Månen är vår närmaste himlakropp. Vad vet vi om den? Astronomen talar om andra planeter som liknar jorden, men
dessa himlakroppar finns i andra solsystem, miljontals ljusår härifrån. Frågan om det finns liv ute i rymden är
fortfarande aktuell. Vi letar efter liv långt bort härifrån, men vad vet vi egentligen om vårt solsystem? Finns det liv på
andra planeter? Låt oss studera vårt solsystem och vår närmaste himlakropp månen lite närmare. Observera att jag i
detta sammanhang använder material som är tillgängligt och jag tolkar det enligt min kunskap.
Eric v.

Vårt solsystem, I, enligt astronomer. Solsystemet består
av nio planeter, Pluto inräknad. I mitten finns solen som
är en protonstjärna.

Vårt solsystem, II, enligt sumerisk astronomi. Solsystemet består sju planeter. I mitten finns neutronsolen
som är en stjärna. Denna bild är från Ans tid.

Så här ser vårt solsystem ut, ett dubbelstjärnesystem. Se länken Mayakalendern och Omega,
sidan 10-12.

Vårt solsystem med dubbelstjärnor syns här ovan. Neutronstjärnan Nemesis har en pentagonal omloppsbana kring
solen på ca 3 800 år. I detta dubbelstjärnsystem befinner sig jorden och månen, vår närmaste himlakropp.

Vår närmaste himlakropp månen är ett mysterium. Om vi studerar de urgamla skrifterna hittar vi inte månen. Dessa
berättar om en liten måne vid namn ”Azatlan” som då kretsade kring jorden. Azatlan motsvarar en större asteroid
som är några tusen kilometer i diameter. Enligt skrifterna störtade denna måne på jorden och släckte ca 60-70% av
jordens liv, en fruktansvärd naturkatastrof. Efter katastrofen började livet komma igång igen. Då dök månen
(Luna) upp för första gången, för 12 – 13 000 år sedan. Efter andra världskriget, på 50-talet, började intresset rikta
sig mot månen. Det var USA/NASA och Sovjetunionen/Roscosmos som med tyskar till hjälp ställde sig på månens
startlinje. Se länken Månens mysterium, sidorna 95-101

Sovjetunionen och dess projekt Vostok från ca 1955.

Sergey Shiborin, Vostok-2
februari 1958, från Kapustin Jar
Aleksei Ledovsky, Vostok-1 1957,
från Kapustin Jar.

Mirya Gromova, Vostok-4 december
1959, Baikonur startplatta LC-1. 1959.
Den första kvinnan…

Pyotr Dolgov, Vostok-7 11 oktober
van Kachur, Vostok-6 27 december 1960 1960 Baikonur startplatta LC-1
Baikonur startplatta LC-1.

Andrei Mitkov, Vostok-3 januari
1959, Baikonur startplatta LC-1.

Okänd, Vostok-5 15 maj 1960,
Baikonur, startplatta LC-1

Alexey Grachov, Vostok-8
december 1960 Baikonur,
startplatta LC-1

Gennady Zavadovsky, Vostok-9
slutet av december 1960 Baikonur
startplatta LC-1

Den hemliga listan ovan visar Sovjetunionens första nio kosmonauter. Tyvärr omkom alla nio på var sin rymdfärd.
Det var Sovjetunionens start i det fördolda i samband med den stora kapplöpningen om månen mellan NASA och
Roscosmos. Se vidare länken Månens mysterium, sidorna 7-13.

NASA:s första nio
astronauter

Armstrong, Neil Alden
(1930-2012). USAF test pilot;
Gemini 8, 1966, Apollo 11,
Örnen, månlandning 1969 juli 20

Crossfield, Albert Scott
(1921-2006)
USAF test pilot

McKay, John Barron
(1922-1975)
USAF test pilot

Bridgeman, William Barton
(1916-1968)
USAF test pilot

Kincheloe, Iven Carl
(1928-1958)
USAF test pilot

Rushworth, Robert Aitken Walker, Joseph Albert
(1924-1993)
(1921-1966)
USAF test pilot
USAF test pilot

White, Alvin Swauger
(1918-2006)
USAF test pilot

White, Robert Michael
(1924-2010)
USAF test pilot

Man-In-Space-Soonest. Den 25 juni 1958 presenterade NASA för första gången en preliminär lista över de första
nio amerikanska astronauterna för bemannade rymdfärder runt jorden. Enligt uppgift var alla utvalda astronauter
testpiloter av högsta kvalitet, av rätt virke. Nästa presentation skedde 1959.

Donald K. Slayton, Alan B. Shepard, Walter M. Schirra, JR, Virgil I. Grissom, John H. Glenn, L. Gordon Cooper, Malcolm S. Carpenter

Sovjetunionens månprojekt Vostok, Voskhod och Soyuz på 50-, 60- och 70-talet. Basen för det sovjetiska
rymdprogrammet utgjordes av tyskar, vilka lämnat Tyskland under 1945 för att arbeta åt Sovjetunionen. Se vidare
länken Månens mysterium.

USA/NASA:s månprojekt med Mercury-, Gemini- och Apolloprogrammen på 50-, 60- och 70-talen. Grunden för hela
rymdprogrammet utgjordes av tyskar, bl. a. Werner von Braun, som lämnat Tyskland under 1945 och valt USA som
sitt nästa hem. Se vidare länken Månens mysterium.
Man vet att amerikanerna har landat på månen, men också att de fick avbryta, Apollo 18, Apollo 19 och Apollo 20
kom aldrig i väg. Enligt den hemliga tidigare listan har ryssarna rundat månen en gång 1968. Det var deras första och
sista bemannade månfärd. De bemannade månfärderna från jorden står nu tills vidare stilla.
Se länken Månens mysterium, sidorna 43-46, 57-87 samt 95-102
Den tredje stora rymdnationen är Kina, som ligger cirka 15-20 år efter USA och Ryssland, men den ”Röde Draken”
verkar vara framgångsrik med sitt rymdprogram.

Kina, den tredje största rymdnationen, planerar via sitt projekt Shenzhou sin resa till jordens närmaste himlakropp.

CNSA, China National Space Administration,
grundades den 22 april 1993

Zhang Xiaoguang

Wang Yaping

Yang Liwei

Nie Haisheng
Två rymdfärder

Kinas första tio taikonauter 2003-2013,
projekt Shenzhou

Jing Haipen

Liu Buoming,

Zhai Zhigang,

Fei Junlong

Liu Wang

Två rymdfärder

De kinesiska taikonauterna är beredda att resa till månen inom projekt Shenzhou
Kina kan vara nästa månbesökare, men först gäller Shenzhou.

Liu Yang

Shenzhou-5
2003-10-15

Taikonaut Yang Liwei

Shenzhou-5

Startplatta: 1

Start av Shenzhou-5den 15 oktober 2003
från startplattan i Jiuquan LA-4/SLS-1

Shenzhou 5 runt jorden, 200 - 343 km

Besättningen på Shenzhou-5
är på väg till startrampen

Shenzhou-5 landar i Mongoliet, den 15 oktober. 2003, Kinas första bemannade
rymdfärd som genomfördes perfekt jämfört med Vostok-1 1957, och Mercury-3
1961.

Shenzhou-6
2005-10-12

Shenzhou-6

Fèi Jùnlóng (1) befälhavare, Niè
Hǎishèng (2), styrman

Startplatta: 1

Start den 12 oktober 2005 av Shenzhou-6
från startplattan i Jiuquan LA-4/SLS-1

Besättningen på Shenzhou-6
på väg till startrampen

Shenzhou-6 landar i Mongoliet den 16 oktober 2005, Kinas andra bemannade rymdfärd som genomfördes perfekt.
Rymdfärden pågick fyra dagar runt jorden innan bromsraketerna slog till.

Shenzhou-7
2008-09-25

Shenzhou-7

Zhai Zhigang (1) Commander, Liu Buoming
(3) Operator, Jing Haipen (2), Operator

Start den 25 september 2008 av Shenzhou-7
från startplattan i Jiuquan LA-4/SLS-1

Besättningen på Shenzhou 7 på väg till
startrampen i Jiuquan LA-4/SLS-1

Shenzhou-7 rundar jorden,
330-340 km

Den första kinesiska rymdpromenaden, taikonaut Zhai

Shenzhou-7 landade i Mongoliet på morgonen den 28 september 2008, Kinas tredje bemannade rymdfärd som
genomfördes perfekt. Den första rymdpromenaden ägde rum. Rymdfärden pågick tre dagar runt jorden innan
Shenzhou-7 med hjälp av bromsraketerna mjuklandade i Mongoliet.

Shenzhou-8
2011-10-31

Shenzhou-8

Den 29 september 2011 lyfte rymdstationen Tiangong 1, därefter
startade Shenzhou-8 från startplattan i Jiuquan LA-4/SLS-1

Taikonaut/docka

Besättningen på Shenzhou-8
(dockan) är på väg till startrampen

Bilderna illustrerar hur dockningen mellan rymdskeppet Shenzhou-8 och laboratoriet Tiangong-1gick till.

Tiangong 1

Shenzhou 8

Shenzhou 8 och Tiangong 1. Dockningen ägde rum mellan den 3 och 4 november 2011
Shenzhou 8

Shenzhou 8 landade den 17 november 2011 i Mongoliet efter ett lyckat dockningsprogram. Shenzhou 8 rundade
jorden i 17 dagar. Kina sände också upp en rymdstation också, som nu är i omloppsbana runt jorden.

Shenzhou-9
2012-06-16

Shenzhou-9

Shenzhou 9 lyfte från Jiuquan LA-4/SLS-1 den 16 juni 2012,

Jing Haipen Commander (1), Liu Wang Operator (3),
Liu Yang Operator (2).

Tiangong 1

Tiangong 1
Shenzhou 9

Shenzhou 9
Dockning mellan rymdskeppet Shenzhou-9 och rymdstationen Tiangong-1den 18 juni

Ombord på rymdstationen Tiangong-1

Besättningen på Shenzhou-9 landade i Mongoliet på natten den 29 juni 2012 efter ett lyckat program med 13 dagars rymdfärd .
För första gången var taikonaterna ombord på en kinesisk rymdstation i tio dagar.

Shenzhou-10
2013-06-11

Nie Haisheng Commander (1),
Zhang Xiaoguan Operator (2)
Wang Yaping Operator (3)

Shenzhou-10

Besättningen på Shenzhou-10 är på
väg till startrampen

Shenzhou 10 lyfte från startplattan i Jiuquan LA-4/SLS-1 den 11 juni 2013,

Shenzhou 10

Tiangong 1
Tiangong 1

Tiangong 1

Shenzhou 10

Shenzhou 10
Dockning med rymdstationen Tianhgong-1 den
13 juni 2013
Shenzhou
10

Tiangong 1

Ombord på rymdskeppet Shenzhou-10

Sysselsättning i rymdstationen

Ombord på rymdstationen Tiangong-1. Taikonauterna trivs utmärkt där uppe

Separation mellan rymdskeppet Shenzhou-10 och rymdstationen Tiangong-1 den 24 juni 2013

Bromsraketerna fungerar bra och rymdkapseln faller in i den rätta vinkeln för att påbörja färden tillbaka jorden. Besättningen
syns tydligt under färden nedåt.

Kapseln syns som en komet genom atmosfären och närmar sig jordens yta.

Den 26 juni 2013, mitt i natten, landade Shenzhou-10 i Mongoliet efter att ha rundat jorden under 17 dygn. Besättningen
hade tillbringat nio dagar i rymdstationen. Min uppfattning är att det var ryssarna som i mitten av 90-talet hjälpte Kina
att komma igång med Shenzhouprojektet, eftersom hela det programmet liknar Soyuz konstruktionsmässigt.
Parallellt med Shenzhouprojektet är månen det viktigaste målet för CNSA:s verksamhet. Den första månsonden sändes i
väg år 2007. Månsonderna Chang'e är namngivna efter den kinesiska mångudinnan Chang'e.

Chang'e 1, 2007-10-24

Den 24 oktober 2007 lyfte månsonden Chang'e 1 från Xichang Satellite
Launch Center, Launch Pad 3, utan problem. Kinas första månsatellit lämnade
uppskjutningsplatsen och styrdes mot månen. Därmed anslöt sig Kina till ett
månprogram efter USA och Sovjetunionen/Ryssland.
Kina har planer att utföra bemannade månfärder och månlandningar.

Wan-Hoo krater

Wan-Hoo krater

Wan-Hoo krater

Chang'e 1 gick in i omloppsbana runt månen den 5 november 2007 och de första bilderna skickades tillbaka den
26 november 2007, bl. a. från krater Wan-Hoo, bilder ovan. Dess diameter är 52 km. Kratern fick namn efter
Wan-Hu och finns på månens baksida. På färgbilderna syns att kratern bl.a. består av gröna växter, trots att den
ligger på månens baksida. Den blåa färgen liknar hav.

Mare Crisium

Mare Crisium
Mare Fecunditatis

Chang'e 1 störtar….

Mare Fecunditatis

Mare Fecunditatis (Fruktbarhetens hav), dess diameter är 909 km. Månsonden tog många färgbilder av månen innan den
kraschade den första mars 2009 i Mare Fecunditatis, som ligger söder om Mare Crisium. Såväl Mare Fecunditatis som Mare
Crisium ligger mellan månens fram- och baksida, ett speciellt område. Uppdraget var enligt planerna tänkt att pågå i ett år, men
förlängdes något och pågick till den 1 mars 2009. Till Mare Crisiun återkommer jag senare. Det är ett mycket intressant inslag.
Det kan tilläggas att i Mare Fecunditatis landade Luna-16 den 20 september 1970. Dagen därpå lyfte månsonden därifrån,
återvände till jorden och landade 80 km sydväst om Dzhezhkazgan. Luna-20 upprepade samma månlandning i Mare
Fecunditatis/Appolonius Highlands två år senare, den 21 februari 1972. Den 22 februari återvände månsonden till jorden och
landade den 25 februari 1972 40 km nordväst om Dzhezhkazgan.)

Hertzsprung krater

Wan-Hoo krater

Hertzsprung krater

Wan-Hoo krater

Wan-Hoo krater befinner sig på månens baksida, närmare bestämt sydväst om Hertzsprung krater som är 591 km i
diameter. Kanske en lämplig landningsplats för kineserna, taikonaterna.

Chang'e 2, 2010-10-01

Månsonden Chang’e–2, Kinas andra månsatellit, startade från Xichang
Satellite
Launch Center den 1 oktober 2010. Syftet
med Chang’e–2 är att förberedda landningen
för Chang’e–3 i ”Sinus Iridum” på framsidan
av månen.

Månsonden Chang’e–2 rundar månen i en bana på100 km

Bilder på Sinus Iridum, tagna av månsonden. Enligt planerna ska Chang’e–3 landa här i slutet av 2013.

Chang’e–2:s ursprungliga bana ändrades och den 25 augusti 2011 kom den fram till den så kallade L2 Lagrangian
point, 1,5 miljoner km från jorden. Den 13 december 2012 kom den så nära som 3,2 km från den lilla asteroiden
4179 Toutatis och tog dessa bilder av den. Asteroiden Toutatis har en längd av 4,8 km.

År 2014 väntas rymdsonden Chang’e–2 befinna sig 100 miljoner km från jorden.

Chang'e 3, 2013-12-14

Tiangong 1

Kina

Månlandning på Sinus Iridum.

Nu har Kina sin egen rymdstation, ett
stort öga mot den yttre rymden. Nu
kan även CNSA noggrant följa neutronstjärnans bana förbi solen, och
studera naturkatastrofernas ursprung
och effekt.

Om vi sammanfattar Kinas rymdprogram och dess genomförande från 1993 och jämför med USA och Sovjetunionen/Ryssland, märker vi att Kina satsar på säkerhet,
precision och trygghet. Kina tycker inte om kapplöpning, i
motsats till det forna Sovjetunionen, där allt som gjordes på
den tiden misslyckades, förutom månsonden Luna 3:s
framgångrika program. Sovjet platsade inte i den stora
kapplöpningen om månen, som USA vann överlägset i
början. Det finns ingen fjärde rymdnation som skulle hota
Kina, det CNSA gjort hittills är genomtänkt och väl utfört.
Den enda kapplöpningen som förekommer är med tiden i
samband med naturkatastroferna, som USA och Ryssland
väl känner till.

ISS

USA/Ryssland/ESA, Japan och Canada

Sinus Iridum är ett platt, utmärkt landningsområde som kineserna är mycket intresserad av. Kina håller på att
utforska området och inom en snar framtid vill kineserna göra en bemannad månfärd med månlandning. Närmast till
Sinus Iridum har Apollo 15 (Falcon) landat i Apenninerna den 30 juli 1971. Det finns uppgifter att även där, i Sinus
Iridum, skulle finnas en stor månbas.

Moderskeppet

Månlandaren

Månfärden och månlandningen kommer att ske på samma sätt som med Apollo; månlandaren skiljer sig ifrån
moderskeppet och landar på månen, medan moderskeppet kommer att runda månen.

Landning på månen

Jorden syns från Sinus Iridum

Start med halva månlandaren
från månen.

Året ”2030” kan vara tidpunkten då Kina/Draken som nästa nation ska landa på månen, 61 år efter amerikanen Neil
Amstrong som var först på månen från vår planet. Bilderna ovan illustrerar Kinas första månbesök, hur det skulle
genomföras

Efter 60 år börjar intresset återigen väckas för resan till månen. Amerikanerna har hämtat hundratals kilo stenar från
månen, från olika områden och för olika typer av forskning, bl.a. för att fastställa månens ålder och ursprung. Men
någonting har hänt, eftersom det utlovade resultatet i samband med månens ursprung inte redovisats. Jag minns inte
att NASA och andra vetenskapliga institutioner under alla dessa år skulle ha bekräftat att månens ursprung är samma
som jordens. Det kan betyda att månens och jordens ursprung inte är desamma, dvs. månen är äldre än jorden. Men
varifrån kom månen då, eftersom den inte förekommer i de gamla skrifterna? Ca hälften av de månstenar som
astronauterna hämtat från månen är borta.
Enligt vetenskapen är solsystemet 4,5 miljarder år
gammalt.

Alltså finns
inget bevis att
jorden
och
månen bildades samtidigt,
eller att månen bildades
av jorden.

Planeterna bildades på 50
miljoner år.
Månstenarna bildades senare. Proverna daterade
nedslagen till för 3,8-4,1
miljarder år sen, enligt
forskarna.

Luna/månen

Man kallar neutronstjärnan AN/Aton/Nemesis för solens tvillingsyster, jag vet inte varför. Men hur som helst har
månen kommit från Nemesis solsystem, som redan finns i vårt solsystem och är på väg att kretsa runt solen. Den har
lossnat från neutronsolen och hamnade kring vår planet vid ett tidigare tillfälle. Månen skulle då ha utgjort den
åttonde planeten i Nemesis solsystem. Se länken Livet och det svarta hålet, sidorna 6-7.

Sinus
Iridum

Apollo 15
Apollo 17

Apollo 11
Apollo 12

Apollo 14

Apollo 16

Alla sex apollolandningar på vår närmaste himlakropp, månen. De röda trianglarna markerar ryssarnas
lunalandningar, de gula märkena den amerikanska Surveyor. Man kan tydligt se att Apollo 15:s landningsplats
ligger närmast Sinus Iridum, där kineserna skulle landa. Se länken Månens mysterium, sidorna 47-83. Låt oss först
titta lite närmare på de tre landningsområden amerikanerna inte fick landa på, Copernicus krater, Hyginus Rille
och Tycho krater.

Apollo 18

Copernicus krater

Copernicus krater

Apollo 18, 1973-01-07
Brand, Vance

Copernicus krater

Gordon, Richard

Copernicus krater

18

Schmitt, Dr Harrison

Denna krater fick inte besättningen på Apollo 18, Richard Gordon, Dr Harrison Schmitt, och Vance Brand
besöka, men inte av ekonomiska skäl som NASA då påstod (på 70-talet var USA jordens absolut rikaste nation). Det
finns många fina bilder på Copernicus krater, bl.a. från Apollo 17. Diametern är 93 km, dess djup är 3,8 km.
Noterbart är att den är den största kratern på månen och finns i Oceanus Procellarum. När vi ser bilderna på
Copernicus krater, ser vi inte direkt på ytan att den kan innehålla mängder av hemligheter.

Gordon, Richard

Schmitt, Dr Harrison

Flyger vi över Copernicus krater ser den mer hemlighetsfull ut. Dess diameter är 93 km och den är 3,8 km djup. Under
ytan, i underjordiska gångar bedriver utomjordingarna sin topphemliga verksamhet, alltså en typisk månbas under ytan,
som bl.a. består av olika typer av kontroller som bl.a. riktar sig mot jorden. De har även kontakt med neutronstjärnan
Nemesis som sedan december 2012 befinner sig i vårt solsystem. Där finns säkert en landningsplats för rymdskepp,
bl.a. från solsystemet Nemesis. Jag har markerat det lämpligaste landningsstället i Copernicus krater och jag utgår ifrån
att även NASA också gjort detta. Där skulle astronauterna Gordon och Schmitt landa, bosätta sig några veckor och med
en månbil skulle de ha genomsökt området. Under Gordons fötter syns ytterligare en mystisk mindre krater med
underjordiska gångar. Denna Copernicus krater måste vara så hemlighetsfull att besökare från jorden inte ens får
komma nära. Detta gör det förståeligt att Apollo 18 fick stanna kvar på jorden. Denna hemlighetsfulla, mystiska
Copernicus krater är fortfarande ett mycket intressant objekt för en högre vetenskapsnivå och att landa där var en
utmärkt idé från början. Se länken Månens mysterium, sidan 84.

Apollo 18

Apollo 19

Hyginus Rille.

Hyginus Rille.

Apollo 19, 1973-12-12
Hyginus Rille

William Pogue

19

Hyginus krater

Fred Haise

Gerald Carr

Besättningen på Apollo 19 skulle ha landat i Hyginus krater i mitten av december 1973. Hyginus krater är 11 km i
diameter och dess djup är 0,8 km. Den är en liten krater med en flod eller bäckliknande kanal som flyter till och från
kraterns högra och vänster sida. Här skulle astronauterna Fred Haise och Gerald Carr ha landat. Det verkar vara så att
även där finns en månbas, såväl på som under ytan.

Bilderna visar långa och breda samt korta och smala kanaler. De verkar vara konstgjorda för speciella byggnader
och önskemål. Man kan se mycket tydligt att det ligger ett antal små kraterliknande föremål/byggnader bredvid
varandra på en rak linje som exakt följer kanalens raka struktur. Bilderna visar även mystiska spår.

Apollo 19
Hyginus Rille

Fred Haise

Gerald Carr

Hyginus Rille är ett mycket intressant och mystiskt område på månen. Bilderna kan bekräfta att någon typ av
månbas existerar där, men till vilken grupp av utomjordingar basen tillhör vet vi inte. Vi vet att NASA fick stopp,
och Apollo 19 med sin besättning kom aldrig i väg. Se länken Månens mysterium, sidan 85.
William Pogue

Apollo 19

Apollo 20

Tycho krater

Tycho krater

Apollo 20, 1974-01-07
Jack Lousma

Tycho krater

Vatten/insjö

Stuart Roosa

Tycho krater

Leslie Lind

Växter/skog

Astronauterna Roosa och Lind skulle ha landat i Tycho krater i januari 1974. Kraterns diameter är 86,21 km och dess djup är 4,8 km. Även
denna är en spännande och mystisk krater, som fick namn efter den danske astronomen Tycho Brahe.

Detta stenblock liknar en skalle. Vad finns inne i stenblocken? – Vad jag kan förstå, finns månens förflutna i Nemesis
solsystem och mycket av det som astronauterna har sett och mött härstammar från Nemesis tid, då månen kretsade runt
neutronstjärnan Nemesis.

Stuart Roosa

Leslie Lind

I januari 1974 skulle Apollo 20 gjort sin sista månfärd och landning i Tycho krater enligt NASA. Astronauterna som
skulle ha landat för sista gången på månen var Roosa och Lind. Tycho krater är fortfarande ett mycket intressant och
mystiskt område på månens framsida. Man kan fråga sig: Finns även där en månbas som tillhör någon grupp av
utomjordingar? Har man inte något tillstånd, får man inte landa där, så enkelt är det. Kom ihåg: Månen styrs inte ifrån
jorden, och jordens makthavare har ingenting med månen att göra. NASA:s Apollo 17 gjorde sin sista månfärd och
månlandning 1972 och Apollo 20 skulle ha varit den allra sista enligt NASA:s planeringslista 1974. Se vidare länken
Månens mysterium, sidan 86.

Samarbete

NASA - National Aeronautics
and Space Administration
Civil

Försvar/Militär
DOD

Samarbete

Vandenberg Air Force Base
Space Launch
Militär/Försvar
California

Area 51
Southern Nevada, U.S.
Edwards Air Force Base.

Låt oss börja med Area 51. Area 51 är den icke-officiella benämningen på en militärbas tillhörande USA:s flygvapen
belägen i Lincoln County i delstaten Nevada på den uttorkade sjöbottnen Groom Dry Lake i Nevadaöknen, cirka 160
km norr om Las Vegas. Området är mera känt som Edward Air Force Base. Där landade ett flertal gånger de
amerikanska rymdfärjorna Enterprise (testflygning), Columbia, Challenger, Atlantis, Discovery och Endeavour.
1968 släppte Sovjetunionen en rad bilder på en hemlig amerikansk testbas 12 mil utanför Las Vegas, mitt i
ödemarken. Ingen reagerade förrän Sovjet 1983 släppte nya bilder på basen som då visade sig ha expanderat
betydligt. Strax efter att den andra omgången av sovjetiska bilder kom ut började personer komma fram och hävda att
den amerikanska regeringen testade nya supervapen på basen, "minneskontrollvapen” och allt under en s.k. "svart
budget". Denna bas är AREA 51, eller som myndigheterna kallar den - Project 51 USAF.
Anläggningen går under flera namn, bland andra: Nellis Test Range (officiellt namn för övningsområdet som Area
51 är en del av), Dreamland (oftast används detta av piloter som ett namn på det förbjudna luftområdet). Groom Dry
Lake (det namn platsen har på kartan).

Papoose Lake
En viktig nyhet som avslöjades i slutet av 90-talet var att amerikanerna samarbetar med utomjordingarna, typ ”De
små Gråa” eller så kallade ”ET”. Om dessa små grå utomjordingar, deras ursprung och varifrån de kommer skriver
jag mer i min bok, ”Den globala klimatförändringen och ändens tid”, 2007.
En av dem som avslöjade hemligheten var Robert "Bob" Lázár. Robert Lázár är en självutnämnd vetenskapsman som
hävdar att han arbetat på den del han kallar S-4, en avdelning av den super hemliga militärbasen AREA 51 i
Nevadaöknen utanför Las Vegas. S-4 är beläget 1,6 mil söder om Groom Lake/Area 51. Han hävdar att han anställdes
i december 1988 och slutade sin anställning i april 1989. Han säger att en kärnkraftsolycka ägde rum inom
installationen och därmed fick han anställning då tre andra vetenskapsmän dött i olyckan. Hans arbete gick ut på att
utföra s.k. "back engineering", d.v.s. han skulle plocka isär ett objekt och sedan försöka bygga ett likadant genom att
rekonstruera delarna. Den farkost han arbetade med kallar han "sportmodellen" och han har beskrivit den som på
bilden nedan. Efter att ha brutit sin tystnadsplikt, stulit en mängd av det radioaktiva ämnet 115 och vid tre tillfällen
bjudit in en del av sina vänner att bevittna testflygningar av dessa farkoster, så går han ut i pressen för att "tala ut" vad
som pågår i S-4, i Area 51. Detta är alltså Lázárs egen version, men det finns bevis som styrker att det som Robert
Lázár berättat är verklighet. Jag sparar det till min avslutning.
Robert Lázár är nu inte den enda som har gått ut med historien, men han är den enda som använt sitt namn. Andra är
"Jarod 2" - en tekniker som påstår att han hjälpt till att designa flygsimulatorer för reproduktioner av utomjordiska
farkoster (kallad "JAY-rod"). "Jarod 2" är en 70-årig man som numera bor i Pennsylvania, USA, och hävdar att han
arbetade på Area-51 i 30 år (mitten av 50-talet till slutet av 80-talet) med att designa en flygsimulator så att människor
skulle kunna lära sig flyga de utomjordiska tefaten. Denna apparat byggde han med hjälp av en riktig alien - "Jarod 1"
(se nedan). Namnet kommer från vad han påstår att utomjordingarna egentligen kallas. "Jarod-2" säger att han vet att
tre av dessa flygsimulatorer är i bruk idag. Hans beskrivning av hur insidan på dessa ser ut stämmer överens med
Robert Lázárs beskrivning, och han berättar även hur militären utvecklade sina egna jordbundna UFO:s från två
kraschade utomjordiska UFO:s i slutet av 40-talet och början av 50-talet. Hur det kommer sig att han sedan fått hjälp
av en "riktig" alien får vi inte veta, inte än…

"Alfred" är en annan man och han arbetade vid Nevada Test Site i början av 60-talet och hävdar att även han sett
utomjordiska farkoster. Han fortsätter med att berätta att Richard Nixon blev tillsatt som överhuvud för en "ÖverRegering" 1953, i stil med MJ-12, som skulle arbeta med alla inkommande fall rörande UFO:s. Han säger även att
"Jarod-1" tog en hel del bor (kemisk substans) för att förlänga livet. Han påstår även att hans överordnade sagt att
utomjordingar talar en högre form av ungerska "Därför att det är det svåraste språket att lära sig." Även för detta har
jag bevis.

Robert

Jarod-1, en av de små gråa, hybrid

Lázár

("JAY-rod").

Jarod-1, en av de små gråa, hybrid

Jarod-1i sin amerikanska bil på väg till jobbet.

UFO/Tefat över Area 51

Det har vuxit
fram en UFOkultur i Nevada i
samband med
Area-51

De
gråa

Extraterrestrial highway Route 375 är fortfarande ett militärt område

Jarod-1, en av de små gråa, chef för verksamheten
på jorden, Area 51, S-4. Enligt uppgift filmade
Roosevelt själv honom vid mötet

Franklin Delano Roosevelt, (1882 - 1945),
President 1933-1945
USA

Jarod-1, alien
Chef för
utomjordingarna,
jorden, Area 51,
S-4

Franklin Delano
Roosevelt, (1882 - 1945),
President 1933-1945
USA

Detta dokument härstammar från Roosevelts tid, den tid då han reste till New Mexico för att möta chefen för
utomjordingarna i ett mindre spaningsskepp (senare kallat "JAY-rod"). Chefen var förmodligen Jarod-1. Man kom
överens om ett samarbete mellan rymdvarelserna och USA under koden ”Black aircraft”. I samarbetet ingick bl.a.
såväl teknisk som biologisk topphemlig verksamhet i form av forskning. Därigenom hamnade Jarod-1 och hans
utomjordingar på Area 51, S-4. Enligt uppgift filmade Roosevelt själv honom vid mötet.

Jarod-1, alien
Chef för de små gråa,
jorden, Area 51,
S-4

USA fick tillstånd att resa och landa på månens framsida, och det
var president Kennedy som fick detta budskap av Jarod-1. Därefter
läste man följande i världspressen:
John Fitzgerald Kennedy,
”Den amerikanska presidenten John F. Kennedy meddelade den 25
maj 1961 att USA kommer att landsätta en människa på månen
före 1970. I Believe We Should Go to the Moon”.

(1917-1963)
President 1961-1963
USA

De små gråa är välkända i USA, framförallt i områdena runt Las Vegas och Nevada. På internet finns mycket mer
information om dessa. För alla amerikaner är det självklart att utomjordingarna/de små gråa måste ha tillstånd att leva,
bo och bedriva verksamhet på amerikansk mark. Detta tillstånd kan ges enbart av Presidenten..

Från Area 51 till Vandenberg Air Force Base,
Space Launch, Kalifornien

Manned Orbiting
Laboratory
(MOL)

Vandenberg Air Force Base, Space Launch, California

Vandenberg Air Force Base, Space Launch, California,
motsvarar civila, NASA Kennedy Space Center, Florida
Parallellt med den civila, NASA:s verksamhet, pågår även den militära verksamheten, baserad på bemannade
rymdfärder kring jorden i ett så kallat ”MOL/bemannat laboratorium”.
Manned Orbiting
Laboratory (MOL

U.S. Air Force presenterar 14 av 17 MOL- astronauter 1965: övre raden, Herres, Hartsfield, Overmyer, Fullerton,
Crippen, Peterson, Bobko, Abrahamson. Nedre raden: Finley, Lawyer, Taylor, Crews, Neubeck, Truly (USAF)
Sju av dessa återkom senare i NASA:s STS-uppdrag 1981-2011. Hela MOL-programmet återkallades den 10 juni 1969.

MOL-3
Taylor
Crews

Vistelse på MOL i 30 dagar

MOL-3 skulle ha sänts upp den 1 februari 1972 från SLC-6 i Vandenberg AFB, Kalifornien, med USAFastronauterna James A. Taylor och Albert H Crews ombord. Taylor och Crews skulle ha tillbringat 30 dagar i
laboratoriet i samband med DOD (Department of Defense) uppdrag.

MOL-4
Finley
Lawyer,

Vistelse på MOL i 40 dagar

MOL-4 skulle ha sänts upp den 1 november 1972 från SLC-6 i Vandenberg AFB, Kalifornien, med USAFastronauterna John L. Finley och Richard E Lawyer ombord. Finley och Lawyer skulle ha tillbringat 40 dagar i
laboratoriet i samband med DOD-uppdrag.

MOL-5
Herres
Macleay
,

Vistelse på MOL i 40 dagar

MOL-5 skulle ha sänts upp den 1 augusti 1973 från SLC-6 i Vandenberg AFB, Kalifornien, med USAF-astronauterna
Robert T Herres och Lachlan Macleay ombord. Herres och Macleay skulle ha tillbringat 40 dagar i laboratoriet i
samband med DOD-uppdrag.

MOL-6
Truly
Grippen,

Vistelse på MOL i 40 dagar

MOL-6 skulle ha sänts upp den 1 maj 1974 från SLC-6 i Vandenberg AFB, Kalifornien, med USAF-astronauterna
Rober Richard H Truly och Robert Crippen ombord. Truly och Crippen skulle ha tillbringat 40 dagar i laboratoriet i
samband med DOD-uppdrag.

MOL-7
Abrahamson
Neubeck

Vistelse på MOL i 40 dagar

MOL-7 skulle ha sänts upp den 1 februari 1975 från SLC-6 i Vandenberg AFB, Kalifornien. USAF-astronauterna
James A Abrahamson och Francis G. Neubeck skulle ha varit ombord och tillbringat 40 dagar i laboratoriet i samband
med DOD-uppdrag.
MOL-projektet planerades till MOL-14, men på grund av brist på pengar återkallades hela programmet den 10 juni
1969. Mellan åren 1965 och 1969 kostade verksamheten mellan 1,5 och 3 miljarder dollar, resterande summa tog
Vietnamkriget. För cirka 40 år sen var tre miljarder dollar en gigantisk summa utan att någon rymdfärd genomfördes.
En del av USAF-astronauterna gick sedermera över till NASA och deltog i STS-projektet.

Apollo-18 USAF/DOD
Pilot på
månlandaren

Liberty
Pilot på rymdskeppet

Befälhavare

Benjamin Anderson 3, Nathan Walker 1, John Grey 2

Nathan Walker
Ben Anderson

Freedom
John Grey

Apollo-18, USAF/DOD, 1974, december

Apollo-18 var ett DOD-uppdrag, som startades från Vandenberg Air
Force Base i Kalifornien i december 1974. Uppdraget hade ingenting
med NASA att göra.

Besättningen på Apollo-18

Det topphemliga uppdraget var så vitt jag förstår, att i samband med Sovjetunionen noggrant kartlägga det område som
Apollo-18 skulle landa på, alltså ett DOD-uppdrag. NASA återkallade sitt uppdrag i samband med Apollo 18, 19 och
20 p.g.a. att de förmodligen inte fick landa på de förutbestämda områdena, samt att NASA vägrade att delta i någon
militär aktion på månen. Pengarna frystes och fördes över till DOD-projektet i Vanderberg för att fortsätta med Apollo18, 19 och 20 i ett förnyat militärt program. På det sättet förlorade NASA finansieringen av de tre sista månfärderna i
sitt eget civila program. Astronauterna Benjamin Anderson, Nathan Walker och John Grey tillhörde gruppen av USAFastronauter, som enligt uppgift själva ville genomföra uppdraget, de var alltså frivilliga.

Liberty

I moderskeppet Freedom stannade Grey och rundade
månen medan Walker och Anderson landade på den.

I en frånkopplad Liberty befann sig
Walker och Anderson och var redo
att landa på månens framsida.

Liberty

Liberty landade på månens framsida enligt planerna, eftersom astronauterna hela tiden hade kontakt med markkontrollen. Men var
någonstans Liberty landade framkommer inte av uppgifterna, men det var nära den sovjetiska månlandaren, förmodligen en av landningsplatserna där tidigare luna-sonderna landade. Se länken Månens mysterium, sidan 87.

Den första som steg ur månlandaren Liberty var befälhavaren Walker,
sedan följde Anderson honom. De placerade ut den amerikanska
flaggan strax utanför månlandaren.

Därefter placerades ett antal bevaknings- och kontrollinstrument samt hemlighetsfulla utrustningar ut utanför Liberty.
DOD-uppdraget var riktat direkt mot utomjordingarna. Instrumenten fungerade väl.

Efter att besättningen lagt ut mätutrustningarna, gick de tillbaka till Liberty. De tyckte sig höra konstiga ljud, och en av
kamerorna som var monterad på månlandaren spelade in att ett väsen i form av ett stenstycke börjat röra sig. Från
markkontrollen fick de veta att det var detektorer som skapade oljudet, medan Anderson funderade över ett litet mystiskt
stenstycke som låg på marken nära honom. Den var den första dagens verksamhet på månen, och besättningen tyckte att de inte
var ensamma.

Under hela kvällen, i månlandaren Liberty, som var deras tillfälliga bostad, diskuterade Walker och Anderson de mystiska och
egendomliga händelserna som utspelats under den första dagen. Från markkontrollen på jorden fick de nästan inga riktiga
förklaringar till de frågor besättningen ställde. De fick order att fortsätta att utforska Libertys närområde.

På morgonen ser jorden så här ut från Libertys fönster. Frågan är vad besättningen tänker på när de tittar på jorden från månens
yta, helt utlämnade åt utomjordingar som är överlägsna i nästan i allt…….

Enligt uppgift började dagen med en upptäcktsresa på en längre sträcka utanför Liberty. Besättningen åkte med månbilen.

På vägen ser de mystiska fotspår, dels av en människa, dels av ett djur. Spåren ledde till en krater där en död sovjetisk
kosmonaut låg. Hjälmen syns tydligt. De körde vidare efter spåren….

De stannade vid en månlandare, (Lunniy Korabl, LK). Den var tom invändigt, ingen kosmonaut, men allt var blodigt. Trots att
månlandaren var blodig invändigt fungerade enligt uppgift alla instrument väl. Utanför månlandaren låg en död kosmonaut.
Den första frågan de ställde var vad som hade hänt, och varför. Månlandaren var avsedd för en enda kosmonaut. Vilken
riktning besättningen skulle ta bestämde markkontrollen på jorden, och riktningen ledde till sovjets månlandare. Detta
kallades för en ”upptäcktsfärd”. Eftersom astronauterna Walker och Anderson inte såg den sovjetiska månlandaren från
Libertys landningsplats, kan detta tyda på att det närbelägna området utgjordes av kullar i olika storlekar, på ett avstånd av ca
1-3 km. – Alla kan förstå, att den syn som mötte dem där var en chock och en mardröm.

Efter den fruktansvärda upplevelsen mellan de två månlandarna, körde besättningen tillbaka till Liberty. De gick igenom dagens
blodiga upptäckt och fortsatte att kommunicera med markkontrollen i Vandenberg.

Dagen därpå märkte besättningen att den amerikanska flaggan var flyttad och låg nära den ena månlandarens fot. Walker
hittade ett fotspår av ett djur, (en djurliknande månsten som rör sig) som han länkade till bevis för utomjordingarnas liv.
Dessutom hade månlandaren Liberty skadats vid en fruktansvärd skakning, och därigenom blev den oduglig.

Besättningen gick runt Liberty, och märkte att månlandaren var riktig illa ute, skadad. Alla instrument de hade placerat ut utanför
Liberty en dag tidigare var ur funktion. Dessutom hade kontakten med markkontrollen avbrutits liksom med moderskeppet
Freedom, i vilket astronauten John Grey befann sig.

Walker tyckte att någonting hamnat i hans rymddräkt, (det var en spindel), mådde illa och föll. Anderson hjälpte honom, Walker
förlorade för ett kort ögonblick medvetandet och när Anderson frågade honom hur han mådde, hade Walker glömt bort att han
fallit, mindes ingenting.

I en mardröm försökte besättningen komma på hur de skulle lämna månen, kontakterna bröts och Liberty var ur funktion

Walker kände sig lite konstig och kollade sin dräkt

Han hittade ett stort sår på bröstkorgen

Anderson plockade fram en månsten ur fickan…

Såret är i form av en spindel, vilket verkade obehagligt för Walker

Walker märkte att en kamera i Liberty registrerat att en månsten rört sig som ett levande väsen, och försökte av nervositet slå
sönder kameran.

Uppdraget är slut, besättningen övergiven och totalt isolerad från jorden. De är i utomjordingarnas händer. Föregående dag såg
de jorden från Libertys fönster som sin hemplanet, men nu verkar allt vara slut. Den enda chans de har är att gå över till den
sovjetiska månlandaren som fortfarande fungerar och lyfta därifrån till moderskeppet Freedom.

Framåt kvällen lämnade besättningen Walker och Anderson Liberty för evigt, de satte sig i månbilen och körde tillbaka till
den sovjetiska månlandaren (Lunnig Korabl, LK). På vägen dit slog Walker sönder månbilen på grund av sin nervositet och
rädslan för att hans sår på bröstkorgen skulle smitta jorden. Han var orolig för att han inte fick resa tillbaka till jorden.

Walker gick före Anderson; utomjordingarna hann ikapp dem och kastade Walker i den krater där den döda sovjetiska
kosmonauten låg orörd.

Anderson skyndade sig efter Walker för att hjälpa honom, men utomjordingarna angrep även honom så att han fick
skynda sig till den sovjetiska månlandaren.

Walker lyckades komma ur kratern och var skyndsamt på väg mot månlandaren för att hinna i kapp Anderson, men
utomjordingarna tog fast honom igen och utanför månlandaren dödade de honom.

Anderson lyckades komma in i månlandaren. Han tog kontakt med den sovjetiska markkontrollen som vidarebefordrade honom
till den amerikanska markkontrollen i Vandenberg. USAF och dess markkontroll förbjöd astronauten att återvända till jorden.
Moderskeppet Freedom fick också order att inte genomföra dockning med Anderson som befann sig i den sovjetiska månlandaren.
Motiveringen var att Anderson bar på en sjukdom och kunde smitta jorden om han återkom. Freedomsastronauten Grey gick inte
med på markkontrollens order, han var beredd att docka med LK. Månlandaren LK lyfte från månen och gick in i den korrekta
banan runt månen, förmodligen hjälpte den sovjetiska markkontrollen till.

Freedom

LK var på väg att genomföra en dockning med moderskeppet Freedom och markkontrollen i Sovjet hade förmodligen
kontakt även med Freedom. Problemet var att några små utomjordingar också åkte med Anderson. De skapade något slags
farlig sjukdom. Den verkade ganska snabbt på honom och på det viset tappade han slutligen greppet och styrningen över LK
och med hög hastighet krockade rymdskeppen.

Lunnig Korabl
Detta topphemliga militäruppdrag av Apollo-18 visades som science fiction-film den 2 september 2011 i USA, Canada och
Storbritannien. Bakom science fiction finns en verklighet i form av dokument som läcktes ur huvudkällan. Filmen försöker
återge ursprunget som alltså baseras på dokument, såväl film som bilder.
Apollo-18:s hemliga uppdrag var verkligt, men tyvärr tragiskt. Under filminspelningen medverkade även experter men
självklart utan NASA, de hade igenting att göra med detta hemliga, omänskliga DOD-uppdrag.
Jag har alltid hävdat, och gör detsamma än idag, att man inte kan genomföra någonting utan att lämna spår efter sig. Om vi
analyserar Apollo-18:s uppdrag, finner vi tre starka ledtrådar till uppdragets utgång:
1 Apollo-18:s månlandare ”Liberty” landade i området där den sovjetiska månlandaren LK landat och en död kosmonaut
hittades.
2 Besättningen styrde direkt till den krater där den döde kosmonauten fanns. De hittade fotspår av djur och människa och
även en blodig månlandare, som fortfarande var funktionsduglig.
3 Dockningen skulle ha gått bra mellan det amerikanska moderskeppet och den sovjetiska månlandaren.
Av dessa tre är det den fungerade LK som är den viktigaste ledtråden i hela uppdraget. Walker och Anderson hittade en
mycket väl fungerade månlandare vilket kan betyda att månlandningen ägde rum någon gång mellan sommaren och hösten
1974. En sådan månsond vid namn Luna 23 sändes i väg den 28 oktober 1974 från Baikonur Cosmodrome och landade i
södra Mare Crisium den 6 november kl 5.37. Den 9 november avslutade den sitt uppdrag.
Låt oss titta lite närmare på Luna 23:s månresa och dess roll i sammanhanget.

Soyuz 7K-LOK/Luna 23

Den 28 oktober 1974 startade Soyuz 7K-LOK/Luna 23, förmodligen från Tiuratam Cosmodrome, officiellt från Baikonur
Cosmodrome med två okända kosmonauter ombord. Starten gick planenligt. Målet var månen och att genomföra en
månlandning i södra delen av Mare Crisium.
Soyuz 7K-LOK/Luna 23

Soyuz 7K-LOK/Luna 23

På väg mot månen

Runt månen

A
B

Fig. A från 1-18 illustrerar Soyuz 7K-LOK:s månfärd, dess landning samt returresan till jorden. Fig. 1-4 illustrerar starten från
jorden, fig.5-6 illustrerar hur moderskeppet LOK rundar månen, fig. 7-10 illustrerar separationen mellan modeskeppet LOK och
månlandaren LK, samt landning på månen. Fig. 11-13 illustrerar starten från månen, dockning med LOK och fig. 14-18
hemfärden och landning på jorden.
Fig. B illustrerar hur månlandaren LK landar på månens yta. LK består av två delar, block D och E på biladen ovan. Det första
steget används för en kraftig inbromsning, därefter frigörs den och störtar mot marken medan LK mjuklandar på månens yta.
Efter starten blir LK:s underdel kvar på månen. Så småningom sker en dockning med LOK, därefter sker färden hem till jorden.
När LK har landat finns LK:s första, störtade steg inte så långt därifrån, enligt fig. B.

Om vi tittar närmare på denna månbild, ser vi markeringen av Mare Crisium på månen mycket tydligt. Det ligger på ett
speciellt ställe på gränsen mellan månens fram- och baksida.

Den 6 november 1974 kl 5.31 landade Lunnig Korabl, LK/Luna 23 på södra Mare Crisium med en
kosmonaut ombord.

LK på månen, Mare Crisium

LK invändigt

LK invändigt

LK på månen, Mare Crisium

Kosmonauten håller på att klättra ur månlandaren LK.
Om vi följer astronauterna Walkers och Andersons beskrivning av det dåvarande läget utanför Libertys område, att de hittat
en död sovjetisk kosmonaut i en krater iklädd sin rymddräkt och att den sovjetiska månlandaren LK invändigt var blodig,
måste vi ställa frågor. Det säger sig självt att blodet inte tillhörde den döde kosmonauten. Vad hade hänt?

Den sovjetiske kosmonauten hade lämnat LK och befann sig några meter utanför månlandaren. Plötsligt dök några
utomjordingar upp och ville tala med honom. Mest sannolikt var att kosmonauten fick panik, blev rädd och gick tillbaka till LK.
Någon eller några utomjordingar följde honom ända in i LK. Kosmonauten tog till vapen och dödade någon av utomjordingarna,
och på det viset blev LK blodigt invändigt. Dagen därpå gick han ut igen och utomjordingarna tog honom och kastade honom i
den närbelägna kratern, där han dog. Han hade säkert kontakt med markkontrollen och de visste om vad som hade hänt.
Förresten var månlandaren utrustad med kameror som direktsände händelserna till markkontoret i YEVPATORIYA.
Utomjordingarna ville bara tala om för honom att platsen han landat på var förbjudet område. Sovjet hade inte tillstånd att landa
där, han måste lämna månen så fort som möjligt. Förmodligen var det en månstation tillhörande utomjordingarna som
kosmonauten besökte utan tillstånd.
Vi kan fråga oss: kan man låta en enda kosmonaut landa på månen utan utbildning om månens invånare? Kosmonauten fick
omedelbart ett mentalt sammanbrott så fort han såg utomjordingarna. Säkert fick han konstiga svar från markkontrollen, när han
ställde frågor om varelserna var djur. Vi vet att f.d. Sovjetunionens rymdorganisation bestod nästan till 100% av militär
verksamhet. Oavsett vilket uppdrag den sovjetiske kosmonauten hade, var han igenting mot de överlägsna utomjordingarna.
Vad hände med den andra kosmonauten som då befann sig i moderskeppet LOK runt månen? Återvände han till jorden ensam?
Fungerade raketmotorn när moderskeppet LOK ville lämna månens dragningskraft? Moderskeppets livslängd var 13 veckor.
Enligt uppgift bröts kontakten mellan Luna 23 och markkontrollen den 9 november 1974. Då befann sig Luna 23/LOK
fortfarande runt månen. Förmodligen kunde varken markkontrollen eller kosmonauten starta raketmotorn, så moderskeppet LOK
blev också kvar runt månen utan kontakt med markkontrollen.

Landningsplats för Apollo-18 – Liberty
i södra Mare Crisium

Landningsplats för Lunnig Korabl, LK/Luna 23
i södra Mare Crisium

Södra Mare Crisium

Kosmonauten
Astronauten Walker

Lunnig Korabl", LK
Luna 23

Liberty

Apollo-18 - Soyuz 7K-LOK/Luna 23
Apollo-18:s sekretessbelagda uppdrag utspelades i södra Mare Crisium, på gränsen mellan månens fram- och baksida, enligt
dokument om Apollo-18. Den blodigaste händelse vi känner till i modern rymdhistoria. Allt i hemlighet, i det fördolda, i den
mörka världen, typisk jordisk galenskap. USAF-astronauterna hade ingen aning om det verkliga uppdraget. John Grey döpte sitt
Apollo-moderskepp till Freedom, medan Benjamin Anderson och Nathan Walker gav månlandaren namnet Liberty. Såvitt jag
förstår är varken Freedom eller Liberty symbol för krig och dödande. Alan Shepards Mercury-3 kallades för Freedom, och Virgil
Grissoms Mercury-4 fick namnet Liberty Bell av Grissom själv. Jag är ganska säker på att Apollo-18:s besättning tänkte på
Shepard och Grissom innan de reste till månen. Hade NASA ansvarat för månfärden, skulle säkert NASA tagit hem dem, eftersom
ingen av astronauterna bar på en smittsam sjukdom. NASA skulle ha placerat astronauterna i karantän efter landningen, liksom
man gjorde med besättningen på Apollo-11. Hela världen känner till att militären är dödens verktyg, de bryr sig inte om sina
soldater, vilken roll spelade tre människors liv i detta sammanhang? Ingenting. Men markkontrollen i YEVPATORIYA i Sovjet
hjälpte Anderson och Grey att komma tillbaka till jorden, vilket är ett plus för det forna Sovjetunionen i detta sammanhang. Sovjet
tillämpade samarbetet. NASA kände säkert till Apollo-18:s hemliga månresa, men har ingen skyldighet att berätta för världen vad
militären i hemlighet sysalar med på månen.

Under 70-talet började ett rymdsamarbete mellan USA och Sovjet utvecklas, vilket resulterade i Apollo-Soyuz TP,
(Test Projekt/dockning) den 15 juli 1975. Detta är ytterligare en stark ledtråd, eftersom Walker och Anderson
omgående hittade den döda kosmonauten och dennes månlandare. Detta rymdsamarbete fortsätter än idag.
När det gäller utomjordingar kan man notera, att de kan befinna sig i vilken byggnad som helst, i vilket rymdskepp som
helst, osynliga genom att ändra frekvensläget. Det gjorde de i samband med Liberty och LK. De kan skapa sjukdomar
och olika spår av sår på människokroppar, osynliga även här på jorden på vilken individ som helst. Se länken Den
fjärde pyramiden som försvann, sidan 57.
Man kan sammanfatta Apollo- 18:s ursprungliga uppdrag så här: Förmodligen var det Sovjetunionen som tog kontakt
med USA och berättade vad som hade hänt. De bad amerikanerna att klartlägga vad som egentligen hade skett i södra
Mare Crisium. Det var Sovjet som gav detaljerade uppgifter om månlandningen, och därför kunde besättningen på
Apollo-18 direkt hitta LK-landaren. Så här mycket kan man ta fram av Apollo-8:s månfärd i december 1974. Man kan
tillägga att de amerikanska astronauterna var förberedda på att möta utomjordingarna, men dessa var hårda mot
astronauterna på grund av att Liberty landade på samma område som Luna 23.

Nästa DOD-uppdrag skulle ha genomförts med Apollo-19, en mjuklandning utanför Izsak krater D på månens baksida, nära ett
triangulärt objekt, ett beväpnat uppdrag förberett för självförsvar om ett sådant läge skulle uppstå.

Apollo-19 USAF/DOD
Apollo19
Månland
ar- pilot

LM
S. Ellis
A. Sorokin

Moderskepp-pilot

CM
Cruithne

Befälhavare

Stephanie Ellis 1, Aleksej Sorokin 3, Cruithne 2

Apollo-19, USAF/DOD, dec. 1975
Izsak

Stephanie Ellis, Aleksej Sorokin och Cruithne

Besättningen på Apollo-19

Stephanie Ellis
1946-1975

Aleksej Sorokin
1931-1975 (1976)

Apollo-19 var ett DOD-uppdrag som startades från Vandenberg Air Force Base i Kalifornien någon gång i december 1975. Och
enligt William Rutledge var Apollo-19:s uppdrag att landa på Izsak krater som finns på månens baksida. Besättningen kanske var
beväpnad.
En av Apollo-20-astronauterna, William Rutledge, har avslöjat det hemliga uppdraget för Apollo-19. Enligt honom drabbades
Apollo-19 av en olycka och hela besättningen gick förlorad i samband med en kollision. Det kan betyda att Apollo-19
tillintetgjordes av utomjordingarna när den lämnade jorden och var på väg till månen. En av besättningen skulle ha hetat Cruithne
enligt Rutledge, men, också enligt honom, finns namnen på Apollo-19:s originalbesättning: Stephanie Ellis, Aleksej Sorokin och
John Swigert. Swigert dog 1982 i cancer, Cruithne ersatte honom 1975. Sorokin dödförklarades i Sovjetunionen den 11 januari
1976. På detta sätt avslutades DOD-uppdraget på 70-talet. Stephanie Ellis var den första amerikanska kvinnan i rymden, men hon
var inte den första befälhavaren för Apollo-19. Även hon dödförklarades i slutet av 1975. Observera att uppdraget för Apollo-19
var topphemligt, så officiellt går det inte att bekräfta det.

Aleksej Sorokin

Stephanie Ellis
Apollo-19

Apollo-19

Apollo-19

Nästa månfärd, den absolut sista, skulle utföras av Apollo-20. Först och främst ska jag analysera
Apollo-20:s emblem, som symboliserar Apollo-20:s månprogram.

1

1

2

2

Efter Apollo-19:s misslyckade månfärd 1975, kom genombrottet för månfärder från jorden. Förmodligen ordnade
utomjordingarnas chef på jorden, Jarod-1, fram detta och på det sättet var möjligt att genomföra den sista månfärden.
Resultatet syns tydligt på Apollo-20:s programemblem. Detta är det märkvärdigaste, bästa och tydligaste rymdemblem
som skapats sedan 1950.
På emblemet syns en större krater i vilken finns runda byggnader och i dem verkar aktivitet pågå. Detta illustreras med
figurer bland byggnaderna. Ovanför kratern svävar ett flygande objekt som har ett dubbelt budskap. Det ena budskapet
är i form av ett flygplan, som anger att besättningen på Apollo-20 (Rutledge och Snyder) är USAF-astronauter. Det
andra budskapet är ett flygande cigarrformat rymdskepp, 4 km långt, tillhörande alliansen, (De små gråa).
Ovanför det flygande rymdskeppet svävar en månlandare och ett Apollo-moderskepp. Båda har kontakt med det
cigarrformade rymdskeppet. Detta avslöjar att den krater som besättningen på Apollo-20 ska besöka ligger på månens
baksida, eftersom kontakten mellan rymdskeppet och markkontrollen bryts så fort Apollo befinner sig bakom månen.
Detta gäller såväl i Sovjet/YEVPATORIYA som i USA/Vandenberg. Alliansen är värd för denna rymdresa.
Den tredje besättningsmannen är sovjetkosmonauten Alexey Leonov, vilket betyder att även Sovjet fick genomföra en
månfärd med tillhörande landning. Leonov var en utvald kosmonaut för denna månresa med Apollo-20.
Emblem 1 representerar alliansen, utomjordingarna/de små gråa, och emblem 2 representerar jorden. Sovjet/Soyuz
startade sin rymdresa den 9 augusti 1976, och USA/Apollo startade sin den 16 augusti 1976. Eftersom det var Sovjet
som startade månfärden först, låt mig börja med denna månfärd.

Soyuz 7K-LOK/Luna 24

Den 9 augusti 1976 startade Soyuz 7K-LOK/Luna 24 förmodligen från Tiuratam Cosmodrome, officiellt från Baikonur
Cosmodrome med två okända kosmonauter ombord. Starten gick planenligt. Resan gick till månen för att genomföra en
månlandning i södra delen av Mare Crisium och landa närheten av LK/Luna 23.
Soyuz 7K-LOK/Luna 24

Soyuz 7K-LOK/Luna 24

Den 11 augusti 1976 var Soyuz 7K-LOK/Luna 24 på väg
mot månen.

Den 13 augusti 1976 kl 23.11 gick Soyuz 7KLOK/Luna 24 in i månens bana, och började runda
planeten. Mängder av foton togs av både månens framoch baksida.

Området Mare Crisium ligger mellan månens fram och baksida, tidigare hade såväl Soyuz 7K-LOK/Luna 23
som Apollo-18 landat där 1974.

Soyuz 7K-LOK/Luna 24

Landningsplats för Lunnig Korabl, LK/Luna 24
I södra Mare Crisium

Södra Mare Crisium
Apollo-18

Lunnig Korabl", LK
Luna 23, 1974

Lunnig Korabl", LK
Luna 24, 1976

Liberty, 1974

Soyuz 7K-LOK/Luna 24

Den 18 augusti 1976 kl. 6.36 landade Lunnig Korabl, LK/Luna 24 på södra Mare Crisium med en kosmonaut ombord. Landningen
gick perfekt, och LK/Luna 24 landade femhundra meter ifrån LK/Luna 23:s underdel. Sovjet fick välja vilket område på månen de ville
landa på, och de valde återigen södra Mare Crisium, förmodligen för att städa bort det tidigare misslyckandet, nämligen de två döda som
låg utanför månlandaren LK, en amerikan och en sovjetisk kosmonaut i samarbete med USAF.

Den okända kosmonauten stiger ur sin månlandare några timmar efter landningen. Kosmonauten befann sig i ensamhet, inga
utomjordingar visade sig för honom. Han kunde röra sig fritt, och hela tiden fanns kontakt mellan honom, markkontrollen,
moderskeppet LOK och med den andra okända kosmonauten.

På bilderna syns mycket
tydligt att den sovjetiska månlandaren är konstruerad för en
enda kosmonaut. Tänk dig att
du står där helt ensam,
antingen bland utomjordingar
eller helt ensam i Mare Crisium, som är 376 mil i
diameter.
Det här är ingenting för en
människa, den här månlandaren passar perfekt för en
robot, som styrs från markkontrollen på jorden. Detta är
min personliga uppfattning.

376 mil i diameter
Mare Crisium

Södra Mare Crisium
Den sovjetiska kosmonauten

Walker, amerikansk
USAF-astronaut

Soyuz 7K-LOK/Luna 24

Så vitt jag förstår var den nya kosmonautens uppdrag att städa undan spåret efter 1974 års blodbad i södra Mare Crisium.
Framförallt skulle de döda kropparna tas bort på något sätt, Liberty kontrolleras invändigt och städas ur för att ta bort alla spår av
amerikanerna. Att ensam promenera på ett blodigt slagfält och städa upp var ingen lätt uppgift. Hur förberedd han var vet jag
inte, men hela sanningen fick han inte veta. Den mest sannolika var att han efter landningen via markkontrollen fick ytterligare
information om uppdraget. Jag har en mycket stark känsla av att kosmonauten fick mentala störningar i samband med sitt
uppdrag. Tänk dig, att du är totalt ensam på månen med döda kroppar från jorden, kroppar som ingen tidigare hört talas om, och
att du plötsligt skulle ta hand om dem för att gräva ned dem eller på något annat sätt göra dem osynliga. Han hade kontakt med
moderskeppet, det kretsade runt månen, och den andra kosmonauten kunde följa hela processen i södra Mare Crisium via denna
kontakt, samt även via markkontrollen. Sannolikt är att södra Mare Crisium är oförändrat.

LK landar den 18 augusti kl 6.36 på
morgonen

Uppdrag för kosmonauten mellan
cirka kl 13.00 och 16.00

Start från månen, Mare
Crisium, ca kl 19.00.

Enligt uppgift skedde starten redan framåt kvällen, därefter dockning med moderskeppet, och redan den 19 augusti
1976 kl. 5.25, lämnade Soyuz 7K-LOK/Luna 24 månen. Den 22 augusti landade kapseln 200 km sydost om Surgut.
Var det en mjuklandning eller kraschlandning? Kom kapseln in i atmosfären i rätt vinkel eller brann den upp? Hur
mådde kosmonauterna? Var de mentalt störda, gick det inte att låta dem medverka i världspressen? Någonting
hände, eftersom Sovjet inte hade någonting att berätta om månlandningen och månfärden. Den 24 augusti 1976
meddelade Sovjetunionen att månprojektet Sovjet-Luna definitivt avslutats.

Soyuz 7K-LOK/Luna 23

Soyuz 7K-LOK/Luna 24

1974-10-28 1974-11-09

1976-08-09 1976-08-22

Södra Mare Crisium

2007

Apollo-20 USAF/DOD/Civil

2007

Apollo 20
Pilot
månlandaren

Phoenix
William Rutledge
Alexej Leonov
Pilot moderskeppet

Befälhavare

Flyover
L. Marietta
Snyder

Leona M. Snyder 2, William Rutledge 1, Alexej Leonov 3

Apollo-20, USAF/DOD/Civil, 1976-08-16

Besättningen på Apollo 20: William Rutledge, Leona Snyder, Alexej Leonov

Besättningen på Apollo 20: William Rutledge, Leona Snyder, Alexej Leonov

Astronauterna Rutledge, Snyder och Leonov kliver in i Apollokapseln med hjälp av personal från NASA och
Rockwell Corp. Astronauterna är förberedda för den sista månfärden.
(USAF-piloten William Rutledge och Leona Marietta Snyder jobbade på Bell Laboratorium,)
William Rutledge avslöjade Apollo-20:s topphemliga uppdrag 2007

Astronauten Snyder kliver in sist i Apollokapseln med hjälp av personal från NASA och Rockwell Corp. Astronauterna är
beredda på den sista månfärden som varade en vecka. (1976-08-16 – 1976-08-23).

Apollo-20 var ett DOD-uppdrag, mer civilt än DOD, och startade från Vandenberg Air Force Base i Kalifornien,
tidigt på morgonen den 16 augusti 1976. Uppdraget hade delvis med NASA att göra, bekräftar personal därifrån.

Apollo-20 lämnar jorden och är på väg mot månen för att genomföra en landning i samarbete med
utomjordingar utanför Izsak D krater, som befinner sig på månens baksida.

FLYOVER

FLYOVER

I moderskeppet FLYOVER befann sig Leona M Snyder ensam och skötte kontakten mellan markkontrollen (i YEVPATORIYA
för Sovjetunionen och CapCom, Charles Peter Conrad och James Irwin i Vandenberg för USA), med månlandaren Phoenix samt
med utomjordingarna. Hon var i centrum för alla kontakter och var en mycket viktig del av uppdraget. Hon tog dessutom
mängder av bilder, framförallt av månens baksida ovanför Izsak D-Delporte area, där månlandaren Phoenix landade.

Bilderna tagna ovanför Izsak-Delporte area, som bör vara kopplad till Apollo-20:s emblem.

18 augusti 1976

Mare Fecunditatis
Chang'e 1 störtade 2009-03-01

Den 18 augusti, sent på kvällen, landade månlandaren Phoenix på Delporte-Izsak D Area. Delporte är 47 km i diameter medan
Izsak är 30 km i diameter. Eftersom området ligger på månens baksida råder mörker där, och kontakten mellan Phoenix och
markkontrollen avbröts. Nästan samtidigt lyfte LK Luna-24 med en kosmonaut ombord från Mare Crisium.

30 km i diameter
3,4 km djup

Izsak D

Befälhavaren William Rutledge i
Phoenix med filmkamera i sin hand

Phoenix

Alexej Leonov
Phoenix pilot

Månlandaren Phoenix invändigt

Phoenix
Phoenix

Phoenix

Phoenix sänker sig över Delporte-Izsak D area

Phoenix sänker sig över Delporte-Izsak D area

Phoenix sänker sig över Delporte-Izsak D area

Phoenix sänker sig över Delporte-Izsak D area, och närmar sig det gigantiska rymdskeppet som är 4 km långt och 500
m högt

Phoenix sänker sig över Delporte-Izsak D area, och närmar sig det gigantiska rymdskeppet som är 4 km långt och 500
m högt

Phoenix sänker sig över Delporte-Izsak D area, och närmar sig det gigantiska rymdskeppet som är 4 km lång och 500
m högt. Man kan se i Phoenix fönster att det bevakas av två flygande tefat. Phoenix har ännu inte landat men det finns
redan bevakning.

Månlandaren Phoenix fortsätter att mjuklanda med astronauterna William Rutledge och Alexej Leonov ombord.
Plötsligt dyker en sovjetisk månbil upp i Phoenix fönster. Den syns mycket tydligt.

Lunochod 3

Den sovjetiska månbilen Lunochod 3 sändes i hemlighet i väg någon gång under sommaren 1976 och gjorde en
utmärkt mjuklandning nära Phoenix. Samtidigt kan vi se att ett flygande tefat flyger förbi månlandaren. Månbilen
här ovan, utanför Phoenix, liknar månbilar av Lunochod-typ. Lunochod 3 finns i dag på NPO Lawotschkins museum
i Chimki (Ryssland). Den bör vara en kopia, eftersom originalen fortfarande finns på månens baksida inte långt ifrån
det gigantiska rymdskeppet som är målet för detta uppdrag.

Izsak krater-D

Rymdskepp 4 km långt

Phoenix

Lunochod 3

Phoenix med astronauterna William Rutledge och Alexej Leonov ombord landade den 18 augusti, sent på kvällen. Såvitt jag
förstår, landade den nära den sovjetiska månbilen Lunochod 3 och inte långt ifrån det gigantiska rymdskeppet som tillhörde
utomjordingarna. Att besättningen på månlandaren Phoenix fick en guide är nästan uppenbart.

Guiden, vad jag förstår, var den kände utomjordingen Jarod-1 från Area 51. Förmodligen träffade han redan på jorden Apollo
20:s besättning i hemlighet. Man kan se på Apollo-20:s emblem att det finns kontakt med rymdskeppet, kontakt finns alltså
mellan rymdskepp och besättningen på Apollo-20, samt med de två markkontrollerna på jorden.

Besättningens första uppdrag var att besöka det gigantiska rymdskeppet som inte låg långt från Phoenix landningsplats utanför
Izsak krater D. De satte sig i månbilen och tog ut riktningen mot rymdskeppet, eller också följde guiden dem. Eftersom det
råder mörker på månens baksida fick besättningen använda extra belysning även vid videoinspelning och fotografering.
Besättningen fick gå ombord på rymdskeppet, men de fick varken filma eller fotografera invändigt.

Hela rymdskeppet är utvändigt fullt med mystiska tecken och symboler.

En av symbolerna illustrerar ett träd med fyra grenar; bredvid trädet finns tre olika figurer

1
2
3

Framför den mittersta figuren syns en halvmåne och bokstaven A. A betyder bl.a. begynnelse inom kristendomen

Det finns ett namn skrivet på rymdskeppets yttersida; namnet består av bokstaven A, en halvmåne, en J-liknande bokstav
och ett Y. Vad kan detta ord eller namn betyda? Livets träd?

Det långa cigarrformade rymdskeppet är utvändigt illustrerat med massor av olika tecken och symboler. Frågan är hur det ser ut
invändigt. Besättningen berättar igenting om detta besök och om hur de togs emot. De säger att rymdskeppet är en ruin.

Flyover

Från moderskeppet ”Flyover” ser Leona M. Snyder jorden så här. Flyover befinner sig i detta läge över månens
framsida och har kontakt med markkontrollen. Hon meddelar att besättningen på Phoenix befinner sig vid det
gigantiska rymdskeppet.

Från det gigantiska rymdskeppet åkte besättningen till en triangulär byggnad som ligger inte långt ifrån det cigarrformade
rymdskeppet.

I denna triangulära byggnad hittade astronauterna två kroppar. Somliga menar att denna byggnad är ett triangulärt rymdskepp,
men man kan se denna byggnad som en pyramid också. Hur som helst, besättningen besökte denna plats, men de säger inte
mycket om denna heller, förutom att den också är en ruin. De fick inte filma inne i den. Enligt uppgift finns ännu ett triangulärt
objekt.

Från det triangulära rymdskeppet (byggnaden/pyramiden) till den vetenskapliga staden eller den så kallade ”kunskapens stad”. i
Månbilen i mörkret med reseguiden i spetsen.

På vägen rullar månbilen i belysning mot en byggnad. På marken mitt emot bilen syns ett illustrerat kors, eller spår av ett
kors, och på korset finns bokstaven M. Det ser man mycket tydligt.

Jag vet inte om besättningen lade märke till korset och bokstaven M under färden.

Man kan se tydligt att hela byggnaden består av olika tecken och
symboler. Man kan se ett träd, som
står nära ett halvmåneliknande
objekt.

Kvälls- eller nattetid

Kvälls- eller nattetid

Man kan se att byggnaden är lång och utgörs av olika symboler. Astronauterna fick förmodligen filma endast byggnadens ena
sida, den som syns på bilderna ovan. Blev de insläppta och besökte de den? De säger ingenting. De påstår att byggnaden är en
ruin, fast den ser inte ut som en sådan. Jag återkommer senare till denna byggnad.

Budskap till jorden

Phoenix
Från byggnaden tillbaka till månlandaren Phoenix genom kunskapens stad, månlandaren som låg utanför Izsak krater –D.

Strukturer av olika byggnader
En byggnad och en pyramid syns utmärkt

Statyn av en drottning

Huvud av en kung

Ansikte av en kung

Phoenix
När astronauterna William Rutledge och Alexej Leonov kom tillbaka till Phoenix fann de två okända kroppar.

Flyover

Moderskeppet Flyover tog återigen kontakt med markkontrollen, och hon berättade att William Rutledge och Alexej
Leonov besökt en stor byggnad och att de nyligen lämnat byggnaden och var på väg tillbaka till Phoenix.
Markkontrollerna i Vandenberg och i YEVPATORIYA var underrättade vad som hände på månens baksida, så att
jorden kunde följa besättningens exakta verksamhet utanför Izsak krater D och i kunskapens stad. Leona Snyder
skötte
kontakten
perfekt
från
sitt
moderskepp
Flyover.

?

?
1

Phoenix

2

När man följer Apollo-20:s program steg för steg, frågar man sig vilka dessa kroppar
är; varför det var så viktigt att besöka det triangulära rymdskeppet och se dessa
individer. Och varför flyttades dessa kroppar över till Phoenixlandaren.
Är dessa två kroppar budskap till jorden?

När jag såg det korta inslaget på YouTube om denna kropp var min första spontana reaktion: ”Vad bekant kvinnan
verkar”. Ansiktet är av sumeriskt ursprung och det måste vara Inanna från Sumers tid. Jättestatyn av drottningen i
vetenskapens stad är himmelens drottning Inanna, det var då hennes titel. Inanna var ingen riktig kvinna, hon var
en hybrid, en jungfru, varken man eller kvinna, men hon hade en kvinnlig roll på den tiden. Djuret i hennes
ursprung var en sammansmältning av två ormar, en hona och en hane. Se vidare länken Magyar i dunkel, de första
sidorna.

Tusenkonstnären
Huluppu och
dennes familjeträd

I mitten syns det kosmiska livets träd, Huluppus familjeträd. Till höger om trädet sitter Dumuzi, Inannas man, och
till vänster om trädet sitter Inanna själv. Bakom henne syns en uppåtslingrande orm. Även på trädet syns en
slingrande orm med dubbelhuvud. Detta budskap är från hennes tid.

1

3

3

2

Reliefen är från Inannas tid. Man ser tydligt, bild 1, att neutronstjärnan AN med sina sju planeter befinner sig i solsystemet, och att
naturkatastroferna är ett faktum. Ett cigarrformat rymdskepp är redo att flyga över Inanna och hennes sällskap till månen. Under rymdskeppet
syns en triangel i form av en pyramid och under den en halvmåne. Utomjordingarna flyttade Inanna och hennes verksamhet till månens
baksida, bild 2. Bild 3 bekräftar att samma cigarrformade rymdskepp befinner sig på månens baksida, Apollo 20 besökte det 1976. Under
rymdskeppet och halvmånen syns det kosmiska livets träd, bild 1.

Apollo 20:s emblem och program.

Det kosmiska livets träd syns utvändigt på det cigarrformade rymdskeppet

Vi kan kort sammanfatta: kroppen tillhör Inanna som räddades från Sumer i samband med naturkatastrofer, hennes religiösa
centrum flyttades från Sumer till månens baksida. Verksamheten bedrivs där än idag av Inannas anhängare och av
utomjordingarna. Hennes mål är fortfarande att ta över det kosmiska livets träd, fast hon vet att det är en biologisk omöjlighet,
ett djur kan aldrig ersätta Människan i detta sammanhang. Nu har vi bringat klarhet om den ena kroppen, men det återstår att
bringa klarhet om den andra kroppen också. – Den andra kroppen är Izates II/Jesus, en reinkarnation av Inanna.

Izates II/Jesus/Lammet
Ursprungligt ansikte

Izates II/Jesus/Lammet
Samtidsmålning, kloster på Sinaihalvön

Brutus, son till Julius Caesar
En reinkarnation av Izates II/Jesus

Jakob, Izates
II/Jesus
äldste broder

Izates II/Jesus ursprungliga
utseende
Man kan se tydligt att ansiktet inte
har ett judiskt utseende.
Att Helena konverterade till judendomen är en sak, men själva familjen och släkten hade ingenting att
göra med judarna. Det syns mycket
tydligt.
Bild på hans biologiska far saknas.
Man kan tydligt se att Jesus liknade
timmermannen Josef, enligt även
Matt. 13:55-58.

Svarta Madonnan/drottning Helena
Målad av evangelisten Lukas

Svarta Madonnan/drottning Helena, Caesars
dotter Samtidsmålning, kloster på Sinaihalvön

Josef
Julius Caesar var släkt med
timmermannen Josef, och Izates
II/Jesus var Caesars dotterson.
Samtidsmålning av okänd

Stefan den Helige, mynt från hans tid, ca 1000 år gammalt och Izates II/Jesus, huvudet på hans döda, ursprungliga kropp, ca 2000
år gammal. Nu har vi en originalbild på Izates II/Jesus/Lammet, tack vare Apollo 20:s månfärdsuppdrag. Enligt denna bild var
Izates II/Jesus mycket äldre än 33 år, och var inte heller jude. Kroppen är välbehållen.

Julius Caesar
Far till Helena
och morfar till
Izates II/Jesus
I Sumer under Gudfamiljens dynasti var vetenskap och kunskap viktigaste. Målet var att omvandla det djuriska blodet till det mänskliga, dvs. att
bli människa igen. Även Inanna satsade allt för att nå detta mål. Här kan man se ett toppmodernt forskningsinstitut, knutet till
blodomvandlingsprocessen i kunskapens stad. Det tillhör Inanna/Izates II/Jesus, utomjordingarna, det är fortfarande i bruk.

Kors och halvmåne
Pius II o III

1976. På vägen till forskningsinstitutet syns ett kors på marken och på korset en bokstav, M, M = hybrid/jungfru. Två påvar hade ett M på sitt
vapen, i kombination med ett kors respektive en halvmåne. Gemensamt för dessa två påvar var att de var en reinkarnation av Moses, M, av
Levi stam enligt Bibeln. David och hans folk hade ingenting göra med detta M:s verksamhet. Man kan förstå att dessa utomjordingar har
direktkontakt med Vatikanen och påvestolen och där kallas för änglar. På grund av detta är påvestolen ledande vad avser kunskap inom
religionen, precis som påvarna påstått och fortfarande påstår. I det fördolda är Tomas gnosticism och kunskap fortfarande viktig.

Johannes Paulus II (1978–2005), Karol Józef Wojtyła
266, 110 From a Solar Eclipse

Eugene III, (1145–1153) Bernardo dei Paganelli
69, 3. Out of the Greatness of the Mountain

Enligt denna bild var Inanna den första som gick igenom en blodomvandlingsprocess i detta triangulära rymdskepp. Man kan se
utrustningen på hennes huvud och där finns även ett namn. Kan det vara ”Inanna”? Under länken Dynasti O av det forna
Egypten beskriver jag hur en blodomvandlingsprocess ungefärligen gick till, bl.a. på sidan 12. I detta fall det gjorde hon det
innan hon dog och reinkarnerades därefter i en ny kropp. Se även länken Maya-inka-azteker och deras hemligheter, som också
handlar om blodomvandlingsprocessen i samband med Inanna/Ormen.

När Izates II/Jesus/Lammet lämnade jorden i samband med sin himmelsfärd i ett rymdskepp (se länken Akhenaton, den
allsmäktige, sidan 22), flög han direkt till månens baksida. Där har han sätet för sin verksamhet, utanför Izsak krater D i
kunskapens stad. Även han gick igenom en blodomvandlingsprocess i samband med döden, därefter återföddes han i Nero, se
länken Nero, skräcken och poeten, och Den fjärde pyramiden som försvann, sidorna 73-74. Varje gång Lammet gjorde sin
himmelsfärd, reste han till sitt säte Kunskapens stad, som finns på månens baksida. Den näst sista himmelsfärden gjorde han
utanför Berlin, 30 april 1945 framåt kvällen, under namnet Gustav Hitler, efter att han genomgått den sista
blodomvandlingsprocessen. Sedan reinkarnerades han i min släkt 1948. Jag kan tillägga att i samband med min pappas
faderskapsärende har Lammet, Christer R, fortfarande samma blod som Inanna hade på den tiden i Sumer.
Under länken Den fjärde pyramiden som försvann beskriver jag hur viktigt det var att omvandla djuriskt blod till mänskligt,
varför detta misslyckades och varför hela forskningsprocessen upphörde. Ormen hade sett till att allt förstördes på jorden i
samband med blodomvandlingen och räknade med att man på månens baksida, i kunskapens stad, till sist skulle lyckas nå den
rätta lösningen, men det blev inte så. Fortfarande försvinner såväl människor som djur från jorden. De hamnar på månens
baksida i ovan nämnda laboratorium som försöksobjekt i samband med blodomvandling och forskning. Ett djur kan inte kallas
för en Människoson om djuret inte är människa och har samma blod och kött som människan har. På det viset föll hela den
kristna religionen i samband med min pappas faderskapsärende, på grund av kungens, det ansenliga hornets, oxens brutala
aktiviteter.

Ovanför rymdskeppet syns tydligt tre figurer
som illustrerar Lejonet Marduk, Ormen
Inanna i mitten och Tjuren Gilgamesh.

På samma rymdskepps utsida, fast på månens baksida, illustreras ”Det kosmiska Livets
träd” och framför trädet syns tre figurer: lejon, orm och tjur.

Huvudet av en kung bör vara Marduk/David

Jättestatyn av Himmelens drottning Inanna

Identitetsbyte

Identitetsbyte

Lejonet Tibor E. (1958-1971)

Lammet Christer R. (1971- cirka 2007

Tjuren cirka 2007-

Huluppus tid återspeglar nutiden, och nutiden återspeglar Huluppus tid i vilken min fader Tibor Kemény var i centrum och hade
faderskapsrollen. Se länken Magyar i dunkel sidorna 1-7.

EBE Mona
Lisa
Utomjordingarna kallar denna kvinna/Inanna för ”EBE Mona Lisa”. EBE är en förkortning av Extraterrestrial Biological
Entity, och Mona Lisa är kvinnan som är känd via Leonardo da Vinci. Varför Mona Lisa? Vad är det utomjordingarna vill
meddela till jorden med namnet Mona Lisa?.
Om nu utomjordingarna hänvisar till namnet Mona Lisa, bör man i första hand analysera denna kvinna. Många har redan
analyserat Mona Lisa före mig, men jag vill göra det på mitt sätt.

Mona Lisa som man

Mona Lisa som kvinna

Om jag tittar på bilden av Mona Lisa är det svårt att se henne som en riktig kvinna. Hon passar ibland in som man, och
ibland som kvinna. Enligt bilderna var Mona Lisa varken man eller kvinna, hon var en hybrid/Jungfru.

Om Mona Lisa var hybrid/jungfru, bör man studera da Vincis målningar av Kristus/Frälsaren. Även han var varken man eller
kvinna, vilket kan betyda att samma person satt modell för da Vinci, eftersom bilderna liknar varandra. Med andra ord: Mona
Lisa satt modell även för Kristus/Frälsarens porträtt.
Frågan är vem denna Mona Lisa var, och i vilken familj hon föddes.

Lisa Gherardini

mor och dotter

Mona Lisa

Lisa Gherardini var hustru till den förmögne florentinske köpmannen Francesco del Giocondo. Denna Lisa Gherardini
hade en utomäktenskaplig dotter, och Giocondo själv var först gift med Lisa Gherardinis mors syster, som dog hastigt.
Frågan kvarstår: Vem var hennes far, en Medici? Vad jag förstår var Mona Lisa dotter till Lisa Gherardini, och
fosterbarn till Francesco del Giocondo i äktenskapet med Lisa Gherardini.
På det sättet kom Mona Lisa i kontakt med Giuliano de' Medici, dennes familj och släkt. Mona Lisa var alltså en
reinkarnation bl.a. av Inanna, Izates II/Jesus.
Leonardo fick beställningen på Mona Lisa 1503 av Francesco del Giocondo. Denne betraktade sig själv som en
mecenat och ville ha ett porträtt som kunde hängas i matsalen – därav tavlans ringa storlek. Så här börjades Mona Lisas
historia. Hon verkade osynlig, enbart i vissa, kända, rika kretsar var hon anträffbar. Hon klädde sig alltid enkelt, hennes
stora intresse var vetenskap och kunskap, inte juveler, fester och lyxliv.
Efter otaliga avbrott som berodde på att Leonardo (enligt sina egna dagböcker) var lat och (enligt omgivningen)
temperamentsfull, blev tavlan klar 1507. Under den tiden blev beställaren otålig och vägrade betala för tavlan, så när
Leonardo 1516 antog kung Frans I:s inbjudan och flyttade till Clos Lucé intill slottet i Amboise i Frankrike, tog han
tavlan med sig. Att han tog med sig just den tavlan – och få andra – antyder att den betydde mycket för honom.
Sedermera köpte den franske kungen konstverket för 12 000 franc.
Leonardo da Vinci visste precis vem Mona Lisa var, han kände till alla hennes hemligheter, han kände henne
personligen, och därför tog porträttet lång tid att färdigställa, hennes leende var i fokus.
Kungen av Frankrike, Frans I, visste precis vem Mona Lisa var, nu fick han se även henne och äga hennes porträtt.
Frans I var den franska konung som mellan år 1521 och 1544 ville förgöra påvestolen. Målningen hamnade först i
slottet i Fontainebleau och därefter i slottet i Versailles. Efter den franska revolutionen flyttades den till Louvren.
Napoleon I lät flytta konstverket till sitt privata sovrum i Tuilerierna. Det återfördes senare till Louvren för att under det
fransk-tyska kriget (1870–71) gömmas någonstans i Frankrike. Se vidare länken Fursten av Ponte Corvo, sidan 25.
Det var förmodligen Mona Lisa som verkade osynligt bakom påvestolen och det var hennes idé att hålla det
Tridentinska kyrkomötet mellan år 1545 och 1563. Det Tridentinska kyrkomötet avslutades den 12 december 1563 av
påven Pius IV med diagnosen dödshjälp åt kyrkan vid ändens tid. Det var Mona Lisa som uppdrog åt Pius IV som
vidarebefordrade uppdraget till konstnären Pasquale Cati att måla det Tridentinska kyrkomötets avslutning, en målning
som blev klar 1588. Varken Mona Lisa eller Pius IV såg det stora verket. Se länken Väduren, Bocken och ändens tid,
sidorna 28-32. Jag kan tillägga att Mona Lisa därefter reinkarnerades i drottning Christina i Stockholm 1626.
Louvren
Washington
1963

Louvren
Washington
1963
Christinas silvertron

Christinas måntron

Christer R

Mona Lisa
EBE Mona Lisa
Ett legendariskt ormleende av Inanna
som hela världen beundrar

Vad jag kan förstå finns bakom EBE, Extraterrestrial Biological Entity, ett dolt mål som avser
blodomvandlingen.

Moderskeppet kallas för ”Flyover”.

Flyover
r

Phoenix

Flyover betyder vägkorsning i alla plan, med andra
ord: Apollo-20:s månprogram korsade hittills känd
historia, religion och vetenskap, och tog fram
verkligheten.

Månlandaren döptes till ”Phoenix”, och landade utanför kunskapens stad på
månens baksida. Vad betyder Phoenix-fågeln i detta sammanhang?

Den kosmiske Adams/Huluppus födelse är i Vädurens tecken och Väduren, liksom
Lejonet och Skytten är eldens tecken. Här har vi grunden till elden, som symbol.
Se länken Väduren, Bocken och ändens tid samt Magyar i dunkel.

Enki, skorpionmannen, den jordiske Adam. Den 7-uddiga stjärnan är hans symbol, bl.a. för stammar i hans nation. Han valde
örnen som sin och som nationens symbol. Örnnamnet ”Turul” är Ungerns urgamla symbol. Han var den ende som föddes in i
kosmiske Adams familjeträd genom tiderna. I början kallades hans symbol den Gyllene Örnen och nationen han skapade
kallades för ”Nationen Vädur”. Varje gång han grundade sin nation utvecklade han hög kultur och vetenskap, vilket gjorde
andra avundsjuka. Den senaste nation han grundade fanns i Ungern under namnet ”Árpád”. Örnen Turul omvandlades till
fågel Fenix genom tiderna på ett symboliskt sätt. Andra nationer som Enki, den jordiske Adam, grundat är t.ex. Skytien vid
Svarta och Kaspiska havet (som Menrot den store), det forna Persien (som Kyros den store), Romarriket (som Julius Caesar),
Ungern (som Árpád) och Aztekerna/Mexiko (som Tenoch). I alla dessa nationer kan man placera Fenix, alla var i början
blomstrande riken i vilka kunskap, vetenskap, natur och människa var i centrum. Alla dessa nationer försvann, brann ner
symboliskt och vad blev det av dem? Hit kan man räkna även det forna Egypten från dynasti 0 till Dynasti 4. Se länkarna
Magyar i dunkel och Det forna Persien och dess hemlighet, sidan 9.

9

Tjuren Gilgamesh valde också örnen som sin symbol, för att konkurera ut bl. a Enki, Marduk och Inanna, även med våld.
Även Inanna hade som mål att ta bort Enki och Marduk och deras nation. Senast det hände var år 1000 med Moderkyrkan
Drakens blodiga kupp mot den hedniske fursten Géza. Fågel Fenix förekommer såväl i historia som i religion.

Fenix i
kommersiellt sammanhang

Fenix i
kommersiellt
sammanhang

Kardinal Francis George
Chicago

Kardinal Francis George
Chicago
Kristusmonograf, för Antikrist

Fågel Fenix på religionens högsta nivå. Kardinal Francis George och hans kardinalvapen. Analyserar man hans kardinalvapen, märker man märkliga planer i hans program.

Till vänster om dubbelkorset illustreras
kristendomens slut.

Till höger om dubbelkorset syns en fenixfågel i kombination
med Jesuitorden, en Kristusmonograf som avser Antikrist. Fenix
är symbol för återuppståndelse, allt som brinner bort återuppstår
symboliskt, dvs. Antikrist vill fortsätta med Kristendomen även
i fortsättningen. I detta fall är Fenix tjurguden/Antikrist

Mammon

John Zuhlsdorf, nytt överhuvud för Tridentine Mass Society of Madison
The Tridentine Mass Society of Madison grundades 2007,
en del av den katolska kyrkan

Framför den blå bakgrunden hänger en gul 8-uddig stjärna.
Under den syns två pilar som korsar stjärnans väg, dvs. den
8-uddiga stjärnan ska tillintetgöras.

Prästen Zuhlsdorfs personliga vapen är ett talande
budskap. En människohand växer fram ur Fenix,
och handen skjuter en pil som dödar den 8-uddiga
stjärnan.

Av prästens personliga vapen framgår ganska tydligt att Tjuren/Antikrist kallar sig för Människoson. Människosonen dödar inte, och en tjur är ett djur och inte en Människoson. Man kan inte vrida klockan tillbaka till 70-talet. Se
vidare länken Grundsten, sidan 70.

.

Michael I, motpåve 42 (1990-),
Kansas, USA, David Allen Bawden, i enkelhet enligt naturen

Motpåvar
i USA
som levde och lever i
enkelhet
Jämför dem med
andra påvar och
motpåvar

Pius XIII, motpåve 43 (1998-2009),
Springdale, Washington, USA, Lucian Pulvermacher

Robert Charles Morlino
Biskop av Madison

Robert Charles Morlino
Biskop av Madison

Biskop Morlinos personliga vapen består av kända symboler. Till höger om korset syns Madison biskopsätes vapen som är
kopplat till stjärntecknet Fiskarna, där fiskarna simmar mot sitt eget mål i sin egen riktning. Två symboliska Jesus som simmar
mot var sitt mål i Kristendomen.

Fenix i
samband
med
religion

Tjurguden/dödsguden Osiris

Tjuren Jesus Kristus

Dead Theologians Society, Döda Teologers Sällskap, grundades 1997 i USA
Döda Teologers Sällskap grundades 1997 i St. Francis de Sales Church i Newark, Ohio, USA, med Jesuitorden som
grund. Det är bland annat en skola för högstadiet, för tonåringar, som ska inspireras av döda helgon men leva i Jesus.
Dess motto är, “Döda inför världen, levande i Kristus!”. Man hänvisar till aposteln Paulus, Romarna 6:11, som samtidigt
var en inspiration för de döda teologerna. Även berget Karmel är involverat. Påven Johannes Paulus II kallade detta för
“en ny evangelisation för det tredje årtusendet.” Den katolska kyrkan, alltså moderkyrkan Draken, vill återinföra den
gamla Osiriska dödskulturen, dvs. dödens religion baserad på Jesuitorden. Mer om detta sällskap finns på deras hemsida.
Se länken Grundsten, sidan 70.

1997
Påven Johannes Paulus II var bl.a. dödens präst

Även det svenska kungahuset Bernadotte tillhör döden.

Inanna/Izates II/Jesus i månlandaren Phoenix, på månens baksida. Symboliskt betyder detta att hon hade rollen som Fenix
genom hela historien. Det var hon som tog ifrån Enki alla riken som han grundade. Detta kan vara ett bevis att hon fortfarande
har denna roll gentemot tjurguden, som också kallar sig för Fenix. Målet är att eliminera Enki, och ta över hans symboler bl. a.
Örnen och den 7-uddiga stjärnan.

1

2

3

Inannas och Izates II/Jesus/Lammets 8-uddiga stjärna, fig. 1 och 2. Fig. 3 symboliserar en 8-uddig stjärna och i den finns
Fenix. Man kan se att på Fenix huvud finns ett familjeträd, hon åberopar jämt detta träd.

Robert Charles Morlino
Biskop av Madison

Izsak krater och Izsak krater D
Nu tänker jag återvända till Izsak krater och analysera lite närmare vad den betyder i detta sammanhang, alltså i
samband med Apollo 20:s månuppdrag.

Izsak krater D

Rymdskepp 4 km långt

Izsak krater D

Izsak krater 30 km i diameter
3.4 km djup

Izsák, Imre Gyula
1929-1965

Izsák, Imre Gyula
1929-1965

Han var ungrare, född i Ungern 1929 i Zalaegerszeg, astronom och vetenskapsman. Han lämnade Ungern 1956 (med flera
hundratusentals ungrare på elitnivå), hamnade i Österrike så småningom i USA och arbetade även hos NASA. Han dog i Paris
1965 under en konferens, begravd i Cambridge, Massachusetts (där han arbetade som astronom 1959) den 28 april.
Dubbelkratern Izsak, som ligger väster om kratern Tsiolkovsky och Fermi uppkallades efter honom. Låt mig återkomma till
dubbelkrater Izsak på månens baksida på nästa sida.

Izsak/Isak är även ett bibliskt namn. Abrahams yngre son hette Isak/Izsak, enligt
Bibeln. Även detta namn kan symboliskt kopplas till dubbelkratern Izsak. In i denna
släktgren föddes gång på gång Ormguden. Jag kan tillägga att Benjamins avkomlingar
dök upp i Österrike vid namn Hiedler/Hitler och att även Rubens avkomlingar finns än
idag. Ruben själv reinkarnerades och levde under 1800-talet.

ADAM, den kosmiska
Adams familjeträd

Bröder

ADAM/Enki, den jordiske
Adams släktgren

Tera

Abraham
(Symboliskt)

Abram
Ismael (1)
12 söner

Isak/Izsak (2)

Abrams son

Esau (1)
6 söner

Kemény
1700-1800

Ruben (1)
Ruben, 1800

Jacob (2)

Benjamin (12)
Johann G. Hiedler
1792-1857

Man kan konstatera att namnet Izsak även berör Bibeln och religionen. Det har kommit fram från en amerikansk före detta
anställd, att utomjordingarna i Area 51 behärskade det ungerska språket perfekt. Även Bob Lazar har ungerskt ursprung. Vad
kan allt dessa betyda, vad ville utomjordingarna uppnå med Apollo-20:s månfärd?
Ett budskap till jorden. I detta sammanhang var det Sumer som var utgångspunkt. Vid sidan om Huluppus familjeträd startade
den nya världens religionshistoria med Enki, Marduk, Inanna och Gilgamesh. Då rådde fruktansvärda naturkatastrofer på denna
planet. Gudarnas fader An och hans anhängare flydde från jorden och valde planeten Nibiru i neutronstjärnan AN:s solsystem
(se länken Livet och det svarta hålet sidorna 6-8 ), medan Inanna och hennes anhängare valde månen som skydd. Nu vet ni vem
som döljer sig bakom symbolen halvmåne/måne. Enki, Marduk och Gilgamesh samt de övriga i släkten stannade kvar på jorden
tillsammans med övriga folk. Deras skydd var Arken. Apollo 20:s topphemliga månprogram 1976 bekräftar att Ungern lyfts
fram i händelsernas centrum i världshistorien. Det ungerska folket, det ungerska språket, den ungerska hedniska kulturen är
grundläggande på denna planet. Med andra ord: Phoenix är en symbol för Ungerns förflutna, och nu gäller striden mellan Inanna
och Gilgamesh att erövra Ungern igen, i kristendomens namn, för Gilgamesh räkning.
Jag har tidigare nämnt att Ungern måste lämna påvestolen och den kristna religionen och gå över till den urgamla
Turul-kulturen, som grundades av Enki-Árpád. Se vidare länken Den fjärde pyramiden som försvann, sidorna 42-46 samt 8889.
Det finns ett mycket intressant inslag i Uppenbarelseboken, Upp. 14:1 och 14:4. Vad jag förstår kommer dessa 144 000
jungfrur/hybrider att flyttas till det nya Jerusalem, som finns färdigbyggt på månens baksida, där Phoenix landade. Se länken
Väduren, Bocken och ändens tid, sidan 31.
Det finns ett nytt Jerusalem på planeten Nibiru också, dit ska så vitt jag förstår riktiga män och kvinnor överföras. Staden
Jerusalem grundades och byggdes av David, en reinkarnation av Marduk. Staden tillhör alltså David och är judarnas stad,
liksom Ungern tillhör Árpád och är ungrarnas nation. Man kan inte ta bort en grundare, oavsett tid och religion, ersätta denne
med en annan individ och skriva om historien. Detta är gemensamt bl. a. för Ungern och Jerusalem i Israel (samma sak gäller för
den forna Persien, Romarriket och Aztekerna/Mexiko, även Egypten berörs).

Jehuda bar Jehosef
Judas, son till Josef jr
Ossuarium

+
Jehosef bar Papos
Josef jr., son till Papos
Josef jr, fosterson till Josef
Ossuarium

Maria från Magdala
Ossuarium

Mål

Kenneth A. Arnold
Då var året 1947

Det finns ytterligare ett viktigt budskap från Apollo
20 gällande kristendomen: Ingen Jesus/Lammet
korsfästes i Jerusalem på oljeberget, eller det så
kallade Dödskalleberget, eftersom hans döda kropp
visades upp i månlandaren Phoenix för hela jorden
efter cirka 2000 år. Ett bevis på att han inte heller
var jude. Den som korsfästes dog på korset, och
därefter begravdes han i Jerusalem.

1976-08-16, 1976-08-23
Då var året 1976

Det är ytterligare ett bevis i min pappas faderskapsärende, att Lammet Christer R. inte var identisk med Lejonet Tibor E. och att Tjuren var den
största förloraren i detta sammanhang, tack vare
den svenska kungens brutala, kriminella insats.
Därmed faller hela kristendomen.
På sidan 95 under länken Månens mysterium skriver jag
följande: ”Långt före den första landningen på månen
lanserade amerikanska medlemmar i UFO-branschen en egen
förklaring till den då pågående rymdkapplöpningen.”
Den drivande kraften bakom månoffensiven skulle vara någon helt annan än de vetenskapliga syften som angivits. Det som sporrade både USA
och Sovjet var, enligt detta budskap, möjligheten att utomjordiska civilisationer upprättat baser på månens baksida. Det måste ha varit av största
vikt för båda parter att bli den första nationen som etablerade kontakt med dessa avancerade varelser, ett mål som dolts fullständigt för
allmänheten. Med facit i hand kan man konstatera att den amerikanska UFO-branschen på 50-60-70 talet hade fullständigt rätt i sitt påstående,
som ytterligare vittnar om att det är religionen som styr vetenskap och politik på denna planet. Apollo-20 avlutade sitt månprogram med utmärkt
resultat, man kan bara gratulera. Jag påstod i länken Månens mysterium att NASA är ett ljussken i mörkret och ändrar inte uppfattning. Den står
fortfarande fast från min sida.

Den nya och siste påven Franciskus. Bakom honom syns tydligt Vatikanens nya vapen, två korslagda guldnyckar. Guld i detta
sammanhang representerar mannen, alltså en manlig symbol för bl.a. solen och lejonet. Den kvinnliga silvernyckeln är borta och har
ersatts med en guldnyckel. Med andra ord: jungfrun, Lammet är borta.

Tibor E.
Av Vatikanens vapen framgår mycket tydligt att det nu gäller för Tjuren att korsa Lejonets, Tibor E:s väg, och ta över hans identitet som ett
Lejon, Lejonet av Linköping/Juda. I verkligheten korsade Lejonet Tjurens väg via Lammet och den svenska kungen, det ”ansenliga hornet”,
Oxen med hönshjärna har krossat all kristendom, så fiskebåten är fullt med vatten nu.

En mycket bekymrad påve. Det är inte lätt att ta över en sjunkande fiskebåt som till cirka 90 % redan ligger under vatten, fylld bl.a. med lögner
och blod. Fiskebåten har inte bara fiskat människor, fångsten bestod även av massor av brottslingar, som den svenske kungen och hans
maffiagäng i den undre världen bl.a. i Sverige. Påven Nicolaus V varnade sina efterträdare att de skulle vara mycket försiktiga med
faderskapsärendet som avser enbart Lejonet som ersattes med Lammet. Det skulle lösas på ett mänskligt sätt utan våld, fusk och terror. Påven
har det yttersta ansvaret, eftersom det är han som styr katolicismen från Rom och inte den där hönshjärnan från Stockholms slott.
Original

Det nya

Vatikanens originalvapen gäller officiellt fortfarande, men vid sidan av det börjar prästerskapet försiktigt föra in det nya vapnet, som innebär
att den forna Osiris-religionen och dödskulturen förs in i kristendomens program, enligt ”Döda teologers sällskap”. Samma vapen har den
katolska kyrkan i Palmar de Troya, Spanien: två korslagda guldnycklar och den påvliga tiaran.

Se vidare länken Den fjärde pyramiden som försvann, sidorna 57-58.
Såväl evangelierna som Uppenbarelseboken och gnosticismen talar om ändens tid som en period av fruktansvärda katastrofer.
Lammet Jesus berättade för sina lärjungar att det inte går att undvika ändens tid och även kristendomen kommer att falla. Det
kommer att bli krig som aldrig har skådats på denna planet. Märkligt nog nämner Uppenbarelseboken inte kristendomen, ingen
ny religion heller. Det är uppenbart att Lejonet, Lammet/Ormen och Tjuren i evangelierna fokuseras till en enda varelse vid
namn Jesus Kristus, som aldrig existerat. Denne frälsare kommer aldrig, för han finns inte. Samma sak gäller timmermannen,
tusenkonstnären Josef. Någon beskyddare inom den kristna religionen är han inte. Enligt evangelierna dödade Jesus
Fikonträdet/Josef, hans och hans familjs liv blev förstörda och på 70-talet förstördes min fars och hans familjs liv genom bl.a.
fusk, bedrägeri, våld och terror. Hur många påvar har träffat min fader? Det fanns tre kvinnor på den tiden: judinnan Maria,
grekiskan Maria och drottning Helen, dessa tre kvinnor fokuserades sedan i jungfru Maria, Guds moder, men inte heller hon
existerade på detta sätt. En sak som man har glömt bort är att Naturen inte går att lura om man inte känner till naturens lagar och
regler. Går man emot naturen, elimineras man slutligen. Religionen är totalt emot Naturen, den mänskliga naturen, dvs. Naturen
blev en fiende till religionen. Man kan kort sammanfatta att denna religion redan i början var dödsdömd, påven Franciskus bör
veta detta. Nu gäller för Ungern att vända kristendomen och Vatikanen ryggen och gå över till den mänskliga naturen, där
Människan är i centrum, och återförena sig med Árpád och Turul. Därefter kommer många länder att följa Ungern. Se länken
Magyar i dunkel.

Till detta tema kan jag tillägga att jag
lämnade mitt hemland Ungern den 6 oktober
1964, för precis 50 år sen. Prästen PP, (som
var en reinkarnation av påven Nicolaus V) i
den församlingen där jag var korgosse,
talade om för mig vad som väntar mig i
framtiden. Precis samma sak berättade
lärarinnan i svenska i skolan för mig. Med
facit i hand efter 50 år kan jag konstatera att
både prästen och lärarinnan hade fullständigt
rätt.
Se även länken Självbiografi.

Hade min far vetat och hade jag vetat vad
som väntade oss och vår familj, skulle vi
aldrig ha kommit till Sverige. Vi skulle då
stannat kvar i Ungern, eller skulle han ha
valt ett annat land 1956, han nämnde bl. a.
Tyskland. Jag visste att jag skulle skriva
stora, gigantiska saker, men vad de skulle
handla om berättade ingen, inte ens prästen,
fast han visste det. – Man får inte veta
någonting i förväg, innan tiden är mogen..
Se även länken Den fjärde pyramiden som
försvann, sidan 84.

Lammet/Ormen/Jungfrun
Izates II/Jesus

Tjuren
Johannes/Marcus/Jesus

Lejonet av Juda
David/Josef jr

Örnen, (Döpare) Johannes
(Julius Caesar)
Min morfar
Kort kan jag nämna följande: Min farfars far Mihály var enfödd son; min farfar Lajos hade en yngre bror, Simon. Min far Tibor var också
enfödd son, liksom jag. Någon tredje son, i eller utom äktenskap, finns inte; min mor dog under onaturliga omständigheter den 13 januari 2007,
men hon adopterade aldrig heller någon son. Lille Tibor E. var min pappas ende fosterson, någon annan fosterson fanns och finns inte heller nu.
Christer R. är den ende som föddes in i min släkt som Simons barnbarn. Om världen inom den närmaste framtiden läser att någon har hittat min
fars, Tibor Keménys okända son, så vet ni att det är en lögn, en påhittad saga, någon okänd son har aldrig existerat. Se länken Den fjärde
pyramiden som försvann, sidorna 60-61. Jag fick aldrig möta min morfar i livet, han gick bort innan jag föddes. Jag mötte honom för ett tag sen
i min dröm, han kom fram till mig med ett leende, kramade om mig, klappade med sin högerhand min vänstra axel, och sa följande: ”Kör hårt,
jag är med dig”. Förresten var min farfar Kemény Lajos och min morfar Hermann/Pálfalvi János goda vänner i livet. Se länken Magyar i
Dunkel, sidan 77.

Pius XI, (1922–1939)
261, 105 Intrepid Faith

Påven Pius XI:s kista. Ovanför hans personliga vapen syns tydligt dödskallen, symbol för döden. En ljusstråle i form av ett
kors pekar mot dödskallen. Upp. 1:17-18. Döden och nycklarna till Dödsriket. Påvestolen är kristendomens centrum och är
ett verktyg för döden.

Motpåven Gregorius XVII,
(1978-2005), 27 år, Palmar de Troya
,Motpåve från den 6 augusti 1978

Påven Pius IX, (1846–1878), 32 år
257, 101 Cross from Cross

Kardinal Giuseppe Siri, valdes
till påve 1958, 1958-1989
Påven Gregorius XVII ,31 år.

Påven Johannes Paulus II (1978–2005), 27 år
266, 110 From a Solar Eclipse
Påve från 16 oktober 1978

Man kan konstatera att världsrekordet i påvelängd hittills innehålls av påven Pius IX, som var påve i 32 år. Strax efter honom
kommer påven Gregorius XVII, 31 år. Därefter följer motpåven Gregorius XVII som trea i 27 år. Påven Johannes Paulus II
behåller tills vidare den fjärdeplaceringen med sina 27 år. Bara några månader skiljer mellan Gregorius XVII:s och Johannes Paulus
II:s pontifikattid. Se även länken Den fjärde pyramiden som försvann, sidorna 58-59.

Rom, Vatikanen, Italien

Påven Johannes Paulus II (1978–2005), 27 år
266, 110 From a Solar Eclipse
(Lammet - Tjuren)

Motpåven Gregorius XVII, (1978-2005), 27 år
Palmar de Troya, (Tjuren)

Palmar de Troya, Sevilla, Spanien

Påven Benedictus XVI, (2005–2013)
267, 111 Glory of the Olive.
(Lammet)

Motpåven Peter/Petrus II, (2005-2011)
Palmar de Troya, (Tjuren)

Påven Franciskus 1, (2013268 112, Petrus Romanus
(Tjuren)

Motpåven Gregorius XVIII, (2011Palmar de Troya, (Tjuren)

Kemény
Tibor,
1943
Budapest

Lejonet av Juda
Josef jr

En skulptur av Juden Josef jr från Nasaret hittades i mitten av 70-talet i Jerash i
Palestina. Sakkunniga anser att man här har den äldsta Messiasbild i sten, som
någonsin utförts. Man kan ju tänka tanken vidare, skriver tidningen, och föreställa
sig den som ett alster av någon konstnär, som levat samtidigt med Nasarenen. Det
var han som korsfästes i Jerusalem, och samma dag blev begraven där. En tänkbar
konstnär var tusenkonstnären och timmermannen Josef själv (han var även
skulptör), eller hans dotter. Jag kan tillägga, att min far Tibor Kemény var
tusenkonstnär, han studerade bl.a. vid konsthögskolan till skulptör i Budapest i
början av 40-talet. Min syster Emöke Kemény studerade till konstnär i slutet av 60talet här i Stockholm. Skulpturen illustrerar en jude, cirka 40-55 år gammal.
Se länken Tutankhamon, det unga lejonet och Akhenaton, den allsmäktige. sidan
14 och 17. - Han var fosterson till
Timmermannen,
tusenkonstnären/timmermannen Josef.

Lejonet av Juda
Josef jr

tusenkonstnären, Josef

Lammet Izates II/Jesus

Tjuren Marcus Jesus

Ursprunget till denna huvuddel är Izates II/Jesus. Kroppen
återfanns i Phoenix, i den amerikanska månlandaren i augusti 1976
på månens baksida. Bilden kan bekräfta att ingen Jesus korsfästes
och begravdes i Jerusalem på den tiden. Ingen uppstod heller från
de döda. Bilden visar att han inte var jude heller och kunde ha
varit mellan 40 och 50 år gammal. Även hans vilja var att
sanningen skulle komma fram även i detta sammanhang. Han tog
över juden Josef jr:s identitet och kallade sig för Människoson,
alltså son till tusenkonstnären/timmermannen Josef. Han var släkt
med Josef.

Lammet Izates II/Jesus

Av Johannes/Marcus som var av grekiskt ursprung, finns inga samtida
avbildningar eller skulpturer bevarade, om hans personlighet finns
ingenting som kan leda tillbaka till ursprunget som i fallet med Josef jr
och Izates II/Jesus. Av honom finns enbart fantasiteckningar som ser
olika ut. Det var han som föddes efter Herodes den stores död i en
mycket rik familj som hade kopplingar till Herodes kungahus, också av
grekiskt ursprung. Efter denne superrika figur indelas tiden i före och
efter Kristus. Nostradamus, kristendomen, evangelierna och historien
beskriver honom som Antikrist. Han förekommer även i evangelierna
som Jesus och fokuseras i tre individer som aldrig existerat. I
evangelierna berör massor av lögner honom, men inte sanningen. Även
han utgav sig att vara son till tusenkonstnären/timmerman Josef

Man brukar säga att historien upprepar sig

Tjuren Marcus Jesus

Bild 1

Bild 2
Akhenaton av
dynasti 18
avskaffade
amonkulten
och ville inte
alls höra om
Amon. På den
tiden gällde
enbart Aton,
dvs. Ormen
själv.

Amon,

Tutankhamon
Dynasti 18

Mut

Amon,

Ramses II
Dynasti 19

Mut

En kort återblick till det forna Egypten, till dynasti 18 och 19. Bild 1, dynasti 18, illustrerar det unga Lejonet Tutan-khamon, en
reinkarnation bl.a. av Khonsu, som var fosterson till Amon. Han sitter mellan sin moder Mut och Amon. Bild 2, dynasti 19,
illustrerar Tjurguden Ramses II/Osiris sittande mellan Amon och Mut. Tjurguden menar att det var han som var son till Amon
och Mut, och petade bort lejonkungen Tutankhamon.

Bild 1
Julafton 1958 i Linköping
Min fader Tibor Kemény, judinnan
Maria E. och det nyfödde gossebarnet
Tibor E. som var fosterson till min fader.
Lejonet Tibor E. 1958-1971

Bild 2
Min pappas kusiners barn Christer R. ersatte den
mördade Tibor E. och tog över hans identitet. Detta
hände under min pappas livstid, han förklarade att
han hade ingenting med denna Christer R. att göra.
Christer R. är en reinkarnation bl.a. av jungfrun
drottning Christina.
Lammet/Ormen Christer R. 1971-2007

Bild 3
Galenskaperna fortsätter. Tjuren, Jesuiten,
en av världens rikaste, petade bort Christer
R. 16 år efter min faders bortgång, nu står
han i det fördolda i stället för den mördade
Tibor E. som kastades i en svart sopsäck i en
äldre grav på Katolska begravningsplatsen i
Solna våren 2012. Tjuren, Jesuiten 2007.

En kort återblick till Sumer, där vi hittar tusenkonstnären och timmermannen Huluppu och hans familj: Lejonet Marduk (Tibor
E.), hans biologiska föräldrar Enki (vitéz Kemény Simon), och Ninhursag (judinnan Maria E.), Ormen/Draken Tiamat/Inanna
(Christer R.) och Tjuren Gilgamesh (Jesuiten). Se länken Magyar i dunkel sidorna 1-8. Man kan se tydligt att min pappas
faderskapsärende återspeglar inte bara det forna Palestina/Judéen/Jerusalem, utan även det forna Egypten och Sumer.

Israels
Gud
korsvis
välsignelse

Målningen illustrerar när Israels Gud korsvis välsignar Josefs söner
Manasse och Efraim, en symbolisk illustration att deras vägar ska
korsas i framtiden, en händelse i det forna Egypten, dynasti 20, i
samband med mordet på farao Ramses III. Prins Pentawere var
inblandad för att peta bort sin äldre broder kronprins Ramses från
makten. Detta är första gången vi ser så kallad korsvis välsignelse
mellan två bröder, två bröders väg korsas, den ena fick bestiga
Josef (Jakobs 11:e son), Dumuzi, (Sumer),
Ramses III, och kung Gustaf VI Adolf
tronen efter fadern Ramses III under namnet Ramses IV och den
andra begick själmord i ett fängelse, prins Pentawere. Pentaweres
mumie finns bevarad i Kairo. Redan 1886 undersökte Gaston
Maspero mumien och fann tecken på att mumien var prins
Pentawere. Den 30 april 1984 undersöktes mumien igen, och den
30 april 2008 kl 9.18 fastställdes mumiens identitet som prins
Josefs yngre son, Efraim, Lulal, (Sumer)
Pentawere,
son till Ramses III. Den 30 april är ett viktigt datum,
Prins Pentawere och kung Carl XVI Gustaf
den 30 april 1945 dödförklarades Gustav Hitler som tog över sin
brors Adolfs identitet, och den 30 april 1946 föddes Carl XVI
Gustav Bernadotte i Stockholm. Dynasti 20 avslutades med farao
Ramses XI som var en reinkarnation av prins Pentawere. Se länken
Den fjärde pyramiden som försvann, sidorna 19 och 20.

Josefs äldste son, Manasse, Shara, (Sumer), Ramses IV och Gustaf Adolf

Nästa gång möter vi prins Pentawere/Ramses XI i Babylon som kung Belsassar under Daniels tid. Kung Belsassar var den siste kung som
avslutade monarkin i Babylonien. Nu i ändens tid hittar vi samma korsvisa välsignelse hos kungahuset Bernadotte. Gustav Hitler dödförklarades
den 30 april 1945, och året därpå föddes kung Carl XVI Gustaf den 30 april i Stockholm. Den dåvarande statschefen och kungen Gustaf VI
Adolfs son var kronprins, inte den nyfödde sonen. Den dåvarande kronprinsen Gustaf Adolf föddes den 22 april 1906. Enligt uppgift var han en
ganska klok och tänkande individ. Sannolikt skulle han aldrig ha mottagit uppdraget av påvestolen att mörda ett 12-årigt, oskyldigt gossebarn
som var välkänt inom min familjekrets och ersätta honom med en mycket äldre släkting, som vi aldrig sett tidigare på den tiden, i början av 70talet. Påven Pius XII visste precis vem kronprins Gustaf Adolf var, och lät döda honom. Den 26 januari 1947 dödades Gustav Adolf på Kastrups
flygplats i Köpenhamn. Flygolyckan var ett medvetet och väl genomtänkt sabotage mot kronprinsen. Hans väg korsade hans sons, Carl Gustav,
som på 70-talet tog över Lammets privata ärende i det fördolda. Korsvis välsignelse betyder här att döda den ena. Påven Pius XII viste precis
vem som föddes den 30 april 1946 och lät honom leva. Varje gång man reinkarneras gör man nästan samma sak i nästa liv, detta visste bl.a.
påvestolen. Den sista diskussionen med Pius XII innan han dog handlade om en mörk vision om Kyrkan och världen.
Bilderna nedan illustrerar att kyrkan har en osynlig dörr till en annan verklighet, och den verkligheten kan bara den sittande påven korsa. Den
osynliga dörren var och är min pappas faderskapsärende i det fördolda, utan giltigt faderskapserkännande. Påven kunde ha öppnat den om han
hade låtit min farfars yngre broder, vitéz Kemény Simon, Raoul Wallenberg och kronprinsen Gustaf Adolf leva. Då skulle aldrig denna situation
ha uppstått, kyrkan och den kristna religionen skulle inte falla sönder.

Dödens skugga

Dödens skugga

På bilderna visar påven Pius XII sin mörka vision om kyrkan och värden i dödens skugga

Men påven Pius XII valde den blodiga, smutsiga vägen genom att mörda viktiga personer. Frågan var vem som skulle kunna ta emot uppdraget
från påvestolen under 70-talet? Valet avgjordes redan under Jakobs tid, när Israels Gud Ormen korsvis välsignade Josefs söner Manasse och
Efraim. Han lyfte fram Efraim som nummer ett och bakom honom satte han Manasse, Josefs förstfödde. När Ormen/Lammet Gustav Hitler
dödförklarades den 30 april 1945 gav han ett tecken och året därpå reinkarnerades Efraim i Carl Gustav, den 30 april 1946 i Oxens tecken i
Stockholm. 1973 besteg han jungfrun/ormen Kristinas tron under namnet Carl XVI Gustaf. När den sista diskussionen med påven ägde rum i
oktober 1958, visste denne precis hur pappas faderskapsärende skulle sluta med Lejonet Tibor E och Lammet/Ormen Christer R, under 70-talet
och slutligen med den rika Tjuren och Jesuiten under 2007, 16 år efter pappas bortgång. Påvens vision om den framtida kyrkan och världen blev
därför mycket mörk och nuvarande påven Franciskus kan bekräfta detta. Att den kristna religionen (i samband med min pappas
faderskapsärende) kommer att gå under, det visste man redan i början, Nostradamus, St. Malakias och flera andra hade skrivit om detta. Kungen
är en speciellt utvald figur av kungahuset Bernadotte, han trasade sönder hela ärendet inklusive den kristna religionen. Han fick sin belöning i
form av lyxliv, rikedom, brottslighet utan gränser, alltså utan lag och regler i maffians vilda västern.
Den största förloraren i detta sammanhang är Tjuren Jesuiten, vi har ingenting att göra med honom över huvudtaget. Han tillhör inte ens min
släkt; kungen och ärkebiskopen skulle låta min pappa vila i frid nu. Det räcker med galenskap.
Av det hela blev min familj, släkt och mitt familjeträd skadade, och indirekt pressas följande länder mellan Kungariket Sverige och Vatikanen:
Ungern, Frankrike, Tyskland, Italien. Biologiskt sett berörs följande länder: Ungern, ty vi är alla ungrare i ärendet under min pappas levnadstid,
Tyskland, ty min morfar var tysk, och Kroatien, ty min farfars moder var kroatiska. Som statschef och kung han är en gigantisk skam bl.a. för
ärliga svenskar och för nationen. Han är också en skam för hela monarkin framförallt i Europa. Den senaste boken om honom är: Den motvillige
monarken. Där beskrivs bl.a. hans festande, kvinnor och samröre med maffian, vilket sammanfaller bl.a. med Pentawere/Ramses XI i dynasti 20
i Egypten och i Babylon med kung Belsassar under Daniels tid. För ärliga svenskar gäller det att så fort som möjligt gå över till republik och
lämna monarkin och kyrkan/religionen bakom sig.

Det mänskliga blodet är det viktigaste, värdefullaste som finns i livet. På livets väg kan man inte gå eller vandra utan det
mänskliga blodet, utan att vara människa. På livets väg kan man inte ta med sig stridsvagnar, raketer, flygplaner, missiler och
atombomber, pengar och förmögenhet e.t.c. Försök att bli människa igen, och fortsätt med blodomvandlingsförsöket, kanske
lyckas någon gång bli människa igen, och då behövs tillämpa inga våld, fusk, terror för att komma in på livets väg, och försöka
ta beslag på mitt familjeträdd..

Avslutningsvis
Till min gode Fader, Tibor! (Kemény, Tibor István)
Min gode far, i första hand jag vill tala om för dig, att det som du har anförtrott mig har jag fullbordat. Jag vill tacka för förtroendet som du
och vårt familjeträd gav mig, samt att majoriteten av vår galax väktare godkände det. Världen vet nu att du är Människa och samtidigt är Son
till Människan i allra högsta grad, du är god och hjälpsam och du hjälpte andra så mycket du kunde, till exempel bönderna i Kalocsa under
kommunismen i början av 50-talet. Trots att farfar var frispråkig, liksom Simon, har aldrig kommunisterna angripit vår familj eller släkt. Som
jag redan nämnde, gjorde du ett enda misstag i ditt liv, när du valde Kungariket Sverige i Linz 1956. Samtidigt vet jag att det var ödet som
ville så, det gick inte att undvika. Representanten från Sverige berättade för flyktingarna i Linz att Sverige var en monarki, och kungahuset
Bernadotte var en mänsklig familj som jobbade för mänskligheten. Du blev påverkad av denne, när du fattade beslut i Linz, och du levde
resten av ditt liv här i Stockholm, du mötte på avstånd detta mänskliga kungahus.
Detta kungahus ”Bernadotte” var och är fortfarande en katastrof för oss, för vårt familjeträd, för mänskligheten samt för Sverige som nation.
Du kommer väl ihåg 70-talet, då kungahuset angrep oss med bl.a. våld terror och falska handlingar. Vi pratade om att det forna ”Efraim och
hans kriminella gäng har slagit till igen.” Detta mörka, ondskefulla djur med en hönshjärna påstod att du var far till Christer, och åberopade
ett ogiltigt dokument som du blev lurad att skriva på 1958 i Linköping. I detta framkommer inte vem som föddes då. Det nyfödda
gossebarnets, lille Tibors kön och identitet saknas i det, det vet du. Jag kommer väl ihåg, min gode far, att du inte ens fått möjligheten att
försvara dig, i detta mänskliga Kungarike, allt som du skrev om de falska anklagelserna avvisades. I stället använde detta djur bl.a. våld och
terror mot dig och oss. Han förnedrade dig och oss totalt. Polis och åklagarmyndighet fick munkavel och detta djur gjorde vad han ville med
brottens alla falska spelkort. På det viset gjorde han slut med den kristna religionen, som vi inte har något att göra med. Efter det att du gick
bort 1992 har Christer, dina kusiners vuxna barn, avstått från sin arvsdel i ett förfalskat brev. Du vet att han inte visste något om din och vår
existens. Men ändå medverkade han i bouppteckningen. En kväll ringde mig en kvinna, hennes röst liknade Marias röst, hon ville säga mig
någonting. Hon hann säga: ”Jag är….” och samma ögonblick bröts samtalet. Det verkar som om hon då fick munkavel. Allt jag skrev i
samband med bouppteckningen avvisades, det falska brevet var jag tvungen att stoppa in i bouppteckningen, och även handlingar som avsåg
identitetsbytet. Under detta djurs ledning var situationen likadan som förut, fast lite värre, jag kan jämföra den med ”konstgjord andning”,
eftersom ett annat djur, Tjuren, ville peta bort Lammet/Christer och överta hans falska handlingar i samband med lille Tibors födelse.
Nu skriver vi 2014och den siste påven har tagit plats i dödens centrum. Samtidigt börjar marken brinna under kungens fötter. Han kommer att
i framtiden i Sverige kallas ”CARL DEN SISTE GUSTAF”. Detta kungahus har igenting med mänsklighet och demokrati att göra, det har
en höggradig militärutbildning, är för krig samt är dödens redskap. När hans dotter gifte sig 2010, var det 18 stridsflygplan som finåkte över
slottet, och de krigiska referenserna märktes. Det var ett dolt och symboliskt budskap, en demonstration att kungahuset fortfarande är emot
dig och oss. Man kunde ju ha valt 17 eller 19 stridsflygplan, men kungen valde 18, som är ditt tal, din födelsedag. Han fotsätter med kyrkan
på samma falska väg och jag fortsätter med samma taktik som vi gjorde på 70-talet. En sak är solklar: Jag var, jag är och jag förblir för alltid
din enfödde son; och ingen kan ta ifrån mig denna ställning, förstfödslorätten i vårt familjeträd. Det är blodet, det mänskliga blodet som
gäller, vilket religionen till sist måste acceptera. En liten bit mark under foten och en omfattande kunskap räcker för mig för att försvara och
representera vårt familjeträd mot dem som angriper oss med falska påståenden om våld och terror. Min gode far, du vet att jag är av ditt kött
och blod, att jag följer dig på vår väg in i framtiden, in i livet, in i den oändliga, långa resans framtid. Jag hoppas att de människor som följer
med kommer att få uppleva en riktig, mänsklig värld som du kommer att stå för. Min gode far, mitt livs lyckligaste stund var på Stockholms
Centralstation 1964, när jag fick krama om dig efter hårda åtta år. Min nästa lyckliga stund blir när jag återigen kramar om dig och hela vår
familj, då alla fyra återförenas. Min gode far, jag tar inget avsked, jag säger bara ”På återseende!!!” Din älskade enfödde Son och arvinge
Szabi-,. Szabolcs József/Josef.

Se även länken

Självbiografi

Se även länken

Självbiografi

Den nya kyrkan. Påven Johannes XXIII är mest känd för att ha sammankallat Andra Vatikankonciliet (1962-1965),
även kallad den nya kyrkan, eller förnyelsen av den gamla kyrkan.
Verserna 494 till 501 gäller händelserna i ändens tid, där Sol tillgodoser Messias rätt, gentemot Venus. Upp. 5:5-6.
”Det segrande Lejonet av Juda”. Solen är symbol för Lejonet, och Venus hänvisas till Uppenbarelseboken,
Lammet/Jungfrun/Morgonstjärnan. Med andra ord: judarna är befriade från alla anklagelser och ingen har rätt att
anklaga judar för brott som de inte har begått (jag hoppas att även romerna skall befrias från att bli omänskligt förföljda
världen över). Av versen framgår mycket tydligt att innebörden av religionen inte förstås. Religionens egentliga slutmål
är ofattbart i detta sammanhang, inte heller vetenskapen hänger med. Nobelpriset, dess blodiga pengar och pristagare
har inte heller någon aning om hela det Universum vi befinner oss i, enligt Nostradamus.
I vers 498 nämns den åttonde serafens uppdrag. Detta sammanfaller med den kungliga Serafimerorden som är placerad
i en åttauddig stjärna, grunden finns hos den katolska kyrkan, den så kallade Jesuitorden. Se länken Den fjärde
pyramiden som
försvann, sidorna 87-88 som beskriver kristendomens och kyrkans fall.
Ursprung
I vers 500 är det timmermannen Josefs faderskapsärende i Palestina (Betlehem, Nasaret, Jerusalem) som sammanfaller
med min fader Tibor Keménys faderskapsärende i Sverige (Linköping, Stockholm). Detta återspeglar Palestina och
Rom. Se länken Grundsten, sidan 31 och 72.

Döds

Med vers 501 avlutar Nostradamus dikten om den nya kyrkan. Lagar som nämns är naturens lagar och regler, dvs. lagar som
avser vår galax; se länkarna Svarta hålets hemlighet, Vad händer i ett svart hål?, Resa genom det svarta hålet, Livet och det
svarta hålet och Kampen om Dödsriket, Mayakalendern och Omega. Med andra ord vad som gör de yttersta till de främsta
och de främsta till de sista.

Kemény Lajos
Min gode farfar

vitéz Kemény Simon
1884-1945

Min gode fader,
Kemény, Tibor István, 1923-1991

Kemény, Szabolcs József (Josef)
Min faderns
Enfödde Son och arvinge
F.1949

E. Tibor, (1958-1971)
Judinnan E. Marias enfödde Son.
Fosterson till min fader
Kemény Tibor

R. Christer, f. 1948
Min fars kusiners barn,
Helens Son. (-2007)

Jesuiten, f. 1946
Hamnar Jesuiten långt
utanför min släkts gräns.
(2007-)

Ändens tid

Dan, 12:4 och 12:13

Slutligen:
5, Jesus sade: ”Lär känna det som finns
framför era ögon, och det som är fördolt
för er skall bli uppenbarat. Ty inget är
fördolt som inte skall uppenbaras, och
inget är begravt som inte skall uppväckas
igen”. Även Jesus ville att allt som är
fördolt skall komma upp till ytan och att
världen ska få vetskap, kunskap.

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

10. Jesus sade: ”Jag har kastat en eld
över världen, och se, jag vårdar den
tills den flammar upp”. 16. Jesus
sade: ”Människor kanske tror att jag
har kommit att bringa frid i världen.
De vet inte att jag har kommit för att
bringa söndring i världen, eld, svärd
och krig.”

”Men gå du fram mot ändens tid;
sedan du har vilat, skall du uppstå till
din del, vid dagarnas ände. /…/”

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

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

