En kortfattad sammanfattning av ovanstående rubrik: många frågar sig varför alla dessa tre
riken plötsligt har uppstått och försvunnit tillsammans med sina respektive civilisationer. Vad
var meningen med denna ”Alfa Omega-civilisation”?
Varje grundande av ett rike har sin egen grund att bygga på. Känner man till ledningstråden
från begynnelsen, har man lättare att finna svar på olika världshändelser, som exempelvis
ovanstående rubrik.

Mayariket (ca 100-1541 e.v.t.)
Högste gud: Kukulkan
Den befjädrade ormen
Religion: soldyrkan
Aton/Nemesis
Studerar man materialet från mayariket så finner man uppdraget för mayafolket från guden Kukulkan. Det
viktigaste temat i uppdraget var bl.a. mayakalendern, mayaobservatoriet, kalenderpyramiden samt det mänskliga
blodet. För Kukulkan var det viktigt att framställa en slutgiltig kalender, som kan tala om ändens tid, med andra
ord: slutet för vårt solsystem. För att över huvud taget tala om slutet för solsystemet, bör man hitta orsaken därtill,
även i mayakalendern. Ett slut beror alltid på ett dubbelstjärnesystem och detta finns tydligt markerat även i
mayakalendern.
Jag har sammanställt Mayariket enligt det material som finns till förfogande och min egen kunskap. Som grund för
Kukulkans uppdrag till mayafolket tog jag fram som jämförelse dynasti 0:s och dynasti 4:s vetenskapliga
verksamhet från den forna Egypten.

Ormguden Kukulkans strategi för Mayariket var att skapa konkurrens mellan olika städer och
dynastier för att nå sitt eget personliga mål snabbare och säkrare. Ett av uppdragen för
mayadynastin i staden Tikal var att människor skulle offra blod åt ormguden Kukulkan. Att ha
ett blodsoffer i samband med daglig verksamhet hade en allvarlig bakgrund. Folk stod i
blodskuld i första hand till guden Kukulkan och till gudarna, men kunde det vara sant? Det
var inte för att de inte värdesatte människoliv eller blod, tvärtom. Mänskligt blod (blodgrupp
0) och liv var det mest värdefulla enligt naturens lagar och skapelse. Människooffer i form av
mänsklig blodsutgjutelse styrde kungens strategiska tänkande. Kungen och hans
prästerskapskompani visste att människoblod innehåller liv som är det värdefullaste och
dyrbaraste som finns över huvud taget. Ormguden Kukulkan just var ute efter liv, mänskligt
liv. Vid 200-talet e.v.t. blomstrade mayacivilisationen. Observera att jag använder i detta
sammanhang material som är tillgängligt och jag tolkar det enligt min kunskap.

De rivaliserade kungarna styrde staden med järnhand i Guds namn. De var ju djurmänniskor besatta av grymhet.
I staden Tikal kom ormguden Kukulkans första uppdrag till de regerande kungarna. Uppdraget gällde det
mänskliga blodet. I det projektet ingick kungarnas familj och släkt, som nästan alla bestod av djurmänniskor.

I projektet ingick även givare, människor av blod 0, som var fattiga och de ovannämnda rika djurmänniskor som
mottagare. Önskemålet var att förbruka/dricka så mycket mänskligt blod som möjligt. På teckningarna ser man hur en
givare räknar det antal gånger han givit blod till en mottagare, medan en andra givare är total utslagen på grund av
förlorat blod.

En behörig sticker blodgivarens högra hand. Bakom blodgivaren
sitter en mottagare som väntar på det färska blodet från givaren.

Här sitter två blodgivare i väntan på
mottagaren.

Ett talande dokument

Mottagaren suger blodet direkt ut ur givarens högra hand. Dessa är talande bilder

En blodgivare är medtagen efter att ha givit mycket blod.
Omkring honom syns tydligt nollor, eller cirklar som kan
symbolisera blod 0. Det verkar vara så att människor inte
var frivilliga blodgivare för blodprojektet i samband med
guden Kukulkans uppdrag.

Bild 1

Väggmålningen från Bonampak visar förberedelser för
mänsklig blodtappning av fattiga människor. Rika
djurmänniskor av prästkonungens familj och släkt,
skrudade i jaguarskin och djurhuvuden som mottagare av
blod, omger prästkungen som pryds av quetzalfågelns
långa fjädrar. De hade allt förutom riktigt liv, alltså
mänskligt blod

Bild 2

Syftet med blodoffer var att långsiktigt omvandla djurmänniskans blodfrekvens till människans. Man hade uppfattningen att om man dricker mycket mänskligt blod, kan individens blod därigenom omvandlas till blod 0.
Ovanstående bild 1 och 2 har två olika symboler; den ena bilden föreställer en orm/Kukulkan som håller på att äta upp
en människa: ormens mål var att bli människa igen med mänskligt blod. Den andra bilden föreställer Kukulkans
återfödelse som djurmänniska, alltså fick han en mänsklig kropp. Projektets mening var alltså att i första hand kungen
och hans familj och släkt skulle delta. Om projektet skulle lyckas, skulle till sist även guden Kukulkan själv delta i det
som vinnare i målet. Men om projektet misslyckades, blev det inte något mänskligt blod åt guden och kungligheten.
Guden Kukulkan följde hela verksamheten i bakgrunden vid sidan om händelsernas centrum.

Inskriptionernas Tempel
var ett av mayafolkets mest komplicerade projekt
Pacal den store var i Mayariket kanske den störste kungen. Packal var en märkvärdig kung som trivdes bäst i
mörkret i staden Malenque. En dynastis slut ledde oftast till katastrof. Då man saknade en direkt tronarvinge,
vände stadens äldste blickarna utåt, mot en kvinna som bodde utanför riket. Hon hette Zac-kuk.

Den nya utmaningens stad

Modern Zac-kuk och hennes son Pacal

hette då Palenque

Den hemlighetsfulla kungen
Pacal den stores förflutna liv
i staden Palenque finns
bevarat i Inskriptionstemplets gravkammare. Man
brukar säga att historien
upprepar sig, och det gjorde
den igen i Pacals gravkammare. Där finns faktiskt
märkliga saker att titta
närmare på.

Son och mor

…ned i det okända.

På botten finns en liten korridor. Där
står en stenkista som innehåller sex
skelett. Kvarlevorna efter människor
som offrades, men för vem och varför?

Bakom dörren finns en välvd krypta,
som är ungefär 9 m lång och 7 m hög. I
kryptan står denna enorma sarkofag.

En enorm dörr. En massiv,
triangulär, sten.

Ovanpå sarkofagen ligger detta
magnifika block med utsökta
reliefer av kungen Pacal.

Längs kanten finns en bild av en sköld, precis som uppe i helgedomen.
Mayafolkets ord för sköld var pacal, med andra ord: Kungen hette Pacal.

Men vem var denne Pacal som regerade ca 60 år och av vilken anledning byggdes inskriptionstemplet? På hans sköld finns
märkliga saker att upptäcka. I mitten av skölden står en stor cirkel/0/noll och i den finns två tjurhuvuden. Fyra mindre
cirklar/nollor omger dessa två huvuden i den stora cirkeln eller nollan. Under tjurhuvudena finns ytterligare en mindre nolla i
form av en orm. 0 i detta sammanhang betyder mänskligt blod. Syftet med denna emblem/sköld är att symboliskt visa om
ormen skulle ha kunnat reinkarnera sig som människa med tillhörande blod, då skulle han kunnat hamna i Människans familj
som den femte personen. Människans familj består av fyra familjemedlemmar med samma blodgrupp i detta sammanhang.
Skulle han ha lyckats, då skulle han ha blivit en dominans i Människans familj, enligt hans sköld. Denna sköld är symbol för
ändens tid.

Skölden kan avslöja en sak till, nämligen
att själva inskriptionstemplet egentligen
var ett toppmodernt biologiskt forskningsinstitut, där det förmodligen pågick
forskning om blodomvandlingsprocessen.
Kvarlevorna i stenkistan deltog i
experimentförsök, men de misslyckades
alla.

Den sista som skulle ha genomgått
blodomvandlingsprocessen för att skaffa
mänskligt blod, var kungen själv, Pacal
den store. Eftersom inget försök av de
sex tidigare lyckades, bestämde han att
avsluta hela experimentet med blodomvandlingen.

Blocket som ligger ovanför sarkofagen avslöjar
ytterligare att kung Pacal gjorde sin ”Himmelsfärd”. Hette inte Pacal i verkligheten
”Kukulkan?” Kukulkan, den bevingade ormen.
Kung Pacal i rymdskepp

Ormguden Kukulkan

Pacal den store

Mayakungen Pacal den store steg upp till himlen i ett rymdskepp. Men vem är det som ligger i
sarkofagen om Pacal försvann i ett rymdskepp? Har man offentlig dödförklarat honom och i hemlighet
begravdes en annan person? – Ja, det verkar vara så enligt ovanstående bild. Alltså: en som är begravd
och en som reste upp till himlen. Med andra ord: den som ligger i kistan kunde inte flyga ut i rymden.

Dubbelstjärnesystem

Ansiktet som symboliserar PacalKukulkan. Vid sidan om huvudet, till
höger och vänster syns ett ormliknande
föremål som håller två solar i sina
banor.

Detta är en symbol av dubbelsol, eller
ett dubbelstjärnesystem, som konkret
betyder att kungen Pacal/Kukulkan
kunde resa mellan två solar, alltså till
och från neutronstjärnan Nemesis.

Pacal valde rymdskeppet och eftervärlden
tror att det är han som ligger i kistan, fast
där står ganska tydligt, i form av en bild, att
han lämnade jorden i ett rymdskepp.
Farao Amenhotep IV,
Akhenaton i egyptisk
skepnad. Dynasti 18.
Hans sol Aton kallas
idag för Nemesis.
Även han kände till
dubbelsolsystemet.

Kungen Pacal i
indianskepnad.

Himmel och rymd är samma sak, förfäderna kallade rymden för himmel. Resa i himlen kallades för himmelsfärd. Det verkar vara så att dynasti
0 – dynasti 4 i den forna Egypten hade kontakt med utomjordingar, som kallades för änglar. Akhenaton gjorde sin himmelsfärd efter 18 års
regeringstid. Vissa Babyloniska och Assyriska kungar hade tillgång till rymdskepp, mayakungen Pacal likaledes. Jag kan dra paralleller mellan
Pacal och Akhenaton: en reinkarnation av Akhenaton i Pacal. En sak som däremot är solklar är att Pacal var överlägsen alla andra mayakungar
när det gäller kunskap. (Inom gnosticismen handlar Jakobs brev bl.a. om Kristus/Lammets himmelsfärd). Tidigt en morgon följde Lammets
äldsta broder Jakob och fiskaren Petrus Lammet i största hemlighet upp till berget Tabor. På vägen dit samtalade de med varandra, bl.a.
överlämnade Lammet makt och kunskap åt sin bror Jakob. På bergets topp stod ett rymdskepp och väntade på Lammet, han gick ombord och
vinkade för sista gång, sedan lyfte rymdskeppet och försvann. Jag antar att Pacals himmelsfärd gick till på ett liknande sätt. Till en närbelägen
kulle eller ett berg följdes Pacal av två av sina närmaste lärjungar till ett väntat rymdskepp. Efter det att Pacal gick ombord, lyfte rymdskeppet
och försvann. Därefter gjorde dessa två lärjungar hemliga reliefer på sarkofagens block. De kände till Pacals hemligheter.

Många ställer sig idag följande fråga: varför är fönsteröppningarna i observatoriet i Chicén Itza inte riktade mot de
allra klarast lysande stjärnorna?

Öppningarna är i stället mot de stjärnor/himlakroppar som nämns i mayamytologin om ankomsten i rymden. Man
använde mycket avancerade instrument i varje öppning.
Mayafolket var inte intresserade av ljusstarka stjärnor som befinner
sig hundratals ljusår härifrån, intresset riktades i stället mot mörka
himlakroppar såsom neutronstjärnor och asteroider. I detta fall gäller
neutronstjärnan Nemesis; sumererna kallade den för ”AN”,
Akhenaton döpte den till ”Aton”, och idag kallas den för ”Nemesis”.
Den förekommer även i Uppenbarelseboken. Observatoriet byggdes
mellan år 800 och 1050. Observatoriets allra viktigaste uppgift var att
hitta Nemesis. Förmodligen räknade mayaastronomer ut Nemesis
pentagonala bana och var någonstans den befinner sig och därefter
riktades den ena öppningen mot neutronstjärnan. På det viset kunde
man följa dess bana. Nästa intresse var riktat mot asteroiden som
kommer att träffa jorden. Man använde sig av samma öppning.

Observatoriet invändigt. Den ena fönsteröppningen är riktad mot mörka himlakroppar och det
svarta hålet, som befinner sig mitt i galaxen, Vintergatan.
Kukulkan kallade sig för
Morgonstjärnan
Venus.
Mayaastronomer hade ett
särskilt intresse för Venus
och dess framtid. Nemesis
som neutronstjärna har ett
fruktansvärt
magnetfält
som är starkare än solens.
När Nemesis i form av en
komet kommer att dra över
vårt solsystem, finns det
risk att planeten Venus
dras vidare från solsystemet som Nemesis
åttonde planet. Detta har
astronomer räknat ut; blir
solen av med Venus eller
inte? Jag tror att jag hittat
svaret i deras solkalender.

Många frågar sig vad
meningen var med mayakalenderns beräkningar för upp till 400
miljoner år?
Vad kommer att hända
då?
Solsystemet har då
avverkat ca
3 784,1017 km, och
kommer att befinna sig
runt det svarta hålet.
Eller kommer det att
lämna galaxen och
vara på väg utåt…?

Nostradamus - Quatrains
Century 2, Quatrain 41
The great star will burn for seven days,
The cloud will cause two suns to appear:
The big mastiff will howl all night
When the great pontiff will change country.
Av versen ovan framgår klart och tydligt att
även Nostradamus kände till dubbelsolsystemet, eller dubbelstjärnesystemet och att
Nemesis kommer att synas på himlen.
(Nostradamus 1503-1566.)

Leo XIII,
1878-1903

Båda påvevapnen är talande, det går inte att
missförstå dem. Innocentinus VII, 1404-1406
visste redan då att neuronstjärnan Nemesis är på
väg hit. Har påvestolen kommit åt mayaindianernas hemliga uppteckningar?

Alfa

Omega

Mayafolket hade två kalendrar, en rituell
och en solkalender.
Med ledning av sina kalenderberäkningar
antog inte mayaastronomer att världen
skapades under ett år som motsvarar 3113
f.v.t. och att den skulle gå under den 21
december 2012. Vad betyder detta?
Året 3113 f.v.t. skapades världen enligt en
mycket dålig tolkning. Då regerade dynasti
0 i den forna Egypten, och då skapades det
gigantiska, biologiska forskningsprojektet i
samband
med
”blodomvandlingsprocessen”. Men det kan man inte kalla för
världsskapelse.
Om vi tittar närmare på år 3113 så märker vi att
det är en himlakropps omloppsbana som rundar
solen på 3113 år. Om vi antar att slutet kommer
2012 och Akhenatons himmelsfärd ägde rum ca
1336 f.v.t. och förberedelser för Moses/Israels
uttåg ur Egypten ägde rum strax efter, då har vi
3348 år.
Skillnaden är 235 år. I detta sammanhang kan
235 år vara en felbedömning. Frågan är hur
exakt faraonernas regeringstid antecknades, i
den 18:e dynastin finns det nämligen olika
angivna tider. Samma sak gäller från dynasti 0
till 4. Men jag utgår ifrån att mayaastronomerna
räknade rätt.

Mayafolket var skickliga i matematik, astronomi och kalenderräkning. De använde
begreppet noll och deras kalender var mer exakt än den gregorianska. Frågan är från vems
födelse den nya tiden räknas, eftersom ingen Messias föddes år 4 f.v.t.
Men det finns källor som menar att den totala omloppstiden är 3661 år. Om vi tar 2012
och till det lägger den 18:e dynastins grundande i den forna Egypten ca 1560 f.v.t., då får
vi ca 3572 år. Alltså ganska nära 3661 år

Nemesis enligt mayakalendern

Ca 900 år

Menkaura/Mykerius, dynasti 4.
En farao som är nästan enbart ett
mysterium. Hans dödsår noteras till
ca 2472 f.v.t. men jag personligen
tror att han istället gjorde en
himmelsfärd p.g.a. att AN/Nemesis
drog igenom solsystemet och gick in
i en kortare omloppsbana runt
solen. Han hade en ny plan i
huvudet. På den tiden rådde kaos,
och naturkatastrofer ägde rum
hundratals år framåt. Dynasti 4
avslutade sin verk-samhet eller
historia ca 2560 f.v.t.

3113 år

3113 år
Nemesis beräknas att nå solsystemets
gräns 21/12-12, därefter fortsätter
den mot den kortare omloppsbanan.

Moses

Amenhotep IV, Akhenaton, dynasti 18
Även kring honom var sekretessen
omfattande. Neutronstjärnan AN döpte
Akhenaton om till ”Aton.” Efter att Aton
rundat solen på ca 900 eller 1000 år,
(enligt Nostradamus,) kom nästa stora
händelse. Ca 1336 f.v.t., gjorde Akhenaton sin himmelsfärd, och därefter
började uttåget ur Egypten samt Israels
grundande planeras via Mose och Aron.
Vid den tidpunkten var naturkatastroferna
omfattande. På grund härav var Moses
med Israels folk tvingade att runda berget
Sinai på ca 40 år. Naturkatastrofer och
kaos började redan vid grundandet av
dynasti 18 ca 1560 f.v.t.

Den här figuren visar en total
omloppstid runt solen på ca 3661
år. Den korta omloppsbanan på ca
901
år
kan
vara
acceptabel/godkänd, medan den
längre omloppsbanan på 2760 år
skulle jag gärna byta ut mot 3113
år enligt mayas kalender, eftersom
dess beräkning är mycket säkrare.
På detta sätt har vi en total
omloppstid på ca 4014 år.

Det verkar vara så att mayakalendern grundar sig på Nemesis längre omloppstid på 3113 år i kombination med
solens, Venus och jordens banor. Detta är en mycket svår och komplicerad beräkning. På detta sätt kom Mayas
astronomer fram till att Nemesis kommer att nå solsystemets gräns den 21 december 2012. Vi kommer att uppleva
att även en lagom stor asteroid kommer att träffa jorden. Människans sista faderskapsärende i ändens tid finns
också med samt ett fruktansvärt långt krig som även bl.a. Nostradamus noterade.
Nemesis som regelbundet återkommer i bestämda tidsperioder kallas för Alfa och Omega, begynnelsen och dess
slut, eller ände. Den åtföljs av planeter, asteroider, grus och stoftmoln i form av en komet. Mayakalenderns
beräkningar för upp till 400 miljoner år är oslagbara. Det var ett nöje för ormguden Kukulkan. Att Mayariket
plötsligt försvann är förståeligt, eftersom blodprojektet misslyckades och ormen Kukulkan förblev orm även i
fortsättningen. För att undvika Guds vrede, har folk skingrat sig åt alla håll. Kukulkan var varken man eller
kvinna.

Nemesis
Solen

En målning från mayatiden. Man kan se tydligt att denna målning illustrerar ändens tid i samband med
neutronstjärnans återkomst. Nemesis kommer att gå förbi solen, och kommer att gå in i den kortare omloppsbanan
på ca 900-1000 år. Personligen ser jag målningen i samband med mayakalendern 2012. Nemesis kommer att ställa
till massor av fruktansvärda katastrofer av nästan alla slag på ca 40 år. Dagens naturkatastrofer, bl.a. i form av
översvämningar och jordbävningar är tecken på att Nemesis närmar sig solsystemets gräns.

Personligen ser jag denna målning som förberedelse för kommande katastrofer i ändens tid. Solen ser
märklig ut precis som om någon tung himlakropp påverkar den och därmed skulle solen höja sin aktivitet
och påverka jordens klimat direkt, bl.a. i form av uppvärmning.

Extra inslag i samband med 2012

Jim Garvin
Forskare Rymdstyrelsen

Jim Garvin
Forskare Rymdstyrelsen

Enligt mayakalendern
Jordens undergång är inte något nytt tema. Jorden har gått under ett antal gånger tidigare och livet kunde ändå fortsätta och
kommer att göra så ännu en gång. Man måste skilja saker och ting åt i detta sammanhang. Exempelvis ”Jordens undergång”
och ”Domedagen”. Jordens undergång beror på naturens eget förlopp, och Domedagen är vredens/hämndens dag, och är alltså
personligt, och har igenting med naturen att göra.
Även vårt solsystem består av dubbelstjärnesystem. Vår galax består upp till ca 65-70 % av dubbelstjärnesystem och är
grunden för såväl mikrokosmos som makrokosmos. När den ena solen/stjärnan går förbi den andra i bestämda perioder, uppstår
konstellationer som medför gigantiska katastrofer. Detta visste sumererna, egyptierna, babylonierna, assyrierna och indianerna.
Vad vet dagens vetenskap om detta, som representeras av NASA i detta sammanhang? NASA har två ansikten och dubbla
budskap. Officiellt känner NASA inte till dubbelstjärnesystemet, men inofficiellt gör de det. Filmindustrin har producerat
filmen om jordens undergång, en film som är mycket bra gjord och mycket lärorik. Filmens innehåll bör jordens befolkning
studera lite närmare, innan det är för sent. Filmen visades i Sverige för första gången den 13 november 2009. Samma kväll
skedde en kort presentation i STV av filmen i kombination med kommentar av forskaren Jim Garvin vid NASA. Hans
kommentar är ett dubbelt budskap, d.v.s. ett kortsiktigt, som sträcker sig till år 2012 och som är officiellt, samt en långsiktig
händelse som äger rum därefter 2012 och som är inofficiell.
Hans kommentar, officiell/kortsiktig

Analys

1, Det uppstår ingen magisk konstellation varken nu
eller år 2012.

Det är riktigt, mellan nuläget och år 2012 uppstår
ingen konstellation.

2, Inga planeter av Mars storlek kommer att störta
mot jorden.

Det är också riktigt att inga planeter av Mars storlek
kommer att störta mot jorden.

3, Vi har koll på rymden närmast jorden.

NASA har koll på rymden såväl innanför som utanför
Solsystemet.

4, Vi känner inte till några kometer eller asteroider som
kan orsaka katastrofer.

Det är också riktigt att mellan nuläget och 2012
föreligger ingen katastrofrisk, varken av komet eller
asteroid

5, Vår planet är en tuff rackare. Den kommer att överleva
alla attacker.

Visst är vår planet är en tuff rackare som har överlevt
undergångar tidigare, men däremot Jim Garvin, NASA
och folket på denna planet är inte lika tuffa; det är fråga
om folkets överlevnad och inte planetens.

Om man analyserar NASA-forskaren Jim Garvins kommentar till filmen ang. jordens undergång så märker man att hans
kommentar består av tomma fraser för kunniga personer, medan hans tillägg till filmen är mycket listiga, men för okunniga
kanske ett lugnande budskap.

Hot från rymden hemlighålls
Publicerat 2009-06-11 13:58

I somras kunde man läsa bl.a. följande i massmedia:
Stenar/asteroider från rymden som träffar jorden hemligstämplas nu.
USA:s spionsatelliter kommer inte längre att förse forskare med
information om dessa faror från rymden.
Fram tills för några månader sedan har amerikanska spionsatelliter som
spanar efter misstänkta kärnvapentester också registrerat dessa
rymdstenar. Observationerna har sedan skickats vidare till forskare som
bland annat arbetar med att beräkna farorna för jorden att träffas av dessa
stenar.

Nu är det slut med öppenheten. Sedan en tid tillbaka hemligstämplas all information från satelliterna, skriver Space.com.
- Det är mycket beklagligt att vi inte längre kan få tillgång till dessa data, säger en forskare som inte vill bli namngiven till Space.com.
Han och andra fruktar nu att det ska bli svårare att förutsäga liknande händelser i framtiden eftersom de amerikanska spionsatelliterna
är de enda som spanar efter sådana fenomen över hela jorden.

Hos NASA i USA försöker man hitta
åtgärder för att kunna förhindra en
kollision. Man har olika förslag, ett av dem
är att styra bort den närmande asteroiden.
Idén är inte dålig heller. Men här finns
också ett betydande problem, nämligen
vilken asteroid som kommer att träffa
jorden.
Det måste man veta i förväg, alltså i god tid. Det finns ett antal kandidater bland asteroiderna som kan komma i fråga, men
vilken av dem kommer att störta på jorden? Det är ett måste upptäcka den närmande asteroiden i god tid för att kunna planera
åtgärder mot den.
NASA känner till faran när det gäller asteroider som hot mot jorden, och på grund härav har NASA/USA upphört att ge vidare
information åt världens forskare i detta sammanhang. Detta är ett långsiktigt program som kommer att ske efter 2012, därmed
inofficiellt, och Jim Garvin tog inte upp det som kommentar till filmen.

Rätta konjunktion

Den här konstellationen kommer inte att
uppstå den närmaste tiden. Bilderna
symboliserar planeter enbart i vårt
solsystem som står raklinje i förhållande
till varandra. NASA-mannen Garvin har
rätt i detta fall.

Dessa två bilder illustrerar ett annat fall. Här syns neutronstjärnan Nemesis i
form av en komet i vårt solsystem. Enligt mayakalendern når kometen
solsystemets yttre gräns den 21 december 2012. Någon omedelbar katastrof på
jorden kommer inte att ske, men däremot symboliserar det slutet på vårt
solsystem, alltså livet på vår planet – enligt alfa & omega-systemet. En
neutronstjärna kännetecknas av att den har ett fruktansvärt starkt magnetfält,
som dominerar över alla andra himlakroppar inklusive solen i vårt solsystem. På
det viset kommer jordens magnetpoler att anpassa sig till Nemesis, d.v.s. ett
polskifte kommer att ske, vi märker att jordens magnetpoler håller på att skiftas,
eftersom Nemesis har omvänd magnetisk polaritet. Det enda kraft som kan
åstadkomma en sådan dramatisk förändring är passagen av ett kosmiskt objekt
med en starkare magnetisk verkan, som t.ex. neutronstjärnan Nemesis. När
Nemesis, jorden och solen befinner sig i den rätta konjunktionen, kommer till
exempel en makalös gigantisk jordbävning att ske, som inte ha setts maken till
tidigare på flera tusen år. Hela jorden kommer att beröras.

Jordens rotation kommer att stoppas och samtidigt kommer vi att uppleva en tippning av jordens rotationsaxel, dvs. den
kommer att ”tippa” över helt. Detta innebär i praktiken att kontinenter kommer att hamna under havet, medan kontinenter som
befinner sig under havet kommer att stiga upp till ytan. Detta kommer att orsakas av neutronstjärnans Nemesis närvaro.
Orkaner, bränder, torka och en total översvämning kommer att råda på jorden, och slutligen kommer jorden att få ett alldeles
nytt klimat, och livet kommer så småningom igång med nya överlevande.
Transformation. Om transformation kan jag kort nämna följande: Följer man den kosmologiska utvecklingen så vet man att
jorden kommer att genomgå en så kallad ”transformation”, jorden kommer att flyttas upp till ett högre vibrationsplan. Det som
händer vid passagen när Nemesis går förbi solen är att jorden tilldelas en ”vågfrekvens” motsvarande en högre hastighet, dvs.
jordens magnetfält ändras och en transformation sker till ett högre vibrationsplan. Detta gäller för samtliga himlakroppar i vårt
solsystem. Vi märker redan att tiden går mycket, mycket snabbare än tidigare och det beror helt enkelt på att en tung
himlakropp, neutronstjärnan, närmar sig solsystemets gräns.
Plattektonik. Nemesis starka magnetfält påverkar de tektoniska plattornas rörelse på jorden och på grund av det sker
jordbävningar, även tsunami. Naturkatastroferna är ett faktum. Ju närmare Nemesis kommer desto värre blir katastroferna.
Det framgår av filmen som berör 2012 att det är en mycket enklare version av verkligheten, en verklighet som vi står inför,
men den är snart här. Man brukar ju säga: ”Den som lever får se.” Historien upprepar sig.
Se även länken: Arken och den globala floden.
Den yttersta tiden, av Nostradamus, vers 506
(Översättning av Åke Ohlmarks)
/…/
Om tjugo år från månens makt man dager,
Den nästes välde blir sjutusen år.
När solen purprar trött sin sista dager
Min profetia sin fullbordan når.

När tiden är inne kommer Vintergatan att bli
en mörk galax. Den är redan ute på sin långa
färd och är på väg mot sitt slutliga mål.
Människan kommer att lägga jordelivet
bakom sig och mycket långt in i framtiden,
när hans värld bli mogen, då skall detta
jordeliv, som i en dröm i form av små glimtar
utan betydelse, visa sig igen. Och drömmen
kanske blir en mardröm.

Tolkning enligt min kunskap är att det blir ett
skifte av Gud, dvs. en ny Gud kommer att tillträda
och regera i den nästkommande sjutusen år.
Nemesis kommer snart att dominera över solen,
som kommer att bli mycket svagare.

Asteroid
Ny himmel och ny jord, Upp.21:1
Komet
Skriften syftar på den i Nemesis solsystem
kretsande planet Nibiru. (Sumerdokument)
Det mest sannolika är att en medelstor asteroid
kommer att lossna från Nemesis svans och den
kommer att störta i havet i form av ett brinnande
berg. Det är det värsta som kan hända, eftersom det
inte finns någon kraft som kan hindra en sådan
asteroids fria fall. När man upptäcker att asteroiden
har lossnat och är på väg till jorden, är det för sent
att göra någonting. Upp.8:8-9 hänvisar till en
asteroid i form av ett brinnande berg, som kommer
Midnattsmässa från Vatikanstaten 2008
att störta i havet. Till och med denna asteroid är
och jättekometen. – Den är en riktig
programmerad och kodad så att ingen kan hindra
komplettering till filmen om jordens
den från att störta i havet.
undergång. Fördel för Vatikanstaten i
detta fall.

Boken handlar om
den mesta som en
civiliserad
människa bör veta.

är Alfa och Omega
samt morgonstjärnan Venus

Dubbelstjärnesystem

Nemesis i form av en
komet

Nemesis i form av en
komet

Det stora berget, symboliskt, det bestod av
tre personer
Ett dubbelstjärnesystem i
form av ett par örhängen,
symboliskt

Ett dubbelstjärnesystem i
form av ett par örhängen,
symboliskt

Varje steg motsvarar en dag, varje plattform en mayamånad, alltså motsvarade de 365 trappstegen antalet
dagar i mayakalendern. Efter 365 steg möter templet på toppen.

Två stora ormhuvuden vaktar kalenderpyramidens trappsteg. På ormens huvud syns tydligt en spiral. Denna
spiral symboliserar en spiralgalax, Vintergatan, på samma sätt som Nedre Egyptens Röda Kronan.

Denna markering betyder
att ormen Kukulkan har
hela galaxens roll i sitt
huvud. Det är fullt möjligt,
ty även jag själv har såväl
gigantiska makrovärldar
som mikrovärldar i mitt
huvud, alltså hela världsalltet.

Ormguden
Uraeus/Kobra bar
Nedre Egyptens krona.
Röda Kronan

Inkariket
Högste gud: Viracocha
Den bevingade ormen
Religion: soldyrkan
Aton/Nemesis

Ormguden Viracocha hade bara ett enda uppdrag åt inkafolket, nämligen att omvandla sitt blod till mänskligt blod,
en gigantisk utmaning. I den forna Egypten gjorde man fyra försök på ca tusen år utan att lyckas. Viracocha hade
valt ut tre städer där forskning och test skulle ske. Dessa tre städer var Machu Picchu, Cusco och Tiahuanaco.
Viracocha satsade allt via vetenskapsmän, forskare och ingenjörer. Tiden var kort och målet för guden var alltså en
biologisk utopi. Men han gav inte upp. Jag har sammanställt Inkariket enligt det material som finns till förfogande
och min egen kunskap. Som grund till Viracochas uppdrag till inkafolket tog jag som jämförelse fram dynasti 0:s
och dynasti 4:s vetenskapliga verksamhet från den forna Egypten.

Machu Picchu, staden som hade ett idealiskt geografiskt läge. Viracocha hade infört konkurrens bland
dessa tre städer. Inkaforskarna hade ca 300 år på sig för biologisk forskning och utveckling som skedde i
största hemlighet och i allt snabbare takt. Machu Picchu hade sitt eget forskarteam i Anderna.

Machu Picchu. Tittar vi närmare på dessa underbara bilder av Machu Picchu, så märker vi snart att detta lilla
samhälle liknar mer och mer en supermodern så kallad ”forskningsby”.

I denna forskarby fanns 150-300 forskare, vetenskapsmän och ingenjörer som arbetade enbart för Viracocha.
Denna forskarby befann sig i ett mycket stressigt konkurrensläge gentemot Cusco och Tiahuanaco.

Machu Picchu i Anderna, ett isolerat före detta vetenskapscentrum på 2 500 m höjd, idag i ruiner.

Machu Picchu i ruiner. Denna var en gång en blomstrande forskarby i biologi. Man arbetade med blodomvandlingsprocessen, alltså att omvandla andra blodtyper till mänskligt (0) blod. De trodde att de var det första
teamet som sysslade med detta. De hade ingen aning om att de forntida egyptierna var först på denna planet utan
att lyckas att omvandla en blodtyp till en annan. Men hur som helst, alla testresultat som forskarna hann med
skickades i hemlighet till staden Tiahuanaco.

Dessa hittills oförklarade stenarbeten finns att beskåda på berget ovanför Cuzco i Peru på ca 3 500 meters höjd. Man finner
perfekt putsade ytor, och man får en känsla av att träskålningen togs bort från betongen först i går; men här rör det sig trots det
mästerliga arbetet inte om betong, utan om perfekt bearbetat granit. Vad kan dessa en gång så sobert levererade arbeten i
klyftorna ha för mening? Meningen var att skapa en liten forskningsby som konkurrent till Machu Picchu.

Ruiner i Anderna. Cusco var huvudstaden för Inkariket och ligger på 3 467 meters höjd över havet.
Detta område var i början av 1400-talet fortfarande
uppdelat i många små politiska enheter. Bland dessa
låg, isolerat och gömt, Viracochas biologiska utvecklingsinstitut för blodomvandlingstester. Ingen
anade att ett Guds verk skulle fullbordas av inkas
vetenskapsmän och forskare. Alla testresultat som
forskarna hann med, skickades i hemlighet till staden
Tiahuanaco för vidare handläggning.

Staden Tiahuanaco var kanske det viktigaste biologiska forskningscentrat för guden Viracocha.
Här utfördes några blodomvandlingsprocesser i största hemlighet. Ingen fick veta vad forskarna hade
sysslat med.

Den monolitiska solporten i Tiahuanaco är tre meter hög och fyra meter bred; 48 kvadratiska tecknen i
tre rader flankerar en flygande gud (Viracocha). Solportens vikt har fastställts till nio ton. Resterande fyra
bilder visar vattenledningar i ruiner. Vatten var den viktigaste forskningsdelen i samband med alla tester
forskarna utförde. Hit kom alla tester från de andra två forskningsbyarna.

Någonstans här i Tiahuanaco, i en speciellbygd pyramid, ägde några blodomvandlingsprocesser rum, som
testpersoner medverkade i. Vilka de var kommer vi aldrig att få veta. Viracocha var mycket försiktig att själv
genomgå en blodomvandlingsprocess utan ett säkert resultat. Först valdes några från kungarnas och prästernas
släkt ut att testa blodomvandlingssystemet.

Blodomvandlingsprocessen
I staden Tiahuanaco
Denna omvandlingsprocess kan jag jämföra med det egyptiska experimentet som ägde rum ca
4 500 år tidigare under dynasti 0 – dynasti 4. (Se vidare länken dynasti 0)
Inkas blodomvandlingsprocess var ganska lik egyptiernas.

Inkas blodomvandlingssystem.
Ett enkelt schema. I verklighet
var det mycket mer avancerat.

Att åter kunna
födas som
människa var
det viktigaste

Målet var
att bli
människa
igen

I forskningen
ingick även
blodceller, risken
fanns att
blodcancer skulle
kunna uppstå

En testkammare som
har liknande tecknen
som ovan.
Till höger syns lejonets
6-uddiga stjärna och
Cheopspyramiden.

Denna
märkliga
silverskiva
innehåller biologiska anteckningar
om en blodomvandlingsprocess.
Man kan se ett antal avgränsade
områden som avser bl.a. olika
skelettdelar i olika situationer.

Denna
skelettfigur
illustrerar Adam
den jordiske,
djurmänniskan,
en konkurrent
till ormen

Ormen befinner sig i
händelsernas centrum, men
förmodligen blev det ingen
blodomvandlingsprocess för
hans del, ty inget försök
lyckades före honom.

Varje individ har sin egen blodfrekvens, den är personlig. Det visste också
forskarna. Därför skapades ett nytt frekvensläge av tre olika blodgrupper 0.
Hela blodomvandlaren var inbyggt i kronan som satt på försökspersonens
huvud. Skulle en blodomvandlingsprocess från blod B till blod 0 ha lyckats,
då skulle den gamla personligheten raderas bort med det nya blodets
frekvensläge. Det visste även Viracocha.
Blodomvandlingssystemet var ganska likt egyptiernas. Skillnaden var att i
detta fall förstärktes blod 0:s frekvensläge med en dubbel grupp av blod 0.

Blodomvandlare

Denna figur illustrerar
konkurrenten Lejonet, som
bar en 6-uddig krona

En illustration av ett dubbelsjärnesystem och
ett bumerangliknande föremål. Bumerangen är
känd för sin egenskap att återvända till den
kastandes närhet, om målet inte träffas.
Nemesis återvänder i bestämda tidsperioder,
och nya möjligheter dyker upp till nya
blodförsök.

Mixteker, 1350-talet e.v.t. Hade inte
inkaforskarna
samarbetat
med
mixtekerna? Själva blodomvandlingssystemen är mycket lika varandra.

Dubbelstjärnesystem

Mixtekernas dödsgud
hette
Mictlantecutli.
Men vem var han
egentligen? På vänstra
bröstkorgen syns alfa
-omega tecken, som
tillhör ormen. Var
Mictlantecutli och Viracocha en och samma person?

Huvudet/kronan
Vår spiralgalax Vintergatan. För
att komma in i den nya världen
som håller på att skapas i galaxens inre, måste man vara
människa av mänskligt blod,
alltså blod 0.
Viracocha visste precis vad som
krävs för att komma in i den nya
mänskliga världen..
Det visar sig att Viracocha hade
vetenskapen i huvudet.
Kroppen/bröstkorg
Faktiskt kan man utan svårighet
se en modern integrerad
elektronisk strömkrets i
tecknen. Med andra ord: ett
kretskort kombinerat med
kläder. I tecknen syns tydligt
Alfa och Omega

Levde han inte dubbelliv? Det verkar vara så, enligt tecknen, att Viracocha
och Mictlantecutli kunde ha varit en och samma person som levde ett
dubbelliv. Viracocha införde en stark konkurrens bland sina forskningsbyar
för att snabbare och säkrare uppnå sitt slutliga mål. Han hade totalkontroll på
verksamheten.

Nästa bild kan jag kalla för den listiga kunskapen. Dödskallen syns, och ifrån den
utgår två böjda armar. Mellan händerna syns neutronstjärnan Nemesis. Sätter man de
böjda armarna mot varandra, får vi fram en pentagonal bana. Symbolisk.

Är inte man

Ormar, ormar, överallt är ormar, bilderna bekräftar. Den bevingade ormen
Viracocha har Kukulkans tecken med sig. Hans yttersta mål var att i ändens tid
komma in i Människans familj som femte medlem med mänskligt blod. Även
han hade kännedom om dubbelsolsystemet och vägen dit. Nemesis solsystem
består av sju planeter och Nemesis själv är den åttonde himlakroppen.
Viracocha visste att planeten Venus kommer med tiden att hamna i Nemesis
solsystem som den nionde himlakroppen. Hans uppdrag åt inkas vetenskapsmän
misslyckades när det gäller mänskligt blod och han förblev orm. Efter
misslyckandet gjorde han sin himmelsfärd i staden Tiahuanaco, och folket
försvann snabbt på grund av hans vrede. Han kallade sig för Alfa och Omega.
Hans undersåtar bestod av ormar, hundar och oxar/tjurar, naturligvist i mänsklig
kropp.

Inte kvinna heller

Aztekeriket (ca 13001521 e.v.t.)
Grundaren:
Tenoch, 1347
Högste gud:

Quetzalcoatl
Den befjädrade ormen
Religion: soldyrkan
Aton/Nemesis

Den befjädrade ormen Quetzalcoatl hade kort tid på sig. Han hade inte insett att alla försök att bli människa igen
misslyckades och han förblev en orm även i fortsättningen. Hans uppdrag till aztekerna var kort och korrekt. ”Se
till att jag blir människa igen!” Han var mycket nervös och orolig inför sin korta tid fast han visste, att uppdraget
var en biologisk utopi.
Det finns olika uppfattningar om honom. I berättelserna om honom lämnar han staden Tula, som han själv
grundat, och färdas över kontinenten tills han når Mexikanska bukten. Där försvinner han ombord på en flotte
byggd av ormar och enligt en version skall han också ha bränt sig själv till döds. I Tolteka samt azteka- och
mayakonsten framträder Quetzalcóatl som en befjädrad orm omgiven av en ”solskiva och eldslågor”. Han
kommer att dyka upp hos aztekerna på sitt listiga sätt.
Jag har sammanställt Aztekerriket enligt det material som finns till förfogande och min egen kunskap. Som
grund till Quetzalcoatl uppdrag till aztekerna tog jag som jämförelse fram dynasti 0:s och dynasti 4:s
vetenskapliga verksamhet från den forna Egypten.

Aztekernas huvudstad var Tenochtitlán

Tenoch
En märklig syn. När aztekerna såg ut över sjön sade aztekledaren Tenock till folket att han hade sett en örn
sitta på en kaktus mitt i sjön, ett tecken från gudarna att de hade funnit sitt nya hem. Staden kallades
Tenochtitlán, eller ”Gudarnas stad”. En vision av en mäktig stad som baserats på en legendarisk stad.

Aztekerna trodde att Tenochtitlán var en avbild av kosmos som skapades av deras gudar. Nu ville de återskapa
avbilden när de byggde sin nya stad Tenochtitlán.
Innan jag går vidare, tittar jag närmare på vad aztekerna menade med den nya staden. Vad är det för örn som
sågs sitta på en kaktus mitt i sjön? Med denna korta inledning avslöjar aztekerna allt om synen på den nya
staden, dess uppdrag och ursprung.

Farao Djosers symboliska djur var örnen,
Farao Scorpion II hade den 7-uddiga stjärnan som
personlig symbol. Eftersom de var en och samma
person i olika tider, hade de samma ursprungliga
namn: Adam den jordiske, och kobran bakom
örnen följer varje steg örnen tar.

Aztekernas historia börjar så här: ett tecken från gudarna
att de hade funnit sitt nya hem, även kallat gudarnas stad.
Vi ser två olika gudasymboler här ovan; en örn som sitter
på en kaktus mitt i sjön och örnen som sitter på en kaktus i
vattnet med en orm i näbben. Observera att örnen håller
ormen levande i sin näbb. Detta betyder konkret i detta
sammanhang, att det finns två stora olika gudagrupper, i
den ena ingår örnen, och i den andra ingår ormen, de är
konkurrenter. Med andra ord: den jordiske Adam strider
mot ormen.

Människooffer i form av mänskligt blod. Aztekerna ansåg att utan offren skulle solen sluta att gå upp och universum
skulle dö. Detta låter som galenskap, men bakom galenskap finns en dold verklighet. Vi lever i ett
dubbelstjärnesystem. Vilken sol menade aztekerna, den ena solens symbol är en 6-uddig stjärna och ett lejon som
symbol, den andra är en 8-uddig stjärna? I detta fall har ormen en 8-uddig stjärna som symbol.
Av aztekernas anteckningar framgår tydligt att i detta fall gäller en 8-uddig stjärna, eller sol,
som är ormens symbol. I Sumer kallades denna neutronstjärna för ”AN”, Akhenaton döpte
den till ”Aton”, idag kallas den för ”Nemesis”. Även ormen kallar sig för sol, dvs. den
mörka neutronsolen, eller neutronstjärnan Nemesis.

8-uddig stjärna i
samband med
mänskligt blod

Budskapet var att till varje pris måste ormens blod omvandlas till mänskligt, annars slocknar ormen själv, eftersom
med djuriskt blod kommer den igenstans i en mänsklig värld.

Ormguden Quetzalcoatl befann sig i Tenochtitlán under Moctezuma I:s ledning. Han förklarade för honom vad som gäller, att
människooffer är viktigast för vidare existens. Moctezuma förstod vad som gällde och lovade sin bästa insats för att uppnå målet. – För
egyptierna (dynasti 0 – dynasti 4) var det evigt liv, för aztekerna var det mänskligt blod.

Moctezuma I, 1440-1469
I sin vänsterhand en sköld, och i höger en orm

Vår galax,
Vintergatan

Moctezuma I, 1440-1469
Vad är gemensamt för Moctezumas sköld och den sjuarmade
ljusstaken? Jo, att båda två är en enkel modell av vår galax. Den
stora cirkeln symboliserar vår galax, de fem små, mindre cirklarna
symboler för människans familj, i vilken ormen skulle bli en femte
familjemedlem. Under den stora cirkeln finns sju olika fält, som i
detta sammanhang symboliserar sju olika vibrationsvärldar i
samband med mörk materia. Till höger om den stora cirkeln syns
ytterligare tre fält, de är symboler för antivärldar. Av vem fick
Moctezuma I sin sköld? Av Quetzalcoatl. Ang. ljusstaken se länken
”Statsvapen o vetenskap” sidan 8.

Quetzalcoatl själv som den mörka solen

Quetzalcoatl själv som den mörka solen

Ett av Moctezumas I första projekt, vid sidan om människooffer, var att skydda staden mot översvämningar

För att beskydda staden mot sjön byggde de sina chinampas direkt på sjöbotten. En chinampas var en konstgjord ö
som liknar en smal fotbollsplan. De var cirka 90 m långa och 9 m breda.
Men när imperiet växte ökade även antalet människooffer. Snart strömmade floder av blod fram längs
Tenochtitláns gator. Det verkar vara så att även Moctezuma höll sitt löfte till Quetzalcoatl.

Cirka 1460 försvann Quetzalcoatl, förmodligen i samband med en himmelsfärd.

Om det regnade för mycket steg vattnet och översvämmade staden. Det hände vid mitten av 1400-talet när en
katastrofal översvämning svepte in över Tenochtitlán. Staden och dess imperium förstördes nästan helt.

En gud som ville bli människa, och en människa som offrades brutalt för att solguden inte skulle slockna.
Quetzalcoatl levde förmodligen bland aztekerna under Moctezumas I regeringstid. Ett tecken är Moctezumas
sköld som symboliserar vår galax och avslöjar att han personligen träffat Quetzalcoatl, och av honom fått sin
skölds galaxsymbol. Cirka 1460 försvann Quetzalcoatl, förmodligen gjorde han en himmelsfärd. Han lovade
att komma tillbaka. Kom han tillbaka? Var han en vit man? Använde han en indianmask hos aztekerna?

Även Quetzalcoatl har hemliga tecknen, som
intygar att han var mycket kunnig, och utan hans
medverkan skulle aztekerna aldrig kunnat teckna
dessa figurer.

När riket stod på sin höjdpunkt inledde aztekerna under Ahuitzolt sitt största
byggprojekt: en enorm pyramid mitt i Tenochtitlán, en symbol för deras
oinskränkta makt. Den kallades ”Templo Mayor”, eller Det Stora Templet.
Pyramidens bottenarea var 72 gånger 90 meter, och den steg till en höjd av 15
våningar och användes som avrättningsplats. Den nya ledaren var kanske det
blodtörstigaste vilddjur av alla andra ledare/kungar tillsammans med prästerna.

För att inviga utbyggnaden av templet genomförde kungen Ahuitzotl via sina präster ett massoffer. Offrens huvuden
visades upp på kraniehyllor runt templet. Enligt vissa krönikor offrades 20 000 människor trotts att Quetzalcoatl
sedan länge lämnat staden. Under Ahuitzotl regeringstid ökade blodsspillan dramatiskt. Livet i Tenochtitlán blev
snart en orgie av död. På Ahuitzotls sköld symboliserar en halvmåne hämnden (översta fältet). Halvmånen är också
en välkänd symbol. Under hans regeringstid var templet dekorerat med ca 136 000 människoskallar.

Året är 1502. Aztekernas kung Ahuitzotl är död. Den nya kungen,
Moctezuma II, en 34-årig tidigare präst, kommer till makten. Han är känd
som en skicklig statsman och militär. Han är en hård ledare som slaktar
befolkningen i städer som vägrar att underkasta sig. – I en annan värld, i
Spanien, förbereder den 18-årige Hernán Cortés sig för att korsa Atlanten
och göra sitt i erövringen av Nya världen.

Hernán Cortés

Det har gått några år och Moctezuma II är fortfarande en mäktig härskare
över aztekerna. Men privat har han problem. Han verkar vara en passiv
person, han kan ha varit depressiv. Enligt legenden ser han en komet
stryka Tenochtitláns himmel. Han gråter under resten av natten och
under veckornas gång blir han än mer paranoid. När hans besatthet av det
övernaturliga är som värst, närmar sig ett verkligt hot från havet. Spioner
vid Golfkusten rapporterar om märkliga observationer på havet, som de
inte kan beskriva. De har aldrig sett ett skepp så de har inget ord för det.
Så indianerna kallar dem ”berg som rör sig i vattnet”.
1519 seglade Cortés från Kuba med 11 av dessa flytande berg. Han gick i
land med 500 man vid Golfkusten 320 km sydost om Tenochtitlán på
långfredagen 1519.

Hernán Cortés

Detta är grottemplet i Malinalco, ett av sex tempel på ett berg, några timmar söder om Mexico City. Moctezuma II byggde det
1502 till minnet av Quetzalcoatl. I Europa högg Michelangelo ut statyn av David i Florens, samtidigt var aztekerna här och högg ut
det här templet ur berget. Det är det enda tempel som byggts på detta vis på det västra halvklotet. Vid foten av trappan står två
jaguarskulpturer, på båda sidor om dörren står resterna av två krigare. Dörröppningen representerar en jätteorms öppna gap. Man
kan se dess tunga komma ut ur rummet. Aztekerna trodde att detta var ingången till jordens livmoder, men istället är det en symbol
för dödsriket. Krigarna gick in i rummet och offrade sitt blod och sitt liv. Det fanns inget liv där, enbart död. Detta tempel byggde
alltså Moctezuma II till minnet av den befjädrade ormen Quetzalcoatl och hans återkomst.

Stamfolken förundrades av
dessa män i metallrustningar,
och med djur som de aldrig
hade sett förut. Stammar som
gjorde motstånd på vägen
inåt landet slaktades brutalt,
men många andra försåg
honom gärna med proviant
och soldater.
En
lokal
ledare
vid
Golfkusten ställde sig in
genom att ge Cortés och
hans följe en grupp kvinnor.
De skulle inte bara tjäna dem
som hushållerskor, de var
uppenbart avsedda som
kurtisaner för att bidra med
sexuella tjänster. Bland
konkubinerna var det en
som fick självaste Cortés
uppmärksamhet. Hon var
en hövdingadotter som
hade sålts som slavinna.
Hon hette Malintzin. De
utvecklade
en
intim
relation, och efter en tid
födde hon hans son. Han
var en av de första
personerna av blandad
härkomst i Nya världen.
Men hon var mycket mer än
en älskarinna. Hon fungerade
som Cortés tolk, och snart
blev hon även rådgivare och
medlare mellan honom och
aztekerna. Hon kunde även
berätta om saker som inte
var menade för hans öron.
Frågan är: vem var denna
mystiska kvinna, som kom
så nära Cortés?

?

Det är höst, år 1519

Det är höst, år 1519. Den spanske conquistadoren Hernán Cortés når aztekernas huvudstad som han har hört så
mycket om: Tenochtitlán. När spanjorerna ser Tenochtitlán för första gången, tror de att de befinner sig i någon
slags förtrollad dröm. Cortés vet då inte hur detta äventyr med Tenochtitlán ska komma att sluta.
Den allra största frågan i detta
sammanhang är: vem var denna
mörka mystiska figur på dödens
häst och kvinnan som förblev
lojal mot honom?

En stor styrka infödda krigare som allierat sig mot aztekerna följde Cortés över brovägen in i staden. Det första mötet mellan
Moctezuma II var fredligt och mänskligt. Cortés och Moctezuma II möttes på brovägen vid Tenochtitlán,

Mötet måste ha varit ett av världshistoriens stora ögonblick. Två helt olika världar möttes. Cortés gav Moctezuma II en krans
som påminde honom om uppdraget från hans farfar i gällande mänskligt blod (blod 0) som misslyckades. Quetzalcoatl kom
tillbaka som en komet i ett oväntat ögonblick. Moctezuma II förstod att tiden var ute och Alfa & Omega var tillbaka för att
tillintetgöra hela Aztekerriket. Detta hade han tidigare sett i sin dröm; en komets återkomst i fo
Form av Quetzalcoatl/Cortés. .

Moctezuma II bjöd in Cortés och spanjorerna och lät dem bo i ett av hans palats. Moctezuma II:s palats var ett enormt
byggnadskomplex som spanjorerna beundrade. Men hans palats blev det sista som aztekerna någonsin byggde.

Nemesis

Den nya ledaren,
Cuauhtémoc

Mindre än en vecka efter att de anlänt slog spanjorerna till. De kidnappade Moctezuma II. Det var en
djärv plan, men den lyckades, de verkar ha erövrat riket. Moctezuma II var fortfarande stadens
officiella ledare, men under en tid var han bara ett språkrör för Cortés. Under våren 1520 ställdes det
hela på sin spets. En morgon avbröt Cortés och spanska soldater en helig offerritual, och slaktade
deltagarna. Cortés menade att människooffer var onödigt och aztekerna borde ha avskaffat det under
Moctezuma I:s regeringstid. Det ledde till ett uppror. Aztekerna ansåg att spanjorerna hade begått ett
oerhört helgerån.

Moctezuma gick upp till toppen av palatset för att lugna folket, men nu hade de fått nog. Moctezuma
sågs nu bara som Cortés marionett – folket fick aldrig reda på sanningen, kungarna och prästerna vågade
inte berätta verkligheten om den befjädrade ormen Quetzalcoatls planer i samband med människooffer.
De ljög istället. Det var ett så stort förräderi att han bombarderades med stenar och pilar. Kort efter det
kastades Moctezuma II:s livlösa kropp från palatsets murar. Om han dödades av spanjorerna eller av sitt
eget folk, får vi aldrig veta. Aztekernas valde därefter den 18-årige Cuauhtémoc till rikets nya ledare.

Den sista store indianledaren, Cuauhtémoc/örnen

Den nya kungen Cuauthémoc tog över ledningen av riket. Cuauhtémoc
betyder ”den landande örnen”. Spanjorerna insåg att det var dags att lämna
staden och natten den 30 juni 1520 försökte spanjorerna att fly i skydd av
mörkret. Men de kunde inte förmå sig att lämna krigsbytet efter sig, så de
var nedtyngda av alla saker de ville ta med sig. De var lätta måltavlor för
aztekerna, som hann ifatt dem på brovägen. Inom kort låg det stora högar av
lik i vattnet. 400 spanjorer och flera tusen av deras infödda allierade
dödades. Flykten är känd som noche triste, ”den sorgliga natten”. Cortés
och några få andra kom undan med livet i behåll. Den nya ledarens
huvudmål var att döda Cortés, därmed skulle aztekerna besegra honom. Han
kände igen ormen i Cortés.

Spanjorerna skulle nu förstöra den gyllene
staden Tenochtitlán för gott. Men aztekerna var
mycket uthålliga samt skickliga och var inte
lätta att besegra under den nya ledaren. Så
spanjorerna beslutade sig för att angripa från
land och från sjön samtidigt. I århundraden
hade sjön runt Tenochtitlán skyddat staden mot
angripare. Men Cortés fann ett sätt att kringgå
det. Han lät sina infödda allierade bära
nedmonterade skepp över bergen för att sedan
montera ihop dem i sjön. Se bilderna nedan.

Örnens strid mot ormen

Örnens strid mot ormen

Maj 1521. Cortés leder sin stora armé i ett slutgiltigt angrepp mot Tenochtitlán/Örnen. 600 hundra spanjorer, inklusive 100
man tungt rytteri, och uppemot 50 000 av deras infödda allierade drabbar samman med de aztekiska försvararna ledda av
Cuauthémoc/örnen på stadens brovägar. Cortés/ormen jämnar staden med marken, ett kvarter åt gången och visar ingen nåd.
Befolkningen slaktas. Det är ett extremt våldsamt slag, särskilt inne i själva staden. Aztekerna försvarar sig in det sista vid
templet Tlatelolco.
Den 13:e augusti tillfångatogs den sista aztekiska ledaren, den
landande örnen, Cuauhtémoc. Han avrättades medelst tortyr år 1525
av Cortés. 20 miljoner kom att dö av sjukdomar som förts dit av
spanjorerna. Mot slutet av 1500-talet räknar vi med att den infödda
befolkningen hade reducerats med ungefär 90 %. Så här slutade den
kristna Cortés frälsning på dödens häst.
Alfa & Omega
på dödens häst

Den befjädrade ormen, Quetzalcoatl i ruiner

I Quetzalcoatls värld. I mitten ser vi ormen, till vänster och till
höger om ormen kan vi hitta vårt dubbelsolsystem, eller
dubbelstjärnesystem som symbol. För ormen var kosmologisk
vetenskap mycket viktig. Vår galax består till ca 70 % av
dubbelstjärnesystem, som är grunden för astronomi, kosmologi
och atomer. Utan den grunden kan man aldrig förstå mikro- och
makrokosmos, alltså kosmologin.

1347

Den
befjädrade
ormen
Quetzalcoatl
reinkarnerades i Hernando Cortés 1485. Cortés
kan jag jämföra med den egyptiska faraon
Amenhotep IV, Akhenaton i egyptisk skepnad,
dynasti 18. Hans gemål var Nefertiti, den enda
kvinnan som var lojal mot honom.
Indianskan Malintzin, som var en hövdingadotter,
var Cortés livspartner, en lojal kvinna som hjälpte
Cortés att jämna Aztekerriket med marken. Jag
jämför henne med Nefertiti, alltså en
reinkarnation. Cortés kallade henne för Donna
Marina.

1520

Tenoch var Aztekerrikets grundare ca 1347 e.v.t.
Tenoch betyder ”klippa/sten kaktusfrukt”. Den siste
stora ledaren var Cuauhtémoc, 1520-1521 e.v.t.
Hans namn betyder ”den landande örnen”.
Gemensamt var att Tenoch och Cuauhtémoc var en
och samma person i olika tider; det ursprungliga
namnet var: den jordiske Adam. – ”Adams kamp
mot ormen”.

Egyptiska kronor och indianska sköldar
De egyptiska faraonerna mellan dynasti 0 och dynasti 4 använde sina kronor som symbol för
vetenskap på allra högsta nivå. Deras verksamhet gick lugnt och mänskligt till utan att
eftervärlden har märkt eller anat någonting. Egyptierna höll ihop och sammanhållningen var
ganska stabil, de undvik krig medan deras viktigaste forskning pågick. Kronan var även
symbol för hjärnans verksamhet och aktivitet i samband med forskning och utveckling.
Indianska sköldar var symbol för vetenskap, krig, strid och konkurrens för att nå snabba
resultat som skulle kunna tillfredställa ormguden med mänskligt blod. Jag plockar fram några
sköldar i samband med kosmologisk vetenskap här nedan.

Nezahualcoyotl ca 1431-1472. Hans sköld består av en symbolisk omloppsbana kring solen som sträcker sig 3113 år. I
bakgrunden ser vi jorden. Sätter man ihop alla de fem omloppsbanorna enligt nedanstående figur, får man fram den kompletta
pentagonala banan som tillhör neutronstjärnan Nemesis. Den kommer att dyka upp i form av en jättekomet i ändens tid, det
visste även aztekerna, de använde mayakalendern för att skåda in i framtiden. Hans namn betyder: hungrig coyote i samband
med vetenskap.

Nezahualcoyotl

Moctezuma I ca 1440-1469. Hans sköld i form av en cirkel symboliserar vår galax. Under cirkeln finns sju symboliska fält
som illustrerar de sju vibrationsvärldarna. Till högern om cirkel finns tre negativa världar av antimateria. De fem mindre
cirklarna symboliserar fem personer, ormen skulle vara den femte familjemedlemmen med mänskligt blod, alltså blod 0, i
Människans familj, i mitten. Daniel skriver om denna person sålunda: ”En som liknar en människoson”, Dan. 7:13, och
Uppenbarelseboken, /…/ någon som liknade en människoson /…/ Upp.1:13, gäller i ändens tid. Det är uppenbart att ormen
inte är Människoson. (I kristendomens trosbekännelse står att Gud blev människa i Jesus Kristus genom jungfru Maria, och
denna Jesus Kristus är Guds son, med andra ord: Gud är son till sig själv. Det verkar vara så att galenskap saknar gräns i
detta sammanhang, men det kanske duger åt fårflocken.) Moctezuma I håller ormen i sin högra hand i syfte att ormen
kommer att bli människa. Moctezumas namns betydelse är: Han som skjuter en pil mot himlen.

Ahuitzotl ca 1486-1502. Hans sköld symboliserar även vår galax och halvmånen, en symbol för hämnden i detta
sammanhang. Hans namn betyder ”vattenmonster” eller utter, man kan se den här ovan. Ovanför uttern syns en
spiral i form av en orm, som symboliserar en spiralgalax. Även där markeras fem små cirklar, den femte är symbol
för ormen som han håller i sina händer.

Moctezuma II ca 1502-1520. Även hans sköld är en symbolisk galax. I mitten syns en lite bättre bild, den liknar en
spiralformad galax. Moctezuma II kände igen Quetzalcoatl i Cortés. Han var barn när Quetzalcoatl lämnade Aztekerriket ca
1460. Han var vänlig och respektfull mot Cortés. Det kom aldrig fram vad de två pratade i hemlighet om med varandra i
Moctecumas kungliga palats. Vad som är solklart är Moctezumas farfars löfte i samband med människooffer ang. mänskligt
blod, som misslyckades totalt. Cortés handling var därefter ett hämndens resultat, med andra ord: systemet Alfa & Omega
tillämpades av Cortés. Moctezuma betyder ”Han som skjuter en pil mot himlen”.

Enligt legenden såg han en komet stryka Tenochtitláns himmel. Cortés ankomst till Tenochtitlán kom som en blixt från
klar himmel, dvs. han kom som en oväntad komet. Moctezumas mössa illustrerar en komet, och Quetzalcoatl/Cortés
representerar kometen Nemesis i form av en orm.

Cuitláhuac 1520. Valdes till ledare efter Moctezuma II:s död. Regeringstiden blev kort, blott 80 dagar. I december 1520 dog han
i smittkoppor. Hans sköld symboliserar ett dubbelstjärnesystem. Bakom hans huvud hänger som illustration Quetzalcoatl/Cortés,
en påminnelse om att Cortés är fiende nr 1. Hans namn betyder ”den som är ansvarig/vårdar för”.

Människooffer, varför?
Egypternas smidiga, lugna, kreativa samt mänskliga blodomvandlingsexperiment gick sansat till utan att
eftervärlden skulle ha anat något eller reagerat. Men situationen var en helt annan hos indianerna. Deras högsta
gud, ormen, hade en annan strategi i samband med blodomvandlingen. Han införde konkurrens, strid mellan
indianerna och slöt förbund med dem. Blodomvandlingsexperiment och dess grund var människooffer,
projektet kallades för människooffer som skulle ha omvandlat ormens blod till mänskligt blod. Men detta
människooffer gick så brutalt till att det blev känt även för eftervärlden, utan sammanhang.
Eftervärlden har funderat hela tiden vad som egentligen låg bakom människooffer. Ett av uppslagsverken
skriver så här: ”/…/ Enligt en försiktig beräkning offrades årligen bortåt 15 000 människor i Tenochtitlán.”
Hur kunde aztekerna se något värdefullt i detta slöseri med människoliv? Man har försökt ge en ekologisk
förklaring till offren. En hypotes går ut på att kannibalism gav befolkningen ett välbehövligt tillskott av
proteiner, men denna hypotes måste avvisas. Rituell kannibalism förekom i samband med offren men inte i en
omfattning som kan ha haft någon näringsmässig betydelse för stora folkgrupper. En annan hypotes hänvisar
till den mycket stora befolkningen och den instabila balansen mellan folkmängd och försörjningsmöjligheter.
Inte heller denna hypotes förefaller trolig. Visserligen måste de många offren ha inneburit en märkbar ökning
av dödstalet, men om de skulle ha haft demografisk betydelse, hade det varit ändamålsenligare att offra
kvinnor hellre än män. Men någon vettig förklaring har eftervärlden inte lyckades komma med i samband med
människooffren.
Vad som gudarna säkerligen visste, var att djur härstammar från människan. Människans basmat är olika
djurarter, som påverkar människan på alla möjliga sätt. Slutligen ändras människans frekvensläge till det
djuriska. Dagens biologer kallar detta för DNA - arvsmassa, ändrar man arvsmassan, så ändras även individens
frekvensläge. Tanken med människooffren var att försöka äta människokött och dricka människoblod så att
djurmänniskor därefter åter igen kunde reinkarneras med mänskligt blod som människa. Det gällde framförallt
de utvalda, alltså rika, bl.a. kungar och präster. Hittills har ingen lyckades göra en omvänd process. Se vidare
länken ”Statsvapen och vetenskap” sidan 14-16.

Darwins evolutionsteori i vilken djuren utgör grund och
av djur blir människa. Bakom indianernas människooffer
fanns samma idé. Har Darwin hämtat idén därifrån?

Ett stegvist schema över hur ett djur blir människa;
detta schema kände även indianerna till, trots att
majoriteten var människor hos dem.

Ormguden

Denna Gud har ca 99 namn och många heta bollar i luften, bollar som kolliderar med varandra. Hans motto är: kunskap är makt
och vice versa. Denna Gud har visat en gigantisk kunskap bl.a. om livet, och astronomi/kosmologi/universum, alltså vetenskap på
den absoluta högsta nivån. Hans enkla modeller om vår galax är fantastiska. Han återföddes åtskilliga gånger överallt på denna
planet och varje gång han levde här, lämnade han spår efter sig. Detta är ett budskap utan bön. Exempelvis var livet och kulturen
hos maya, inka och aztekerna i vissa fall påverkade av honom. Såväl pyramider och andra hustyper inom arkitektur var nästan
direkt påverkade av honom, med andra ord: pyramidbyggnaderna var hans stil. Vid bygget av bl.a. pyramider användes samma
levitationsteknik som egypterna använde vid sina pyramidbyggen. Han hade alltid utvalda, lojala individer omkring sig som
arbetade åt honom i hemlighet. Han finns alltid i mörkret. Han kallar sig för ”Alfa & Omega” och är den listigaste av alla gudar.
Även denna Gud har sin negativa och positiva sida. Det värsta är när prästerna talar och handlar i Guds namn utan att han har
någon vetskap om det. Att begå brott och handla i Guds namn, ljuga samt driva kyrkorna utan Guds kyrkoordningsprincip är det
värsta som finns inom religion. Dessa handlingar sänker Guds anseende och de flesta vänder ryggen mot honom.

Hernan Cortés och Moctezuma II:s möte 1519. Cortés har kluvit indianerna i två delar. En del gick över till honom
och hyllade honom som de kristnas Frälsare, medan den andra delen kallade honom för Döden. En sak är klar:
Cortés jämnade Aztekerriket med marken, och hans seger kostade flera miljoner människoliv. Att erövra
indianernas rike var Cortés egen idé och vilja. Cortés avled nära Sevilla, den 2 dec. 1547. Hans sedan 123 år
saknade kvarlevor återfanns 1946 i Jesus sjukhusets kapell i Mexico City. Om Cortés nästa eventuella återfödelse,
se nedan.
Malachy O'Morgair,
1094-1148

Nostradamus

Apostel Johannes

Nostradamus

I mars 1556, ett år efter profetians publicering, kunde till allmän fasa en komet ses varje natt – och sedan tre månader framåt.
Tibern och Arno översvämmade vida länder. Då Tibern drog sig tillbaka, kunde man på dess flodbädd se en underlig, stor orm
ligga död, sällsam till färg och skapad, en symbol för kristendomens undergång och förfall. Enligt Nostradamus kommer slutet
för Påvedömet/Vatikanen. Även Sankt Malakias profetior har samma syn och resultat. Enligt honom återstår enbart en påve,
”Petrus Romanus”, Peter romare.

Ormen och

Alfa & Omega

