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Frimureriet samt dess symboler och nummer: 
 
Det finns symboler och ett nummerologiskt mönster som vissa frimurare 
använder sig av för att diskret kommunicera sinsemellan. Symboler och 
nummer är ett sätt att visa att någon är frimurare, att organisationer och 
institutioner kontrolleras av frimurare och att vissa event och händelser är 
skapade och iscensatta av frimurare.  
 
Det nummerologiska mönstret är byggt kring denna version av 
frimureriets logo och de nummer som kan utläsas från den.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ett eller två av dessa nummer kan givetvis förekomma av slumpen utan 
att det är frimurare som ligger bakom. För att inte förväxling ska ske så 
använder sig frimurarna alltid av konstellationer av nummer snarare än 
bara ett nummer.  
 
Vi kan börja med att kolla på NASA som är ett väldigt bra exempel då vi 
vet att det är en institution med många frimurare, både som astronauter 
så väl som i höga administrativa positioner. Det är inte någon hemlighet 
eller något som förnekas. Här är några av dem: 
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Det första tecknet på att NASAs logo diskret signalerar frimureri är att 
den består av 47 objekt. Kompassen i frimurar-logon håller 47 grader 
vilket är ett nummer som används mycket.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Att det är totalt 47 objekt i en logo kan ju givetvis ske av en slump så för 
att vara säkra så får vi kolla om det är något mer som symboliserar 
frimureri.  
 
Vi har en röd vektor som skulle kunna uppfattas som en referens till 
kompassen i frimurar-logon. Kollar vi på frimurar-logon så ser vi att det 
är ett G inne i kompassen. G är bokstav nummer 7 i det engelska 
alfabetet och i NASA’s logo hittar vi 7 stjärnor innanför den röda vektorn  
Utanför den röda vektorn finns 33 stjärnor.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vet man att frimurarna använder dessa symboler och nummer för att 
kommunicera så förstår man att detta inte sker av en slump.  
 
Vi kommer senare prata om numret 311. Kollar vi på den övre delen av 
NASA’s logo ser vi att det är 3 stjärnor innanför kometen och 11 utanför.  
 
Den nedre delen håller 19 stjärnor som även det är ett nummer vi 
kommer tala om senare.  
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Nästa exempel kommer från USA och vad som kallas för  
”The Great Seal of the United States”.  
 
Vi ska inte fokusera på det faktum att USA skapades på 4/7 av total 56 
(47+9) personer varav många är kända frimurare. Det vi ska fokusera på 
är de symboler som finns i ”The Great Seal” som även återfinns på 
baksidan av dollarn.  
 

 
 
Solomon är en legend inom frimureriet. Vissa påstår att han i viss 
betydelse var den första frimuraren, andra påstår att det inte stämmer. 
Hursomhelst så är han och hans tempel av väldigt stor betydelse för 
frimureriet. ”The Seal of Solomon” ser ut såhär:  
 
På baksidan av dollarsedeln finns en ofärdig 
pyramid byggd i 13 nivåer med ett ”allseende” öga 
svävandes ovanför. Under finns texten: ”THE GREAT SEAL” 
 
The Great Seal är för frimurare ”The Seal of 
Solomon” och om applicerar den på pyramiden 
så får vi något som liknar en sex-hörnig stjärna 
som pekar ut M-A-S-O-N och det allseende 
ögat. MASON är engelska för frimurare.  
 
 
Sen kan man ju fråga sig varför denna pyramid 
överhuvudtaget finns på ”The Great Seal” och 
världsvalutan Dollar. 
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Den andra delen av ”The Great Seal of The United States” är The Bald 
Eagle.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Här finns det väldigt mycket symbolik som vi inte kommer att gå in på 
utan vi kommer endast att fokusera på det som direkt kan refereras till 
frimurar-logon.  
 
Längst ner på frimurar-logon finns ett vinkeljärn eller det som på 
engelska kallas ”square” och som kan översättas till kvadrat. Kvadraten 
håller 90 grader och längst ner på ”Bald Eagle” hittar vi 9 fjädrar (9+0). 
 
Högst upp i frimurar-logon har vi kompassen som håller 47 grader. 
Högst upp i ”Bald Eagle” hittar vi 4x7 gradsnäpp.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tar man sig tiden att räkna alla fjädrar kommer man fram till att de totalt 
är 74 vilket är 47 omvänt.   
(33 på ena vingen +32 på andra vingen +9 stjärtfjädrar)  
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Det sista exemplet, innan vi går vidare till elfte september och andra så 
kallade terror-attacker, är FN’s logo. Först lite mer bakgrund om 
frimureriet och hur det är strukturerat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det finns total sex miljoner officiella frimurare världen över. Hur många 
hemliga frimurare och hur många medlemmar det finns i andra hemliga 
sällskap är okänt.  
 
Frimureriet är en hierarki uppbyggd i olika grader. Det finns tre officiella 
grader som är gemensamma för allt frimureri. De symboliseras av de tre 
lägsta stegen i trappan här ovanför. Varje grad håller kunskap och 
hemligheter som inte delas till medlemmar på lägre grader och det sägs 
att varje gång man klättrar i grad så måste man avlägga allt allvarligare 
tystnadslöften.  
 
De tre första graderna är som sagt gemensamma för allt frimureri. 
Därefter finns det olika vägar att fortsätta. Dessa kallas ”Rites”. Den 
största och mest kända ”riten” är ”Scottish Rite” vilken är avbildad på 
vänstra sidan av trappan. Den har totalt 32 vanliga grader samt en 33dje 
ärad grad. Det kan vara därför som ”Bald Eagle” har 33 och 32 fjädrar på 
sina vingar.  
 
Den näststörsta ”riten” är York Rite. Den håller 13 grader uppdelade i 
fyra etapper. Numret 52 kan ibland användas som en referens till York 
Rite då 13x4 blir 52. Detta sker då oftast i kombination med numret 33 
som är den högsta nivån inom ”Scottish Rite”.  
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Byggnaden här till höger är 
”House of Temple”. Det är där 
”The Svpreme Covncil of The 33 
Degree Masons” sammanträder.  
 
Den är omgiven av 33 pelare och 
varje pelare är 33 fot hög för att 
hedra den 33dje graden inom 
”Scottish Rite”.  
 
Adressen är :  1733 16th St NW.  
 
På taket finns en ofärdig pyramid byggd i 13 nivåer precis 
som på baksidan av dollar-sedeln.  
 
Nummer 33 är ett nummer som är känt som frimurarnas 
nummer. Kollar vi på FNs logo så ser vi en världskarta på 
ett mönster av just 33 sektioner. Runt kartan finns det 
totalt 28 eller 4x7 löv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi kan fråga oss om logon för en organisation som FN i en värld med sex 
miljoner frimurare kan bli såhär av slump och misstag eller ifall det hade 
stoppats någonstans längst vägen om det inte var avsiktligt! Vad tror du? 
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Elfte september som en frimurarritual 
 
 
Att man skulle satt frimureriets stämpel på elfte september 
attacken känns som ett påstående som faller på sin egen 
orimlighet. Ger du det ändå en chans så kommer det snart bli 
väldigt uppenbart att det faktiskt är så. När man känner till 
mönstret och vet vad man ska leta efter ser man snabbt att det 
man letar efter förekommer så oerhört konsekvent att det inte 
ens finns den minsta antydan till chans att det skulle vara av ren slump. 
Du kommer snart att förstå vad jag menar.  
 
Frimurar-logon kommer med ett begränsat antal nummer. Skulle de bara 
använda sig av dessa nummer så skulle det bli alldeles för uppenbart. Vad 
de har gjort är att de har expanderat och använt sig av ett större urval av 
nummer som alla kan spåras tillbaka till logon.  
 
Urvalet av nummer som kan refereras till 
frimurar-logon är stort men urvalet av nummer 
som inte kan refereras till frimurar-logon är 
mycket större.   
 
I elfte september ritualen så väl som i andra ”terror-attacker” har de 
uteslutande använda sig av de numren som kan refereras till logon.  
 
Det nummerologiska mönstret som “frimurarna” 
använder sig av är som sagt byggt kring den här versionen 
av frimureriets logo. Utifrån den kombinerar de antingen 
numren för kompassen och kvadraten eller hela logon 
bestående av kompassen, kvadraten och G  
 
Det första exemplet på hur det här kan göras är väldigt enkelt och ger oss 
självaste datumet för attacken eller ritualen. Om vi istället för 47 tar 4+7 
så får vi 11 och istället för 90 tar 9+0 så får vi 9.  
47 => 4+7=11 
90 => 9+0= 9       9/11 kan således ses som en referens till logon.  
 
Ett annat sätt att leka runt med numren är att använda sig av minus 
istället för plus. Gör vi det får vi följande: 
47 => 7-4=3 
90 => 9-0=9  93 eller 39 är således också referenser till logon.  
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77 är ett nummer som används väldigt mycket. Här symboliserar den ena 
sjuan kvadraten och den andra kompassen utseendemässigt.  
 
Numret 47 kan göras om till 3 (4-7), 11 (4+7) eller 28 (4x7) 
G är alltid 7 
90 kan endast göras om till 9 
 
 
Talen 1-15 är för låga för att ensamma utgöra referenser.  

1 - 16 - 31 - 46 - 
2 - 17 - 32 - 47 47 
3 - 18 - 33 33 48 - 
4 - 19 3+7+9 34 - 49 7x7 
5 - 20 11+9 35 - 50 - 
6 - 21 - 36 - 51 - 
7 - 22 - 37 48+9 52 13x4 
8 - 23 - 38 - 53 - 
9 - 24 - 39 3 & 9 54 - 

10 - 25 - 40 - 55 - 
11 - 26 - 41 - 56 47+9 
12 - 27 11+7+9 42 - 57 - 
13 - 28 4x7 43 - 58 - 
14 - 29 - 44 28+7+9 59 G 
15 - 30 - 45 - 60 - 

 
Genom att använda det här mönstret så har de satt sin stämpel på 
”ritualen” på ett sätt som är väldigt tydligt och uppenbart för den som vet 
vad hen ska leta efter men samtidigt totalt omöjligt att hitta för den som 
inte ens vet att det kan finnas något att leta efter.  
 
Rent ”bevismässigt” så är det jämförbart med att man slår en tärning 
upprepade gånger, får en sexa varje gång och då baserat på det påstår att 
det är bevis för att tärningen är riggad. 
 
Att de skulle lyckats planera exakt vilken tid de olika attackerna ska 
hända, hur många passagerare det ska finnas på planen osv för att få till 
mönstret är ju givetvis inte möjligt. Vad som egentligen hände är 
antagligen något helt annat än vad man påstår hände.  
Vad gäller elfte september finns det en minoritet konspirationsteoretiker 
som hävdar ”no-planes” teorin, alltså att ”planen” som träffade 
tvillingtornen inte fanns utan att de var datorgenererade specialeffekter. 
Att tornen var riggade med sprängmedel är däremot något som 
konspirationsvetarna är rätt överens om. 
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Tvillingtornen 
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Sammanfattning tvillingtornen:  
(Utförligare beskrivning med text följer för de som vill läsa) 
 
Tidpunkter:		
Flyg	11:		 8:46:30	
47nde	minuten		 	 	 47	
9nde	timmen		 	 	 90	
	
Flyg	175:	 9:03	
4-7	=	3		 	 	 	 47	
9-0	=	0		 	 	 	 90	
	
	
Våningar	träffade:	
Flyg	11:		 93-99	
93	 	 4-7	=	3		 	 47	
	 	 9-0	=	9		 	 90	
	
99	=	9x11	 4+7	=	11	 	 47	
	 	 9+0	=	9	 	 90	
	
Flyg	175:	 77-85	
77	 	 7	=	Kompassen	 Kompassen	
	 	 7	=	Kvadraten	 Kvadraten	
	
85	 	 85	=	Fjärde	G	 	 47	
	
	
Antal	döda:	
Båda	flygen:	 157	=	37nde	primtalet	
37	=	11+7+9	
	 	 4+7	=		11	 	 47	 	
	 	 G	=		 7	 	 G	
	 	 9+0	=		9	 	 90	
	
Passagerare:	137	
Besättning:	9-11	
	
137	=	47+90	 	 	 	 47	
	 	 	 	 	 90	
	
9-11	 	 4+7	=	11	 	 47	
	 	 9+0	=	9	 	 90	
	
Flyg	nummer	
11	+	175	=	186	
186	=	Dubbla	93	 	
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Tvillingtornen med text 
 
Elfte septemberattacken började klockan 8:46:30 
när flyg 11 kraschade in i det norra tvillingtornet. 
Tornet träffades från våning 93 till våning 99. 
(Vissa källor uppger våning 92 men majoriteten av 
källor säger våning 93).  
 
8:46:30 är en referens till frimurar-logon då det 
är i den 47nde minuten av den 9nde timmen.  
 
Våning 93 är som nämnt (4-7)=3 och (9-0)=9. 
 
Våning 99 är 9x11. Det ”bästa” alternativet inom 
en rimlig räckvidd från våning 93.  
 
(46:30 är även hälften av 93, det var det första av två plan) 
 
Klockan 09:03 eller 09:02:59 enligt vissa källor så 
kraschar flyg nummer 175 in i det södra tornet 
mellan våning 77 och 85. 
 
Tidpunkten är 93. Våning 77 är en visuell referens 
till kompassen och kvadraten. 85 är lite mer 
komplicerat. G är som vi har nämnt den sjunde bokstaven i det engelska 
alfabetet som består av 26 bokstäver. Tänk dig nu att vi lägger ett till 
alfabet efter det första och fortsätter att räkna:  
 
…X Y Z A B C D E F G… 
…24 25 26 27 28 29 30 31 32 33… 
 
Då ser vi att nummer 33 är G på andra varvet. På samma sätt så blir 59 G 
på det tredje varvet och 85 blir G på det fjärde varvet.  
 
G=7.  
Fjärde varvet G kan då med lite kreativitet ses som en referens till 47. 
 
Flyg 175 träffas alltså det norra tornet från våning 77 till 85. (17x5=85)  
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De fyra planen som kapats och använts till elfte september attacken har 
nummer 11, 175, 77 och 93. Flyg 77 och 93 kommer vi till sen. Vad som 
är intressant med 11 och 175 som träffade tvillingtornen är att ifall man 
adderar 11 med 175 så får man 186 vilket är 93 + 93.  
 
I elfte september attacken har vi alltså flyg: 77, 93 och två flyg som 
tillsammans blir dubbla 93.  
 
De två planen som träffade tvillingtornen bar 
tillsammans 157 personer ombord.  
137 passagerare och 9+11 besättning.  
 
157 är även det 37nde primtalet.  
37 = (4x7)+9 
 
 
 
 
Då numret 77 är en visuell referens till 
kompassen och kvadraten samt G = 7 så kan numret 777 ses som en 
referens till hela logon.  
 
Något som man gjorde en stor sak av, och som är av oerhört stor 
symbolisk betydelse för ritualen är att 343 brandmän omkom vid 
tvillingtornen.  
 
343 = 7x7x7 
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Pentagon	
 
 
Sammanfattning: Redogörelse i text följer. 

 
Här påstås planet ha flugit in i The Pentagon 
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Därefter har det fortsatt genom förstärkta betongväggar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

För att slutligen komma ut här 
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Flygg 77 kraschade in i Pentagon klockan 9:37 enligt den officiella 
berättelsen. Vad som egentligen hände är nog något helt annat. 
Hursomhelst så sägs alla 64 personer ombord på planet ha omkommit 
tillsammans med 125 arbetare på Pentagon. Total dog 189 personer.  
 
Tidpunkten 9:37 är en referens till hela 
logon, inte bara kompassen och kvadraten. 
 
Kompassen 3 = 4-7 
G  7 = G 
Kvadraten 9 = 9-0 
 
Tar vi och multiplicerar dessa nummer så 
får vi: 9x3x7= 189. 
 
Det betyder att 9x3x7 personer dog klockan 9:37. En solklar 
dubbelreferens till frimurar-logon. Det finns dock mer intressant här.  
64   = 4x4x4 
125 = 5x5x5.  
 
9x3x7 personer dog klockan 9:37 när 
ett plan med 4x4x4 personer kraschade 
in och dödade 5x5x5 personer i fem-
hörniga Pentagon.  
 
Givetvis ren slump. 
 
Vi nämnde tidigare att 33 är G på det andra varvet av alfabetet, 85 är G 
på det fjärde, 111 är G på det femte, 137 på det sjätte och 189 är G på 
det åttonde varvet.  
 
Låt oss nu använda en liknande, men ändå lite annan logik än den som 
gjorde 85 till en referens till 47.  
  
Om vi ser första G som 7 eller 07, så kan vi se 
andra G (33) som 17, tredje G som 27 osv.  
 
Då blir åttonde G (189) = 77.  
Alltså 7 alfabeten plus 7 = 77 
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Flyg 93 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
	

18	

Det fjärde kapade planet var flyg 93. Det störtade i öknen klockan 
10:03:11. Ombord fanns totalt 44 personer. 44 = (4x7)+7+(9+0) 
 
Dessa 44 kan delas upp i 7 besättning och 37 passagerare 
7 för G och 37 för kompassen och kvadraten (4x7 + 9) 
 
En annan uppdelning är 33 passagerare (33), 4 terrorister och 7 
besättning (47) 
 
Konstellationen av passagerare, terrorister och besättning är uppenbar. 
Tidpunkten är däremot svårare och inte alls övertygande. Har vi för första 
gången stött på användandet av ett nummer som inte kan refereras till 
frimurar-logon eller har de tänkt så som beskrivs nedan? 
 
Från första planet klockan 8:46 till sista 10:03 är det totalt 77 minuter.  
 
10:03:11 slutar på 311 som är ett nummer som används för att diskret 
kommunicera frimureri:  
 
311 = 33 (3x11) 
311 = 137hexadecimal 
311 = 64de primnumret.  
 
64 är som vi tidigare såg 4x4x4. Det är ett nummer för 
det hemliga sällskapet Skull & Bones som George Bush är en bekräftad och 
erkänd medlem av. Det är dock ingenting som kommer hanteras häri. Om du 
är nyfiken på vad presidenten från Skull & Bones gjorde på morgonen den elfte 
september så föreslår jag att du går till Youtube och söker på ”Kite Plane Must 
Hit Steel”  

 
Att nummer 77 och 93 används så frekvent är för att de har mening både 
inom frimureriet och Skull & Bones 
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Vi har hållit det väldigt enkelt hittills men för att förstå den sista och 
mest ritualistiska aspekten av elfte september så måste vi göra det en liten 
smula mer komplicerat.  
 
Vi kan börja med att prata om logon. 
Den består som vi vet av en kompass, 
ett G och en kvadrat.  
 
En tolkning av dessa tre objekt är att 
förstå dem som ”body, mind och soul” 
eller kropp, sinne och själ.  
 
Kompassen är då sinnet och tankarna.  
 
Kvadraten är kroppen eller handling i den fysiska världen. 
 
G är själen, det undermedvetna eller känslor.  
 
Utifrån den här tolkningen så är sinnet och kroppen avbildade som 
verktyg som omsluter själen eller det undermedvetna.  
 
Frimureriet är kunskapen och konsten om hur kropp och sinne kan 
användas för att arbeta på det undermedvetna. Det är ett hemligt sällskap 
som har kunskapen om hur det undermedvetna fungerar, en kunskap som 
har undanhållits oss och använts för att kontrollera oss.  
 
Det bör nämnas att frimureriet är en enorm organisation med sex 
miljoner medlemmar världen över. Den stora majoriteten av dessa 
medlemmar är inte delaktiga i det som beskrivs i det här dokumentet.  
 
Officiellt så är frimureriet ett hemligt sällskap som arbetar för 
medlemmarnas personliga utveckling till att bli bättre människor. Det är 
nog också sant för en stor del av frimurarna. Min gissning är att de övre 
graderna av hierarkin är de ”onda” så att säga, medan de lägre graderna är 
en täckmantel och en rekryteringspool ur vilken de med psykopatiska 
anlag lyfts upp.  
 
De personer som du känner som är frimurare är alltså inte del av den 
onda konspirationen, dock är det fullt möjligt att de avlagt grova löften 
om att inte avslöja frimureriets hemligheter. Det är inte omöjligt att de 
även svurit att ljuga ifall de blir tillfrågade.  
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”The Destruction of the Temple of Solomon” 
 
 
Till vänster om de här trapporna som visar de olika graderna för ”Scottish 
Rite” och ”York Rite” finns ett tempel avbildat. Det är Solomons 
Tempel. Framför templet står två pelare som kallas för Boaz och Jachin 
och som symboliserar det som kallas för den feminina och den maskulina 
aspekten av sinnet eller av medvetandet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det sista som hände den elfte september var att byggnad 7, även kallat 
”Salomon Brothers Building” föll. Byggnad 7 träffades inte av något plan 
utan den officiella förklaringen till varför den föll var att bråte från 
tvillingtornen på något sätt orsakat kraftiga eldsvådor i källaren på 
byggnad 7 vilket gjorde att byggnaden rasade eller att man blev tvungen 
att rasera den. Förklaringen är lite oklar och den har ändrats flera gånger. 
  

 
Byggnad 7 hette ”Salomon Brothers Building” och 
var en 47 våningar hög skyskrapa. 7 = G (själen) 
 
I ritualen så symboliserar den Solomons tempel. 
Framför byggnad 7 stod tvillingtornen som i ritualen 
symboliserar de två pelarna Boaz och Jachin.  
 
Först faller pelarna för sinnet eller medvetandet. Som 
en indirekt konsekvens av detta faller sedan templet.  
Själen faller på grund av eld som kommer underifrån. 

 (Det efter att 7x7x7 brandmän omkommit) 
 
Klockslaget då byggnad 7 börjar falla var 5:20:33. När 
både 52 och 33 förekommer tillsammans så refererar 
de till ”Scottish Rite” (33) och ”York Rite” (52=13x4).   
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De fyra planen (11, 175, 77, 93) hade ombord totalt 33 besättning. 
Lägger man till de 19 terroristerna så får vi 52. Även här vi förekomsten 
av 52 tillsammans med 33.    (19 = 3+7+9)  
 
För att få en komplett förståelse av den dagen så räcker det dock inte att 
känna till frimureriet och dess nummer utan man måste även känna till 
Skull & Bones, eller mer specifikt den ideologi och agenda som Skull & 
Bones tillsammans med andra riktigt hemliga sällskap arbetar för. Det är 
dock inget som avhandlas i det här dokumentet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det som återstår i det här dokumentet är nummerologiska redogörelser 
för 7/7 attacken i London, lastbilsattacken i Stockholm, bombattacken i 
Madrid som är den största attacken i Europa och slutligen Utøya. 
Därefter kommer ett förslag på när och hur vi ska bryta oss loss från det 
rådande paradigmet och skapa en värld av kärlek och sanning.  
 
Jag hoppas att du vid det här laget har förstått att vi människor, som 
intelligenta, empatiska och andliga varelser har en potential som vida 
överstiger det som idag återspeglas i världen omkring oss.  
 
Anledningen till att jag medvetengör dig om konspirationen är för att 
uppmana dig till handling. Jag hoppas att du som läser det här ska ha 
mod nog att dela det till dina vänner och bekanta så att vi kan organisera 
oss och aktivt arbetar för att skapa en värld av kärlek och sanning.  
 
Lösningen är total transparens: användandet av modern teknologi för att 
ge folket full insyn i allt som händer i makten. Den lösningen är 
ideologiskt, religiöst och partipolitiskt oberoende. Det måste den vara så 
att den inte skapar konflikt eller motsättningar oss emellan. Total 
transparens är det första steget som vi alla kan enas bakom. Sen när vi har 
sanning och transparens, när vi gjort oss fria från den manipulation och 
”mind-control” som konspirationen utövar på oss, först då kommer vi 
kunna veta vad nästa steg är. 
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London 7/7 Metro och Buss Attack 
 
Attentatet i London morgonen den 7nde juli bestod av två olika attacker. 
Den första delen var att bomber exploderade på ett tunnelbanetåg 
bestående av tre vagnar. Den andra delen var en bomb på en buss.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datumet som valts för attacken är som vi ser 7/7, alltså 77.  
 
Bomberna på tunnelbanan exploderade klockan 8:49. 
Det började alltså 11 i 9.  
 
Bussen sprängdes sedan klockan 9.47.  
 
Antalet döda var 56 vilket är 47 + 9 
 
Antalet skadade var 784. Tar vi 4x7 i kvadrat så får vi just 784. 
4x7 = 28 => 28x28=784 
 
Att ta 4x7 i kvadrat är givetvis en referens till kompassen och kvadraten i 
frimurar-logon.  
 

 
 
Tunnelbanevagnarna som exploderade hade nummer 204, 216 och 311. 
311 har vi redan hanterat. 216 är 6x6x6 och 204 är antagligen där för att 
göra summan till 731 (204+216+311). 731 är 137 omvänt (137=47+90).  
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Bussen som sprängdes hade registreringsnumret LX03 BUF. Det här är 
mästerverk som kombinerar frimurar-nummerologi och vad vi kan kalla 
Skull & Bones nummerologi. Vi kommer endast fokusera på 
frimuraraspekten.  
 
Reducering är ett räknesätt som använts inom så gott som all olika typer 
av esoteriska och ockulta läror. Det är extremt simpelt. Ett tal reduceras 
genom att man adderar värdet av de individuella nummer som det består 
av: 
 
T.ex. 12345 reduceras såhär: 1+2+3+4+5 = 15. 
15 kan sedan reduceras ett steg till så det blir 6.  
 
Talen 11, 22 och 33 har ofta speciell betydelse och reduceras inte vidare.  
 
Registreringsnumret LX03 BUF kan ses bestå av tre sektioner: två 
bokstäver (LX), två nummer (03) och tre bokstäver (BUF). Reducerar vi 
varje sektion får vi en konstellation av tre sektioner som sedan kan 
kombineras med varandra för att få fram tre tal som alla refererar till 
frimurar-logon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det här är samma konstellation av nummer som vi finner i datumet för 
elfte september om vi reducerar året 2001 till 3. (2+0+0+1 = 3) 
9/11-2001   => 9/11-3 
 
 
Första två: L+X= 36 = 666 
Sista två: UF = 216 = 6x6x6  U+F= 27 = 9x3, (11+7+9), 77, 33 
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Lastbilsattacken i Stockholm 
 
När man känner till mönstret så blir den här attacken så otroligt enkel att 
avkoda.  
 

 
Datumet för attacken var sjunde april.  
Månad 4, Dag 7 = 47 
 
Tidpunkten var 14:53.  
1453 är det 231sta primtalet.  
231 = 7x33 
7 för G, 33 för kompassen och kvadraten 
 
Platsen var Åhlens på Drottninggatan 47 
 
Logon för Åhlens ser dessutom ut som kompassen: 
 
 
 
 
Registreringsnumret på lastbilen var PNG 037 
 P    N   G 0  3  7 
16+14+7+0+3+7 = 47      
 
Förövaren var 39! årige Rakhmat Akilov. Det är från Skull & Bones men det 
som kan nämnas här är att Akilov låter väldigt mycket som ”I Kill Love” 
medan Rakhmat blir 72 som är 66+6 eller 27 omvänt.  
27 = 9x3 eller 33 eller (4+7)+7+9 för hela frimurar-logon.  
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Madrid 11-M bombningen 
 
Den här attacken bestod av att ”terrorister” hade placerat ut 13 bomber på 
4 tåg (13x4=52). 10 av bomberna exploderade.  
 
Datumet för attacken vad månad 3, dag 11 = 311.  
 
Tidpunkten var 7:37 – 7:40. 
 
7:37 är 7 för G samt 37 för (4x7)+9.  
 
7:40 är helt enkelt 47 omvänt. 
 
Antalet omkomna var 193.  
193 är det 44de primtalet. 
 
44 = (4x7)+7+9. 
 
Tågen som sprängdes hade nummer: 21431, 21435, 21713 och 17305.  
Det enklaste sättet att göra dessa nummer till något hanterbart är att helt 
enkelt att reducera ned dem. Gör vi det så får vi 56 vilket är ett av de 
nummer som går att härleda till frimurar-logon.  
 
(2+1+4+3+1)+(2+1+4+3+5)+(2+1+7+1+3)+(1+7+3+0+5) = 56 = (47+9) 
 
Det är full möjligt att dessa nummer gömmer fler hemligheter men det är 
inget som jag lyckats avkoda än.  
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Oslo och Utøya 
 
 
Datumet för denna attack var 22/7. Detta kan ses som en multireferens.  
 
Dels så är 227 det 49onde primtalet medan 49= 7x7 
 
Mer intressant är dock att 22/7 är det ”uråldriga” pi-talet.  
Kompassen ritar cirklar medan kvadraten ritar kvadrater. 
Den matematiska bryggan eller föreningen mellan cirkeln 
och kvadraten är talet pi.  
Tar du 22/7 på miniräknaren så får du ett tal som endast 
skiljer sig 0,04 % från det moderna datorgenererade pi-talet.  
 
Reducerar vi datumet får vi 4/7 eller 47.  (2+2=4) 
 
Sen är datumet också en väldigt stark referens till Skull & Bones då det, 
dagen medräknad, återstod 163 dagar på året. Det kommer dock inte 
hanteras här.  
 
Förövaren påstås ha hetat Anders Breivik = 137. Att han 
var frimurare är ingen hemlighet.  
 
Attacken började med att en bomb sprängdes i Oslo 
klockan 15:25 och slutade när Breivik greps på Utøya 
klockan 18:34.  
Han härjade alltså under totalt 189 minuter (3h9min)  
 
Under den tiden dödade han 77 människor och skadade 
över 319. 
77 är vi redan bekanta med. 
 
319 är G på det 13 varvet på ett kontinuerligt alfabet. 13 
är ett nummer som associeras med frimureriet dels för att ”York Rite” har 
13 grader och dels för att M är 13de bokstaven. Vi såg även att 
pyramiden på dollarsedeln precis som på taket på ”House of Temple” har 
13 nivåer.  
 
Fordonet som Breivik använde sig av hade registrerings-nummer:  
VH 24605      Det ger oss 22+8+2+4+6+0+5 = 47 
*Informationen är tagen från engelska Wikipedia-sidan 
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I alla de nämnda attackerna har vi kollat på 
datum, tidpunkt, antal döda, antal skadade 
och nummer eller registreringsnummer på 
de fordon som nämnts. Jag har visat att alla 
de numren går att referera till frimurarnas 
logo. Enda undantagen är antalet döda och 
skadade i Stockholm som var för låga för att kunna utgöra referenser.  
 
Elfte september och Madrid bombningen har valts ut för att de är de 
största attackerna. London attacken för att jag befann mig i London när 
jag började hitta det här mönstret. Sverige och Norge för att jag är svensk 
och de är av extra intresse då de hände på ”hemmaplan”.  
 
Den näststörsta attacken i Europa var 2015 attacken i Paris. Den skedde 
på fredagen den 13de som är väldigt speciellt för frimureriet. Utöver det 
skedde den då det återstod 47 dagar på året. 137 döda (47+90) och 413 
skadade (4x13=52). Den attacken har dock inte avhandlats här då de 
valda tidpunkterna är baserade på koncept inom Skull & Bones som jag 
inte vill medvetengöra någon om som inte själv bett om det. Det jag dock 
kan nämna är att de började då det återstod 163 minuter av dagen. 163 är 
G på 7nde varvet (77). Numret 163 är dock primärt ett Skull & Bones 
nummer och representerar något mycket mörkare än det som nämnts 
häri.      (Make America Great Again = 163) 
 
Jag förstår att själva grundpåståendet – att dessa terrorattacker är skapade av 
en konspiration som även satt sin nummerologiska stämpel på dem – känns så 
verklighetsfrämmande att det omöjligtvis kan vara sant. Jag tycker också 
att det är helt sjukt men ändå är det så.  
 
Jag föreslår därför att du tar ditt namn, din adress, din födelsedag, 
registreringsnumret på ditt fordon, antalet telefonnummer som du har i 
din telefonbok och den exakta tidpunkten för det senaste samtalet som du 
ringt. Ta och skriv ned alla dessa nummer och se hur många av dem som 
du lyckas referera till frimurar-logon.  
 
Du får då fram nio olika nummer. När jag gjort detta åt vänner så har 
högst tre av dessa nummer gått att härleda till frimureriet. Någon enstaka 
gång har inte ett enda nummer gått att härleda. Vanligast är dock 1-2.  
 
1. förnamn 2. efternamn,  3. för+efternamn,  4. gatunamn,     5. gatunummer, 
6.födelsedag,  7.hela-regnr,  8.telefonbok, 9.tidpunkt-samtal 
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I Pentagon-attacken omkommer 9x3x7 personer klockan 9:37 när 4x4x4 
kraschar in i 5x5x5 i fem-hörniga Pentagon. Det samtidigt som 9-3-7 är 
en exakt referens till frimurar-logon.  
 
Det är alltså inte 4x5x8 personer klockan 4:58 eller något annat 
betydelselöst utan 9x3x7 klockan 9:37 som blir 189 vilket i sig även det är 
en multireferens till frimureriet.  
 
I London attacken 7/7, där bussen sprängs klockan 9.47, omkom totalt 
56 personer (47+9) medan antalet skadade uppges vara exakt 784.  
 
784 är 4x7 i kvadrat.  
 
Jag förstår att det tar emot. Att komma över tröskeln och acceptera en ny 
världsbild är något väldigt stort och känslomässigt svårt. Inte blir det 
heller lättare av att själva begreppet ”konspirationsteoretiker” är så oerhört 
stigmatiserat som det är.  
 
Det är svårt, men du måste våga för du behövs. Vi kan lösa den här 
situationen så otroligt enkelt men för det krävs att du vågar se sanningen 
för vad den är.  
 
Att världen idag ser ut som den gör är inte för att människan är ond, 
självisk eller inkapabel att leva i fred, harmoni och lycka. Att världen ser 
ut som den gör är för att den styrs av en psykopatisk konspiration. 
 
Det må vara en mörk insikt att komma till men samtidigt bär den med 
sig så otroligt mycket potential och möjlighet.  
 
På samma sätt som du har blivit medvetengjord genom det här 
dokumentet och beviset så kommer tillräckligt många andra också att bli 
det.  
 
När en tillräckligt stor andel av befolkningen är medvetengjord så 
kommer den kollektiva världsuppfattningen att ändras vilket leder till att 
alla blir medvetna. När det väl händer så har vi redan den uppenbara och 
självklara lösningen till vårt förfogande: total och villkorslös transparens 
över staten och politiken.  
 
Folket ska ha full insyn i den sociala organisation genom vilken vi 
samordnar vår samexistens på denna underbart vackra planet.  
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Källor till mer information 
 
 
Det här beviset som jag visat dig finns inte att finna på nätet. Det är inget 
som konspirationsvetarna världen över vet om än utan är något helt nytt. 
De hundratals miljoner människor som redan delar uppfattningen att 
elfte september var ett ”insider-jobb” gör det på helt andra grunder. Dessa 
grunder finns att finna i de dokumentärerna som är listade här nedan.  
 
Dokumentärer om 9/11: 
 
Den första elfte-september dokumentären som jag såg hette ”loose 
change 2nd edition”. Den finns på Youtube. Det finns även en tredje 
edition eller final cut vilken jag anser vara ett sabotage. Ska du se någon 
loose change så se tvåan.  
 
 
Bästa dokumentären som jag har sett är nog ”Explosive Evidence”. Den 
finns inte kvar på youtube men går att finna här: 
 
https://watch.thewest.com.au/show/1025 
(Obs. Det är inte experts speak out versionen som är den intressanta utan 
själva dokumentären)  
 
 
Andra dokumentärer om 9/11:  
 

• 9 11 Trillions Follow The Money Documentary HD 
• Incontrovertible - New 9/11 Documentary by Tony Rooke 
• September 11 - - The new Pearl Harbor (full) 
• JFK to 911 Everything is a rich mans trick.  

 
 
Det monetära systemet och hur det är utformat är även det ett väldigt 
intressant ämne. Där kan jag rekommendera följande dokumentärer:  
 
1.) Zeitgeist Addendum   
2.) Money as Debt I - Revised Edition 2009 (Full Movie) 
3.) All wars are bankers wars (stillbilder).  
4.) Power of the purse  
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Anledningen till att den mörka konspirationen skapar dessa attentat och 
attacker är för att sprida skräck och rädsla bland oss oinitierade. Det är 
just rädsla som är deras främsta vapen när det kommer till att kontrollera 
och hålla oss nere. En rädd människa vill inte veta, se eller göra. När vi är 
rädda tänker vi främst på vår egen fysiska säkerhet. Vi vill bli beskyddade 
av auktoriteten eller alfahanen.  
 
Upplever vi att det finns ett hot så blir vi ofta empatilösa mot det hotfulla 
samtidigt som vi accepterar att våra friheter tas ifrån oss i utbyte mot 
beskydd. Vi accepterar och ber om en auktoritär samhällsutveckling som 
går mot mer kontroll, övervakning och restriktioner. 
 
Ett annat syfte med dessa så kallade terrorattacker är att få oss att tro att 
världen är ond och farlig samt att människan är elak, oberäknelig, och 
våldsam. Framförallt vill de få oss att känna att vi måste ha världen så 
som den är och att varje försök till förbättring bara kommer resultera i 
kaos.  
 
 
 
Om du är intresserad av att veta hur det mänskliga medvetandet är 
uppbyggt och hur det fungerar samt hur rädsla av alla dess slag påverkar 
oss så rekommenderar jag de första avsnitten i ”Mark Passio’s” podcast.  
 
Jag är själv övertygad om att Mark Passio är så kallad kontrollerad 
opposition men de första 2-3 avsnitten av hans podcast innehåller en så 
otroligt bra och pedagogisk redogörelse för medvetandets grundläggande 
mekanik att jag ändå rekommenderar att du lyssnar till dem.  
 
De går att finna i podcast-sektionen av hans hemsida: 
http://www.whatonearthishappening.com/podcast?start=200	
 
I senare avsnitt så kommer han sedan förespråka en lösning som baseras 
på att individen inte är delaktig i samhället och politiken. Han gör det på 
ett väldigt övertygande sätt och de flesta som lyssnar på honom blir 
anarkister. De som tidigare haft en vilja och benägenhet att organiserat 
kämpa emot konspirationen tappar den viljan och benägenheten.  
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Georgia Guidestones: 
 
Symbolik, nummerologi och andra typer av diskret kommunikation är 
något som frimureriet och andra hemliga sällskap använt sig av så länge 
som de har funnits.  
 
En funktion som symboliken har är att öka sammanhållningen bland dem 
som är medvetna och samtidigt skapa en upplevd klyfta till de som inte är 
medvetna. Att se en byggnad, en staty, en logo eller vad de än må vara 
som symboliserar frimureri blir som en liten ego-boost baserad på 
tillhörighet till det hemliga sällskapet vars medlemmar kontrollerar de 
största hierarkierna i världen.  
 
Varje symbol blir en påminnelse om att man vet och ser det som de andra 
inte vet och ser. Det ökar sammanhållningen mellan de initierade och 
skapar en klyfta till de som inte vet och ser.  
 
Frimureriet är som sagt en väldigt stor organisation och den stora 
majoriteten av frimurare ser det inte nödvändigtvis som något ont eller 
dåligt.  
 
Att frimureriets stämpel sedan finns på elfte september och andra 
terrorattacker är något annat än den vanliga symboliken. Varför har gjort 
det på ett så otroligt konsekvent och uppenbart sätt är något som är 
väldigt svårt att förstå för den som varken har kunskapen om hur det 
undermedvetna fungerar eller vet vad den mörka konspirationen har för 
agenda.  
 
För att veta vad deras agenda är, eller för att ens kunna spekulera kring 
den, så måste man känna till de koncept som Skull & Bones associeras 
med. Det är dock inget som jag kommer dela med mig av till de som inte 
bett om det.  
 
Det vi däremot vet är att vi just nu befinner oss i det avgörande och mest 
betydelsefulla skedet av mänsklighetens historia. Just i detta nu så håller 
artificiell intelligens på att födas. Vi håller på att skapa en intelligens som 
på många sätt är överlägsen den mänskliga.  
 
Det som kommer att avhandlas på nästa sida kan vara väldigt obehagligt 
men det är ändå nödvändigt att vi vet om det så vi förstår allvaret i 
situationen som vi befinner oss i.  



	
	

32	

 
Artificiell intelligens i kombination med modern militärteknologi är det 
som möjliggör för den lilla minoriteten extremt intelligenta genetiska 
psykopater att träda fram från skuggorna och härska i det öppna - något 
som den mörka konspirationen planerat och arbetat för i evigheter.  
 
Om det redan är försent för oss at göra något åt saken eller inte kan jag 
inte svara på. Det jag däremot vet är att ifall vi ska ha någon chans 
överhuvudtaget så måste vi både organisera oss och stå enade. 
 
Det finns en organisationsform som är resistent mot infiltration och 
sabotage och det finns en konkret lösning på situationen som vi alla kan 
enas bakom – total och villkorslös transparens.  
 
Före vi går in på det så vill jag visa dig Georgia Guidestones (GG = 77). 
Det är ett stort sten-monument som öppnades den 22dra mars 1980.  
22dra mars är det enda datumet på året som kan skrivas som 3.22. 
 
Monumentet består av stenblock där en rad instruktioner 
finns återgivna på 8 moderna och 4 uråldriga språk. Det 
första av dessa ”budord” huggna i sten säger att 
mänskligheten ska hållas under 500’000’000.  
 

 
 

 
 
Huruvida deras plan kommer att lyckas eller inte är något som du nu 
avgör. Det bekväma alternativet är att ”välja” att tro att allt det jag nämnt 
häri bara är en blandning av galenskap och slump. Det svåra alternativet – 
antagligen bland de svåraste du gjort i ditt liv då det är så socialt 
stigmatiserat – är att våga stå rak och sprida det här dokumentet vidare.  
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Lösningen 
 
 
Du som läser det här är en intelligent och kärleksfull människa som vill 
det bästa för världen och mänskligheten. Samma gäller för dina 
familjemedlemmar och alla dina vänner. Så gott som alla människor på 
den här otroligt och obeskrivbart vackra planeten är intelligenta och 
älskande varelser som vill det bästa för världen och mänskligheten.  
 
Vi har redan all teknologi och kunskap för att leva i fred, harmoni och 
överflöd för en bråkdel av de ansträngningar som vi lägger idag. Vi har 
det som krävs för att göra jorden till ett paradis.  
 
Utöver det har vi även, för första gången i mänsklighetens historia, den 
teknologiska kapaciteten att organisera oss i total transparens. Politikens 
fundamentala problem, dvs. hur man ser till att de som ges makt faktiskt 
uteslutande arbetar i folkets intresse, kan nu lösas. Vi kan ha något helt 
nytt, något som aldrig tidigare varit möjligt. Vi kan ha en värld som styrs 
helt offentligt med sanning och öppenhet som organisatorisk ledstjärna. 
 
Sanningens era är nästa nivå av civilisation. Det är den självklara 
fortsättningen på samhällsutvecklingen när man tar hänsyn både till 
människans ljusa och mörka sida. Hindret som vi måste överkomma för 
att nå dit är organisatoriskt. Vi måste stå enade och organiserade bakom 
en gemensam vision av framtiden.  
 
Det finns en organisationsform som är resistent mot infiltration och 
sabotage och det finns en konkret lösning på situationen som vi alla kan 
enas bakom – total och villkorslös transparens.  
 
Organisationsformen är något som kallas för dynamisk fraktal 
organisation och lösningen är total transparens.  
 
Genom total transparens säkerställer vi att ”makten” är fri från korruption 
och konspiration. Vi kan inte enas kring några ideologiska eller 
strukturella förändringar i dagsläget, det vi däremot kan enas kring är att 
göra den rådande strukturen villkorslöst transparent och genom 
transparens göra oss fria från den samordnade psykopatins makt.  
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Dynamisk fraktal organisation 
 
 
De rörelser som växer fram för att främja 
total transparens som lösning får inte bli 
hierarkiskt strukturerade. Är det något 
som den mörka konspirationen verkligen 
kan så är det att infiltrera, ta kontroll över 
och sabotera eller styra hierarkier. Genom 
att tillämpa transparens och t.ex. en 
dynamisk fraktal organisationsform så 
undviker vi att det sker.  
 
Den optimala gruppstorleken för effektivt arbete är mellan 5-7 personer. 
Det ger en hög nivå av kombinerad kunskap samt en låg nivå av 
komplexitet. I små grupper skapas även en miljö där alla kommer till tals 
och där medlemmarna lätt kan lära känna varandra.  
 
Ökar man antalet gruppmedlemmar så ökas inte kunskapsnivån avsevärt 
men beslutsfattandet blir däremot mer anonymt och opersonligt vilket 
gör det lättare för dominanta personer att ta kommandot över gruppen.  
 
För att organisera ett större antal medlemmar kring en fråga eller en 
uppgift så kan de medlemmarna först diskutera frågan i små grupper 
bestående av 5-7 personer. Varje sådan grupp väljer sedan ut en 
representant som tillsammans med representanter från andra grupper 
bildar en ny grupp. Så fortsätter man sedan tills man till slut har en 
central grupp av 5-7 medlemmar som nu representerar alla de som valt att 
engagera sig i den frågan eller uppgiften.  
 
Den centrala gruppen bestämmer inte utan har i syftet att ta fram en idé 
eller en plan som alla medlemmarna sedan får ta ställning till och avgöra 
om de vill vara delaktiga i.  
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Tre Hjärtans Palindrom 
 
 
Vi närmar oss ett datum med väldigt speciell symbolisk betydelse. Då 
pratar jag inte om frimurarnas eller några andra hemliga sällskaps 
symbolik utan om öppen vacker symbolik som redan är känd för allt och 
alla.  
 
Det datumet som vi närmar oss är 22.02.2022. Detta datum är en 
palindrom (samma när man läser det framlänges som baklänges) som 
består av tre stycken 22or. Om vi tar och vänder den första tvåan i varje 
22a så bildas det tre hjärtan: 
 
  
 
 
 
Det här är datumet då vi har möjligheten att vända utvecklingen och 
skapa en värld av kärlek. Tre hjärtan symboliserar kärlek i kropp, själ och 
sinne. Sanningen är kärlekens språk och det är genom att låta sanningen 
styra som vi skapar en värld av kärlek – en värld som återspeglar vår 
potential som intelligenta, kärleksfulla och själsliga varelser.  
 
När det datumet kommer så tar vi det avgörande steget för att göra staten 
och politiken transparent världen över. Förslaget är att vi på ”Tre 
Hjärtans Palindrom” organiserar oss för att med slumpens hjälp välja ur 
folket de som får i uppdrag att administrera byggandet av systemet för 
transparens.  
 
Vi kan inte lita på att staten ska göra sig själv transparent. Vi kan inte 
heller lita på att någon annan existerande hierarki ska göra det och inte 
heller kan vi alla enas om vem vi kan lita på. Lösningen är därför att med 
slumpens hjälp välja, ur folket, de som får i uppdrag att göra det.  
 
De som blir slumpvis utvalda får sedan välja att ta den rollen eller att 
delegera den till någon de känner personligen och kan gå i go för samt 
anser kompetent för uppdraget.  
 
Hur vi rent praktiskt ska göra för att ”med slumpens hjälp välja” är något 
som vi får arbeta fram i de rörelser som växer fram för att främja 
kärleksrevolutionen för transparens.  
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Jag som skrivit det här dokumentet heter Jori Lahdenperä. Ödets ironi 
har gett mig ett namn som i sig är en nummerologisk konstellation som 
heter duga.  
 
Jori = 52 Lahdenperä = 111  Jori Lahdenperä = 163 
 
 
Min vädjan till dig är att du delar det här dokumentet vidare utan att 
separera beviset från lösningen. Exponering av beviset är givetvis något 
som den mörka konspirationen har förberett för och något jag även tror 
är en del av deras agenda vid ett kommande skede.  
 
Exponeringen måste därför ske på våra villkor och inte deras, dvs. den 
måste leda till att vi börjar organisera oss bakom en praktisk lösning på 
situationen. De må vara förberedda på att beviset kommer ut men de är 
inte förberedda på en kärleksrevolution för total transparens.   
 
Ambitionen är enorm men samtidigt så är världen en krutdurk som 
törstar efter hopp och förändring. Lyckas vi bara få till en gnista av 
trovärdigt hopp så kommer det explodera och spridas som en löpeld 
världen över.  
 
Jag har spenderat de senaste femton åren av mitt liv med att studera 
konspirationen och olika aspekter av deras inflytande och makt. ”Mind-
control” har varit mitt stora intresse den senaste tiden. Det som jag kan, 
kan jag riktigt bra. Något som jag är väldigt dålig på är däremot att 
organisera och motivera folk. Trots det har jag gjort ett tappert försök att 
få igång en rörelse som arbetar för total transparens. Den rörelsen hittar 
du här: https://trehjartan.wixsite.com/website 
 
Jag hoppas kunna köra igång kärleksrevolutionen i sommar genom att fira 
sanningen som kärlekens språk varje tisdag i Tantolunden direkt väster 
om minigolfen. 16:00-22:00.   Välkommen 
 
Jag har även ambitionen att skriva ett till dokument som innehåller en 
fullständig redogörelse för elfte september. Inte bara frimurar-sidan utan 
även den mörkare sidan som jag endast hintat om i det här dokumentet.  
 
Om du önskar ta del av det ”mörkare” dokumentet, om du har några 
frågor kring det du läst här eller ifall du vill stödja mig i det här arbetet så 
är mitt nummer 0700312053 och min mail jori_84@hotmail.com 
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Vi började med att prata om NASA och hur deras 
logo bestod av 47 objekt. Det finns 7 stjärnor 
innanför den röda vektorn och 33 utanför. 19 
(3+7+9) av de 33 är under vektorn och 14 ovanför. 
De 14 är i tur uppdelade så 3 är innanför och 11 
utanför kometen eller Ouroboros. 
 
Vi började med logon och vi ska nu avsluta med att kolla på gematrian för 
hela NASAs namn: ”National Space and Aeronautics Administration”.   

 
 
Det första som man ser är att ”Reverse Ordinal” blir 666. Reverse Ordinal 
är alfabetet omvänt. A=26, B=25, C=24… X=3, Y=2, Z=1.  
 
Den helt vanliga gematrian blir 441 som är referens till 666:  
 
6	x	6	x	6		 =	216	
5	x	5	x	5	 =	125	
4	x	4	x	4	 =	64	
3	x	3	x	3		 =	27	
2	x	2	x	2	 =	8	
1	x	1	x	1	 =	1	
	 		
 
171 är G mellan två pelare. Samma koncept som vi finner i Disneys logo 
när vi tar en närmare titt på ”D:et”. Disney var en 33dje gradens frimurare 
 
I skrivande stund sitter största delen av världens befolkning inlåsta i sina 
hem. Gator och allmänna utrymmen övervakas och patrulleras av poliser, 
militär och drönare. Det är genom rädsla som den nya världsordningen 
byggs och det är genom kärlek, mod och meningsfullt målinriktat 
handlande som vi förhindrar att deras planer blir till verklighet.  

= 441 


