Kometen AN/Nemesis i
samband med den globala floden

Statsvapen och vapen av olika slag är alltid intressant och
fascinerande att studera i samband med vetenskap. Före vår
tideräkning hade statsvapen eller imperievapen alltid med
vetenskap att göra, givetvis på ett symboliskt sätt.
Sumer AN/Anu, gudarnas fader och himlens gud, hade sitt eget
tecken och emblem. Efter den globala floden (Lemeks tid) har
Anus tecken och hans emblem kommit till kännedom.
Emblemet har ett samband med vetenskap som förstås är
symboliskt. Se vidare länken ”Mörk materia och dess existens”,
sidorna 13-15. Vetenskap.
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Anus tecken och emblem. Hans tiara bestod symboliskt av fyra världar på var sitt frekvensläge. De var
placerade i varandra med tiaran som grund. I mitten finns hans tecken och till höger om tecknet är vår
galax i form av mörk materia, en enkel modell. Anu är fortfarande gudarnas fader och himlens Gud.
Titta närmare på länken ”Mörk materia och dess existens”, sidorna 13-15, under rubriken
Vetenskap, så får du veta mer.
Efter den globala floden var Sumers sammanbrott ett faktum. Sumers vetenskap bars vidare av små gudar och gudinnor såsom:
Enki, Marduk, Tiamat/Inanna/Istar och Gilgamesh. Alla hade kunskap som vapen. Därmed påbörjades en nästan evig strid,
krig och elände mellan dem om världsmakten, ja, världsmakten som skulle erövras med kunskap på en mycket hög nivå samt
med krig. Observera att även i denna länk sker tolkningen enligt min kunskap av det material som finns till

förfogande.

Egypten. Efter den globala floden var det Egypten som kom igång snabbast med sin
vetenskapliga verksamhet. De gamla egypterna var mycket intresserade av biologi och
astronomi i form av en högre vetenskap. I början av Egyptens historia var Egypten delat i två
delar, Övre Egypten och Nedre Egypten. Båda två hade sitt respektive imperievapen som
symboliserade vetenskap på den absoluta högsta nivån, ca 3500 år före vår tideräkning.
Egypten blomstrade mellan år 3500 och 2465 f.v.t, ungefär.

Se vidare länkarna under rubrik Industri (Cheopspyramiden och dess hemlighet), De
egyptiska kronorna och deras hemligheter samt Dynasti 0 av det forna Egypten.
Babylonien. Parallellt med Egypten började Babylonien som stormakt utbreda sig i Mesopotamien. Den mäktigaste kungen var Hammurabi (1792-1750) f.v.t. Hans imperievapen
(kungliga kronan) var mycket intressant och imponerande i samband med astronomisk
vetenskap. Babyloniernas högste gud var Nebo, en reinkarnation av Marduk.

Nebo

Nebo
Kronan som Hammurabi bar på sin tid påminner mig faktiskt om den sumeriska gudafadern
Anus tiara. Kronan symboliserar fyra världar (av vanlig materia) på var sitt frekvensläge som
var placerade i varandra. Spiralen i kronan utgjorde kronans helhet. Kronan var symbol för
vetenskap i form av astronomi/kosmologi.

Egyptens stjärna började dala efter dynasti 4 och de gamla babylonierna hade planer på att fortsätta
Egyptens stolta vetenskapsperiod. Babylons krona som imperievapen var utformad som en spiral. Denna
påminner mig om spiralen som var fästad vid sidan om den röda kronan i Nedre Egypten. Ingen tvekan om
att Babylons/Hammurabis krona var nästa viktiga imperievapen efter Egyptens.
Se vidare länken ”Mörk materia och des existens”. – Vetenskap .

Assyrien. Ett annat rike som växte till världsmakt parallellt med Egypten var Assyrien. De
assyriska kronorna var även speciellt utformade. Detta var av betydelse inom astronomin,
alltså en symbol för vetenskap. Astronomi var särskilt viktigt för Assyrien, bl.a. när det gäller
olika världar i vår galax/Vintergatan, liknande det som Hammurabi/Babylons imperievapen
illustrerar. Material/dokument från assyriska tider avslöjar att (vissa) kungar hade kontakt
med utomjordingar, som på den tiden kallades för änglar. Änglarna hade vingar som symbol,
vingar som i sin tur symboliserade ett flygande ting, ett rymdskepp.

Kronan symboliserar fyra världar
(av vanlig koinomateria) på var sitt
frekvensläge. De är placerade i varandra och de fyra ränderna i
kronan utgjorde kronans helhet.
Kronan var symbol för astronomin
som vetenskap.

Tiglath-Pileser III, 744-727 f.v.t.

Sargon I, 1920-1881 f.v.t.

En
rymdfarkost
En liknande
krona

Sargon II, 721-705 f.v.t.

Sanherib, 704-681 f.v.t.

Ett dubbelstjärnesystem

Samsi-Adad, 1813-1781 f.v.t.

Adad-nirari, 1295-1264 f.v.t.
Konungen Adad-nirari och hans vetenskap som illustration.
En åttauddig stjärna (AN/Nemesis och solen tillsammans
utgör ett dubbelstjärnesystem). Från neutronstjärnan
AN/Nemesis solsystem, som består av sju planeter, ser
solen ut som en halvmåne. Planeten Nibiru (jordens
systerplanet) markeras som den innersta planeten i
solsystemet. Den här är riktig, modern astronomi som
saknas idag.

Ett dubbelstjärnesystem
med V, Viktoria tecken.

Konungen Samsi-Adad och astronomin.
Ett dubbelsjärnesystem som består av en
åttauddig stjärna (AN/Nemesis) och
solen i form av en måne illustrerar detta
budskap. Att erövra rymden och utöva
resor i dubbelstjärnesystemet var viktiga
framsteg i deras vetenskap.

Assurnasirpal I, 1049-1031 f.v.t. Ett vänligt och viktigt möte mellan två
kungar. Ovanför dem syns en svävande rymdfarkost i vilken deras gud
Assur befinner sig. (Symbolisk).

Neutronstjärna
och dess
pentagonala
omloppsbana
runt solen på ca
3661 år.

Assurnasirpal II, 883-859 f.v.t. Det har gått ca tusen år sedan konungen Samsi-Adad regerade, men deras
vetenskapliga, astronomiska program var oförändrat. De kände fortfarande till dubbelstjärnesystemet.
Kungen Assurnasirpal II pekar på den 8-uddiga stjärnan som symbol för sin Gud. Från Nemesis solsystem
liknar solen i vissa perioder halvmånen, det ser man klart och tydligt på denna bild. En orm i form av en
V-bokstav, Viktoria, är placerad mellan neutronstjärnan och solen som även kan symbolisera en pentagonal omloppsbana.
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Salmaneser III, 858-824, Assyriens kung och Jehu, 842-815, Israels kung i ett möte i vilket den sistnämnde underkastade sig
den assyriska kungen. Mötets viktigaste tema var att kunna bevisa var sin Guds existens genom kunskap. Jehu, kungen av
Israel, håller en 6-uddig stjärna i sin hand, som symbol för sin Gud som kan länkas till Gizaplatån. I verkligheten var den 6uddiga stjärnan symbol för Kungariket Juda. Salmaneser III däremot håller en halvmåne i sin hand som då var symbol för
solen, eftersom solen syns som halvmåne från neutronstjärnans solsystem. Mellan kungarna svävar ett rymdskepp.
Rymdskeppet avslöjar att det kan trafikera de sju vibrationsvärldarna i mörk materia i vår galax. Se vidare länken ”Mörk
materia och dess existens”. I Bibeln kallas det för ”sju himlar”.

Sargon II:s palats, 721-705 f.v.t.

Sargon II och pyramiden
Där kan man se en
pyramid som stiger mot
himlen. Pyramiden påminner om Djosers trappstegspyramid. Frågan är: i
vilket syfte byggdes pyramiden?

Assyriens gud.
Tjurguden Gilgamesh dök upp i det Asyrriska kungariket under namnet ”Assur” och blev dess
högste gud.

Även assyrierna var intresserade av
dubbelstjärnesystemet. På bilden ser vi
den 8-uddiga neutronstjärnan och dess
solsystem av sju planeter.

Detta är ett rymdskepp som
trafikerat solen och neutronstjärnan.
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Ett rymdskepp i vilket kungarna reste
i rymden

En assyrisk, bevingad kung som
hade tillgång till rymdskepp.

Symbol, emblem för rymdskepp
Ett rymdskepp i vilket kungarna reste
i rymden

solskiva

En assyrisk bevingad kung, som
hade tillgång till rymdskepp.

Kungar som hade mer än två ränder på kronan fick resa i rymden

Bevingade tjurkung

Bevingade tjurkung

Kronan symboliserar tre världar (av
antimateria) på var sitt frekvensläge
placerade i varandra. De tre
ränderna i kronan utgjorde kronans
helhet. Kronan var symbol för
astronomisk vetenskap.

En tjur med människohuvud
Bevingade tjurkung

Bevingade tjurkung

Israel och dess statsvapen
Menorahn
Det äldsta statsvapnet

Ärkeängeln Mikael
7

Ärkeängeln Gabriel
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I Bibeln kallas dessa sju världar för sju himlar. Även
Moses, t.ex. kände till dessa när han mottog budskapet
om Menorahn på berget Sinai.

Titus triumfbåge i Rom år 70 e.v.t. Romarna visste precis vad det är som skall rövas bort.

Den sjuarmade ljusstaken symboliserar
sju världar, tre av de sju världarna
bestå av antimateria på var sitt
frekvensläge, placerade i varandra.

Den sjuarmade ljusstaken symboliserar
sju världar och av de sju världarna
består fyra av vanlig, koinomateria på
var sitt frekvensläge, placerade i
varandra.

De sju vibrationsvärldarna
De sju himlarna
i vår galax/Vintergatan

7
Av modellen framgår tydlig att värld/arm nr 1 och 2
befinner sig på samma läge fast på olika vibrationsplan. Det gäller samma sak för värld/arm 3 och
4 samt 5 och 6. Värld/arm 7 är en axel som sammanfaller med galaxens axel, galaxens centrum.

Den sjuarmade ljusstaken symboliserar alltså sju
olika ljussken av olika världar, de sju sammansatta världarna utgör den mörka materien.
Av modellen framgår även kunskap om neutronstjärnan.
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Neutronstjärnan Nemesis
och dess solsystem
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Neutronstjärnan Nemesis
och dess solsystem

Israels eller den rådande Guden har inte skapat något universum, men däremot har han byggt en enkel modell av vår galax
Vintergatan. Själv byggde jag en liknande enkel modell av vår galax. Den ena modellen är ca 3.348 år gammal, medan den
andra bara är 1 år. Om man jämför dessa två modeller med varandra och sätter ihop dem som ovan, ser man hur en komplett
galax är uppbyggd. I 2 Mos.31:40 beskrivs hur den sjuarmade ljusstaken ska byggas, och avslutningen lyder: ”Och se till, att
du gör detta efter de mönsterbilder som hava blivit dig visade på berget”. Moses såg alltså en modell/bilder av den sjuarmade
ljusstaken. Det var viktigt att modellen var riktig byggd enligt föreskrift på berget. En riktig modell återspeglar galaxen och
är bevis på att den rådande Guden har kunskap om galax och universum.
Enligt Moses uppteckningar landade Gud med sitt rymdskepp på berget Sinai ett antal gånger, bl. a. 2 Mos. 19:16-20, och
2 Mos. 20:18-23. Samma sak skriver Hesekiel om Gud och hans rymdfarkost

Vatikanen och dess statsvapen

Innocentinus VII,
1404-1406

Leo XIII, 1878-1903

Nycklar till Himmelriket

Påvens personliga vapen och
den 8-uddiga stjärnan i form
av kometen Nemesis och
ändens tid.

Tiaran symboliserar tre världar (av
antimateria) på var sitt
frekvensläge, placerade i varandra.
De tre kronorna utgör tiarans
helhet. Tiaran är symbol för
astronomisk/kosmologisk
vetenskap.
Nyklar är symbol för kunskap
Påvens personliga vapen och
den 6-uddiga stjärnan i form
av kometen Nemesis och
ändens tid.

Vatikanstatens ca 2000 år
gamla budskap om himmelrikets existens är således
korrekt.

Neutronstjärnan/solen Nemesis
och dess solsystem
Ett dödsrike
Ett himmelrike

En astronomisk vetenskap
som Vatikanstaten tog över.

Dubbelstjärnesystem

Solen och dess solsystem
Ett himmelrike
Ett dödsrike

Midnattsmässa från Vatikanstaten 2008 och jätte kometen

När tiden är inne kommer alla på denna planet att
med blotta ögat kunna se kometen, ”förödelsens
styggelse”, som Daniel redan nämnde på sin tid.
Den kommer att härja i solsystemet i ca 40 år i
form av natur-katastrofer. Det senaste besöket
ägde rum i Moses tid, när han vandrade med
israeler runt berget Sinai i 40 år. Den globala
klimat-förändringen orsakas till 80 % av kosmisk
strålning och kometen kallas för Alfa och
Omega.

Neutronstjärnan Nemesis återkomst i
form av en gigantisk komet närmar
sig i allt snabbare takt. Enligt Mayakalendern och andra källor når
kometen solsystemets gräns den 21
december 2012. Kometen har hittats
och står under ständig bevakning.
Även Nostradamus skriver om denna
jättekomet och dubbelstjärnesystemet.

Midnattsmässa från Vatikanstaten 2008
Betlehemstjärnan
var en symbolisk
påminnelse om
kung Davids
återfödelse, den
var alltså en
6-uddig stjärna
som symboliserade
kung David . Även
astrologin var
välkänd då.
Midnattsmässa från Vatikanstaten 2008

Midnattsmässa från Vatikanstaten 2008 och jätte kometen ”Alfa och Omega” som illustreras här ovan.
Hänvisning till länken ”Mörk materia och dess existens”.

Ungern och dess statsvapen

Den heliga Stefanskronan är
jordens hemligaste krona.
Se vidare länken ”Arkitekternas
beskyddare”, sidan 12-15

Blodförbundet. Hunnerna och
de sju stammarna. Blodförbund
mellan de sju stammarna. Varje
stam representerade en av de sju
världarna.

Attila

Árpád

Blodförbundet. Ungrarna och de
sju stammarna. Blodförbund
mellan de sju stammarna. Varje
stam representerade en av de sju
världarna.

Människans egen värld
Det yttersta målet
utan politik och religion

X
Vatikan vet sanningen om
den kristnas ursprung, men
förkunnar precis motsatsen
för affärernas skull.

På väg tillbaka till
jorden

X

Människan i egenskap av
faderskap

X
Hur många människor från
jorden kommer slutligen att
hamna i Människans värld?

Hur många människor
från Israel kommer
slutligen att hamna i
Människans värld?

Hur många människor från
Ungern kommer slutligen
att hamna i Människans
värld?

Glöm inte bort att Människan är skapelsens krona. En mänsklig värld håller på att skapas i
galaxens inre. En värld som bl.a. är fri från djur, religion, politik, krig, mord, lögn,
pengar/ekonomi och galenskap, alltså en värld som är totalt okänd på denna planet. Från de sju
vibrationsvärldarna samlas människor som byggare i den nya världen. Oräkneliga människor
finns där redan eller är på väg dit. Men hur många som kommer att hamna där ifrån jorden, är
det ingen som vet, ty de som redan är där, eller är på väg dit, kommer aldrig mera tillbaka.
Kvalifikation: Bl.a. att vara människa, vegetarian, ha kunskap om naturen, ej mördare eller
lögnare, ej rik och förmögen, vara fri från droger och alkohol och föra ett enkelt och hederligt
liv. Då har du samma frekvensläge som spärren har, och kan passera igenom den. Se vidare
länken Mörk materia och dess existens sidan 9.

Människan – apan – djuren
Kort om människans ursprung

Ursprung: Gud eller Darwin? Varken Gud eller Darwin. Människan har varken med Guds
skapelse eller med Darwins evolutionsteori att göra. Vem som skapade den första människan
är det ingen som vet, förmodligen får vi kanske aldrig reda på det. Det finns massor av
gigantiska världar, i vilka människor finns och lever, människor som är likadana som vi.
Samma sak gäller även i mikrovärldar. Människan är naturens egen produkt.

Enligt Darwins evolutionsteori hade människa,
apa och djur gemensam förfader. Men i teorin
och praktiken saknas bevis för hur människan
med blodgrupp 0 uppstått. Darwins teori är en
biologisk utopi. Av ett djur blir det aldrig en
människa.

Men om man vänder på Darwins teori och sätter dit
människan som gemensam förfader, så får man en
annan bild och kommer närmare verkligheten.
Utvecklar man teorin finner man att av en människa kan bli djur på följande sätt. Se förloppet
nedan

Olika
djurarter
har
olika
frekvensläge. Jag har försökt
markera det med olika färger.

Människan, blod 0,
reinkarnationen sker via

förstfödslorätten från
manlig gren, erhåller
faderns blodgrupp.

Människor tillhörande
blodgrupp A, B och AB
reinkarneras via kvinnlig gren,
och erhåller i de flesta fall
moderns blodgrupp.

Människan är naturens produkt. Människan befinner sig i ett visst frekvensläge som symboliseras av blodgrupp 0 med en
vinröd cirkel. Det kallas för den mänskliga frekvensen/vibrationsläget. Så länge hon inte bryter mot naturens regler har
hon evigt liv. Bryter hon däremot mot naturens lagar, förlorar hon sitt mänskliga jag, alltså sitt blod, sin blodgrupp 0 för
evigt. Den omvandlas till ett annat frekvensläge. Orsaken kan bl.a. vara att hon använder olika djurarter som basmat,
(t.ex. gris/svinprodukter), att hon är alkohol- och drogmissbrukare, mördare, bedragare och lögnare, osv. Med andra ord:
hon bryter mot naturens lag.

När tiden är inne går hon bort på grund av exempelvis sjukdom. I dödsögonblicket befinner hon sig inte längre i det
mänskliga frekvensläget, utan läget ändras till ett djurläge, exempelvis till den gula ringen, läget som symboliskt illustrerar
grisens/svinets frekvensläge. I dödsögonblicket faller hon alltså i mycket djup sömn och under tiden ändras slutgiltigt själens
frekvensläge, i detta fall till en gris, som symboliseras med en gul ring. När hon vaknar igen, vaknar hon i en liten kulting i
djurvärlden, utan att veta vad är det som väntar på henne. Samma sak gäller med andra husdjur som basmat för människan.
Alla djur som finns idag var en gång i tiden människor, människors förfäder som i dag äts upp av avkomlingar. Till en viss
del kan man tacka vetenskapen för detta. Precis som det står i Bibeln: Lögnen har segrat, och jorden med dess folk går under.
Detta kallar man för degeneration som liknar en cancersjukdom. Studera närmare själavandringen i Hinduismen. Mitt motto
är: ”Kunskap är livet och livet är kunskap”. (Varje reinkarnation/återfödelse ger ett mycket sämre resultat än föregående liv.
Det gäller för majoritet av jordens befolkning. Det är det största problemet. Förutom mord, lögn, stöld, orättvisa, bedrägeri,
alltså grova brott är köttätandet är det farligaste som människan kan åta sig. Brist på kunskap kan skapa enorma problem för
individen. Så länge man är människa reinkarnationen är obegränsad. Är man inte människa längre, så är reinkarnationen i
människokropp/gestalt är begränsad. – I ovanstående beskriver jag symboliskt det sista stadiet när människan förlorar sitt
mänskliga jag. Att omvandla från människan till djur tar sin tid, många reinkarnationen går åt omvandlingsprocessen. )

Vad är en apa? Apan är egentligen en misslyckad DNA-skapelse. Även
förr fanns det gott om forskare, professorer, experter som försökte
kopiera och lura naturen och ville skapa en ännu bättre människa än
naturens egen. Resultatet blev en apa. Idag finns ett flertal olika typer
av apor. Apan har hamnat mellan människa och djur, alltså är den
varken människa eller djur.
Liv

Blod 0

Förutom i galaxens inre som håller på att skapa
en ny mänsklig värld, finns ytterligare två
gigantiska platser i och utanför galaxen som
samlar varelser från alla sju världar. I detta fall
är man beroende av en högre makt som
bestämmer vilka som får vara med …
I min senaste bok beskriver jag närmare
den värld som håller på att skapas i
galaxens inre: spärren och några bevis för
den existensen. Jag beskriver även kort
de två gigantiska platserna i och utanför
galaxen.

död

Blod A, B, AB

Ett tredje alternativ förutom liv och död finns
inte. Naturen går inte lura
eller muta; livet går inte
att köpa. Man brukar säga:
bättre sent än aldrig.
Kanske är det nu dags att
börja anpassa sig till
naturens lagar och regler
och börja leva enlig dem.
Samtidigt har alla sin egen
frihet och varje individ har
rätt att bestämma över sitt
eget liv och öde.
Det finns folk över hela
jordklotet som lever nära
naturen, enkelt, ett långt
sunt liv som naturligtvist
är ett plus. Med andra ord:
kunskap är livet och livet
är kunskap.
Det finns en så kallad ”vegetabilisk” revolution
världen över. Den är i full fart för att förbättra folkhälsan. Detta är en mänsklig motreaktion i den sjuka
värld vi lever i. En utmärkt bromskraft.

