler

Adolf Hitler

Det högra ögat är en
Det högra ögat är en
aning större än det vänstra aning större än det vänstra

Det högra ögat är en
Det högra ögat är en
Det högra ögat är en
aning större än det vänstra aning större än det vänstra aning större än det vänstra
Av dessa bilder framgår att Adolf Hitler liknar sin mor Klara Hitler

Bilderna visar ett symmetriskt ansikte och ögonen är
lika stora på varje bild.
Denne person liknar Klara
Hitler, men är inte Adolf
Hitler. Han kan vara en
broder åt Adolf, exempelvis Gustav Hitler, som
dödförklarades 1887. Ansiktena utrycker en mycket
mörk värld.

Alois Hitlers släkttavla, katolsk religion

Dubbelgångarna

D-1

D-1

D-2

D-3

D-1

Jochen von Lang: *Hitler, en diktators ansikten, 1978. ”Och vill du inte vara tysk, så slår jag in skallen på dig.” Adolf Hitler.
Två och en halv millioner fotografier tog Heinrich Hoffmann som Hitlers fotograf. En stor del av dem publicerades aldrig, Hitler
hade förbjudit offentliggörandet. Vilken Hitler? Fotografierna i denna bilderbok ställde ”Samtidshistoriska bildarkivet Heinrich
Hoffmann” till förfogande, i dag förvaltas de av den 1957 avlidne Hitlerfotografens son. Vid urvalet har mindre kända eller
hittills icke publicerade bilder getts företräde. Bildföljden försökte visa ”en diktators ansikten”; kronologisk fullständighet har
inte eftersträvats. Som vi ser ovan, föreställer alla bilder Adolf Hitler, men endast en av dem är han. Alla andra utgav sig att vara
Hitler, med andra ord: de var falska, så kallade dubbelgångare i den fördolda striden som ägde rum mellan bröderna Hitler, alltså
mellan Gustav och Adolf. Alla dubbelgångarna behövdes för att ett skifte mellan Gustav och Adolf skulle fullbordas, dvs
Gustav tog över Adolfs identitet och hela identitetsbytet försvann bland dubbelgångarna. En mycket noggrann planering av
mäktiga inblandade onda krafter som styrde hela förloppet intill Gustavs försvinnande.

Det tusenåriga riket

1878-1903

Gustav
Leo XIII

Adolf
Leo XIII

Den 3 mars 1878 kröntes påven Leo XIII i Vatikanen, därmed påbörjades planeringen av Herrens återfödelse i Alois Hitlers
släkttavla enligt påvens personliga vapen ovan. På vapnet syns ett grönt familjeträd, en släkttavla. Det är delat i två delar med ett
vitt smalt fält. På var sin sida om trädet finns en trebladig vit lilja. Den symboliserar bl a uppståndelse/återfödelse/reinkarnation.
Den ena liljan symboliserar Gustav Hitler/Herren, och den andra symboliserar Adolf Hitler/Benjamin. Längst uppe vid trädets
topp syns en 6-uddig stjärna i form av en komet, en neutronstjärna som även kallas för en svart sol. Även vårt solsystem består
av ett dubbelstjärnesystem. Påvens vapen har samband med Upp. 21:1-2 och det tusenåriga riket. Sålunda började historien om
Adolf Hitler.

Solen
Ca 1000 år

Nemesis

Detta är det tusenåriga riket.
Ovanstående figur visar Nemesis korta och
långa pentagonala banor runt solen. Den korta
banan är ca 800-1000 år. När Nemesis passerar
solen sker omfattande naturkatastrofer för att
neutronstjärnan har ett mycket starkare magnetfält än solen. I detta speciella fall går jorden
under. Det var detta dolda 1000-åriga rike som
var Adolf Hitlers slutliga mål. Denna neutronstjärna var redan känd i Sumer; de gamla sumererna kallade den för ”AN”, farao Akhenaton
döpte om den till ”Aton”. En amerikansk matematiker och astronom vid namn Percival Lowell
började, efter att ha observerat påven Leo XIII:s
vapen 1894, själv leta efter Nemesis. Han och
andra astronomer tyckte sig kunna konstatera
avvikelser i Neptunus och Uranus banor, avvikelser som tydde på att de påverkades av en
utanförliggande himlakropp med mycket starkt
magnetfällt. Redan i slutet av 1800-talet
hänvisar Cora L.V. Scott Richmod i sin bok
”Psychosophy” till Nemesis och dess verkan på
bl a jorden, dvs hon åberopar Nemesis återkomst.

Adolf Hitler, 1889–1936?, tysk politiker av österrikisk härkomst. Han försökte nå sitt
yttersta mål via politik. Hitler var rikskansler från 1933 och statschef från 1934. Efter
en misslyckad konstnärskarriär anmälde han sig 1914 som frivillig i tyska armén. År
1919 inledde han en politisk bana i Deutsche Arbeiterpartei (från 1920
Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, NSDAP). Hitler blev partiledare 1921
och ledde 1923 den misslyckade ölkällarkuppen. Han fängslades i februari 1924
anklagad för högförräderi men släpptes 20 december samma år. Under sin tid i
fängelse skrev han Mein Kampf, i vilken han sammanfattade sin nationalistiska
politik. Efter frigivningen 1924 omorganiserade Hitler det splittrade NSDAP, som
blev Tysklands största parti i valet 1932.
NSDAP partiet hade ett ”hakkors” som symbol. Detta tecken är ett naturfenomen på
himlen, som bildats genom rotation av den konstellation vi kallar ”Karlavagnen” eller
”Stora Björnen”. Denna konstellation kallas också ”Klockan på norra stjärnhimlen”,
och beskrivs som ”en celest klocka som aldrig behöver dras upp eller ses om och som
alltid går absolut rätt”. Detta hakkors följer galaxens rotation.
Ett annat viktigt redskap var Thulesällskapet som grundades 17 augusti 1919 av
Rudolf von Sebottendorff. Han var rik och skolad i ockultism, islam, mystik, alkemi,
Rosicrucianism och mycket annat i Turkiet, där han också leddes in i frimureriet.
Adolf Hitler blev medlem i detta sällskap 1919 och blev en skicklig medarbetare
under ledning av Dietrich Eckhart. Senare valde Thulesällskapet Hitler att bli deras
ledare för den nya världsordningen, som Eckhart avslöjade på sin dödsbädd och
sade: "Följ Adolf Hitler, han kommer att dansa, men det är jag som valde melodin. Jag
har introducerat honom i Hemliga Läran, öppnat dess dörrar, och gett honom
möjlighet att kommunicera med de befogenheterna som behövs. "
Det fanns ett världsomfattande hemligt sällskap Brotherhood of Death Society,
Dödens Broderskap, vars symbol var skallen med två korsade ben. Den tyska
Brotherhood of Death Society var Thulesällskapet, vars ledare alltså var Adolf Hitler.
Dödens Broderskap består av djur i människokropp, i vilkas blod flyter död. Den
ariska rasen i detta sammanhang var benjaminiter, alltså folk av Benjamins stam, där
vargen/hunden var det dominerande djuret. Adolf Hitlers uppgift var att välja ut 12
000 benjaminiter, bl a av tyskar. Dessa benjaminiter skulle räddas av Adolf Hitler och
hade samband med Upp.7:8. I Hitlers projekt ingick att tillverka ett riktigt stort
rymdskepp som skulle kunna ta hand om dessa utvalda benjaminiter för att lämna
jorden innan naturkatastrofen i samband med Nemesis återkomst var ett faktum.

Det hakkors som vrider sig
medurs står generellt för ondska
såsom död och förstörelse.

Generellt sett står det hakkors
som vrider sig moturs för
godhet så som lycka, framgång
och återfödelse.

Adolf Hitler hade två kraftfulla verktyg att arbeta med
för att kunna genomföra sitt slutmål. Det ena var
Thulesällskapet, det andra var hans parti vilka stod till
hans förfogande. Samtidigt hade han ett antal dubbelgångare, som godkändes av honom själv. Hans yttersta
mål var alltså att välja ut 12 000 benjaminiter, bl a ur
det tyska folket. Med dessa nyutvalda benjaminiter
skulle han påbörja uppbyggandet av det tusenåriga
riket. För att genomföra detta projekt, behövdes
dessutom en stark ekonomi, en välutvecklad industri
och ett starkt försvar. 1933 tog han över den totala
makten i Tyskland, han hade allt makt i sin hand.

Thulesällskapets emblem. Symbolen är ett hakkors som vrider sig
medurs
i
förbindelse
med
neutronstjärnan Nemesis naturkatastrofer. Komplettering med ett
svärd, vilkets handtag består av en
halvmåne, även den symboliserar
krig och elände och är en kvinnlig
symbol.

Thulesällskapet och utomjordingar.
Medlemmarna i sällskapet hade speciella ritualer för
att kunna trimma sig till det frekvensläge som utomjordingarna befann sig i. Det var en grupp utomjordingar, förmodligen en typ av de små gråa, som
hade kontakt med Thulessällskapet. Denna grupp
upplyste sällskapet via telepati om hur man kunde
bygga ett rymdskepp som skulle kunna rädda 12 000
ben-jamiter innan jorden gick under. Ca 60 ingenjörer
och vetenskapsmän arbetade topphemligt i en
underjordisk fabrik med det gigantiska tyska projektet.
NSDAP-partiet hade den livsviktiga uppgiften att balansera
den ekonomiska situationen i landet. Adolf Hitler alltså
hade fullt upp hela tiden.

Thule (latin) är ett namn som den
antike resenären Pytheas använde
om ett land som låg 6 à 7 dagars
sjöresa norr om Britannien. Det
brukar identifieras med Nordnorge
men även Island och Shetlandsöarna har varit på tal i sammanhanget. Även författare som Vergilius och Tacitus talar om Thule. På
1600-talet och även senare
identifierades landet med Sverige
av patriotiska hävdatecknare, vilket
är korrekt och riktigt.

1936 plötsligt upphörde Thulesällskapet att verka. Vad hade hänt? När Thulesällskapet bildades 1919 meddelade dess grundare
Dietrich Eckhart att endast Adolf Hitler skulle leda sällskapet. Vad hade hänt med Adolf Hitler? Det osymmetriska ansiktet som
kännetecknade Adolf Hitler syntes inte längre. Hans närmaste, såsom Rudolf Hess, Herman Göring, Julius Schreck, Joseph
Goebbels, Heinrich Himmler och Martin Bormann kände honom väl, men de kände även dubbelgångarna som var aktiva på
olika sätt, alla utgav sig att vara Adolf Hitler. Hur reagerade de när dubbelgångarna dök upp, men inte Adolf?
Adolf Hitlers älskarinna var Geli Rauba som begick självmord 1931, så hon saknade inte honom. Frågan var vem som styrde
Tyskland då? Dubbelgångarna växlade med varandra och uppträde som Adolf Hitler i olika uppdrag, och det märktes inte att den
verklige Adolf inte syntes till längre, att han var frånvarande.
En av dubbelgångarna som parallellt följde Adolf, och faktiskt biologiskt sett liknade honom, var hans dödförklarade äldre
broder Gustav Hitler. Denne Gustav satte sig omedelbart i maktens elitcentrum som Führern. Han var redan på 20-talet känd
som Adolf Hitler, alltså en riktig dubbelgångare. Hans livspartner var Eva Braun. Mellan år 1938 och 1939 skedde stora
förändringar i Gustav Hitlers politik. Han styrde Tyskland med järnhand till oönskade mål, bl a judeutrotning och världskrig.

Führern, G.Hitler, 1939

Rudolf Höss var kommendant i Auschwitz och hans egna uppteckningar är ett
dokument bl a om den ”slutgiltiga lösningen” av judefrågan i koncentrationslägret i Auschwitz.
R. Höss: ”/…/ På sommaren 1941, den exakta tidpunkten kan jag nu inte längre
påminna mig, fick jag plötsligt order att infinna mig hos Reichsführer-SS i
Berlin, ordern kom direkt ifrån hans adjutantstab. Himmler tog emot mig utan att
någon av hans adjutanter var närvarande, vilket han annars aldrig brukade göra,
och sade till mig ungefär följande: Führern har gett order om ”den slutgiltiga
lösningen av judefrågan, det är vi (SS) som skall verkställa denna order. /…/”
(Ur boken Rudolf Höss, kommendant i Auschwitz, 1958).

Framställning av rymdskepp ca 1920?-1945
”Ingen rök utan eld”.

Adolf Hitler

Gustav Hitler

Dessa är dokumentbilder av tyska ufo från den aktuella tiden. Adolf Hitler lade grunden till
verksamheten i samband med att rädda 12 000 benjaminiter, och Gustav Hitler gav order om
fortsättning av ufo-verksamheten, förmodligen för eget bruk.
Ritningarna avslöjar följande: Det antigravitationssystem som användes i detta sammanhang
var inte av samma typ som det som används som drivmedel av de flesta ufon i denna galax,
Vintergatan. Hur starkt det tyska antigravationssystemet var vet jag inte, men bilderna bekräftar att rymdskeppet kunde flyga.

Det hemliga nazistiska ufot, det så kallade Haunebu eller Die Glocke, Klockan. Projektet leddes av SS-Oberführer Jakob
Sporrenberg och var lokaliserat till Ostpreussen. Uppgifter gör gällande att alla de 62 vetenskapsmän och tekniker som var
knutna till detta ufoprojekt mördades på direkt order av Gustav Hitler i slutet av kriget. Detta hemliga Haunebuprojekt hade
igenting göra med raketframställningen av V-1 och V-2 med Werner von Braun i spetsen.

Attentat mot Gustav Hitler 1939 och 1944

På senhösten 1939 utsattes G Hitler för ett
attentatsförsök på restaurangen Burgerbräukeller i München, där han höll ett av sina
partital. Bomben exploderade dock inte förrän
Hitler och hans omgivning avlägsnat sig. Vem
som stod bakom attentatet har aldrig klartlagts.

Wolfsschanze – Varglyan, (döptes efter Adolf Hitler/Benjamin) var Gustav Hitlers
högkvarter för östfronten under andra världskriget. Det var beläget utanför staden
Rastenburg i dåvarande Ostpreussen, numera i nordöstra Polen. Wolfsschanze började
byggas 1940, och kom till slut att bestå av en mängd byggnader, bunkrar och andra
anläggningar inom ett område på omkring 3 kvadratkilometer. Runt området uppfördes ett
kraftigt skydd bestående av minfält, taggtrådshinder och stängsel. Dessutom fanns en
mängd luftvärnskanoner som försvar mot eventuella flyganfall. Gustav Hitler uppehöll sig i
Wolfsschanze från juni 1941 till november 1944, med endast kortare avbrott för vistelser
på andra platser. Det välkända 20 juliattentatet ägde rum här 1944.

Bomben

Inom den slutna kretsen visste man att Adolf var borta, dvs mördad och ersatt med
dubbelgångarna. En av de starkaste dubbelgångarna var, som jag förstått, Gustaf
Hitler. Det flesta kände till Adolfs strategi och slutmål, men efterträdaren ändrade
fullständigt Adolfs uppdrag till det motsatta. Motståndet växte alltså mot honom och
därför kom attentaten 1939 och 1944. Vid det senaste attentatet var G Hitler försenad
och skadades bara. Eftersom Gustav var ”Herren, ormguden”, gick det uppenbarligen
inte att döda honom.

Mussolini och G Hitler

Alois Hitler jr,
1882-1956
Ett osymmetriskt
ansikte. Näsan är
kortare i förhållande
till örat. Han är
skelögd.

1925

Ett symmetriskt ansikte, som är ovalformat med spetsig haka. Han är
skelögd. Näsan är en aning längre i
förhållande till örat.

Alois Hitler. Ett osymmetriskt rundaktigt
ansikte. Näsan är kortare i förhållande till
örat. Han är skelögd.

Klara Hitler, hustru till Alois Hitler och mor till Gustav och Adolf.
Hon är inte skelögd eller vindögd.

1923

Ett osymmetriskt ansikte som är mer
runt. Han är skelögd. Näsan är en
aning kortare i förhållande till örat.

Enligt ovanstående bilder hade Gustav och Adolf samma biologiska föräldrar och båda två föddes från kvinnlig gren.

D-1, Otto Hitler

D-2

D-3

D-5, Edmund Hitler
D-4

Ett osymmetriskt ansikte, som är runt.
Han är skelögd.

Dubbelgångarna, vilka var de?
Vi kan här se fem olika individer som
liknar varandra och som utgav sig för att
vara Adolf Hitler. OBS att det är jag som
numrerat bilderna för att få ordning i
samband med dubbelgångarnas roll.
Om man ser bilderna var för sig får man
uppfattningen att bilderna påminner om
Adolf Hitler. men det finns ett tecken som
kan skilja dubbelgångarna ifrån varandra,
nämligen det skelande ögat, dvs att vara
skelögd. Denna egenskap hade Alois
Hitler och sönerna Alois jr, Gustav och
Adolf ärvde detta, samt D-1. Detta kan
betyda att alla fyra biologiska söner som
Alois avlade ärvde samma skelande ögon.
På grund av detta menar jag att D-1kunde
ha varit Otto Hitler, och D-5 Edmund
Hitler. Bägge två dödförklarades, men
levde vidare i den fördolda och återkom
senare som Adolf Hitlers dubbelgångare.
Efter Adolfs död tog Gustav över, men
dubbelgångarna blev kvar i tjänsten. En
av dubbelgångarna var vegetarian.

Gustav och Eva Braun, början av 30-talet

Eva Braun och Gustav, Berghof
(Obersalzberg) den 14 juni 1942

Adolf och Eva Braun, början av 30-talet

Geli Raubal och Adolf,

Gustav och Eva Braun 1945

Adolf och Geli, ca slutet av 1920-alet

Gustav och Eva Braun 1945

Adolf och Geli, ca 1930

Eva Braun och Adolf Hitler träffades i början av 1930-talet
när Eva Braun arbetade som assistent och modell för Adolf
Hitlers personlige fotograf Heinrich Hoffmann.
Enligt min uppfattning var Gustav Hitler en hybrid/androgyn/
hermafrodit, dvs varken man eller kvinna, en ”jungfru”.
Gustav poserar i bayersk dräkt framför fotograf
Heinrich Hoffmans kamera.

Braunau am Inn
stadsvapen

Stadsvapnet ovan
symboliserar bl a ett
lejon, och en del av
Bayerns emblem samt
vindruvsklasar, enligt
min tolkning.

Otto Hitler
född 1887

Braunau am Inn
stadsvapen

Braunau am Inn
Gustav Hitler
född 1885

Adolf Hitler
född 1889

Leo XIII, 1878-1903, ”Lumen in caeld, Light in the Heavens”

Detta stadsvapen med
lejonet och vindruvsklasar
påminner mig faktiskt om
Judéen.

Edmund Hitler
född 1894

Påvens titlar är bl a Guds tjänares tjänare (Servo Dei servi di Dio), Jesu Kristi ställföreträdare (Vicario di Gesù Cristo).
Påven kallar sig för Guds tjänare och Jesu Kristi ställföreträdare. Detta betyder konkret att varje påve vet vem Gud och Jesus
Kristus är. Påven valde sitt namn Leo i samband med sitt pontifikat, som passade perfekt in i programmet. Leo är symbol för
”Lejonet av Juda”. Hans personliga vapen var hans program som började 1878. På vapnet ser vi ett grönt familjeträd, Hitlers
katolska släkttavla. Vid sidan till höger och vänster om trädet syns två vita liljor, den ena föreställer Gustav Hitler, en
reinkarnation av ormguden, den andra föreställer Adolf Hitler, en reinkarnation av Benjamin. Det gröna familjeträdet är delat i två
delar med ett vitt smalt fält, med andra ord; familjen skall splittras i det fördolda. Gustav Hitler föddes 1885 och dödförklarades
1887; Otto Hitler föddes 1887 och samma år dödförklarades han också. Edmund Hitler föddes 1894 och dödförklarades 1890;
samma sak skedde med Ida Hitler, 1886-1888. Uppdraget för kyrkan var att hitta rika katolska familjer som i hemlighet tog hand
om alla fyra dödförklarade barn, officiellt blev de begravda. På det viset splittrades familjen Hitler. Av sex barn var fyra borta hos
andra familjer långt från Braunau am Inn. Två blev kvar hos föräldrarna, Adolf och Paula. Man kan förstå det lidande som
föräldrarna fick genomgå och utsattes för av prästerskapet. Så stor makt hade kyrkan med påven i spetsen och hans diplomatiska
mästerskap. Han avslutade sitt program 1903, då var påven Leo XIII 93 år gammal.

Piux X och V-tecken

Piux X och V-tecken

Pius X, 1903-1914, ”Ignis ardens, ardent fire ”
Nästa påve var Pius X. Hans program syns tydligt på hans personliga vapen: en sexuddig stjärna, och ett ankare i havet, dvs
ankarsättning. Detta är ett talande vapen. Den sexuddiga stjärnan är symbol för David och hans folk. Ankarsättningen av judar
betyder i detta sammanhang att judarna skall stoppas för att föröka sig, med andra ord: De skall tillintetgöras. I det fördolda
började kyrkan sprida judehatet på denna planet, alltså mot ett oskyldigt folk. Effekten av denna åtgärd började märkas även i
Tyskland, där Adolf Hitler inledde sin karriär som politiker i början av 20-talet. Påven genomförde sitt program med gott resultat
via sitt nätverk. Påven var även en utmärkt politiker som visste hur man skall dra till sig folk och nationer. Han var 79 år när han
dog. Hans motto var: Instaurare Omnia in Christo, eller "återställning av allt i Kristus".

Nuntie 1917-29

Nuntie 1917-29

Benedictus XV, 1914-1922, ”Religio depopulata, Religion Laid Waste”
Efter Pius X följde Benedictus XV. Hans program återspeglas i hans personliga vapen. På det syns en kyrka som grund och ovanför
kyrkan svävar en svart örn. Enligt min uppfattning symboliserade den svarta örnen Tyskland. För Benedictus var politik och diplomati det
viktigaste. I den fördolda arbetade han effektivt med tyskarna. Hans sändebud var Eugenio Pacelli, (senare Pius XII), nuntie i München
och Berlin 1917-29. Även Italien var viktigt för honom. Benedictus XV verkade för att Vatikanen skulle utropas till en självständig stat,
och etablerade diplomatiska förbindelser med ett flertal stater. Även om han själv aldrig fick se Vatikanen som självständig stat, hade han
i alla fall i mångt och mycket förberett marken för den utveckling som ledde fram till Lateranfördraget 1929. Påven insjuknade i influensa
som övergick i en svårartad lunginflammation, och han avled i januari 1922, vid 67 års ålder.

Nuntie 1925-1934

Nuntie 1930-1945

Pius XI, 1922-1939, ”Frides intrepida, Intrepid Faih”
Den ene går, den andre kommer. Nästa påve i påvestolen var Pius XI. Även hans program återspeglas i hans personliga vapen.
På vapnet syns tre runda röda cirklar som grund. Grunden i detta sammanhang är de tre första inseglen enligt Upp.6:1-6, alltså
har vapnets undre del samband med Uppenbarelseboken. Ovanför inseglen svävar en svart örn, den tyska svarta örnen. Påven
fortsätter alltså sin företrädares politik med utmärkt diplomati, enligt hans vapen. Hans sändebud till München var Ärkebiskop
Alberto Vassallo-Torregrossa (1925 – 1934), samt Cardinal Cesare Vincenzo Orsenigo mellan år 1930 och 1945. Under Pius
XI:s pontifikat ingicks Lateranfördraget 1929 med den italienska staten, med Mussolini i spetsen, ett fördrag som kanske var
det viktigaste för kyrkan i samband med självständigheten. Sedan följde nästa steg när han 1933 lyckades framförhandla
Reichskonkordat med Adolf Hitler, med andra ord: han delade ideologin med A. Hitler. Därmed var fascismen ett faktum även
för kyrkans räkning, i samarbete med Italien och Tyskland.

Samarbete skedde definitivt genom
Lateranfördraget den 11 februari 1929,
varigenom Kyrkostaten återupprättades i
miniatyr med påven som suverän. Kardinal
Gasparri och Mussolini skriver på….

Samarbete inleddes definitivt genom Reichskonkordat den 20 juli 1933. Franz von Papen (1)
och Kardinal Pacelli (2) vid undertecknandet. von
Papen skötte kontakten med Vatikanen/Heliga
Stolen.

Lateranfördraget och Treenigheten: Kungen Viktor Emmanuel III, påven Pius XI och naziledaren Benito Mussolini

Kardinal Pietro Gasparri, 1852-1934, 1907-1934; en utmärkt diplomat och politiker under Pius XI:s pontifikat. Hans personliga vapen enligt
min tolkning är ganska talande: Tre Davidsstjärnor, i vitt och blått; en grön kvist i form av ett V-tecken i en hand, armens beklädnad är röd,
(blodig) samt ett bröd som ligger som grund. Meningen med vapnet är följande: Seger över judarna - Matt.26:26 ”/…/Tagen och äten; detta är
min lekamen”. Med andra ord: Jesus skall besegra judarna med hjälp av kyrkan och krig. Kyrkan är också en kvinnlig symbol. Brödet
betyder i detta sammanhang gärningar enligt Jesus.

Nuntie Orsenigo lämnar den av vapen beskyddade
nazibyggnaden efter ett viktigt möte med nazisternas ledning.

G. Hitler och Nuntie di Torregrossa i
München 1933. (G. Hitler som dubbelgångare
för A. Hitlers säkerhet.)

Nuntie Orsenigo och Adolf Hitler I Berlin 1934

Hitler och Nuntie Orsenigo i Berlin 1935. (D-2
i egenskap av dubbelgångare för A. Hitlers
säkerhet.)

Goebbels och Nuntie Orsenigo

Kardinal Orsenigo var en av påvens viktigaste länkar
mellan den Heliga Stolen och Adolf Hitlers regering under
påvens pontifikat.

I samband med Adolf Hitlers säkerhet fanns ett antal dubbelgångare som uppträdde officiellt under Adolf Hitlers namn. Även
påvestolen kände väl till Adolf Hitlers säkerhetstaktik. Efter 1936 försvann Adolf Hitler spårlöst men dubbelgångarna verkade
obehindrat vidare. Enligt dokument och bilder från den aktuella tiden verkar det vara så att det var Gustav Hitler, en av
dubbelgångarna, som tog över kommandot i Tyskland i största hemlighet. Sedan dess representerade dubbelgångarna Adolf
Hitler. Även detta kände påvestolen till.
Nuntie 1930-1945

Pius XII, 1939-1958, ”Pastor Angelicus, Angelic Shepherd ”
Pius XII var den siste påven under Hitlers tid, samt den förste påven därefter. Hans personliga vapen är hans program. Duvan
med den gröna grenen i näbben symboliserar dels Noas reinkarnation, dels den globala katastrofen som är redan är igång med
bl a globala översvämningar. Enligt hans vapen skall Noa/Herren/ormguden segra i ändens tid. Hans program är en
avslutning men samtidigt är det en fortsättning från och med Leo XIII:s program.
Under hans pontifikat hände mycket i den fördolda. Hans erfarenhet och kontakter som Nuntie såväl i München som i Berlin
kunde han utnyttja som påve. Han visste precis vad som hänt i nazityskland; han visste att Adolf Hitler försvann omkring
1936, han kände till alla dubbelgångare inklusive Gustav Hitler, som tog över den totala makten i Tyskland efter Adolf.

Hitler besöker Rom/Vatikanen 1939. En namnlös
kardinal tar emot honom. D-5 i som dubbelgångare
utger sig för att vara Adolf Hitler.

Kardinal Orsenigo var en av påvens viktigaste
länkar mellan den Heliga Stolen och Gustav Hitlers
regering under påvens pontifikat fram till 1945.

Rom/Vatikanen. Bilden visar bombskyddsanordning omkring Peterskyrkan.

Goebbels, Hitler, Orsenigo, och den italienska
ambassadören Vittorio Cerruti i ett möte i
Berlin. Förmodligen utger sig D-3 i egenskap
av dubbelgångare för att vara A. Hitler.

När G Hitler startade andra världskriget hösten 1939, kom det som
en chock för påven. Alla pratade om Adolf Hitler och hans dårskap,
men påvestolen visste att det inte var tal om Adolf utan om en tusen
gånger värre person, ormguden/Herren, som slog till igen. Officiellt
kunde påven inte godkänna Hitlers verksamhet i egenskap av
Döden, men inofficiellt i det fördolda arbetade han med Hitler.
Påven var en mästare att i balansera situationen mellan Hitler och
den Heliga Stolen. Eftervärlden kallade honom för ”Nazipåve”, eller
”Hitlers påve”. En sak är solklar, ingen påve hade hittills befunnit
sig i en sådan svår situation som Pius XII. Ingen kände till G.
Hitlers planer, inte ens påven trots att ett nära samarbete med Hitler
ägde rum.

Pius XII lämnar den beväpnade nazibyggnaden.

Det uppstod visserligen en viss spänning mellan Hitler och påven. Vatikanen byggde
snabbt upp en skyddsmur omkring sig. Påven hade svårt att hänga med i Hitlers
oberäkneliga svängningar och trodde att Hitler skulle anfalla även Vatikanen.
Han nästan fick omgående vetskap om den 30 april 1945, då Gustav Hitler officiellt
avslutade sin verksamhet med världskrig och judedödande. Med andra ord:
Herren/ormguden/Kristus uppenbarade sig igen inför hela världen.
Påven Pius XII var den ende påve som fick följa Herrens återfödelseprocess i den dolda
världen.

Tiden gick och slutet kom även för Herren/G. Hitler. Dagen innan gifte han sig med Eva Braun. Samma dag fick han veta att
hans vapendragare Mussolini avrättats tillsammans med sin älskarinna. Hitler hade fullbordat sitt löfte som han gav till
profeterna tidigare i livet. Såväl GT som NT består av krig och blod. Jesus sade: ”Jag har kastat en eld över världen, och se, jag
vårdar den tills den flammar upp”. I samband med slutet kommer alltså ett fruktansvärt krig att bryta ut på grund av Jesus:
människorna kanske tror att jag har kommit för att bringa frid i världen. De vet inte att jag har kommit för att bringa söndring i
världen, eld, svärd och krig. När Jesus vandrade i det fördolda i Palestina, skapade han ett gigantiskt hat mot judarna, detta hat
har bara vuxit över hela jordklotet och efter ca 2000 år täcks världen av judehat. (Kom ihåg, ingen Jesus avrättades av judarna,
ingen Jesus dog på korset och Jesus har inte ens lidit före sin himmelsfärd, så judarna är i detta sammanhang totalt oskyldiga.)
Gustav Hitlers Testamente: I sitt testamente bekänner Hitler massmorden på judarna, och att den egentliga skulden till denna
mördande kamp är judendomen, som i det förflutna skapades av Israels Gud, och nu håller samma Herre på att förinta den. Med
andra ord: G Hitler kom för att tillintetgöra judarna på hela planeten, och att sätta världen i lågor. Gustav Hitlers fall är inget
nytt, det står till och med i Uppenbarelseboken ang. Jesus Kristus: Upp.16:15 ”Se jag kommer såsom en tjuv; salig är den som
vakar och bevarar sina kläder, så att han icke måste gå naken och man får se hans skam.” Jesus kom oväntat som en tjuv i
Gustav Hitlers kropp och stal Adolfs identitet; när judarna gick in i gaskamrarna var de helt nakna. Guds styrka är bl a våld,
terror och krig, och dessa kunde inte det judiska folket stå emot.

Adolf Hitlers uppdrag var att välja ut 12 000 benjaminiter, bl a från det tyska folket, och rädda dem över till ett stort rymdskepp.
Tyskarna började bygga ett antal rymdskepp i mitten av 20-talet. Dubbelgångarna tänktes i början skydda Adolf Hitler mot
fiender. I detta skydd försvann istället Adolf spårlöst. I den dolda tog Gustav Hitler över makten från Adolf. Han styrde
medvetet Tyskland och världen mot undergången. De 144 000 utvalda enligt Upp.14:3-4 skall vara hybrider/jungfrur, dvs varken
man eller kvinna. Det verkar vara så att Adolfs verksamhet inte passade för Gustav. Adolf satsade på riktiga män och kvinnor.
Inom den dolda kretsen visste man att ett personligt byte ägt rum, men ingen vågade säga något. Attentaten 1939 och 1944 var
riktade mot Gustav Hitler personligen. I Mos. 49-27. ”Benjamin är en glupande ulv; om morgonen förtär han rov och om
aftonen utskiftar han byte”. Här står det ingenstans att Benjamin skall vända sig mot Juda och judarna, men när Herren tar
över Benjamins identitet, då händer saker och ting i Benjamins namn, exempelvis massmordet på judarna och det andra
världskrigets utbrott. Observera att Benjamin var Israels första Kung under namnet Saul, och Saul följde inte Herrens väg.
Den 30 april 1945 är ett märkligt datum. Detta datum avslöjar Herrens nästa liv som påbörjades i slutet av 40-talet.
Förmodligen han dödade alla dubbelgångare också.
Att noggrant planera den
sista dagen var Gustav
Hitlers sista order åt sina
närmaste. Den 30 april klockan 15.30 skulle D-1, Otto
Hitler och Eva Braun skjutas. Utanför bunkern i
rikskansliet, det sista högkvarteret, skulle liken brännas och därefter skulle
meddelas att de hade begått
Gustav Hitler
självmord. Utanför Berlin Herren/Jesus Kristus
väntade ett rymdskepp på
Gustav Hitler. Han kördes
dit, därefter lyfte ufon och
han försvann. - Men ormen
är listigare än alla andra djur
på denna planet. 1 Mos.3:1.
Herren och hans livspartner i olika
tider. Herren/ormguden/Jesus Kristus
är alltså inte homosexuell.
Se vidare länken: Maya-Inka-Azteker
och deras hemligheter.

D-1, Otto Hitler

Eva Braun/Fru Hitler

Benjamin som stamfader för benjaminiter, dvs Benjamins avkomlingar, djur i människokropp. Den världsberömde danske
vetenskapsmannen Sophus Schack har studerat ämnet och hans ”Fysionomiska studier från 1883 är ett biologiskt mästerverk:
hur fungerar och hur ser olika djurarter i människokropp ut? Hans bok är grund för s.k. ”djurmänniskor” som lever inuti
människokroppar. Halva jordens befolkning består av djurmänniskor. Som politiker, präster, vetenskapsmän, forskare,
författare etc. finner vi dem på toppnivå. Många rika är djurmänniskor. Så vitt jag förstår hade Adolf Hitler uppdraget att
plocka fram 12 000 benjaminiter av varg/hund i hela Europa. - Djurs ideal är djur; människans ideal är människa.

Mars

Ett biologiskt mästerverk av
Sophus Schack, 1883.

Kända benjaminiter, kloka, intelligenta hundmänniskor som kan nå höga positioner bl a
inom försvaret. Hundmänniskor är bl a de bästa och mest lojala soldaterna. Krigsguden
Mars skrev sig in i historien, Benjamin/Saul var Israels förste kung, sedan följde David
och Salomo, därefter kom Rikets delning. Judas och Benjamins avkomlingar bildade
tillsammans ”Konungariket Juda och dess kungar. Judar och benjaminiter borde vara i
broderskap. Det är ytterligare ett bevis på att Adolf inte har dödat judarna. Varför skulle
han ha gjort det? Rätt skall vara rätt. Hans oförmåga att tänka först och handla sen ledde
honom till undergång när han godkände dubbelgångarnas roll i sitt eget parti. Vargen var
den ständige förloraren, senast som Adolf Hitler.

William Donovan, general, OSS högkvarter. – Walter C. Langer M.O. Branch
Office of Strategic Services Washington, D.C. 1943
Brittisk historiedokumentär från 2005. Under andra världskriget gjorde OSS/CIA psykologiska profiler på sina motståndares
ledare. Hitlers psykologiska profil är extra intressent, skriver Dagens Nyheter 29/7 2010 i bilagan TV&Radio.
När jag läste TV-tidningen den 29 juli om CIA:s profil på Hitler, som visades i svensk TV måndagen den 2 augusti som repris,
slog mig tanken att kanske kommer jag att få ytterligare ett bevis på sanningen om Adolf Hitler. Jag höll på med avslutningen på
temat Akhenaton som handlar just om Hitler. Tajmningen var perfekt och det extra beviset i ämnet kom i rättan tid.
Det hela började med att Rudolf Hess den 10 maj 1941landade i Skottland, där han förmodligen berättade om att det inte var
Adolf Hitler som styrde Tyskland, utan en av dubbelgångarna samt vilka planer Hitler hade. I början av 1943 var läget helt
annorlunda, allt var mycket osäkert. Allt Hitler gjort dittills visade att man inte kunde förutse hans beteende, menade
amerikanerna.

William Donovan, general,
OSS högkvarter, 1943

Walter C. Langer,
Psykolog, 1943

I början av våren 1943 kontaktade William Donovan psykolog
Langer och vid första mötet sa han följande: ”Vi behöver
trovärdigare källor än den tyska propagandan och våra
utrikeskorrespondenter. Vi behöver en realistisk bedömning av
situationen i Tyskland. Hurdan är Hitler? Vad vill han uppnå?
Hur ser det tyska folket på honom? Vad har han för bakgrund?
Men framför allt vill vi veta mer om hur han fungerar
psykologiskt. Vi vill också veta vad han gör om han drabbas av
motgångar. Klarar du det?” ”Nåt sånt har aldrig tidigare gjorts,”
svarade Langer. ”Då är du rätt man”, menade Donovan. ”Det ger
kanske inte så mycket. Den enda källan skulle ju vara litteraturen. Den är visserligen omfattande men oftast otillförlitlig.

Och de psykoanalytiska metoderna är inte ämnade för sånt här”. ”Om någon klarar det här så är det du, Walter. Försök!”
Bestämda åsikter av Donovan. ”Anlita den hjälp du behöver och sätt igång. En sak till: var kortfattad. Och skriv så att en lekman
förstår”. Om vi analyserar frågorna som Donovan ställde till Langer, märker vi att amerikanerna inte hade den blekaste aning
om vem Hitler var, och vad som egentligen pågick i Tyskland. Vad som däremot kom fram av samtalet mellan Donovan och
Langer var att ryktena om Tyskland och Hitler var otillförlitliga och ovidkommande. Man skrev då 1943.
Psykolog Langers utredning i samband med uppdraget från Donovan består ca 1000 sidor.

D-3 i egenskap av dubbelgångare som Hitler och Jerrorld Posc, expert på psykologiska profiler. Om Hitlers inre, enligt Jerrold
Posc: ”/…/ Barnet får dessutom en förvrängd bild av omvärlden och människorna. Det skapas ett tomrum i barndomen. Vi kallar
det ”det sårade jaget”. Och i Hitlers fall måste vi gå tillbaka flera generationer för att förstå vad det var som plågade honom.
Hans oerhört sadistiske far, Alois, var tjugotvå år äldre än hans mor. Han var våldsam mot sina barn. Han brukade slå hunden
tills den urinerade. En gång slog han nästan ihjäl Hitler. Det här är liksom ”den heliga Graal” inom mitt område. Det här var
allra första gången som man gjorde en vetenskaplig studie av en politisk ledare med psykoanalysen som verktyg. Och på många
sätt var det den som inspirerade mig att grunda den här avdelningen inom CIA” berättade han i programmet.
De första intressanta och viktiga analyserna och iakttagelserna i en intervju med den judiske läkaren Dr. Eduard Bloch, familjen
Hitlers husläkare, följer nedan.

Den judiske läkaren Dr. Eduard Bloch var familjen Hitlers husläkare. Psykolog Langers intervju med Dr. Eduard Bloch, 1943.
”Hade Hitler några mediciniska problem?” ”Jag behandlade honom bara för lättare förkylningar. Och mässingen. Han var ett
klent barn men hade inga lyten. Och han hade inte tbc, trots att tbc var vanligt förekommande på faderns sida”. ”I så fall antar
jag att ni inte kände honom särskilt väl”. ”Tvärtom, jag var familjen Hitlers husläkare. Jag lärde känna dem alla, när jag
behandlade hans mor för bröstcancer. Jag gav henne en spruta varje dag”. ”Hur var deras förhållande?” ”Förhållandet mellan
mor och son… Deras ömsesidiga dyrkan var ovanlig”. ”Hur yttrade den sig?” ”När jag bad Hitler och hans två gifta systrar att
komma till mig. Jag skulle berätta för dem att deras mor var obotligt sjuk. Hans reaktion när han fick beskedet var gripande.
Hans bleka ansikte var alldeles förvridet, och tårarna strömmade. Flickorna, å andra sidan, tog beskedet med lugn. Med fattning.
Först då insåg jag vilka starka band som fanns mellan mor och son. Under alla mina år i yrket har jag naturligtvis bevittnat
många scener av det här slaget. Ändå har ingen gjort lika djupt intryck på mig. Jag har aldrig sett någon som varit så förkrossad
av sorg som Adolf Hitler. Hans mor skulle vända sig i sin grav om hon såg honom nu”.
Av intervjun framkommer mycket tydligt att husläkaren har träffat två gifta systrar till Adolf i samband med deras mors
bröstcancer. Vilka var de? Husläkaren som själv var jude kände inte Adolf som judehatare och han hade även svårt att tro att
den Adolf som han personligen kände skulle döda judarna. På grund härav sa han: ”Hans mor skulle vända sig i sin grav om
hon såg honom nu”.

Hitlers släkttavla

Enligt släkttavlan ovan som nu finns tillgänglig fanns bara två barn i livet vid den aktuella tiden, dels Adolf 18 år och dels hans
yngsta syskon, Paula 11 år. Visserligen levde Adolfs halvsyster Angela Hitler 24 år, som var gift, men hon kan inte komma i
fråga eftersom hennes mor var Franziska Matselsberger. Vilka var de två andra gifta systrarna? Var de också barn/döttrar till
Alois och Klara Hitler utan att vara med i släkttavlan? Enligt husläkaren Eduard Bloch kände han personligen båda systrarna.
Vad har hänt med systrarna? Han pratar inte alls om den lilla flickan Paula Hitler. Var fanns hon då? En sak är klar och tydlig:
den judiske husläkarens berättelse om familjen Hitler stämmer inte överens med den upprättade släkttavlan för Hitler. Eftersom
husläkaren var jude, kunde även släkten härstamma från benjaminiter, så att G. Hitler, O. Hitler samt E. Hitler kunde ha levt vid
sidan om kyrkogården under ett annat namn hos andra rika familjer som den katolska kyrkan ordnade.
Paula Hitler enligt Wikipedia.
”Paula var Adolf Hitlers yngsta syskon och det enda helsyskon som uppnådde vuxen ålder. Paula och Adolf
förlorade kontakten med varandra under första världskriget men återfick kontakten senare under 1920-talet.
1936 ändrade hon sitt efternamn till Wolf på uppmaning av Adolf.
Under andra världskriget arbetade hon som sekreterare på ett militärsjukhus. Vid krigsslutet greps hon av
amerikanska styrkor och förhördes. I förhör skall Paula ha sagt att hon inte kunde tro att hennes bror var
ansvarig för förintelsen”.
Det finns ytterligare två märkvärdiga saker även i denna korta sammanfattning om Paula Hitler. Den ena är
att hon ändrade sitt efternamn till Wolf/Varg 1936 på Adolf uppmaning. Hans öknamn var ju ”varg”. Adolf
visste att han var en reinkarnation av vargen Benjamin, så namnet ”varg” är en bekräftelse på att han visste
vem han var samt att han var mycket orolig under hela året 1936. Då försvann han spårlöst. Paula trodde inte
att hennes bror var ansvarig för förintelsen eftersom Adolf inte levde under förintelsetiden och det fanns inte
orsak därtill heller. 1936 avskaffades även Thulesällskapet eftersom en död inte kunde leda det.

Paula Hitler

Paula Wolf

Utflykt till Leonding
En intressant inslag av Langers utredning är utflykten till Leonding. Leondings vapen är ett fabeldjur, en grip som delvis är ett
lejon, och delvis en örn. I Leonding växte Adolf upp, där ligger hans mor begraven. För Adolf blev moderns grav något av en
helgedom. Adolf täckte hennes grav med nazistiska symboler och minnessaker. Eva Braun följde honom dit några gånger men
tog inga rörliga bilder av Adolf vid graven, det finns dock en rad talande stillbilder, tyvärr av dålig kvalitet.

På väg till Leonding

Eva Braun

Eva Braun

Adolf Hitler
Kyrkogården i Leonding. Är denne man Adolf Hitler? Det kan vara han. Hans huvud liknar Adolfs. Utgångspunkten är att Adolf
var den ende som kände sin mor i livet, det var han som älskade henne. För honom var det naturligt att besöka sin mors grav.
Dubbelgångarna kände henne inte i livet, och hade inte heller orsak att besöka hennes grav.
Man vet ju att Eva Braun inte tog rörliga bilder av Adolf vid graven. Man kan lättare identifiera individen på en film än på dåliga
stillbilder, det visste även Eva Braun. Varje individ har sitt speciella rörelsemönster som liknar fingeravtrycket.
Observera att det följande är min uppfattning, enligt vissa ledtrådar.
Under året 1936 besökte Adolf sin mors grav tillsammans med Eva
Braun. Där blev han dödad och begravd på order av Gustav Hitler. På
det viset försvann han spårlöst, eftersom ingen som tänker på att döda
någon i en kyrkogård. Leondings emblem symboliserar ett fabeldjur, en
grip. En grip som delvis är ett lejon påminner mig Lejonet av Juda.
Eftersom Hitlers avkomlingar var benjaminiter, kan även de länkas till
Leondings emblem. Den här låter som en saga med Leondings vapen
som symbol, men bakom sagan döljer sig en verklighet, en verklighet
som kanske är begravd på Leondings kyrkogård.

Otto Strassel

W. Langers intervju med Otto Strassel, Montreal, Kanada, 13 maj 1943.

Otto Strassel

”Ni kände Geli Raubal?” ”Ja, jag kände henne väl. Jag bjöd ut henne några gånger”. ”Hur reagerade hennes morbror Adolf?”
”Han blev mycket svartsjuk. Till slut förbjöd han mig att träffa Geli mer”. ”Träffade ni henne igen?” ”Ja, en morgon kom hon
till min lägenhet i München. Hon var mycket upprörd. Jag släppte in henne och försökte lugna henne. Hon visste inte vad hon
skulle ta sig till med sin mordbror”. ”Vad menade hon?” ”Hon sa att Adolf var mycket generös i vissa avseenden och mycket
hård i andra. Han brukade låsa in henne, eftersom hon vägrade göra som han sa”. ”Vad svarade ni?” ”Varför ligger du inte med
honom? Vad gör det att han är din morbror?” ”Vad sa hon då?” ”Att hon gärna låg med honom, om det var allt han ville. Men att
hon inte ville vara med om en ”uppvisning” till. Jag frågade vad hon menade, men hon vägrade berätta. Jag fortsatte att fråga,
och till sist svarade hon. ”Vad var det för slags ”uppvisning”? ”Hon sa att Adolf tvingade henne att klä av sig, medan han låg på
golvet. Hon satte sig på huk över hans ansikte medan han studerade henne på nära håll. Det gjorde honom upphetsad. Det gav
honom sexuell tillfredsställelse. Geli sa att det var extremt motbjudande. Och trots att det var sexuellt stimulerande för Adolf så
fann hon över huvud taget ingen njutning i det hela”.
Strassers uppgifter är svårbedömda. Det är helt klart att Otto Strasser och Adolf inte tålde varandra. På det sättet är han inget
opartiskt vittne. Otto Strassers broder var Gregor Strasser, som tillhörde partiets vänsterflygel och dödades under junidagarna
1934. Hans bror Otto, förde sedan dess från utlandet en förbittrad kampanj mot Adolf Hitler.
En sak som klart och tydligt framgår av intervjun är att Adolf Hitler var en riktig man, han hade sex bl a med Geli Raubal, han
var intresserad av henne och andra kvinnor, han var till och med svartsjuk.

Adolf Hitler tillsammans med Gregor Strasser

Herbert Döhring
Förvaltare på Bergh, 1936-1943

Herbert Döhring

Herbert Döhring
W. Langers intervju med Herbert Döhring, 1943

”Min fru och jag var väldigt nyfikna. Hon tog ofta hand om Hitlers tvätt, och det första hon gjorde var att leta efter tecken
på könsumgänge. Men det fanns aldrig några spår. Min fru kontrollerade lakanen men hon fann ingenting. Hon pratade
också med städerskorna, och de sa samma sak. Det fanns aldrig några spår. Aldrig.
Av denna intervju framgår klart och tydligt att G. Hitler inte hade sex med Eva Braun, precis motsatsen till intervjun av
Otto Strasser ang. A. Hitler. Detta kan tyda på att G. Hitler inte var man, han var en jungfru i stället.

Adolf

Hitler

Hitler Adolf 1889-1936. Tysk politiker. Ursprungligen österrikare bedrev Adolf först målarstudier i Wien. Han flyttade 1913 till
München, deltog i första världskriget och avancerade till korpral. Efter det tyska sammanbrottet 1918 återvände han till
München, blev 1919 ledare för Thulesällskapet, 1921 för nazistpartiet och företog 1923 en misslyckad kupp. Han dömdes till
fem års fängelse men avtjänade endast sex månader på fästningen Landsberg, varefter han fick amnesti. Han skrev under denna
tid Mein Kampf, Min Kamp (1-2, 1925-27), där han utvecklade sitt politiska program. I boken återkommer han ständigt till
ämnet syfilis och ägnar nästan ett helt kapitel åt dess fasor, så han var försiktig med kvinnor. Genom skicklig ”vargpropaganda”
och fast organiserade kampgrupper (SS och SA) liksom i vargvärlden, utnyttjade Adolf skickligt det allmänna missnöjet och
nöden i samband med den ekonomiska krisen. Han lyckades 1929-32 skapa ett nazistiskt massparti och blev rikskansler den 30
jan 1933. Det hemliga Haunebuprojektet var redan igång, att välja ut 12 000 benjaminiter bl a i Tyskland och Österrike och i
hela Europa. Han genomdrev kort därefter i riksdagen en rad fullmaktslagar, som i praktiken gjorde honom till Tysklands
diktator. Alla partier utom det nazistiska förbjöds, och deras egendom och tillgångar beslagtogs. Genom den blodiga
utrensningen den 30 juni 1934 krossade Adolf oppositionen inom sitt eget parti, och efter president Hindenburgs död efterträdde
han denne i augusti samma år som statschef med titeln Führer und Reichskanzler, ledare och rikskansler. Sedan Adolf Hitler
förvärvat fullständig kontroll över Tyskland, kunde han börja förverkliga sitt utrikespolitiska expansionsprogram. Allmän
värnplikt återinfördes 1935, det demilitariserade Rhenlandet besattes 1936.
Året 1936 var förmodligen hans sista år som Tysklands ledare. Han har lyckats skaffa sig många fiender i samband med sin
politik. För hans säkerhets skull infördes inofficiellt, i det dolda, så kallade ”dubbelgångare” som kunde företräda Adolf på
farliga platser. Det var ett antal dubbelgångare som godkändes även av Adolf Hitler själv. Enligt min studie och analys var tre
av dubbelgångarna Adolf Hitlers egna dödförklarade bröder. Den äldste Gustav Hitler tog över efter Adolf.
Om man analyserar Walter Langers utredning i samband med ”I Hitlers inre”, får man fram två olika, skilda naturer, motsatta
varandra, som företrädde Hitler.

Analys av Walter Langers utredning I Hitlers inre
Ca 1000 sidor
Ca 1000 sidor

Jerrorld Posc, expert på psykologiska profiler
Walter Langers utredning kan delas in i två
olika, delar dels fram till år 1936 och dels
från år 1937 till 1945.

Eva och Gustav Hitler, 1945

Langers intervju med Hebert Döhring berör endast förhållandet
mellan G. Hitler och Eva Braun.
Av intervjun framgår klart och
tydligt att sex aldrig förekom
mellan dem.
Bilden av Gustav Hitler som
Messias, Jesus Kristus, är en fullträff. Inom Gnosticismen och
Judasevangeliet, sidan 17, angående Jesus, överensstämmer den
exakt med vad Gustav åstadkom. I
hans blick, ansiktsutryck ser vi
döden. Den är tydlig. Upp.1:17-18.

Det finns ett mycket intressant inslag i
temat som börjar således: ”/…/ ”Små barn
kan inte förstå vad döden är för något. Men
för Adolf var den närvarande. Och han
kände nog att modern var rädd att förlora
honom också. Vad betydde det för Adolf?
Han undrade förmodligen varför de andra
dött, medan han fick leva. Det är naturligt
att han som barn trodde att han var särskilt
gynnad. Eller att han var utvald att leva för
något särskilt ändamål, att han stod under
gudomligt beskydd. Det är viktigt att förstå
bilden av Hitler som Messias, frälsaren.
Han njöt av att folk sa ”Heil Hitler”, det
tyska folkets frälsare. Han identifierade sig
med Kristus, men inte med den kärleksfulla
Kristus vi känner, utan med den Kristus
som kämpade för livet mot judarna./…/”
Den här korta filosofin är kärnan i
utredningen om Hitler som delar sig i två
skilda naturer och åt två skilda håll.

Adolf Hitler och Geli, 1930

Langers intervju med familjen
Hitlers husläkare Dr. Eduard Bloch,
som själv var jude, berör Adolfs
barndom, ungdom, hans förhållande
till modern, samt två av Adolf gifta
systrar som inte finns med i Hitlers
släkttavla.
Utflykten till Leonding handlar om
kyrkogården där Adolfs föräldrar är
begravda, samt om Leonding där
Adolf växte upp.
Intervjun med Otto Strasser handlar
om förhållandet mellan Adolf och
Geli Raubal, sex förekom.
I Adolfs blick och ansiktsuttryck ser
vi djup nedstämdhet. Den är tydlig.

När Adolf träffade sin syster Paula 1936 ändrade hon sitt efternamn till Wolf på uppmaning av honom. Det fanns
hundratusentals namn att välja på. Adolf valde medvetet namnet ”Wolf/Varg”, som är en markering att han visste vem han var.
Han visste att tre av dubbelgångarna var hans egna dödförklarade bröder, och att en av dem skulle ställa till det riktigt ordentligt
så att namnet ”Hitler” blev ett mörkt kapitel i historien. Han visste att han inte var Messias, men uppdraget han fick i samband
med ”benjaminiterna” ville han fullfölja. En sak är klar och tydlig: han identifierade sig inte med Jesus Kristus, som skapade en
judehatfeber på denna planet.
Men däremot är bilden av Gustav Hitler som Messias en fullträff. Den kärleksfulla Jesus Kristus förekommer enbart i fyra
evangelier som är omskrivna och omarbetade. I verkligheten fanns den kärleksfulla Jesus Kristus inte. Jesus sade: ”Jag har
kastat en eld över världen, och se, jag vårdar den tills den flammar upp. Människorna kanske tror att jag har kommit för att
bringa frid i världen. De vet inte att jag har kommit för att bringa söndring i världen, eld, svärd och krig”. Det är precis vad
Gustav Hitler gjorde. Varje gång Herren/Ormguden/Jesus reinkarneras visar han sitt rätta jag. Även i Palestina talade han om för
sina lärljungar vad han ska göra i ändens tid. Han gör det. Inte heller då visste man vem Jesus var, han rörde sig i en sluten krets.
Det är kyrkan och prästerskapet som förkunnar en Jesus Kristus som inte existerar i verkligheten. Gustav Hitler gifte sig dagen
innan hans uppdrag tog slut, för att demonstrera att Jesus inte var homosexuell som många påstår. En hybrid/jungfru kan aldrig
bli homosexuell. Även Gustav Hitler rörde sig i en sluten krets, ingen visste vem han var förutom Påvestolen. Amerikanerna
intygar detta genom sin utredning om Hitler 1943.
Jag förstår väl hur familjen Hitler mådde, när Döden föddes in i deras familj kändes den som ett riktigt helvete.
Psykolog Walter Langers utredning om Hitlers inre visar en psykologisk analys dels av Adolf Hitler/Benjamin och dels av
Gustav Hitler/Herren/ormguden/Jesus Kristus personlighet. Det framgår ganska tydligt. De tusen sidorna innehåller säkert
mycket mer än det som BBC har sammanställt i detta program.

Om man läser igenom alla skrifter som Paula Hitler/Wolf lämnade efter sig
märker man att hennes skrifter är väl genomtänkta in i minsta detalj.
Kontakten med brodern Adolf var lagom tät. Till år 1907 levde Adolf, Paula
och deras mor ett enkelt familjeliv enligt Paula. Adolf var ett självständigt
gossebarn som varken lydde sin far eller mor, föräldrarna hade problem med
den lille vargungen. Trots detta kände han till vad riktig moderskärlek
innebär.
Under andra världskriget arbetade hon som sekreterare på ett militärsjukhus.
Vid krigsslutet greps hon av amerikanska styrkor och förhördes. I förhör
skall Paula ha sagt att hon inte kunde tro att hennes bror var ansvarig för
förintelsen.
Jag har studerat bl a förhöret med henne och de skrifter hon lämnade efter
sig och hittat några intressanta saker som kan stödja att Adolf försvann ca.
1936. Den första som slog mig när hon berättar är att hon inte kände igen sin
bror efter 14 års frånvaro, då han hastigt kom till Wien 1921 för att hälsa på
henne. ”Det verkade som han skulle ha fallit från himlen, så okänd verkade
han”, menade hon.

Paula på 20-talet

Paula på 20-talet
Nästa intressanta sak var en kort och vikig uppteckning av en kvinna som
arbetade med Hitler (förmodligen i München). Hon berättade att Hitler
nämnt att han inte hade ”någon familj” som han skulle ha känt till. – Adolf
sa aldrig att han inte hade någon familj, det måste ha varit en av
dubbelgångarna som råkade säga att han inte hade någon familj i samband
med något tema som rörde just familjen Hitler och dess släkt.

Ändringen av namn: Adolf föreslog att hon borde ändra namnet Hitler till
Wolf. Wolf var Adolf öknamn. Denna namnändring skedde under de
olympiska vinterspelen i Garmisch 1936, (6 februari-16 februari) skriver
Paula. De olympiska sommarspelen ägde rum i Berlin mellan 1 augusti-16
augusti, alltså i Lejonets tecken. Den bästa möjligheten att bli av med Adolf
var då. Alla fokuserade på de olympiska spelen. Enligt min personliga
uppfattning reste Adolf och Eva Braun under spelen till Leondings
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kyrkogård, där Adolfs föräldrar är begravna. Där dödades Adolf och blev
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också begraven. Samma år ändrade Paula sitt familjenamn Hitler till Wolf;
samma år avskaffades Thulesällskapet, alltså pekar tecknen på år 1936, då
Adolf Hitler försvann spårlöst.
En av dubbelgångarna, G.H., tog över Adolfs identitet och samtidigt hela makten. Lejonet symboliserar stamfadern Juda, kung
David och hans folk judarna. Adolf och hans familj var ju benjaminiter som felaktigt kallades för judar. Benjamin var stamfader för
benjaminiter, och vargen är symbol för Benjamin och hans folk.
Det är mycket märkvärdigt att Paula inte nämnde den judiske husläkaren Dr. Eduard Bloch som var husläkare för familjen Hitler
fram till 1906 och som behandlade modern för bröstcancer. Läkaren nämnde två vuxna, gifta systrar som var döttrar till Klara
Hitler. Vilka var de? (Var Ida Hitler en av dem?) En judisk läkare är i första hand husläkare för judar och det verkar vara så att även
familjen Hitler och släkten räknades som judar. Paula nämnde sin halvsyster Angela Hitler, som var gift med Leo Raubal, deras
dotter var Geli Raubal; Hon blev änka och gifte om sig med professor Hamitzs, de bodde i Dresden, enligt Paula.

Dresden

Dresden i kvällsljus före kriget

Under andra världskriget gjorde även min fader
TK militärtjänstgöring i Ungern. Han skickades
direkt in i det brinnande kriget. Han rymde från
sitt stridande förband ett antal gånger för att han
inte ville döda andra, han var emot krig och mord.
Eftersom han hade med sig giltiga handlingar, och
råkade säga att han ”tappat bort” det ungerska
förbandet som han tillhörde, fick han hjälp av
vanliga tyska soldater med bl a information, vapen
och ammunition.

Dresden

Därefter bytte han vapen och ammunition mot mat och pengar, och på det sättet kunde han köpa biljett och resa inom Tyskland,
bl a till Dresden. En stad utan militär och industriell betydelse? I Dresden träffade min far tre andra ungrare, som av samma
orsak hamnat där, också de var emot krig och mord. En av dem var en läkare och kirurg vid namn Schultaz från staden Baja, han
var av tysk börd och behärskade tyska flytande, han var den bäste kirurgen i och utanför Baja, ca 50 år gammal. Min far kände
inte honom, men han däremot kände familjen och släkten Kemény. Det var han som opererade min farfar på 30-talet och såg till
att han slutade röka. Den andra var en barberare från staden Pápa, den tredje en tystlåten man som var några år äldre än min far.
Alla fyra befann sig i stadens centrum tisdagen den 13 februari 1945 klockan 9.51 när flyglarmet kom. En av dem sa: ”Låt oss
springa till järnvägstationen”. Min far tyckte att idén var ohållbar eftersom järnvägsstationen skulle bombas sönder, men
kyrkogården var ett mycket säkrare ställe. Det blev kyrkogården och dit sprang alla fyra. Det var inledningen till det flyganfall
som tillsammans med Guernica och Hiroshima kommit att stå som symbol för 1900-talets skoningslösa flygkrig. Ett dygn senare
hade 796 brittiska Lancasterplan och 311 amerikanska flygande fästningar släppt 4500 ton spräng- och brandbomber över
staden. En intensiv eldstorm dödade minst 25 000 människor och ödelade 34 kvadratkilometer av den historiska staden Dresden
som med ovärderliga konstskatter lades i ruiner. Det var askonsdagen 1945. I detta skoningslösa bombkrig överlevde fyra
ungrare, i ”dödens” anfall mot oskyldiga människor på stadens kyrkogård. ”Nie wieder Kreig/ Aldrig mera krig” hörde man
överallt efter flyganfallet. Det var en fruktansvärd syn som rullades upp i Dresden efter flyganfallet. Min fader berättade att alla
fyra mådde mycket illa, tappade nästan all livslust mer än en vecka. En nästan blomstrande stad låg inom några timmar i ruiner
med massor av döda kroppar. De kontrollerade järnvägstationen, inte mycket kvar av den heller. Delar av människokroppar
hängde på närbelägna trädgrenar. Döden slog till igen. Efter en viss tid delade sig den lilla gruppen. Barberaren och den tystlåtne
mannen lämnade först Dresden, Schultaz och min far därefter. Kirurgen hade släktingar i Tyskland som han besökte och min far
reste vidare direkt till Wien. Där anmälde han sig hos amerikanerna och till sist blev det ”amerikansk fångenskap” för hans del
ända fram till juli månad 1945. Min far studerade på Konsthögskolan bl a till skulptör i Budapest mellan åren 1941 och 1943.
Bland annat tillhörde karikatyrteckning hans favoriter. Han gjorde karikatyrteckningar på amerikanerna och spelade fiol och
piano för dem. Min far var mycket populär och omtyckt där. En högt uppsatt militärtjänsteman, ca 65-70 år gammal, som var
gift med en grekiska i trettioårsåldern ville adoptera min far, och de ville ta med sig pappa till USA. Båda två talade om att det
skulle bli fattigdom och hård kommunism i Ungern, men i USA kommer han att få allt han önskar. Min far tackade för deras
intresse och vilja till adoption, men han betonade att han hade sina älskade föräldrar kvar i Ungern och de väntade honom
tillbaks; han skulle hitta sin blivande fru och bilda familj hemma i Ungern oavsett läget. När min far skildes från amerikanen och
hans unga fru, brast båda två i gråt, kramade om honom och sa: ”Tibor, vi älskar dig”. På hösten 1945 träffade min far kirurgen
Schultaz i Baja. Han berättade att han fått ett vykort från barberaren, som kort meddelat att båda två kommit hem oskadade.
Kyrkogården i Dresden var deras skyddsställe och ett evigt minne.
Det märkvärdigaste var att amerikanerna arresterade Paula Wolf den 12 juli 1945. Hon genomgick ett grundligt förhör. Min
fader hade rörelsefrihet hos amerikanerna, han träffade män och kvinnor i alla åldrar, och kanske träffade han även Paula utan att
veta vem kvinnan var. Under sin vistelse i Tyskland lärde han sig det tyska språket.
Paula Wolf dog i juni 1960, 64 år gammal. Som bilden nedan intygar var hon mycket sliten och såg mycket äldre ut än hon var. Hennes
ansiktsutryck berättar om ett djupt obehagligt och olyckligt liv, fast hon varit en oskyldig kvinna. Kontakten med brodern Adolf var
sporadisk, fram till 1936 hade hon mer att berätta, men efter den tiden inte mycket. En sak som var solklar var att hon var en djupt religiös
katolik, och hade kontakt med prästerskapet som påverkade henne i viss mån, hon saknade tillräcklig kunskap. Hon påstod hela tiden att hon
inte trodde att hennes bror Adolf var ansvarig för kriget och judedödandet. Det hade hon rätt i. Ytterligare bevis ur Uppenbarelseboken,
Upp.1:17-18,: ” /…/ Frukta icke, jag är den förste och den siste, och den levande; jag var död, men se, jag lever i evigheternas evigheter och
har nycklarna till döden och dödsriket./…/” Gustav Hitler föddes 1885 och 1887 förklarades han död, men levde vidare i det dolda. Han
återkom som dubbelgångare tog över Adolfs identitet och makt, efter att Adolf mördats i det fördolda. Gustav var alltså död, men levde ändå,
han dödade ca 30 miljoner människor i Europa, han hade nycklar till döden och skickade en del av folket till dödsriket. Att vara
Frälsare/Kristus är en relativ sak, man kan också frälsa folk från liv till död. Detta är religion.
Vem hade ansvaret för kriget och dödandet? Ingen. Adolf Hitler levde inte, Gustav Hitler existerade inte officiellt och den tyska nationen visste
inte heller vad som pågick i landet. Det här kallas för nycklar till döden. Kom ihåg en sak: Herren/ormguden begår aldrig självmord, Amen
Inte långt ifrån min morfars hus i Baja, låg en liten livsmedelsbutik i en korsning. Bakom eller bredvid butiken bodde en ensam judinna, ca 60
år gammal. Jag träffade henne nästan dagligen. Hon var en intelligent, vänlig och sympatisk kvinna av tysk börd och hade även tyskt
familjenamn. Hon kände personligen min morfar. Sist var jag hemma hos henne var hösten 1964 innan jag reste till min fader till Stockholm.
En sak som plågade henne hela tiden var mordet på judarna. Alla i hennes familj och släkt var borta. Jag har sett bilderna på hennes familj och
släkt flera gånger, men plötsligt såg jag en stor bild på f.d statschefen Miklós Horhty, som var gift med en judinna och hade två söner i
äktenskapet. Hitler och kompani kidnappade honom, hans familj försvann och Ungern drogs med våld in i kriget. Apropå Horhty; Enligt
ungrarna som jag kände var Horhty en stor och älskad statsman. Även min farfars bror Simon kände honom och hans familj personligen. 1921
dubbades Simon till ”vitéz” (riddare) av dåvarande statschefen Horhty. Simon dubbades som tredje i ordningen efter Horhtys två söner. Även
judinnan tyckte om Horhty och hans politik. Hon vände sig mot mig pekade på bilden och frågade: ”Vad gjorde han för fel? Skulle jag träffa
Guden, skulle jag fråga honom en sak: Varför hatar och dödar du oss judar?” Hennes sista ord var följande: ”Jag hoppas att en vacker dag skall
judarnas mysterium klarna och vi kommer att bli rena igen inför hela världen. Detta är mitt enda önskemål”, sa hon till mig och brast i gråt.

Paula på 50-talet

Vem är kvinnan bredvid Jesus?

Originalets titel: The da Vinci Code

Originalets titel: Breaking the da Vinci Code

M=Jungfru
Shekinah, det
kvinnliga namnet Symmacho från Characene
Jehosef bar Papos, Josef jr från Nasaret

Izates II/Jesus

Maria från Magdala

Josef jr + Maria från Magdala, i äktenskapet hade de en son och en
dotter. Född i Betlehem i Judéen/Palestina
Yrke: Vinodlare tillsammans med sin fru i Kana;
Fader: Papos bar Jehuda, fiskaren Petrus/Peter, från Armenien
Moder: Judinnan Maria från Armenien, kontakten bröts med sonen.
Fosterfar: Tusenkonstnär Jehosef bar Parechja, timmermannen Josef
Josef jr hade fem lärjungar. Det var han som korsfästes i Jerusalem;
Även lärjungarna avrättades.
Se vidare länken Tutankhamon det unga lejonet.

Izates II + Symmacho från Characene, i äktenskap hade de
en dotter. Född i Armenien.
Fader: Monobaz I från Adiabene, kung
Moder: Helena, Adiabene/Armenien, kejsarinna/drottning,
hela familjen konverterade till Judendom i samband med
Izates Messiasuppdrag. Jesus: förkunnare i en sluten krets;
tog över juden Josef jr:s identitet, hade tolv lärjungar, och
var ogift. Jesus hade en dubbelroll, dels som kung Izates II,
gift, och dels som förkunnare, ogift.
Ursprung: Adiabenes Kungahus

Grunden till lösningen av da Vinci-koden är att kunna skilja mellan ett lejon och ett lamm. Med andra ord: det gäller två skilda
Messiasgestalter, dels den världslige och davidske Messias, ”Lejonet av Juda”, Josef jr/kung David och dels den levitiske
prästerlige Messias, enligt Arons och Melki-Sedeks kyrkoordning, ”Guds Lamm”, Herren/ormguden/Jesus.
Juden Josef jr var gift med judinnan Maria från Magdala, Han hade fem lärjungar, Mathaj, Nakaj, Nezer, Buni och Toda. En av
dem var vargen Benjamin. Enligt Talmud avrättades alla fem. Josef jr korsfästes i Jerusalem. Hustrun tog över verksamheten
efter sin makes död, eftersom deras son bara var tonåring. Efter begravningen besökte hustrun Maria graven för att vara nära sin
döde man. Där träffade hon Jesus enligt evangeliet, men Maria visste inte vem Jesus var. Maria har alltså ingenting med Jesus
och kristendomen att göra. På detta sätt faller judinnan Maria från Magdala bort i da Vinci-koden.
Nattvarden ovan består av Jesus och hans tolv lärjungar. Jesus tillhörde Adiabenes kungahus under namnet Izates II. Kung Izates
II var alltså gift med Symmacho av Characene. Hon följde Jesus överallt i det fördolda och var hans beskyddare, liksom Nefertiti
för Akhenaton, Malintzin för Cortes samt Eva Braun för Gustav Hitler. Om någon passar in i da Vinci-koden som kvinna, är hon
Symmacho. Jesus själv var varken man eller kvinna, han var också en jungfru. Vilka som ingått i Jesus lärjungakrets vet ingen
med säkerhet, bara han. Med den ”heliga Graal” kan i detta fall avses Symmacho som var hustru till Izates II, som i sin tur hade
rollen Jesus Kristus i en sluten krets. ”Det här är liksom ”den heliga Graal” inom mitt område”, förklarade Jerrorld Posc, expert
på psykologiska profiler, CIA . Men ormen är listigare än alla andra djur på denna planet. 1 Mos.3:1.

Domedagen. Profeten Elias tillkommelse

Alexander VII

Akhenaton, den allsmäktige Guden
Bokstav ”M”, symbol i första hand för ”Moses”, och i
andra hand för hybrid/androgyn/hermafrodit, dvs varken
man eller kvinna, med andra ord: ”jungfru”.
Mal.4:4-6. Domedagen/Herrens dag och profeten Elias
tillkommelse. Moses reinkarnerades i Elias, och dennes
tillkommelse handlar bl a profeten Malakias bok om.
Profeten Elias har redan kommit och gått i egenskap av
påven Johannes Paulus II. ”De Labore Solis”, (Of Solar
Eclipse, or, From the Toil of the Sun.) ”/…/ Och han skall
vända fädernas hjärtan till barnen och vice versa, för att jag
icke, när jag kommer skall slå landet med
tillspillogivning./…/” Lyckades han med sitt uppdrag?

Herren

Drottning Christina, 1626-1689
Christina-Regina-Alexandra-Maria
Hennes
kroppsuppbyggnad
liknade
Akhenatons.
En
reinkarnation bl a av Tiamat/Inanna/Istar/Semiramis/Athena i
kvinnlig form. Född den 7 dec.1626 i Stockholms slott. Dotter
till konung Gustav II Adolf. Kröntes till Drottning 1632,
abdikerade 1654 och flyttade över till Rom 1655, den 20 dec.
Påven Alexander VII tog emot henne. Dog i Rom 1689. Under
sin vistelse i Rom utväxlade hon häftiga diskussioner med
påvarna utan resultat. Även hennes roll i kyrkan ifrågasattes.
Hon undvek i hela sitt liv att prata om två personer: nämligen
Jesus Kristus och jungfru Maria.

Efter religionen Atons fall, klagosånger över Farao och Egypten. Hes.32:1-10
”Du människobarn, stäm upp en klagosång över Farao, konungen i Egypten, och säg till honom: Det är
förbi med dig, du (unga) lejon bland folken! Och du var dock lik draken i havet, där du for fram i dina
strömmar och rörde upp vattnet med dina fötter och grumlade dess strömmar. Så säger nu Herren, Herren:
Jag skall breda ut mitt nät över dig genom skaror av många folk, och de skola draga upp dig i mitt garn. Jag
skall kasta dig upp på jorden, jag skall slunga dig bort på marken och låta alla himmelens fåglar slå ned på
dig och låta de vilda djuren på hela jorden mätta sig med dig. Jag skall kasta ditt kött på bergen och fylla
dalarna med ditt stora skrov.

Lejonet

Och landet, som du har nedsölat, skall jag vattna med ditt blod ända upp till bergen, och bäckarna skola bliva fulla av dig. Och när jag
utsläcker dig, skall jag övertäcka himmelen och förmörka dess stjärnor; jag skall övertäcka solen med moln, och månens ljus skall icke lysa
mer. Alla ljus på himmelen skall jag förmörka för din skull och låta mörker komma över ditt land, säger Herren, Herren. Och många folks
hjärtan skall jag slå med skräck, när jag gör din undergång bekant bland folkslagen, ja i länder som du icke känner. Jag skall komma många
folk att häpna för din skull, och deras konungar skola för din skull gripas av bävan, när jag i deras åsyn svänger mitt svärd; vart ögonblick
skola de frukta, envar för sitt liv, på ditt falls dag.” Faller lejonet, faller även Herren, ty han satsat sitt livsverk på lejonet, men inte tvärtom.
Lejonet var aldrig ute efter Herrens ställning. På den aktuella tiden befann sig Herren i Babylon i samband med Daniels faders
faderskapsärende, i vilket just Lejonet och Herren medverkat. Herren förlorade. Därefter mötte han profeten Hesekiel.

Påvens personliga vapen;
Gustav Vasas familjeträd,
som symbol i samband
med drottning Christina

Och hennes 8-uddiga
stjärna (Nemesis)

Alexander VII

1655-1667

Orm och kors
Vikingatid och Kristendom

Drottning Christina
Efter den svenske konungens (Gustav II Adolf) död 1632 skrev en kardinalstatssekreterare, att ”ormen, som
med sitt gift traktat efter att förgifta hela världen nu var död”, och påven Urban VIII höll en tacksägelsegudstjänst. Gustav II Adolf var inte ormen. Ormens kännetecken är att den är hybrid/hermafrodit, varken
man eller kvinna, dvs jungfru, och det var inte Gustav II Adolf. Den som däremot hade problem med sitt
könsorgan var just dottern Christina som var jungfru. Påven hade medvetet valt ut fel person i samband med
ormen. Däremot var Christina en överlägsen personlighet i svensk monarkis historia. Kort om Christina: När
hon satt och kommenterade en 1682 utkommen bok om Sverige och där fann Carl Gustaf behandlad,
antecknade hon, att denne var en konung, som hon själv hade skapat ”alldeles som (utan jämförelse) Gud
skapade den första människan.” Med dessa två citat, i vilka Christina jämför sig själv dels med ett vilddjur,
som ingen kan tämja, dels med Gud, förstår man tydligt varför hon lämnade Sverige och flyttade till Rom till
påven och prästerskapet.
Bland Christinas papper ligger en anteckning, där hon säger att ”drottningen aldrig gör och säger någonting
av en slump och aldrig avlägger räkenskap för sina handlingar och ord inför någon annan än Gud. Hon har
alltid handlat och talat självständigt; detta kommer hon att fortsätta med till sin död, om det sedan behagar
alla dessa kardinaler eller icke; de bör inse, att man inte kan kräva av ett lejon att det icke skall ryta lika illa
bedrar sig den som hoppas att Hennes Majestät skall ändra sitt språk.” En av Christinas maximer låter så
här: ”Sanningen har kommit. Den har talat. Vi måste tro den”. Här pekas sannolikt Frälsaren ut, Cristina själv
som Frälsaren. Christina hade också lyten, bl a var den ena axeln lägre än den andra. Ovanstående om
Christina kan man sammanfatta med tre ord: Ormgud, Kristus och jungfru.

’

En målning från Christinas tid, om Christina

Christina som jungfru Maria

Christina som korsbärare

Riddarholmskyrkan från öster

Riddarholmen i Stockholm
som bevarar drottning Christinas hemligheter

Karolinska gravkoret

Ormguden Christina

Ormguden Christina

Kista av tenn för konung Karl X Gustav, dog 1660
Christina jämför sig med vildjuret ormen och menar att det var hon som (Orm)gud som skapade kung Karl X
Gustav
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Detta är en symbol för en spiralgalax som består av fyra olika vibrationsvärldar på var sitt
frekvensläge, ytterligare en enkel talande modell av vår galax. Min uppfattning är att Christina
hade personlig kontakt med arkitekten Nicodemus Tessin d.y. som ritade denna modell för
kistan. Vår galax Vintergatan är symbol för livet, varför valde Christina livets symbol på en
kista? Kommer hennes gudomlighet att hamna där i Dödsriket?

Kista av försilvrat och
förgyllt tenn för prins Karl
Gustav, dog 1687

Kista av försilvrat och
förgyllt tenn för prins Karl
Gustav, dog 1687

Ormguden Kukulkan/Quetzalcatl
lämnade efter sig samma modell
av vår galax hos mayafolket och
aztekerna som Christina lämnade
efter sig hos svenskarna. Tecknet
är detsamma: Orm och kunskap.

Orm och kors
Vikingatid och Kristendom

Kristendomen kom till Norden och Sverige under 1000-talet. Runstenarna överallt, bl a i
Sverige, symboliserar eller föreställer korset och ormen. Dessa talande runstenar är levande
dokument som står på sin plats i hundratals år. Av runstenarna framgår mycket tydligt att
ormen är Gud bl a för Kristendomen och att Jesus Kristus är självaste ormen/jungfrun. Detta
visste även vikingarna och runstenarna visar deras kunskap om den nya religionen.

Aposteln Johannes
och Ormguden,
Kristus och kalken

- Men ormen är listigare än alla andra djur på denna planet. 1 Mos.3:1.

Neutronstjärnan ”Nemesis” Alfa & Omega
Nemesis/Planet-X

Nemesis

Nemesis

Vem var Nemesis? Neutronstjärnan Nemesis döptes efter hämndens grekiska gudinna, Nemesis. Detta skrivs om gudinnan
Nemesis: Månvarvets Gudinna -NEMESIS - hämndens och rättvisans gudinna, med andra ord: ormgudinnan/ormguden.
Nemesis kallas även för Planet-X p.g.a. att en neutronstjärna krymper till en planets storlek.

Neutronstjärnan Nemesis och dess solsystem som
består av sju planeter. Närmast till Nemesis är
planeten Nibiru.

Ormgudinnan Nemesis med sin ormstav

Ormgudinnan Nemesis med sin ormstav

Inannas 8-uddiga
stjärna är symbol
för Nemesis

Inannas 8-uddiga
stjärna är symbol för
Nemesis

Nemesis demonstrerar Nemesis solsystem som består av sju planeter, bl a Nibiru som är mindre än jorden.
Jakten på Nemesis påbörjades redan 1971, och 1983 var man den på spåret, 1993 har man definitivt hittat den. Sedan dess är
neutronstjärnan Nemesis bevakad och man följer med spänning dess ankomst till solsystemets gräns den 21 dec. 2012.

Sumern Inanna och hennes kunskap

Inannas modell1 och modell 2 om neutronstjärnan AN:s (Nemesis) pentagonala bana runt
solen. Till höger om hennes modeller ser vi dagens Nemesis pentagonala bana runt solen.

Detta är ett mycket intressant budskap. I mitten syns ett litet hus eller ett litet stall, vid
ingången till huset syns en lejonunge. Ovanför huset hänger två stjärnor på ett visst
avstånd från varandra, ett dubbelstjärnsystem i form av en komet i vår galax, Vintergatan.
Detta budskap påminner mig om den världsliga Messias födelse i Lemeks tid och Lemek
jr i samband med Lemeks faderskapsärende innan den globala floden kom. Lemeks son
Utnapistim byggde arken och även Noa var involverad i Lemeks faderskapsärende.

Lejonet och
Inanna. Inanna
står och trampar
på lejonets rygg.
Lejonet är grund
för hennes
verksamhet samt
fiende nr 1.

Inanna håller ett V-tecken
i form av två slingrande
ormar i sin högra hand.
Framför hennes fot
ligger två lejon som
tittar åt var sitt håll.
Det ena lejonet är
symbol för Marduk,
och det andra är
symbol för Inanna
själv, dvs ormgudinnan Inanna besegrar
lejonet Marduk.

En arabisk affisch
framställer Israel
som en orm. En
arabisk kniv skiljer
dess huvud från
kroppen.
-----------Däremot Juda
framställs som ett
lejon, till och med
ett segrande lejon.

Michelangelo: Den korsbärande Kristus 1518-1520. Rom, Santa Maria Sopra Minerva. I. december 1521 placerades verket i den kyrka i Rom
där det alltjämt finns kvar. I början av 1520 ändrade sig påven Leo X och upphävde kontraktet med Michelangelo. Statyn föreställer denna
Kristus som korsbärare, som inte är av manligt kön. Jesus Kristus håller korset med sin högra hand, medan han med sin vänstra hand täcker
ormens huvud, ormen som slingrar sig på trädet. En reinkarnation bl a av Akhenaton/Christina. Därmed ytterligare ett bevis på att korsfästelsen
var direkt kopplad till timmermannen Josefs personliga faderskapsärende och det kosmiska livsträdet. I detta sammanhang var Josef den
viktigaste personen över huvud taget. Även Jesus fyra bröder, Jakob, Simon, Judas och Yusef kopplade sig till Josef som dennes söner. Även
Jesus kallade sig för ”Människosonen” enligt evangelierna, men hans riktiga roll är Upp.1:17-18 och Upp. 6:8: ”Men ormen är listigare än alla
andra djur på denna planet.” 1 Mos.3:1., Amen.

Ändens tid

Michelangelo, Daniel, Sixtinska kapellet,
Rom, 1511

