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Redaksjonelt

B

ladet innsyn er gått over
i sin andre årgang, og
responsen har vært overraskende positiv. Det har
vært mye ros og lite ris. Omtrent
all risen kommer fra fordomsfulle
personer som er låst og bundet av
sekteriske tradisjoner, og som er
fullstendig uvillige til å belyse ting,
spesielt bibelske emner, fra nye
vinklinger.
Innsyn er et kristent blad som
også tar for seg emner av allmen
interesse. Mediene forteller ofte
bare halve sannheter, utelater kontekstviktig materiale eller vinkler
informasjon så den er «politisk korrekt», dvs. i tråd med «Sannhetsministeriets» offisielle linje.
Innsyn formidler ikke «politisk
korrekt» informasjon, da man kan
finne denne i alle tilgjengelige
nyhetsmedier og offisielt godkjent
litteratur. I stedet prøver bladet å
sette brikkene tilbake på rett plass
der «Sannhetsministeriet» rotet dem
til med sin «politisk korrekte» propaganda.
Ethvert tenkende menneske er
klar over at noe er i ferd med
å skje på vår jord. Krigsvindene
blåser overalt, og store omveltninger venter. Innsyn prøver å finne
svar på dagens kaotiske tilstander
i Bibelens profetier om de siste
dager. Det er mitt håp at bladets
lesere må våkne opp til tidens alvor
og søke frelse mens den er å finne.
—ÅK

innsyn

tar for seg tidsaktuelle emner sett i lys av Bibelens profetier. Bladet har ingen tilhørighet til noe bestemt trossamfunn. Det er ingen løsnummer- eller abonnementspris på innsyn. Bladet drives utelukkende ved hjelp av frivillige gaver fra dem som føler behov for å støtte
denne opplysningsvirksomheten.
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Israels 10 tapte
Del 2

I del to av artikkelserien
om Israels ti tapte stammer skal vi følge sporene
deres gjennom Asia og
Europa

stammer
Å. Kaspersen

Det er et historisk, uomtvistelig faktum at hovedmassen av ti av Israels tolv stammer, sammen
med et antall av Juda og Benjamin stamme, ble bortført til Nord-Assyria i årene 740–
715 f.Kr. Denne deportasjonen av israelitter er både beskrevet i Bibelen og skrevet og
skildret på assyriske kileskrifttavler og relieffer fra den tiden.
Det som skaper problemer for mange, for ikke å si de fleste, er: Hvor ble det av
disse stammene og deres etterkommere? Hvor ble det av de millioner av hebreere
Israel som var Abrahams, Isaks og Jakobs etterkommere? Ble de assimilert i Det assyriske rike, slik
enkelte hevder, og forsvant på den måten? Eller ble de spredt rundt omkring på jorden, utvannet
ved inngifte og på annet vis, og forsvant på den måten, slik andre hevder? Disse to teoriene er
direkte i strid med de evige pakter Gud opprettet med Abraham, Isak og Jakob (Israel). En tredje
teori går ut på at hebreerne vandret videre fra Nord-Assyria og inn i Europa, og dermed dannet
opphavet til den hvite, europeiske rase (kaukaserne) — de kristne nasjoner i nord-Europa. Vi må
aldri glemme at Guds løfte til Abraham, var at hans ætt skulle bli overmåte tallrik, så hvor finner

larvy
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«Han førte ham utenfor og sa: Se nå opp mot
himmelen og tell stjernene, hvis du er i stand
til å telle dem! Og han sa til ham: Slik skal
din ætt bli» (1 Mos 15,5)

man dem i dag? Det er helt klart at det
ikke dreier seg om dagens jøder, som
jo ikke kan sies å være særlig tallrike.
De er pr. i dag en liten minoritet (ca.
16 millioner) i verdenssamfunnet.
Arkeologien har ved en rekke interessante funn løst to store problemer.
1) Hva skjedde med de hundretusener
av israelitter som «forsvant» syd for
Kaukasus? og 2) Hvilket folk var opphavet til kimmeriene og de gåtefulle,
nomadiske stammene som gikk under
navnet skytere, et folk som plutselig
dukket opp nord for Kaukasus, og på
samme tidspunkt i historien? Som vi
vil opppdage, var begge disse folkeslagene israelitter. Det dreide seg bare
om en etnisk omgruppering. Der den
ene forsvant, dukket den andre opp.
Denne artikkelen forsvarer teorien
om at hebreerne vandret videre innover i det til da stort sett ubefolkede
europeiske kontinent og ga opphav
til en rekke av Europas nasjoner og
kongehus. Det er mange indisier fra
både historie og arkeologi, folklore,
tradisjoner og legender, som gir støtte
for denne teorien. Som vi etter hvert
vil oppdage, er den både logisk og fornuftig, og er i harmoni med Bibelen.
Som vi også vil oppdage, utvandret
en rekke hebreere vestover allerede
fra den tid Israel oppholdt seg i Egypt
og senere, etter hvert som utferdstrangen ble for stor og Kanaans land
for trangt. Dette gjelder spesielt Dans
stamme, men også Juda.

Uforbeholdne løfter
Vi har sett at Bibelens store troshelter,
Abraham, Isak og Jakob, ved gjentatte
anledninger fikk et uforbeholdent
innsyn 1–2002

løfte fra Gud om at deres etterkommere skulle bli til en mengde folkeslag. Disse løftene ble senere gjentatt
for både Isak og Jakob.
Det er flere ting i disse løftene vi
skal merke oss:
1. Abrahams, Isaks og Jakobs
etterkommere skulle bli umåtelig tallrike.
2. De skulle bli til en mengde folkeslag.
3. Konger skulle utgå fra dem.
4. De skulle utbre seg mot nord,
sør, øst og vest, dvs. i alle retninger.
5. I dem skulle alle jordens slekter
velsignes.
6. Disse løftene ble gitt uten forbehold til de tre patriarkene Abraham,
Isak og Jakob (Israel).
Videre skal vi merke oss at løftet
først ble gitt til Abraham. Abraham
hadde imidlertid flere barn: Sønnen
Ismael med trellkvinnen Hagar, samt
seks sønner med Ketura. Både etterkommerne etter Ismael og de andre
seks sønnene var naturligvis også
Abrahams barn, som kommer under
løftet om at Abrahams ætt skulle bli
overmåte tallrik. Det var imidlertid
Isak, Abrahams eneste sønn med
Sara, som ble velsignet på spesiell
måte, og som tjente som forbilde på
den kommende Frelser. Det var til
Isak Gud gjentok løftene hans far
hadde fått. Isak var løftets sønn.
Disse løftene ble sist overført til
Jakob, sønn av Isak. Det var Jakobs
(Israels) tolv sønner, samt Josefs to
sønner Manasse og Efraim som løftets ætt skulle utgå fra. Disse tolv
(fjorten, når vi regner med Efraim og
Manasse) personer var stamfedrene
til Israels tolv stammer, og deres
etterkommere skulle bli tallrike som
«støvet på jorden»; de skulle bli «en
mengde folkeslag» (nasjoner), og «all
jordens slekter skulle velsignes» av
dem.
Her er et meget viktig moment
mange bibelgranskere har oversett:
Fra og med det tiende kapittel i
første Mosebok er Det gamle testamente i hovedsaken beretningen
om én mann og hans etterkommere
— Abraham og hans ætt, Israels
tolv stammer. Disse ble senere delt
i «Israels hus» og «Judas hus». Dette
går som en rød tråd fra første Mose-

bok til Malakias. Det er beretningen
om Abrahams ætt fra A til Å. Også i
Det nye testamente blir denne tråden
spunnet videre. Første Mosebok forteller om ættens opphav, videre kan
vi lese om deres utvelgelse, splittelse,
frafall og bortførelse. Profetene forteller om deres gjenopprettelse i de siste
dager. Hvis vi ikke forstår dette riktig,
vil størsteparten av Det gamle testamente være irrelevant for oss som

Etter kong Salomos død ble riket Israel delt i
to: Nordriket og Sydriket, med hv. Samaria og
Jerusalem som hovedsteder. Ti av Israels stammer bosatte seg i Nordriket

lever i dag. Glem ikke at de gammeltestamentlige profeter ikke skrev så
mye til sin egen tid, som de skrev for
de siste dager. Det er her det sanne
Israel kommer inn i bildet, både det
«åndelige» Israel og det bokstavelige
sanne Israel! Og det sanne Israel er
ikke dagens jøder, som vi har vært
inne på tidligere.

Forsvunnet?
Vi har også vært inne på hvordan
«Israels hus», dvs. Nordriket, der ti av
Israels tolv stammer hadde bosatt seg
med Samaria som hovedstad, ble bortført til nord-Assyria i årene 740–721
f.Kr. Siden har ingen hørt noe til dem.
I hvert fall er det klart at størsteparten
av de ti Israels stammer aldri vendte
tilbake til hjemlandet. Det dreide seg
om over en million mennesker, så hvor
ble det av dem?
Før vi går nærmere inn på Israels
vandringer fra nord-Assyria og inn i
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Deportasjonsruten mot øst/nordøst

Europa, er det et annet viktig moment
vi skal merke oss.

Tidlig utvandring
Utgangen fra Egypt fant sted ca. 1437
f.Kr. Førti år senere gikk avkommet
deres over Jordan og satte foten i det
forjettede land. (Ca. 1397 f.Kr.) Fra
dette tidspunkt fram til bortførelsen
til Assyria gikk det over 700 år. Her
dukker det opp et stort problem.
1. Sa ikke Gud at Israels barn
skulle bli overmåte fruktbare og utbre
seg mot alle de fire verdenshjørner?
2. Kanaans land, der de tolv Israels stammer bosatte seg, var ikke
stort i utstrekning, ca. 20 000 km2.
3. 700 år er lang tid.
Det var mellom en og to millioner
mennesker som dro inn i Kanaans
land. Fordi de skulle være overmåte
fruktbare, må man jo spørre seg: Hvor
stort var egentlig folketallet i 721
f.Kr., 700 år senere? Øyensynlig ikke
altfor stort. Enten hadde fruktbarheten vært heller laber i tiden som var
gått, eller så var det andre faktorer
som kom inn i bildet.
Ville det vært plass til alle disse
menneskene på et så lite område etter
700 år, selv med en konservativ befolkningstilvekst? I løpet av de 215 årene
Israel oppholdt seg i Egypt, var de økt
fra 70 personer til et sted mellom 1-2
millioner mennesker. Dette tilsvarer
en fordobling av folketallet hvert 14.
år! «Men Israels barn var fruktbare
og tiltok sterkt. De økte og ble
meget tallrike. Det ble fullt av dem
i landet» (2 Mos. 1,7.9).
I 1 Krøn. 21,5 leser vi at det på
kong Davids tid var 1,1 million våpen-
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føre menn i hele Israel, samt 470 000
våpenføre menn i Juda. Det vil si at
det på kong Davids/kong Salomos
tid var et sted mellom 5-6 millioner
hebreere i Israels land. Dette var ca.
500 år etter at Israels barn tok landet
i eie. Dette er bare en snau tredobling
av innbyggertallet på 500 år! Normalt
— og konservativt — burde det vært
fordoblet på 100 år. Det virker mildt
sagt underlig at et folk som hadde en

eventyrlyst og utferdstrang. Det er
også indisier som tyder på at både
hellenerne, fønikerne, Minoa-kulturen på Kreta, trojanerne, bosettinger
på Irland, Skottland og i England,
samt bosettinger langs spanskekysten og andre steder — til og med i
Amerika — i større eller mindre grad
hadde sitt opphav i utvandrede hebreere lenge før bortførelsen til Assyria.
Bevisene peker i retning av at Sems
ætt, som var velsignet framfor alle
andre folkeslag (1 Mos. 9,26), i stor
grad var opphavet til de store kulturene i Den vestlige verden, fra hellenerne til europeerne. Det er de som
i størst grad har vært kulturbærerne
og har stått for de store oppdagelser
og oppfinnelser verden er blitt beriket
med. Det er også deres etterkommere,
det hvite, kristne Europa (og det amerikanske folk, som i stor grad nedstammer fra europeerne) som har ført
Evangeliet til alle folkeslag. Glem ikke
at de skulle være til lys for «hedningene» og at alle jordens slekter skulle
velsignes gjennom dem (Es. 49,6; 1

Med sine 5642 m er Elbrus den høyeste toppen i Kaukasusfjellkjeden

eksplosiv vekst fra 70 personer til
ca. to millioner på 215 år (fordobling
hvert 14. år) bare tredoblet folketallet
på 500 år.
Det er rimelig at en rekke hebreere utvandret under Egypt-perioden,
og da særlig vestover. En utvandring
skjedde også i de 700 årene Israel
oppholdt seg i Kanaans land. En
rekke historiske funn tyder på det.
Etter hvert ekspanderte israelittene
vestover og nordover. Dette gjelder
i særlig grad Dans stamme, som var
sjøfarere og utmerket seg ved sin

Mos. 12,3; 18,18; 26,4; 28,14). Dette
har ingen rasistisk brodd, men er bare
et ubestridelig historisk faktum det
må være lov å påpeke. Det blir gjort
stadig nye arkeologiske funn, ikke
minst i USA, som bekrefter dette.
At de etter hvert så tallrike og
fruktbare hebreere utvandret til andre
deler av Den vestlige verden, er vel
ikke merkeligere enn at europeere og
andre utvandret til USA i nyere tid.

Utvandring fra Assyria
I den apokryfiske boken 4 Esra (2
innsyn 1–2002

Satellittfoto av Kaukasusfjellkjeden. Midt på bildet ser vi Kaukasus som et hvitt bånd, med Svartehavet til venstre og Det kaspiske hav til høyre. I disse områdene vandret Israel over til Europa.

Esdra), som ble skrevet i 1.-3. århundre e.Kr., kan vi lese følgende:
«Du så ham samle en annen, fredelig menneskemengde om seg. Dette
er de ti stammer som ble ført bort
fra sitt eget land til fangenskap
den gang Josjia var konge, han som
ble tatt til fange av assyrerkongen
Salmanassar. Han førte dem over
Eufrat, og de måtte bo i fremmed
land. Men de holdt råd sammen og ble
enige om å forlate hedningefolkene og
dra lenger bort, til et sted hvor menneskene ikke hadde bodd tidligere,
for at de iallfall der kunne holde de
lover de ikke hadde overholdt i sitt
eget land. Så kom de til de vanskelige
overgangene ved Eufrat. Da gjorde
Den Høyeste jærtegn for dem og stanset elveløpene inntil de var gått over.
Reisen gjennom dette området var
lang og varte ett og et halvt år. Landet
kalles Arsaret, og de ble boende der
helt til de siste tider. Men nå har de
igjen gitt seg på vandring, og Den
Høyeste stanser på ny elveløpene så
de kan gå over. Dette er tolkningen av
den fredelige menneskemengden du
så» (kap. 13, v. 39–47).
Her finner vi en bekreftelse på
at Israel ble ført i fangenskap, samt
en interessant, historisk opplysning.
Uttrykket Arsaret stammer fra et
hebraisk ord som betyr «et annet land».
innsyn 1–2002

Ca. 600 f.Kr. drev lyderne gimeriene
(kimmerier, mer om disse senere)
ut av Lilleasia, og de bosatte seg i
Karpat-områdene vest for Svartehavet. Det er her Esdra lokaliserer dem
som Arsaret-folket. Spor av navnet
Arsaret finner man i dag i nord-Krim.
En av elvene som renner fra Karpatene og ut i Donau heter Sereth.
Den jødiske historieskriveren Flavius Josephus (Joseph Ben Matthias,
37–ca. 100 e.Kr.), har også noen ord
om de ti Israels stammer som ble ført
i fangenskap til Assyria 800 år tidligere:
«Det er bare to stammer i Asia
og europa som er underlagt romerne,
mens de ti stammene fram til i dag
befinner seg på den andre siden av
Eufrat og er en stor folkemengde
som ikke kan telles» (Antiquities of
the Jews, bok XX, kap. V, 2. Uthevelser
tilføyd.)
Mellom Svartehavet og Det kaspiske hav ligger Kaukasusfjellene.
Det assyriske rike strakte seg helt
opp til Eufrats kilder og Kaukasus.
Det var til disse områdene ti av Israels stammer ble ført i fangenskap av
assyrerkongene. Det er områdene syd
for Det kaspiske hav som er vuggen
til den hvite, europeiske rasen — som
for øvrig kalles Den kaukasiske rase
eller Den nordiske rase, «den hvite

mann». Hvorfor blir denne menneskerasen kalt «Den kaukasiske rase?»
Det er fordi forskerne sporer dem tilbake til Kaukasus-området. Og hvorfor kan de ikke spore den lenger enn
dit? Fordi de da må begi seg inn på
bibelsk område, noe de med sin evolusjonistiske filosofi unngår for enhver
pris. Denne holdning blant dagens forskere er mer enn beklagelig.
I disse områdene forsvinner det
gamle Israel fra historien og angelsakserne, goterne og en rekke andre
stammer dukker opp. De ti Israels
stammer gikk aldri «tapt». De mistet
bare sin identitet under sin århundrelange vandring vestover fra Assyria.
De beveget seg innover i Europa og
ble opphavet til den hvite, europeiske
rase, og jeg skriver disse tingene fra
en saklig vinkling, uten «rasistiske»
overtoner. Det må være tillatt å belyse
en rekke ugjendrivelige, historiske/
antropogeografiske/etnologiske/
etnografiske fakta uten å bli beskyldt
for å være «rasist», som for øvrig er
tidens mest forslitte floskel.
De aller fleste folkevandringer har
skjedd den letteste veien, langs elvedalene. Israels vandringer gjennom
Kaukasus har satt spor etter seg. Til
denne dag finnes det mange landemerker som forteller om vandringene
deres. Gjennom studiet av innskrifter
på gravsteiner og på annen måte kan
vi trekke den konklusjon at det folk
som bosatte seg i Nord-Frankrike,
Syd-Spania, De britiske øyer og de
nordiske land, Norge innbefattet, var
de «tapte» får av Israels hus. Mange
av disse emigrerte senere til Canada,
Amerika, Australia og andre steder.
«Du skal bli til en mengde folk»
var Guds løfte til Abraham, Isak og
Jakob.

Skyterne
«Skyterne. Et folk som opprinnelig
kom fra Sentralasia. I områdene nord
for Svartehavet grunnla skyterne et
rike som varte fra 8.–7. århundre f.Kr.
til ca. det 2. årh. f.Kr.» (Encyclopædia
Britannica, 1974 utg. Micropædia, bd.
IX. art. Skyterne.»
Har du noen gang tenkt over hvor
de forskjellige folkeslagene kom fra?
I ovennevnte leksikon leser vi at skyterne opprinnelig kom fra Sentralasia,
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men hvordan kom de dit? Oppsto de
spontant i dette området, eller kom de
et annet sted fra? Svaret er enkelt og
greit: De må jo ha kommet dit et annet
sted fra. Hvem var egentlig skyterne,
og hvor kom de fra?
Skyterne gikk også under andre
navn. De var bl.a. kjent som Sakai.
Skytisk gullsmykke.

Den greske historieskriveren Herodot
(ca. 484–424 f.Kr.) forteller at perserne kalte skyterne for Sakai. Den
kjente assyriolog Sir Henry Rawlinson
(1810–95) tolket en rekke assyriske
kileskrifttavler der dette navnet forekommer, og Rev. B.W. Savile sporet
disse sakaiene tilbake til Israels ti
Luftfoto av dagens Samarkand

Amos 7,9.16.
Etter deportasjonen kan man spore
Israels hus ved deres to navn: «BethOmri» («Omris hus». Omri var Samarias grunnlegger, (1 Kong 16,23.24)
og «Isak», ved avledningen saka, sakai,
sakasuna og andre varianter, som alle
er avledet av Isak. Prof. Sharon Turner
(1768–1847) sier i sin bok History of
the Anglo-Saxon at sakai, som på latin

av sakai blir oversatt med skyter.
Babylonerne kalte skyterne for gimirra/
gimiri, mens romerne også kalte dem
kimirri og grekerne kimmeroi. På
engelsk blir alle disse variantene av
gimiri oversatt med Cimmerian. Henry
Rawlinson, som tydet Behistun-klippen i Vest-Iran, sier at det etniske
navnet gimri dukker opp i kileskrift
på Darius’ tid. Det er ekvivalent med

Skytisk vase

stammer, dvs. befolkningen i Samaria,
som ble bortført av assyrerkongene
Tiglat-Pileser og Sargon ca. 721 f. Kr.
På hebraisk betyr skyt «vandrer».
Henry Rawlinson uttalte at navnet
sakai, slik det forekommer i De akomeniske tavler, er et ariansk uttrykk,
og er erstattet med gimiri i de babylonske oversettelser av de persiske og
skytiske innskriftene. Rawlinson sier
videre at gimiri betyr «stammene», og
er den semittiske ekvivalent for det
arianske uttrykk saka. Navnet saka
eller sakai (skyterne) forekommer
først i kileskrift-inskripsjoner fra ca.
648 f.Kr. Navnet saka, sier Rawlinson,
refererer sannsynligvis til tilbedelsen
av Gud under dette navnet, eller til et
av deres egne navn. Det er antakelig
avledet av tsaki, sakitter, isakitter
eller Beth-Isak — Isaks hus. Se f.eks.
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Assyriske notarer skriver opp krigsbytte fra Samaria

ble kalt sacae, var en skytisk nasjon,
og ble kalt saca, sacki og sach-sen.
På Krimhalvøya ble skyterne kjent
som scolotoi, mens grekerne kalte
dem for skuthe/skuthae. Alle varianter

det greske kimmeroi, og det walisiske
khumri. Rawlinson mente også at det
var rimelige grunner til å betrakte
cimri eller kimmeri, som først dukket
opp i Media og Assyria i det 7. århuninnsyn 1–2002

Noen israelere vandret inn i Europa via Lilleasia opp mot «Arsaret»

dre f.Kr., og sacae på Behistun-klippen
nesten to hundre år senere, som identisk med Israels hus.
Fra områdene nord for Svartehavet vandret skyterne videre vest-

Saxon.) Fra områdene i Nord-Assyria
og Svartehavet, der 2 Esdra og Josefus plasserer Israel, dukket kimmeri,
gimri, sacae, getae, massagetae og
skyterne opp. De ble senere kjent som

I Asia ble israelerne kjent under en rekke forskjellige navn

over og kom fram til Østersjøen, som
tidligere ble kalt Pelagus Scythium,
Skyternes hav. Prof. Sharon Turner
har følgende interessante anmerkning: «De vandrende skyterne gikk
over elven Araxes, kom ut av Asia og
dukket plutselig opp i Europa i det 6.
århundre f.Kr.» (History of the Angloinnsyn 1–2002

gotere, daner, normannere, angler og
saksere. Sakaiene vandret også nordover til elven Jaxartes, der de grunnla
byen Samarkand, som betyr «Nye
Samaria». Det gamle Samaria var,
som vi vet, hovedstaden i Nord-Israel.
Byen Samarkand, en av de eldste byer
i Sentralasia, ligger i Uzbekistan og

er rundt 2700 år gammel. Aleksander
den store, som ødela byen, kjente den
under navnet Maracanda.
Herodotus (bok IV) gjør det imidlertid klart at ikke alle skytere var av
samme rase. Enkelte var siviliserte
jorddyrkere, mens andre var ville,
slaviske, turaniske nomader. Herodot
omtaler sakai som siviliserte. Han
nevner også getaene, og at landet
disse bodde i langs Donaus bredder,
ble kalt Moesia — landet til Mose
folk.
De gamle historieskriverne Diodorus, Strabo, Herodotus m.fl. nevner
at skyterne, i likhet med israelittene,
regnet svin som en vederstyggelighet.
De ofret aldri slike dyr, og ville ikke
engang ale dem opp. Det er påfallende
at skyterne, som hadde alle kjennetegnene til israelittene, kom nettopp
fra de samme områdene Israel ble
deportert til.
Arkeologene har brakt for dagen
mange steintavler med inskripsjoner
som forteller om assyrerne som bortførte israelittene. Disse tavlene ble
funnet i Ninive i 1909, og oversettelsene ble utgitt i 1930. Tavlene, som er
datert til ca. 707 f.Kr., har gitt viktige
spor å gå etter, og beskriver aktivitetene til et folk som ble kalt gimira, og
som levde i landet Gamir. Beskrivelsene av dette landet stemmer med det
området israelittene ble deportert til,
nemlig Nord-Assyria.
I 679 f.Kr. søkte Israel, eller gimirifolket, frihet ved å vandre nordover
under ledelse av en mann ved navn
Teuspa. Assyrerne tok dem imidlertid
igjen i det øvre Eufrat-distriktet og
beseiret dem. Et større antall israelitter kom seg imidlertid over Kaukasus
til områdene ved Svartehavet. De som
ikke unnslapp assyrerne, inngikk en
allianse med assyrerkongen Esarhaddon, og fikk bosette seg i Sacasene i
nord og Baktria i øst. Etter at Assyria falt i 612 f.Kr., vandret de som
hadde bosatt seg i Sacasene over
Dariel-passet i Kaukasusfjellene og
inn i steppeområdene i Syd-Russland.
Der ble de kjent som skytere. De som
hadde bosatt seg i Baktria, ble tvunget nordøstover, og ble av perserne
kjent som massageta og sacae.
Dr. George Moore uttaler følgende:
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Lenger vest ble israelerne kjent som skytere, normannere, angelsaksere, germanere, gotere etc.

«Sakaene og getaene, som tidligere
invaderte India, sprang ut fra den
samme kilde som sakserne og goterne
i vest, og var direkte knyttet til israelittene eller et folk som brukte deres
språk.» (Sitert i R. Capt: Missing Links
Discovered in Assyrian Tablets, s. 226.)

kom fram til Østersjøen, der de ble
kjent som gotere. Goterne inntok bl.a.
den største øya i Østersjøen, Gotland,
som har sitt navn etter goterne. Göteborg (Gothenburg) og Göta älv har
også sitt navn etter goterne.
Dr. George Moore sier i sitt verk
British History Traced from Egypt and

Israelerne ble også kjent som keltere, som vandret i flere retninger

Goterne
Skyterne ble senere kjent som gotere
eller gothi, trolig fordi getaene, som
utgjorde en viktig del av skyterne,
var de som oftest var i kontakt med
romerne, som kalte dem gothi. Fra
områdene nord for Svartehavet vandret skyterne videre nordvestover og
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Palestine at — «Navnet goter ble, som
vi allerede har vært inne på, trolig
overført fra Palestina til områdene
rundt Det kaspiske hav, der getafolket, sacai, gotere og saksere historisk
sett levde sammen» (s. 13).

Sakserne
To av oldtidens historieskrivere, Albi-

Sarmatiske krigere

nus og Ptolemeus, beretter at sakserne var en skytisk rase som ble
kalt sakai, og som kom fra Media,
dit Israel ble deportert. Ptolemeus
nevner bl.a. et skytisk folk som stammet fra sakaiene, og som ble kalt
saksoner. Ordet Saksen er antakelig
avledet av «Isaks sønner». Mange østlige språk skriver sunni for «sønner
av. . .». «Isaks sønn» blir da til Saacsunnia. Se f.eks. F. Wallace Connon:
Documents of Destiny, London 1958.
Professor Sharon Turner, som blir
regnet som en av de aller fremste
eksperter på angelsaksernes historie, sier i sin bok History of the AngloSaxon (1799-1805) at angelsakserne
nedstammet fra skyterne som kom til
Europa fra medernes byer ved Gosanelven. Nøyaktig dit Israel ble bortført!
«Og kongen i Assyria bortførte Israel
til Assyria og flyttet dem til Halah og
til Habor, en elv i Gosan, og til byene
i Media» (2 Kong 18,11). Prof Turner
forteller videre at daner og jyder er
israelitter av Dans stamme.
Historiske og arkeologiske beviser
tyder på at sakserne stort sett nedstammet fra de vestlige skytere (israelitter) som vandret gjennom Kaukasus
og inn i Europa i det 6. århundre f.Kr.
Prof. Sharon Turner uttaler følgende:
«Angelsakserne, lavlands-skotter,
normanner og daner har alle sprunget ut fra denne store kilden til den
menneskerase vi har kalt skytere og
innsyn 1–2002

Dagens spanske havneby Cadiz var i oldtiden
kjent som Tarsis, en blomstrende israelsk/fønikisk koloni

goter. . . .De første skytiske stammer dukket først opp i Europa i det
syvende århundre før den kristne æra.
. . .’Skyterne, som tidligere var få og
ubetydelige, holdt til i et smalt område
av Araxes, men etter hvert utvidet de

Bro fra romertiden over elven Ebro, som er
oppkalt etter hebreerne (Eber)

sine grenser til alle sider inntil de til
slutt reiste sitt rike til stor herlighet.’
[Diodorus]. . .De vandrende skytere
gikk over Araxes-elven, vandret ut av
Asia, og dukket plutselig opp i Europa
i det sjette århundre f.Kr.» (Gjengitt i
National Message, 24. des. 1927).

Germanerne
Etter hvert drev sarmaterne, et blandet, ikke-israelittisk folk, skyterne
nordvestover i Europa mot Østersjøen. På dette tidspunktet innførte
romerne navnet germaner i stedet for
skyter, antakelig for ikke å forveksle
dem med sarmaterne, som nå okkuperte det tidligere Skytia. Ordet germaner er et latinsk uttrykk som betyr
«ekte», og indikerer at germanerne
var de ekte skytere. De germanske
stammene delte seg i andre grener:
angler, sakser, jyder, daner, vikinger,
burgundere, lombarder, frankere og
innsyn 1–2002

de ble kjent som keltere, gallere og
kimbri. De sloss med sine egne da
slektskapsbåndene var gått tapt gjennom århundrene. På denne tiden, i
det 4. århundre f.Kr., ekspanderte
kelterne i alle retninger fra SentralEuropa. Noen av dem invaderte Italia
og plyndret Rom i 390 f.Kr., mens
andre vandret til Lilleasia, der grekerne kalte dem galatere. Det var til
disse etterkommerne av Israels hus
Paulus skrev Galaterbrevet. Enkelte
keltere vandret inn i Spania og ble der
kjent som iberier — et gælisk navn
for hebreere. Den iberiske halvøy
og elven Ebro i Spania er oppkalt
etter Eber, som var hebreernes og
Abrahams stamfar (1 Mos 10,24.25;
11,14–17). På kong Salomos tid (ca.
1000 f.Kr.) var det en blomstrende
israelittisk koloni i Tarsis i Spania
der havnebyen Cadiz nå ligger. Nær
Sevilla i Spania er det funnet en steininnskrift til Adoniram, som var Salomos oppsynsmann.
Andre keltere vandret over til De
britiske øyer og dannet grunnstammen for Det engelske folk.
Det virker som det alminnelige
uttrykket «keltere» ble brukt både om
kimmerier (cymry), belgier og flere
mindre stammer som alle var de første
innbyggerne på De britiske øyer og
trolig deler av Spania og Portugal. Det
er indisier som tyder på at de første
keltere som kom sjøveien til Irland, i
tillegg til å tale hebraisk (de var tross
alt israelitter), også hadde et skriftspråk.
I neste nummer skal vi følge videre
i sporene til de ti stammene.

Ω

S

tore deler av dagens kristenhet
tror at opprettelsen av staten
Israel i 1948 og noen få millioner
jøder som emigrerte dit, er en oppfyllelse av Bibelens profetier. Dette
er en gigantisk misforståelse som
skyldes manglende innsikt i løftene til Abraham, Isak og Jakob, og
hvem Bibelens Israel, dvs. Abrahams, Isaks og Jakobs etterkommere egentlig er.
Bibelen forteller en rekke steder
at Gud vil føre sitt folk Israel tilbake til det sted han førte dem
bort fra. Dette gjelder særlig profetene Esekiel og Jeremias, som
begge virket lenge etter at de ti
stammene forsvant. «For se, dager
kommer, sier Herren, da jeg gjør ende
på mitt folks, Israels og Judas fangenskap, sier Herren, og fører dem tilbake til det landet jeg gav deres fedre,
så de kan ta det i eie» (Jer 30,3). «Jeg
vil la meg finne av dere, sier Herren.
Jeg vil gjøre ende på deres fangenskap og samle dere fra alle de folk og
alle de steder som jeg har drevet dere
bort til, sier Herren, og jeg vil føre
dere tilbake til det sted som jeg førte
dere bort fra» (Jer 29,14). Dette ble
skrevet lenge etter at de ti Israels
stammer ble ført i fangenskap til
Assyria.
Løftene gjelder alle de tolv Israels stammer. Dagens jøder gjør
bare krav på å være etterkommere
etter to stammer, Juda og Benjamin, men flertallet av dem er av
khazar-opphav og derfor ikke israelitter av blodet. Siden dette er tilfelle, kan ikke staten Israel være en
oppfyllelse av profetiene. Hvor er
de andre stammene i dagens Israel?
Selve uttrykket «Israel» betegner
minst ti stammer (Israels hus).
Det er slett ikke umulig at løftene til Israel vil få en helt annen
oppfyllelse enn kristenheten forventer.
Det er viktig at man ikke blander begreper, men har klart for seg
hvor Israels folk forsvant, og hvem
de representerer i dag. Den korrekte forståelsen av begrepet Israel
er en nøkkel som utvider perspektivet for Bibelens endetidsprofetier.
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D e
syv basu
ner i Åpenba
ringsboken har vært
gjenstand for en rekke spe
kulasjoner. Enkelte tolker dem
åndelig, mens andre tolker dem som
høyst bokstavelige hendelser. Noen plas
serer dem bak i historien, mens andre mener
de hører endetiden til. Denne artikkelen belyser
basunene fra en vinkling stadig flere bibelfortolkere finner
sannsynlig.

E

NKELTE BIBELFORTOLKERE hevder at
de syv basuner i Åpenbaringen 8-11 skildrer — i
symbolsk språkdrakt — historiske begivenheter i
forbindelse med Det vest-romerske rikes fall i det
fjerde århundre, oppblomstringen av Islam, og Det Ottomanske rikes (Tyrkias) «fall» i 1840. Den syvende basun,
som vi nå angivelig lever under, begynte å lyde i 1844,
heter det. Denne tolkningen, er i strid med sammenhengen i de aktuelle kapitlene i Åpenbaringsboken og med all
sunn logikk.
I de senere årene er det stadig flere som tar til orde
for en perspektivutvidelse av sentrale deler i Åpenbaringsboken. Nye opplysninger kommer for dagen som gjør det
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nødvendig å betrakte en rekke bibelske profetier fra en
annen vinkling. Ikke minst gjelder dette de syv basuner
i Åpenbaringsboken 8–11. En nøktern gjennomlesning av
disse kapitlene forteller i klartekst at de syv basuner ikke
kan lyde før de 144 000 er beseglet med Guds segl i sine
panner (Åp. 7,2.3; sml. kap. 8,7–9). Skjedde beseglingen
i Middelalderen? Neppe. Likevel vil enkelte hevde i fullt
avor at basunene — som ikke kan lyde før de 144 000
er beseglet — er oppfylt for århundrer siden. Her er det
alvorlige uoverensstemmelser ute og går. Et slikt syn er
å øve vold mot sammenhengen i Åp. 8–11. De som hevder
et slikt syn, har tydeligvis ikke forstått basunenes sanne
natur.
innsyn 1–2002

Hva vitenskapen vet
De senere årene er det blitt påvist at
jorda i tidligere tider er blitt bombardert av flere større himmellegemer.
Det er blitt påvist over 150 større
kratere, eller krater-rester på jorda
som i dag ligger som tause vitner om
større katastrofer i fortiden. Og listen
over slike kratere vokser med fem
eller seks i året. Et krater i Australia
(Acraman) er f.eks. 90 km i diameter, mens et av de aller største man
har funnet måler 200 km i diameter
(Sudbury, Canada). I Norge ligger et
av verdens best bevarte kratere, Gardnos-krateret i Hallingdal, ni km nord
for Nesbyen. Gardnos-krateret har en
diameter på 5 km og ble skapt av en
asteroid med diameter på rundt 300
m. I Barentshavet finner man et krater
(Mjølnir) med diameter på 40 km. Det
mest kjente meteorkrater er utvilsomt
Barringer-krateret i Arizona-ørkenen i
USA. Dette krateret med en diameter
på 1,2 km og en dybde på 180 m, ble
forårsaket av en ca. 50 m stor meteor.
innsyn 1–2002

Hvert år er det tusenvis av turister
som besøker denne severdigheten.
Det er først etter at satellitter i
bane rundt jorda begynte å detaljfotografere jordoverflaten — og også
strukturer under jordoverflaten — at
forskerne virkelig begynte å oppdage
kratere. Noen av dem stammer fra
tiden etter syndfloden, mens andre er
av slike dimensjoner at de bare kan
ha oppstått på ett bestemt tidspunkt i
jordas historie: ved syndfloden. Det er
spesielt ett bestemt krater som peker
seg ut, nemlig Chixculub-krateret
under Yucatan-halvøya ved Mexicogulfen. Dette krateret, som ligger
under 1100 m kalkstein og har en diameter på over 180 km, ble oppdaget i
1991. Det ble skapt av et asteroidnedslag med en detonasjonskraft på mer
enn 100 millioner megatonn, som tilsvarer over fem milliarder atombomber av Hiroshima-størrelse! Dette er
ikke mine beregninger. Det er astronomene som legger fram sine tall i
prestisjetunge, vitenskapelige tidsskrifter. I dag har man funnet restene

etter denne asteroiden i krateret
under Yucatan-halvøya. Ødeleggeren
fra verdensrommet hadde en diameter
på mellom 10–20 km, og konsekvensene av nedslaget og detonasjonen
var verdensomfattende.
Det er flere forhold som gjør at
vitenskapen med sikkerhet vet at disse
kraterne skyldes nedslag av større
meteorer eller asteroider fra det ytre
rom.
«Med denne dystre statistikk i tankene, finkjemmer geologene i dag jordskorpen for skjulte beviser for at jorda
kan ha vært offer for andre masseutryddelser på grunn av slike nedslag.
Selv om bevisene kommer langsomt,
er selve begivenhetene som tok livet
av dinosaurene for 65 millioner år
siden, ikke lenger gjenstand for
alvorlig disputt» (Astronomy, oktober
1995, s. 36, uthevelser tilføyd).
La oss trekke fra alle disse millioner av år evolusjonistene opererer
med, og se det hele fra et bibelsk
perspektiv, så kommer vi fram til en
masseødeleggelse for ca. 4300 år
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Acraman-krateret i Australia har en diameter
på 90 km

siden — tiden for vannflommen (etter
bibelsk kronologi). Ødeleggelsene
etter Chixculub-asteroiden var nemlig
så ufattelige og så verdensomspennende at nedslaget verken kunne
skjedd før syndfloden eller etter. Det
skjedde ved syndfloden, og kan ha
vært en sterkt medvirkende årsak til
denne, med god hjelp av flere mindre

Barringer-krateret i Arizonaørkenen i USA har en diameter på 1,2 km

i jordas atmosfære med hastigheter
opptil 70 km/sek. — 250 000 km/t,
noe som gir dem en aldeles ufattelig
kinetisk energi (bevegelsesenergi).
«En asteroid med en diameter på
16 km som treffer jorda, ville ganske
visst vært en katastrofe, ikke bare
for livet rundt nedslagsstedet. Ifølge
[Michael] Rampino ville detonasjonen fra en slik kollisjon vært i størrelsesklassen 100 millioner megatonn
TNT — tilstrekkelig til å frambringe
et jordskjelv med en styrkegrad på
over 12. Selv 1000 km fra nedslags-

Manicouagan-krateret i Canada med en diameter på 100 km

nedslag, men som likevel hadde enorm
ødeleggelseskraft. Et himmellegeme
med en diameter på 1 km har en detonasjonskraft på 100 gigatonn (100
000 megatonn), noe som ville påvirke
halve jordkloden. Det er beregnet at
hvis en asteroid av denne størrelsesklassen slår ned i havet, vil den skape
en kilometerhøy flodbølge! Nedslaget
og detonasjonen til et himmellegeme
med en diameter på «bare» 100 meter,
vil være tilstrekkelig til å ødelegge et
helt kontinent. I dette siste tilfellet
er det snakk om en detonasjon tilsvarende 5000 atombomber av Hiroshima-størrelse! Som man vil forstå, er
det uoverskuelige krefter som utløses
ved slike nedslag. Man skal huske på
at disse himmellegemene kommer inn
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Chixculub-krateret på Yucatanhalvøya ved
Mexicogulfen har en diameter på rundt 200 km
og ble skapt av en asteroid med diameter på
ca. 10–15 km

stedet ville jordskorpen beveget seg
100 meter opp og ned, sier Rampino,
nok til at jordas ytre kappe ville slå
sprekker. Eksplosjonen ville slynget
10 millioner milliarder tonn utgravd

materiale og fordampet asteroid mer
enn 100 km opp i atmosfæren. Jorda
ville blitt et svært mørkt sted gjennom flere måneder, nok tid uten
sollys til at næringskjeden ville blitt
ødelagt med verdensomspennende
død som resultat» (Earth, januar 1994,
uthevelser tilføyd).
Med andre ord: det er ikke så store
saker som skal til i verdensmålestokk
før ødeleggelsene blir globale. Et himmellegeme med en diameter på 16
km er ikke store gjenstanden sammenlignet med jordkloden, med sine
12 750 km i diameter. Gud tillater at
slikt skjer, men lar likevel størrelsen
på disse himmellegemene som treffer
jorda holde seg innenfor visse grenser, ellers ville det knapt blitt mennesker igjen på vår klode.
Forskerne har regnet ut at en asteroid med diameter på 500 m som slår
ned i havet, vil fordampe 30 kubikkilometer vann! Et tilsvarende nedslag på
jordoverflaten vil fordampe 30 kubikkilometer jord og stein!
Selv om det finnes flere hundre
kratere på vår jord, ville kratertettheten og ødeleggelsene vært langt
større, hvis det ikke hadde vært for
to forhold: 1) Jorda har en atmosfære
som får de fleste mindre meteorer til å
fordampe og fragmentere til fint støv
i atmosfærens øvre lag, ca 100 km
over jordoverflaten. På grunn av den
enorme hastigheten disse himmelleinnsyn 1–2002

«Stjerneskudd» blir forårsaket av mikrometeoritter på størrelse med sandkorn

gemene har når de kommer inn i jordatmosfæren, blir de bremset opp av
friksjonen med luftmolekylene. Dette
får meteoren til å bli rødglødende og
deretter fordampe. Dette fenomenet
har de fleste vært vitne til som «stjerneskudd» på nattehimmelen. De fleste
«stjerneskudd» er ikke større enn
sandkorn. 2) Guds beskyttelse. Gud
holder sin hånd over menneskene.
Han tillater ikke at katastrofer og
ulykker skjer ukontrollert. Men tiden
er snart kommet da Gud vil trekke sin
beskyttende hånd tilbake og la Satan
og hans engler få fritt leide.
Vår egen kraterbesådde måne er
et eksempel på hvordan en planeteller måneoverflate blir når meteorer
og asteroider fritt kan slå ned uten å
bli hindret av atmosfære eller andre
forhold. Solsystemets innerste planet,
Merkur, er også solsystemets mest
kraterbesådde planet. Et eksempel på
hvordan jordoverflaten hadde sett ut
hvis Gud ikke hadde beskyttet sine
skapninger?

Steinene skal rope
«Hvis disse tier, skal steinene rope,»
sa Jesus (Luk. 19,40). Kanskje det
ligger mer i disse Jesu ord enn vi
har forstått? Kanskje det er steiner
fra verdensrommet som til syvende
og sist vil vekke menneskene når alt
annet er nytteløst. Det er her basunene i Åpenbaringsboken kommer inn
i bildet. I Bibelen tjener basuner som
advarsler, og de syv basuner er de
sterkeste advarsler om jordas undergang du vil finne i Den hellige
skrift.
Det strir mot all fornuft å la disse
basunene få sitt utgangspunkt i det
fjerde århundre. Hva er egentlig hensikten med disse basunene? Hensikten er å varsle menneskene om at
innsyn 1–2002

En hydrogenbombe er å regne som smågutt sammenlignet med detonasjonen ved et asteroidned
slag

Herrens dag er for hånden.

Jeriko
Har du tenkt over hvorfor beretningen om Jerikos fall står nedskrevet
i Bibelen? Et nærmere studium av
disse gammeltestamentlige fortellinger om kriger og beleiringer avslører
at mange av dem er profetiske. La oss
se på fortellingen om Jerikos fall.
«La nå alle stridsmennene gå
omkring byen, rundt om den én gang!
Slik skal du gjøre i seks dager. Sju
prester skal bære sju larmbasuner
foran arken. Men den sjuende dagen
skal dere gå sju ganger omkring byen,
og prestene skal blåse i basunene. Når
de så blåser i larmhornet med lange
toner, og dere hører lyden av basunen, da skal hele folket sette i et høyt
rop. Da skal bymuren falle ned der
hvor den står. . . .Så ropte folket, og
de blåste i basunene. Og det skjedde
da folket hørte basunklangen, og de
satte i et høyt rop, da falt muren
helt sammen, og folket steg rett inn i
byen og inntok den» (Josva 6,1–5.20).
I denne beretningen er det snakk om
en stor og uinntakelig by, Jeriko. Det
er videre snakk om syv basuner, og
den syvende dagen falt byen ved lyden
av hær-ropene og basunklangen.
Sammenlign dette med ropet til
profeten Sefanias;
«Nær er Herrens dag, den store. Den

er nær og kommer med stor hast.
Hør! Det er Herrens dag! Full av angst
skriker da kjempen. En vredens dag
er den dagen, en dag med nød og
trengsel, en dag med omveltning og
ødeleggelse, en dag med mørke og
mulm, en dag med skyer og skodde.
En dag med basunklang og hærskrik
mot de befestede byer og de høye
murtinder. . . .For han vil gjøre ende,
ja brått gjøre ende på alle dem som
bor på jorden» (Sef. 1,14–16.18).
Legg merke til tre ting: 1) Det
er snakk om avslutningen av denne
jordas historie — det er Herrens dag,
vredens dag. 2) Det er en tid med
mørke og mulm, skyer og skodde.
Sammenlign Es. 60,2: «Se, mørke
dekker jorden, og det er belgmørke
over folkene.» Det er ikke bare snakk
om åndelig mørke. Det vil også bli et
bokstavelig mørke, som tilfellet var
under Egyptens plager. Som vi skal
se, blir jorda delvis mørklagt under
den fjerde basun som en konsekvens
av de tre første. 3) Det er en dag
med basunklang og hærskrik mot de
befestede byer. Her var beretningen
om Jerikos fall et forbilde på Herrens
dag.
La oss gå til Åpenbaringen 16:
«Den sjuende engelen tømte sin
skål ut i luften. . . .Den store by ble
delt i tre deler, og folkenes byer
falt i grus. Og Gud kom i hu Baby-
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lon, den store, så han gav den begeret med hans strenge vredes vin» (v.
17.19). «Ve, ve du store by Babylon,
du mektige by! På én time er din dom
kommet» (Åp. 18,10).
Kan du se hva forbildene i Det
gamle testamente peker mot? De er
varsler om jordas undergang, at Herrens dag er for hånden, og at Babylon,
«den store by», står foran sitt fall. Gud
har et folk i Babylon, og disse oppfordres til å komme ut før byens fall (Åp.
18,4). I Jeriko var det en skjøge ved
navn Rahab. Hun og hennes hus ble
spart da byen ble brent og ødelagt.

Basunene
Som vi har sett, er det uomtvistelig
bevist at jorda er blitt bombardert
av opptil flere større himmellegemer,
både ved tiden for vannflommen og
etter. Vitenskapen, som er preget av
utviklingslæren, sier at dette skjedde
for 65 millioner år siden, men vi kan
trygt kutte ned tallet til 4300 år —
tiden for vannflommen. Vitenskapen er
ikke lenger i tvil om at et slikt nedslag
har funnet sted og ført til en verdensomspennende økologisk katastrofe.
«Den asteroid-kollisjon som kan
ha ført til at dinosaurene døde ut, er
ikke lenger en ‘yndlingsteori’, men
et vitenskapelig faktum. Det lag med
avfallsmateriale som ble kastet ut over
jorda, inneholder det kosmiske metall
iridium, sammenpressede mineralkorn
som minner om de som dannes under
kjernefysiske eksplosjoner, samt sot
og organisk materiale fra avsvidde
skoger» (Time, 17. mai 1993, Uthevelser tilføyd).
Det er svært interessant at disse
tingene kommer for dagen nå som
Herrens dag står for døren.
Det er ganske sikkert Gud som
åpenbarer alt dette for at de som vil,
kan tro. For 10–20 år siden var det
ikke snakk om disse tingene i det hele
tatt. Men nå til dags er det ikke langt
mellom artikler i vitenskapelige tidsskrifter der astronomene sier rett ut
at jorda vil bli truffet av ett eller flere
himmellegemer. Spørsmålet er ikke
om det vil skje, men når.
«Astronomene er ikke i tvil. Solsystemet er fullt av flyvende avfallsmateriale, og de sier at det bare er et
tidsspørsmål før et stort himmelle-
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Nedslag av himmellegemer kan ifølge forskerne sette i gang større skogbranner

geme treffer jorda» (Time, 15. februar
1993, s. 54, uthevelser tilføyd).
Og når det skjer, vil jorda bli
rammet av den største økologiske
katastrofe siden vannflommen. Dette
er ikke oppspinn eller fanatisme. Det
er kort og godt hva Bibelen sier.
En tredjedel av jordas overflate blir
skadet, det samme gjelder en tredjedel av havet og ferskvannskildene
(Åp. 8,7–10). Hva er det som forårsaker disse enorme ødeleggelsene over
så store deler av jorda? Apropos: Vi
tror bestemt at her betyr hav, jord,
vann, gress, trær, sol, måne, skip etc.
akkurat hva som står. Noen vil tolke
dette helt symbolsk og åndelig, noe
som forvansker det hele og åpner for
et hav av private fortolkninger. Så
lenge det ikke dreier seg om symbolspråk (dyr med syv hoder og ti horn
etc.), gir det langt større mening å
tolke det akkurat som det står.

Den første basun
«Den første engelen blåste i basunen,
og det kom hagl og ild, blandet med
blod, og det ble kastet ned på jorda.
Tredjedelen av jorden ble oppbrent,
og tredjedelen av trærne ble oppbrent, og alt grønt gress ble oppbrent» (Åp. 8,7).
I dag vet vi at kometer består av en
kjerne med støv, stein og ispartikler.
Når kometkjernen nærmer seg solen,
fordamper en del av dette materialet.

På grunn av stråletrykket fra solen,
blir gassene skjøvet i retning fra solen
og danner den for kometer så karakteristiske hale, som kan være atskillige
millioner km lang.
Det er flere tusen kometer i vårt
solsystem. Av og til blir en komet
fanget inn av en planets tyngdefelt.
Dette fikk vi et slående eksempel på
i juli 1994, da kometen ShoemakerLevy 9 ble trukket inn mot Jupiter.
Kometen ble fragmentert av kjempeplanetens enorme tyngdefelt, og med
hastigheter på 60 km/s raste fragmentene ned i Jupiters atmosfære, der
de eksploderte. Eksplosjonene var så
kraftige at de kunne observeres fra
jorda. kometrestene som eksploderte,
skapte enorme ildkuler av glødende
gass og støv som steg til over 3500
kilometers høyde over Jupiters frosne
skytopper.
«Det vi kunne observere på Jupiter
under nedslaget til Shoemaker-Levy i
1994, var et vindu mot denne dødelige blandingen av ild og is [hagl!]»
(Astronomy, oktober 1995, s. 36, uthevelser tilføyd).
Kanskje denne begivenheten var
et varsel om at noe lignende vil kunne
skje på vår egen planet. «Jupiter er i
ferd med å få juling av en komet. Den
kataklysmiske eksplosjonen vil
tjene som en advarsel til jorda: Det
kan skje her» (Time, 23. mai 1994, s.
innsyn 1–2002

46, uthevelser tilføyd).
Astronomene er ikke i tvil om
virkningene av eventuelle nedslag av
kometfragmenter, asteroider og/eller
større meteorer på vår jord. Slik
beskriver astronomene virkningene
etter nedslaget til Chixculub-asteroiden på Yucatan:
«I dette tilfelle innbefattet røyksøylen store mengder stein og støv
som ble blåst ut fra krateret. Da alt
dette materialet som ble slynget opp
regnet ned igjen etter ca. 30 minutter, forårsaket det et stjerneregn av
nesten ufattelige dimensjoner. Meteorer skapte en rødglødende himmel og
satte i gang skog- og gressbranner»
(Astronomy, oktober 1995, s. 37, uthevelser tilføyd).
Hva leste vi i Åp. 8,7: «. . .tredjedelen av trærne [skogbranner] og alt
grønt gress [gressbranner] ble oppbrent.»
«Det gigantiske krasjet spredte
støv i atmosfæren som stengte sollyset ute, og kan også ha startet
branner som spredte seg over hele
kontinenter og ødela dinosaurenes
planteføde, mener forskerne» (Vårt
Land, 17. august 1992, uthevelser tilføyd).
«Jay Meos ved universitetet i Arizona og hans medarbeidere, har regnet
ut at den infrarøde strålingen fra rødglødende avfallsmateriale som falt tilbake ned i atmosfæren, kunne ha
satt i gang branner rundt omkring
på jorda» (Scientific American, oktober
1990, s. 48, uthevelser tilføyd).
«NASA-forskere har f.eks. antydet
at størstedelen av det luftbårne støvet
fra nedslags-detonasjonen, samt aske
fra skogbranner, ville falle tilbake på
jorda i løpet av seks måneder» (Time,
9. januar 1995, s. 40, uthevelser tilføyd).
I tillegg til å ødelegge avlingsgrunnlaget og skape hungersnød og
tørke, ville røyken fra disse verdensomspennende brannene gi sitt bidrag
til å formørke jorda. Mer om dette
under den fjerde basun. Ikke rart at
Joel roper:
«Ve oss, for en dag! For nær er
Herrens dag. Den kommer med ødeleggelse fra Den Allmektige. Er ikke
maten blitt borte for våre øyne, glede
og fryd fra vår Guds hus? Såkornet er
innsyn 1–2002

tørket bort under mulden som dekker
det. Forrådshusene er ødelagt. Låvene
er nedbrutt, for kornet er utskjemt.
Hvor buskapen rauter! Bølingene
streifer skremt omkring, for det finnes
ikke beite. Også saueflokkene må lide.
Til deg, Herre, roper jeg! For ild har
fortært beitene i ødemarken, flammer har forbrent alle markens trær.
Også markens ville dyr stønner opp
til deg, for bekkene er uttørket. Og ild
har fortært beitene i ødemarken» (Joel
1,15–20). Hva sier profeten? Ild har
brent opp beitene (gresset), og flammer har fortært markens trær. Hva
står det om den første basun: Tredjedelen av gresset og tredjedelen av
trærne blir oppbrent!
«Enkelte forskere regner med at
en 1 km stor asteroid vil slynge så
mye støv ut i atmosfæren at det vil bli
en ‘kjernefysisk vinter’ som stenger
for sollyset og forårsaker verdens-

av Herrens dag og de syv basuner.

Den andre basun
«Den andre engelen blåste i basunen,
og noe som lignet et stort, brennende
fjell ble kastet i havet. Og tredjedelen
av havet ble til blod. Og tredjedelen av
de levende skapningene i havet døde,
og tredjedelen av skipene ble ødelagt»
(Åp. 8,8.9).
Hva er dette som «lignet et stort,
brennende fjell» annet enn en større
meteor eller en asteroid som slår ned i
havet. Flodbølgen etter detonasjonen
skaper enorme ødeleggelser. Det er
beregnet at en asteroid med en diameter på 1 km som slår ned i havet, vil
skape en tusen meter høy flodbølge.
Ikke til å undres over at tredjedelen
av skipene blir ødelagt! Dr. Edward
Teller, hydrogenbombens far, har
uttalt at hvis en meteor på størrelse
med en fotballbane slår ned i havet,

Nedslag av et himmellegeme i havet kan skape store flodbølger

omspennende avlingssvikt og hungersnød. Klimaet kan bli endret for
flere år framover» (Science News, 5.
februar 1994. Uthevelser tilføyd).
Det er nøyaktig dette bildet Joel
gir oss. Ødeleggelse som avsvir trær
og gress, ødelegger avlingsgrunnlaget
og fører til hungersnød, jordskjelv og
en mørklagt jord (Joel 1,15–20; 2,10).
Vi har nok hatt et altfor snevert bilde
av både småprofetenes beskrivelser

vil den skape flodbølger som er store
nok til å forårsake enorme ødeleggelser langs de kontinentale kystlinjer,
tusenvis av kilometer fra nedslagsfeltet. I tillegg vil en stor del av livet
i havet dø ut. Jorda blir formørket av
alt avfallsmaterialet som blir slynget
ut i atmosfæren, og fotosyntesen blir
blokkert. Se mer om dette under den
tredje og fjerde basun. Forskerne sier
også at et nedslag i havet vil koke en
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stor del av oksygenet ut av dette og
skape oksygenfattig vann, noe som
igjen vil føre til en kraftig oppblomstring av rødalger, som vil gi «rødt
vann».
«Når fotosyntesen blir blokkert, vil
dette føre til at næringssyklusen i
havet bryter sammen, og de fleste
organismer i havet dør ut» (Astronomy, oktober 1995, s. 37, uthevelser
tilføyd).
«Ahrens og O’Keefe har laget en
modell av hva som ville skjedd hvis
denne asteroiden [10 km i diameter]
hadde slått ned i et verdenshav,
der gjennomsnittsdybden er 5000 m.
En opptil 5 km høy flodbølge [halvparten av asteroidens diameter] ville bli
drevet bort fra nedslagsstedet. 1500
km fra dette ville flodbølgen fremdeles
vært 500 m høy. Hvis en slik asteroid
hadde slått ned i Mexicogulfen, ville
flodbølgen ha skylt inn over Kansas
City!
Uansett om den slo ned i havet
eller på landejorda, ville støv og sot
fra nedslaget stenge sollyset ute i
flere måneder. . . .
Røyksøylen som steg opp i atmosfæren, ville også føre med seg en
rekke kjemiske stoffer som ville forårsake sur nedbør gjennom lengre tid,
og i så stor grad at surhetsgraden i
havene [og ferskvansskildene!] ville
ødelegge livet der — et typisk symptom på masseutryddelse som i langt
større grad ville kreve sin pris i havet
enn på land» (Astronomy, september
1991, s. 53, uthevelser tilføyd).
«Hvis asteroiden slo ned i et verdenshav, ville kjempebølger rase langt
innover landområdene i praktisk talt
alle verdensdeler, og deretter vugge
fra side til side på samme måte som
om man slapp en ambolt i et badekar
med vann» (Chico Enterprise-Record, 8.
desember 1992).

Den tredje basun
«Den tredje engelen blåste i basunen,
og en stor stjerne falt ned fra himmelen, flammende som en fakkel, og
den falt på tredjedelen av elvene og
på vannkildene. Stjernens navn var
malurt, og tredjedelen av vannet ble
til malurt. Og mange mennesker døde
av vannet fordi det var blitt forgiftet»
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(Åp. 8,10.11)
Her blir ferskvannskildene forgiftet og vannet udrikkelig, og mange
mennesker dør etter å ha drukket
slikt vann. Igjen er det snakk om et
nedslag av et himmellegeme, denne
gangen på landejorda.
Vitenskapen kan fortelle at et nedslag av et større himmellegeme på
landejorda vil sende sjokkbølger gjennom jordkloden og sette i gang store
vulkanutbrudd både i nedslagsfeltet
og på den motsatte siden av kloden.
Enorme mengder svovelholdig røyk vil
legge seg som en kappe rundt jorda
og forårsake en verdensomspennende

ville også ha formørket solen og redusert temperaturen» (Earth, januar
1994, s. 51, uthevelser tilføyd).
«Svovel fra nedslaget dalte ned
som dødelig sur nedbør. . . .Nå
sier de [vitenskapen] at lette svovelpartikler danner en skyggende sky
etter meteorittnedslaget. Det passr
bra med de svært svovelholdige bergartene som nylig er funnet i det
antatte Yucatan-krateret. Hvis disse
bergartene blir truffet av en meteoritt, vil millioner av tonn svovel bli
slynget opp i atmosfæren. Svovelpartiklene er lettere enn vanlig aske
og støv, og kan holde seg svevende i

Støv og sot fra et nedslag av et større himmellegeme på landejorda kan stenge sollyset ute i flere
måneder

sur nedbør, nesten som batterisyre.
«En stor meteor treffer jorda og
sender sjokkbølger til det antipodiske
punkt [det punkt som ligger motsatt
av nedslagspunktet] og setter i gang
store vulkanutbrudd der. Avfallsmaterialet fra nedslagskrateret, sammen
med støv og annet materiale som blir
spydd ut fra vulkanutbruddene, vil
stenge for nok sollys til at fotosyntesen blir avskåret og planeten blir
avkjølt» (Earth, januar 1994, s. 51,
uthevelser tilføyd).
«Vi har her en eksplosiv kilde av
svoveldioksyd og aske som med letthet kunne ha blokkert fotosyntesen
og drept plantelivet med giftig, sur
nedbør. Svoveldioksyden og asken

atmosfæren i kanskje 20-40 år. Støvet
gjør at jorda blir nedkjølt, og det gir
dårlige lysforhold for plantene.
Store mengder svovel i atmosfæren vil, i tillegg til skyggeeffekten,
føre til store mengder sur nedbør.
Fenomenet er kjent fra Venus, der en
svovelmettet atmosfære danner syremettete skyer» (Illustrert Vitenskap, nr.
5, 1995, s. 31, uthevelser tilføyd).
«Vulkanutbruddene i Sibir kunne
tatt knekken på plante- og dyreliv på
et halvt dusin forskjellige måter. En
atmosfærisk tåke av svoveldioksyd
kunne ha satt i gang giftige stormer
av sur nedbør. . . .Sur nedbør trenger
imidlertid ikke ha vulkansk opprinnelse. Det kunne også være forårsaket
innsyn 1–2002

av kjemiske endringer i atmosfæren
etter nedslaget til en stor komet
eller meteor» (Time, 18. september
1995, s. 48, uthevelser tilføyd).
Det er ikke vanskelig å forestille
seg hvordan det vil gå med ferskvannskildene på jorda under slike forhold.
Vannet blir giftig, og mange mennesker dør etter å ha drukket slikt vann.
Den sure nedbøren vi har idag, blir
bare barnemat i sammenligning.

Den fjerde basun
«Den fjerde engelen blåste i basunen,
og tredjedelen av solen ble slått, og
tredjedelen av månen og tredjedelen
av stjernene, for at tredjedelen av dem
skulle bli formørket, og tredjedelen av
dagen miste sitt lys, og natten likeså»
(Åp. 8,12).
Det er akkurat dette astronomene
sier vil skje som en konsekvens av at
jorda blir truffet av et større himmellegeme. Sekvensen i Åpenbaringen 8
passer akkurat: Først tre nedslag, deretter blir jorda delvis formørket.
Store mengder avfallsmateriale fra
selve nedslagene, pluss store mengder
røyk fra verdensomspennende skogog gressbranner, samt store mengder
svovelholdig aske og sot fra omfattende vulkanutbrudd, vil legge en
kappe rundt jorda som vil stenge ute
en del av lyset i flere måneder.
«Svoveldioksyden og asken ville
også ha formørket solen og redusert
temperaturen» (Earth, januar 1994, s.
51, uthevelser tilføyd).
«Avfallsmaterialet fra nedslagskrateret, sammen med støv og annet
materiale som blir spydd ut fra vulkanutbruddene, vil stenge for nok
sollys til at fotosyntesen blir avskåret
og planeten blir avkjølt» (Earth, januar
1994, s. 51, uthevelser tilføyd).
«Dommedags-steinen er en asteroid stor nok til å forstyrre livet på
jorda i alvorlig grad ved nedslaget, og
kaste opp pulverisert stein og støv i
tilstrekkelig stor grad til å stenge ute
det meste av sollyset» (Science Times,
18. juni 1991, uthevelser tilføyd).
«Hvert år i august krysser jordbanen banen til kometen Swift-Tuttle.
Hvis kometen tilfeldigvis skulle være
der akkurat idet jorda krysser dens
bane, ville en klump is og stein med
en diameter på 10 km treffe jorda,
innsyn 1–2002

sprenge et enormt krater, skape store
flodbølger og spre ut et verdensomspennende, svart likklede som ville
stenge for sollyset i flere måneder»
(Time, 9. november 1992, uthevelser
tilføyd).
«I jordas tilfelle traff den store ødeleggeren [Yucatan-asteroiden] grunt
vann og sprengte ut flere ganger sin
egen masse i fint bruddmateriale. Den
totale mengde materiale som er målt
i kritt/tertiær-lagene over hele jorda
er faktisk hundre ganger større enn
massen til den 10 km store asteroiden
som traff. De fleste lagene har store
korn som ble sprengt sidelengs ved
nedslaget, samt andre partikler som
ble oppvarmet da de kom ned igjen i
atmosfæren. Men en betydelig del av
laget var i form av fint støv som holdt
seg svevende i atmosfæren gjennom
flere måneder. Fotosyntesen ble blokkert, og temperaturen sank på den
mørke overflaten under skylaget»
(Astronomy, oktober 1995, s. 37, uthevelser tilføyd).
«Den enorme søylen av røyk og
støv som ble kastet ut i atmosfæren
ved nedslaget, tilsvarte kanskje en
million hydrogenbomber. Sollyset ville
blitt stengt ute i flere måneder»
(Time, 31. august 1992, s. 13, uthevelser tilføyd).
«Og jeg vil gjøre underfulle tegn på
himmelen og på jorden: Blod og ild
og røksøyler. Solen skal forvandles
til mørke og månen til blod, før Herrens dag kommer, den store og forferdelige» (Joel 3,3.4).
«Blås i basun på Sion! Blås alarm
på mitt hellige berg! La alle som er i
landet beve. For Herrens dag kommer
— den er nær, en dag med mørke
og mulm, en dag med skyer og
skodde som folder seg ut over fjellene som morgenrøde» (Joel 2,1.2). «.
. . foran dem [Herrens fylking] skjelver jorden, og himmelen rister. Sol
og måne sortner og stjernene slutter å skinne» (Joel 2,10).
«Se, Herrens dag kommer, fryktelig
og full av harme og brennende vrede,
for å legge jorden øde og utrydde synderne fra den. For himmelens stjerner og dens strålende stjernebilder
skal ikke la sitt lys skinne. Solen
er mørk når den går opp, og månen
skinner ikke» (Es. 13,10).

Kan du se hvordan disse bibelversene passer perfekt inn i det
bildet astronomene gir oss — eller
omvendt?
Etter at fragmentene av kometen
Shoemaker-Levy 9 detonerte i Jupiters
atmosfære i juli 1994, fikk astronomene se med egne øyne at deres teorier var riktige. Detonasjonene sendte
avfallsmateriale over 3300 km over
Jupiters frosne skytopper. Da avfallsmaterialet falt tilbake inn mot Jupiter,
la det seg som et stort, svart øye med
en utstrekning på flere tusen kilometer. Dette mørke feltet var så framtredende at det i flere uker kunne
observeres gjennom mindre amatørteleskop. Gjennom flere måneder kunne
astronomene observere hvordan de
sterke atmosfæriske vindene på Jupiter spredte skyene med avfallsmateriale utover Jupiters atmosfære (se
Astronomy, mai 1995). Slike stratosfæriske vinder (jetstrømmer) har vi
også her på jorda, selv om de ikke
er så sterke som på kjempeplaneten
Jupiter. De er imidlertid sterke nok til
å legge avfallsmateriale som er blitt
slynget opp fra meteornedslag og vulkanutbrudd i et jevnt lag rundt jorda.
«Ifølge data-simuleringer utført i
1980 av Richard P. Turco ved R&D
Associates, O. Brian Toon ved National Aeronautics and Space Administration, samt deres kollegaer, ville
den støvmengden som nedslaget til en
10 km stor asteroid forårsaket, blokkere så mye av sollyset gjennom
flere måneder, at du praktisk talt ikke
kunne se en hånd foran deg» (Scientific
American, oktober 1990, s. 47, uthevelser tilføyd).

Den kommende katastrofe
Det er ikke lenger tvil om at jorda er
blitt truffet av flere større himmellegemer i fortiden. Den største av disse
hadde en diameter på ca. 10 km og
forårsaket en global, økologisk katastrofe av slikt omfang at den bare kan
ha skjedd én gang i jordas historie:
under vannflommen. Det er høyst
sannsynlig at flere større meteorer
eller mindre asteroider traff jorda
på samme tidspunkt, med andre ord:
at jorda ble bombardert av et antall
av disse himmellegemene. Kanskje
de fleste av de større kraterne man
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finner på jorda stammer fra tiden
rundt vannflommen. Dette bombardementet har trolig forårsaket denne
katastrofen, og også destabilisert
jordas rotasjonsakse. Før vannflommen sto jordas rotasjonsakse høyst
sannsynlig normalt (90E) på baneplanet (tropiske tilstander ved polene,
slik fossilmaterialet viser), mens den i
dag heller 23E27’ i forhold til baneplanets normal. Denne endringen i jordas
rotasjonsakse må antakelig ha skjedd
under vannflommen. En eller flere
større asteroider har stor nok kraft
til å forårsake slike ting. En forsker
som i 1994 overvåket passeringen
av en asteroid med diameter på flere
kilometer — en asteroid som så vidt
bommet på jorda, uttalte følgende:
«Det er store sjanser for at den
ville slått jorda ut av sin normale
rotasjonsakse. En gigantisk flodbølge
ville blitt dannet og rast mot Amerika.
Et fjell av vann ville slått inn over
østkysten og trolig skylt vekk hele
den bebygde kystlinje» (Sun, 22. mars
1994. Uthevelser tilføyd). Vi begynner nå å ane hvilke krefter som var i
virksomhet ved vannflommen, og hva
som forårsaket denne. Kreftene er helt
ufattelige.
«Den kinetiske energi til et himmellegeme på størrelse med et fjell,
og som beveger seg med hastigheter
på over 30 km/s, er så enorm at det
vanskelig å fatte» (Visalia Times Delta,
25. mars 1993).
I et rundskriv Det amerikanske
institutt for aeronautikk og astronautikk sendte ut i 1990, blir det påpekt
at hvis en asteroid med en diameter
på 16 km slo ned på jorda, ville detonasjonen vært 10 000 ganger større
enn all verdens samlede kjernefysiske
arsenal!
I 1989 passerte en mindre asteroid jorda med en hårsbredd. Hvis den
hadde truffet, ville detonasjonen hatt
en styrke på 20 000 hydrogenbomber.
En asteroid med en diameter på
10 km ville ha en detonasjonskraft på
1000 terratonn (100 000 000 megatonn. 1 megatonn = 1 000 000 tonn).
En asteroid med diameter på 1
km vil ha en detonasjonskraft på 100
gigatonn (100 000 megatonn), mens
en asteroid på «bare» 100 meter i diameter vile ha en detonasjonskraft på
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Asteroiden Toutatis sett fra flere vinklinger

100 megatonn. Som vi forstår, er slike
himmellegemer, som beveger seg med
hastigheter opp til 70 km/s (250 000
km/t) i besittelse av ufattelige mengder kinetisk energi, og deres ødeleggelseskraft er tilsvarende. Den som
er interessert, kan jo sette seg ned
og prøve å regne ut den utløste energien. I samsvar med fysikkens lover,
samsvarer den frigjorte energien av to
forhold: størrelsen av meteoren/asteroiden og dens hastighet. Formelen
for den kinetiske energi blir da Ek =
½mv2, eller sagt på en annen måte:
Den kinetiske energi (Ek, uttrykt i
Joule) er lik legemets halve masse
(½m) ganger kvadratet av hastigheten
(v2). Når meteoren/asteroiden treffer
jorda, blir den kinetiske energi, eller
bevegelsesenergien frigjort og går
over i andre former: lys, varme og lyd,
men i tilsvarende mengde som den
kinetiske energi. Dette er i samsvar
med loven om energiens bevarelse,
som er avledet av den første termodynamiske lov.

Nærpasseringer
De siste få årene har en rekke større
meteorer og asteroider passert jorda
med en «hårsbredd» i astronomisk forstand. Med andre ord: de siste få årene
har jorda så vidt unngått større katastrofer. Men tiden var ikke inne.

1908. Den 30. juni slo et kometfragment eller en meteor med diameter på ca. 50 meter og en vekt på
200 millioner tonn ned over et øde
område i Tunguska i Sibir. Den detonerte i luften og dannet derfor ikke
noe krater. Ødeleggelsene fra denne
steinklumpen eller kometkjernen var
likevel ufattelige. Detonasjonen tilsvarte 20-50 hydrogenbomber, hver på
en megatonn! Skogen ble fullstendig
rasert over et område på 2000 kvadratkilometer. I en radius på 30 km
fra nedslagsstedet lå skogen helt flat.
Store trær var knekt som fyrstikker.
Eksplosjonen ble hørt over tusen km
borte, og ble registrert på måleinstrumenter over hele jorda. Det ble rapportert at hester ble blåst over ende
så langt som 600 km fra eksplosjonsstedet. Hvis dette himmellegemet
hadde slått ned bare fem timer tidligere, ville nedslagsstedet ligget nord
for daværende Kristiania (Oslo)!
1972. En større meteor, ca. 66
meter i diameter — på størrelse med
en forballbane — passerte jorda i den
øvre del av atmosfæren over det nordlige USA og Canada. Flere tusen mennesker var vitne til denne skinnende
ildkulen midt på dagen før den forsvant videre ut i verdensrommet.
1984. Den 9. april 1984 ble mannskapet på et japansk fly vitne til en
sopplignende sky, som en røykstøtte,
innsyn 1–2002

23 km høy og 320 km tykk. På den
tid trodde de at det dreide seg om en
kjernefysisk eksplosjon og fløy derfor
en omvei. Senere konkluderte eksperter at det dreide seg om en mindre
meteor som hadde eksplodert under
nedslaget i atmosfæren.
1989. En asteroid med en diameter på 800 meter passerer ubehagelig
nær jorda. «’Jorda befant seg akkurat
der bare seks timer i forveien,’ bemerket denne kongress-rapporten. ‘Hadde
den truffet jorda, ville den forårsaket
en katastrofe uten sidestykke i menneskehetens historie. Den utløste
energi ville tilsvart mer enn tusen
bomber på en megatonn hver’» (Science
Times, 18. juni 1991). Denne asteroiden (1989 FC) passerte jorda i en
avstand av bare 1,1 millioner km, og
med en hastighet på 11 km/sek. —
dobbelt så raskt som en geværkule!
Forskerne John O’Keefe og Thomas
Ahrens ved Caltech-instituttet i USA
har laget en computermodell over hva
som ville skjedd hvis 1989 FC hadde
truffet jorda. Her er beskrivelsen:
«Modellen viser at asteroiden passerer den nedre del av atmosfæren
på mindre enn ett sekund. Dette er
ikke tid nok til at noen kan registrere
nedslaget. En sjokkbølge blir deretter
drevet ned i bakken og opp i asteroiden. Resultatet blir at størsteparten
av asteroiden blir fordampet og går
over fra fast form til flytende og til
gass i brøkdelen av et sekund.
Eksplosjonen skaper en utløst
energi som tilsvarer en bombeeksplosjon på 1000 megatonn, med temperaturer på 20 000EC. Varm gass fra
det fordampete himmellegemet skyter
oppover i atmosfæren og trekker mer
luft med seg. En sjokkbølge sprer
seg utover fra nedslagsstedet, og alt
innenfor en radius på 100 km blir satt
i brann av varmen fra eksplosjonen.
500 km unna er temperaturen fremdeles skåldende: ca. 100EC.
Sjokkbølgen beveger seg utover
med en hastighet på 35 000 km/t og
jevner alt med jorda i en radius av 250
kilometer fra nedslagsstedet. Materiale fra nedslaget faller ned, hovedsakelig som dråper av smeltet stein.
Et krater med en diameter ti ganger
større enn himmellegemet blir tilbake.
Asteroid 1989 FC har utslettet en by
innsyn 1–2002

Siljan-krateret i Sverige har en diameter på
52 km

på størrelse med New York på et øyeblikk» (Astronomy, september 1991, s.
52). «Å regne ut ødeleggelsene etter
nedslaget fra selv en liten asteroid,
får hodet til å svimle» (samme).
1991. Den 18. januar passerte en
asteroid (1991 BA) med diameter på
50 meter jorda i en avstand av bare
170 000 km, eller under halvparten av

Popigai-krateret i Russland har en diameter
på 100 km

avstanden til månen.
1992. Asteroiden Toutatis, med
lengde på 6,4 km passerte faretruende nær jorda, 3,5 millioner km, som
i astronomisk målestokk bare er en
hårsbredd.
Siden 1992 har enda flere asteroider passert jorda i nær avstand.
Det siste skuddet på stammen var
asteroid 2001 YB5, som den 7. januar
2002 passerte jorda i en avstand av
600 000 km. Asteroiden har en diameter på mellom 220–490 m. Forskerne
har beregnet at et nedslag på jorda av

et slikt himmellegeme ville utløst en
eksplosjon på 1000 Megatonn, som
tilsvarer 100 hydrogenbomber, hver
på 10 Megatonn.
Astronomene mener at så mange
som 200 kometer, meteorer og asteroider så vidt unngår å treffe jorda
hvert år.
Sent på 1980-tallet oppdaget astronomene 15 asteroider pr. år av en slik
størrelse at de ville utgjøre en trussel
mot menneskeheten. I 1992 ble det
oppdaget 35 slike himmellegemer, og
i 1994 hundre stykker. En av disse
asteroidene som krysser jordbanen,
har en diameter på 32 km. Det er
beregnet at mellom 1000 og 4000
asteroider som krysser jordbanen har
diametre på over 800 m. Av disse kjenner man bare 150. Dessuten er det
300 000 andre mindre asteroider på
minst 4-500 m i diameter som krysser
jordbanen, og av disse er knapt noen
av dem kjent. Det er videre beregnet
at ca. 100 millioner asteroider med
diametre større enn 20 m kan krysse
jordbanen.
I 1988 uttalte Dr. Eugene Shoemaker ved det geologiske instituttet
i Flagstaff, Arizona, USA, at jorda
hadde fra 12–40% sjanse for å bli truffet av en større meteor eller en asteroid innen de neste 75 årene. Men
i 1992 Uttalte Dr. David Morrison,
sjefen for NASAs romfartsprogram,
over radio at det nå ser ut til at jorda
vil bli truffet innen de neste fem årene.
Over hele verden uttaler nå ledende
forskere at det er store sjanser for
at jorda vil bli rammet av et større
nedslag innen år 2000. Astronomene
vet mer enn de vil ut med, av frykt for
å skape panikk blant befolkningen.

Oppsummering
Det er hevet over tvil at jorda er blitt
bombardert av ødeleggende asteroider
og større meteorer i tidligere tider.
De siste femten årene har vitenskapen i stadig større grad fått lys over
dette. De prøver naturligvis å tilpasse
disse opplysningene sitt evolusjonistiske verdensbilde, mens den bibeltroende ser det hele i bibelperspektiv
og plasserer de alvorligste nedslagene
rundt tiden for vannflommen.
De senere årene har forskerne i stadig
sterkere grad advart om at disse tin-
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gene vil skje igjen. Astronomene
oppdager stadig flere asteroider som
ligger på kollisjonskurs med jorda.
Hittil er det funnet flere tusen av dem,
og antallet øker stadig. Astronomene
er ikke i tvil om at jorda før eller siden
vil bli rammet — spørsmålet er når.
Og som vi har sett, vil ødeleggelsene
bli svært omfattende når dette skjer.
Johannes ser i sine syner «hagl og
ild» som setter i gang store skog- og
gressbranner. Videre får han se «noe
som lignet et stort, brennende fjell»
som ble kastet i havet, der det gjør
stor skade. Ringvirkningene er nok
like store. Deretter får han se en «stor,
flammende stjerne» falle ned på landområdene og ødelegge ferskvannskildene. Så får han se at jorda blir
formørket. Vi har sett hva forskerne
vet å fortelle om virkningene av
ett eller flere asteroid/meteornedslag.
Selv om disse forskerne overhodet
ikke har Bibelen i tankene, er det
nesten som å høre dem sitere Åpenbaringens åttende kapittel!
Flere gammeltestamentlige profeter skildrer hva som skal skje når Herrens dag kommer. Sol og måne skal
slutte å lyse, står det. Jorda er uttørket, trær og beitemarker (gress) er
oppbrent av ild, og det er hungersnød,
sier Joel. Samstemmer ikke alt dette
med basunene i Åpenbaringen og alle
advarende røster vi hører fra ikke-religiøst hold i dag?
Selve sammenhengen i Åpenbaringen 7–11 forteller i klare ordelag at
basunene ikke kan begynne å lyde før
de 144 000 er beseglet med Guds segl
i sine panner. Under den femte basun
står det uttrykkelig at bare de som
ikke hadde Guds segl i sine panner,
skulle skades. Å tolke disse basunene
som herjinger under barbariske høvdinger i det 4. århundre og tyrkiske
sultaner i middelalderen, er det rene
nonsens. Det er på tide å komme til
sans og samling og se basunene i sitt
rette lys.
De syv basuner i Åpenbaringen
8-11 beskriver den største økologiske katastrofe som har rammet
jorda siden vannflommen for 4300 år
siden. Det er snakk om en tredjedel av
jordas overflate, en tredjedel av verdenshavene og en tredjedel av jordas
atmosfære som blir rammet. Hvor
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mange mennesker som blir drept står
det ikke noe om i denne sammenhengen, men tallet er antakelig ufattelig
stort. Men de som har Guds segl i sine
panner trenger ikke å frykte. «Om
tusen faller ved din side og ti tusen
ved din høyre hånd — til deg skal det
ikke nå. Du skal bare se det med dine
øyne, se hvordan de ugudelige får sin
lønn» (Sal. 91,7.8).
I Noas dager ropte Noa og hans
medarbeidere advarslen om en kommende ødeleggelse til en ugudelig
verden. I 120 år forkynte disse trofaste vektere jordas undergang. Vitenskapen blåste av det hele og beroliget
folk. «Hør ikke på disse fanatikere»,
sa de vantro «eksperter». «Det er
helt usannsynlig at det skal begynne
å regne, og at det skal komme en
stor vannflom, slik disse galningene
preker». «Hør ikke på dem. Våre beregninger viser at slike ting ikke kan
skje».
I dag er situasjonen snudd på
hodet. I dag roper de vantro forskere
sine advarsler om at jorda helt sikkert
vil bli rammet av minst én ubuden
gjest fra verdensrommet, og de har
skildret ødeleggelsene og ringvirkningene av et slikt nedslag. Det er stadig
flere artikler i vitenskapelige tidsskrifter der forskerne gir uttrykk for sin
bekymring.
Men ikke rent få av dem som gir
seg ut for å være vektere, blåser av
disse advarslene, eller de setter dem
overhodet ikke i forbindelse med basunene i Åpenbaringen. Det blir advart
mot de som tar til orde for et slikt syn.
«Dette har ingen ting med basunene å
gjøre. Ta det bare med ro. Det er ingen
fare. Vi vet at basunene er oppfylt for
hundrevis av år siden».
Slik lyder ropet om fred og ingen
fare, mens jorda står foran en katastrofe som ikke har hatt sin like siden
vannflommen. I tillegg overser man
at basunene er varsler om at Herrens
dag er for hånden. Basunene er ikke
barbarhøvdinger og tyrkiske sultaner,
de er katastrofer som rammer en tredjedel av jorden!

å advare mot den nær forestående
ødeleggelse?

Ω

N

ærpasseringer av asteroider
blir stadig hyppigere. I januar
måned passerte hele åtte større
asteroider jorda i hva astronomene
betegner som en hårsbredd. Den
første av disse (7. januar), hadde
en diameter på 0,5 km, og passerte
i en avstand av 600 000 km. To til,
asteroidene 7341 1991VK og 2002
AO11 passerte den 16. januar. Den
første av disse hadde en diameter
på mellom 1–3 km. I tillegg til
disse, passerte fem relativt store
asteroider jorda i perioden 16.–29.
januar i år.
Stadig flere astronomer mener
at det bare er et tidssspørsmål før
jorda blir truffet av et uvelkomment
himmellegeme, og de beskriver
konsekvensene av et slikt nedslag.
En asteroid på noen hundre meter
i diameter vil få katastrofale konsekvenser for et helt kontinent.
Dette høres overdrevent ut, men
den kinetiske energi som blir utløst
ved et slikt nedslag overstiger vår
fattevne, og ettervirkningene er
svært omfattende.
Det er helt klart at jordkloden
står foran en omfattende økologisk
omkalfatring, og at din og min hverdag vil bli radikalt endret. Bibelen beskriver denne tiden som «en
trengselstid som det ikke har vært fra
den dag noe folkeslag ble til og til den
tid. . . .Og heller ikke mer skal bli»
(Dan 12,1; Matt 24,21).
Men løftet er at på den tid skal
alle de bli frelst som «finnes oppskrevet i boken» (Dan 12,1).
Dette er en trøst i all trengselen, og vi må sørge for å ha vårt
navn skrevet der.

«Ve oss, for en dag! For nær er
Herrens dag. Den kommer med ødeleggelse fra Den Allmektige» (Joel
1,15). Er det da ikke maktpåliggende
innsyn 1–2002

Harry Potter-galskapen sprer seg over hele verden
som ild i tørt gras. I denne artikkelen skal vi se
nærmere på hva det hele dreier seg om. Er Harry
Potter-bøkene bare harmløs barnelitteratur, eller er
de bærere av langt alvorligere ting?
La oss rette søkelyset mot trollmannen

H

arry Potter, fantasiskikkelsen
som i en alder av
11 år blir elev ved
trolldomsskolen
«Hogwart School
of Witchcraft and
Wizardry» har fanget sinnet til millioner av barn over hele verden.
De til nå fire bøkene i Harry Potterserien svarte i fjor for 11 prosent av
det totale boksalget på verdensbasis,
det vil si over 30 millioner bøker i
mer enn 115 land. Bare i USA er det
solgt over 20 millioner bøker! De er
oversatt til mer enn 30 språk, og har
gjort forfatteren, Jane (Joanne) Kathleen Rowling til Storbrittanias tredje
rikeste person. Det er ingen overdrivelse å si at Harry Potter er blitt
tidens epidemi blant barn og unge, en
farsott som vil sette sitt preg på den
oppvoksende slekt.
Mange, for ikke å si de fleste, er
kanskje tilbøyelige til å betrakte disse
bøkene som ufarlig fantasi med «god
moral», men det er ikke alle som deler
innsyn 1–2002

Å. Kaspersen
denne oppfatningen, og slett ikke personer som tidligere har vært dypt inne
i det okkulte og definitivt vet hva de
snakker om.
Forfatteren av Harry Potter bøkene
har utvilsomt dype og svært omfattende kunnskaper om okkult praksis,
okkulte symboler, ritualer etc. opp i
de høyeste gradene, ikke minst illuminati-okkultisme og satanisme. Kjennere av disse tingene sier rett ut at det
ville vært umulig for en person med
rudimentære kunnskaper om slike
emner å få brikkene så perfekt på
plass til minste detalj. Alt blir beskrevet korrekt i samsvar med reell okkultisme.
La oss nå rette søkelyset på en
rekke aspekter ved Jane K. Rowlings
okkulte verden slik hun skildrer den i
Harry Potter-bøkene.

Reell okkultisme
Den okkulte fantasiverden Harry
Potter og vennene hans lever i, skildrer reell okkultisme. Symboler av
alle slag, ritualer etc., er hentet rett

Joanne K. Rowling

ut fra den virkelige okkulte verden og
benyttet på korrekt vis. «Lord Voldemort» er et av mange eksempler på
dette.
I reell okkultisme kan forbannelser slå tilbake på den som forban-
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9 = 11) etc.
I Harry Potter-bøkene vrimler det
med okkulte tall, spesielt 11 og 13,
i forskjellige forkledninger. Tryllestaven til Harry er 11 tommer lang, han
blir tatt opp som elev ved Hogwartskolen da han er 11 år gammel, et sted
får han tildelt rom nr. 11, Hogwartekspressen forlater plattformen klokken 11, Lord Voldemort har trent sine
okkulte krefter i 11 år før han dreper
Harrys foreldre, etc. Også 13-tallet
figurerer sterkt i disse fortellingene.

Okkulte symboler

Vietnamesisk utgave av den første Harry
Potter-boken

ner. Derfor må en trollmann/kvinne
være forsiktig med hvem de retter
sin forbannelse mot, og under hvilke
omstendigheter. Hvis forbannelsen
ikke blir utført riktig, eller hvis offerets «magiske kraft» er sterkere enn
trollmannen/kvinnen trodde, kan forbannelsen slå tilbake på dem selv.
Det er nettopp dette som skjer da
Lord Voldemort (fransk: «dødsflukt»)
prøver å drepe Harry Potter ved å
lyse forbannelse over ham. Harrys
«magiske kraft» var større enn Voldemort trodde, dermed slår forbannelsen
tilbake, og Lord Voldemort unnslipper
så vidt med livet i behold. Dette viser
at forfatteren har inngående kjennskap til den okkulte verden, også den
obskure og hemmelige del av den.
Harry Potter-bøkene er faktisk den
mest detaljerte og nøyaktige beskrivelse av satanisme og wicca-okkultismens dystre verden som er kommet
på trykk.

Okkulte tall
For okkultister er bestemte tall, samt
multipler og kombinasjoner av disse
svært viktige. Okkultistene tror at
disse tallene har iboende krefter, og
de prøver så langt de kan å innrette
viktige hendelser i samsvar med tallene. Spesielt viktige er 6, 11 og 13,
summer av disse, og tall der summen
av faktorene blir et av disse «hellige
tallene», f.eks. 22 (11 + 11), 29 (2 +
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I den relle okkulte verden er bruken
av spesielle symboler svært viktig.
Disse symbolene finner vi igjen i Harry
Potter-bøkene — de er fulle av dem.
Enhjørningen er et symbol på
den kommende verdenshersker (Antikrist). I et avsnitt drar Harry Potter
og vennene hans ut til Den forbudte
skog, der de er vitne til at enhjørningen blir drept av en kappekledd skik-

(The Living Unicorn, s. 3).
Legg merke til dette: «Hornet
som vokser ut av enhjørningens hode
representerer det tredje øye eller det
altseende øye» (Burns, s. 145). Det altseende øyet er Horus’ øye, et symbol
på Lucifer, som vi bl.a. finner på
toppen av illuminati-pyramiden.
Drager forekommer ofte i disse
bøkene. Innen tradisjonell mystikk ble
drageblod regnet for å være i besittelse av store magiske egenskaper. I
Bibelen står dragen som et symbol
på Satan: «Den store drage ble kastet
ned, den gamle slange, han som kalles
djevelen og Satan, han som forfører

Føniks-fuglen

Pyramiden med det altseende øyet (Lucifers øye) på toppen

kelse som setter munnen til såret i
enhjørningen og drikker blodet.
Bloddrikking er vanlig praksis
innen satanismen. «Vi ser at enhjørningen i virkeligheten er et symbol på
en kommende erobrer som vil bringe
fred til verden. Men hvem andre er
dette enn Antikrist. . .som verden
venter på uten å være klar over hans
virkelige natur?» (Cathy Burns: Masonic and Occult Symbols Illustrated, s.
144.)
«I både europeiske og orientalske
tradisjoner er enhjørningen identifisert med en messias som vil dukke
opp på en tid da verden er i fare, og
som vil innvarsle en ny og bedre tid»

hele verden» (Åp 12,9).
Satanister har ærefrykt for skarabé-biller. Disse ble faktisk tilbedt
som guddommer av de gamle egyptere.
Føniks-fuglen er et av de eldste
okkulte symbolene i verden. Denne
finner vi også i Harry Potters okkulte
verden. Selve solguden ble i oldtiden
symbolisert ved en føniks-fugl (J.F.
Newton: The Builders: A Story and
Study of Masonry, s. 13–14). Mange
okkultister mener at føniks-fuglen er
et symbol på Lucifer som blir kastet i
ilden, og som de tror vil stige seirende
opp av denne.
Helt fra tidenes morgen har okkultister betraktet slanger med ærefrykt.
De tror at slanger er i besittelse av stor
visdom, og det gjelder derfor å lære
å kommunisere med dem. Lord Voldemort har en fire meter lang slange ved
navn «Nagini» som han hele tiden rådfører seg med, og Harry Potter lærer
seg «slangespråket».
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Levende farger
I Harry Potter-bøkene gjør Jane K.
Rowling utstrakt bruk av unike,
levende farger. Eksempelvis brukes
grønt, smaragdgrønn, purpur, skarlagen, safirblå, turkis, lilla, gul, blodrød, karmosinrød, grå, rødbrun.
Disse samme fargene finner man
i den keltiske trekalender, der fargene ble brukt for å gjøre rituell magi
lettere. Dette viser at Jane K. Rowling har inngående kunnskaper om
både oldtidens og samtidens satanisme. Hun bruker disse unike, «hellige» fargene til å krysse grensene
til den relle rituelle magi. På denne
måten blir barna programmert inn i
de skjulte hemmelighetene til rituell
magi og spådomskunst.
Fra Harry Potter-filmen

Jane K. Rowling forstår også til
fulle den rolle ugler, katter og frosker
spiller for okkultisten, og disse dyrene
går igjen i Harry Potter-bøkene.

Demonbesettelse
I Harry Potters okkulte verden blir
Ginny Weasley besatt av Lord Voldemorts ånd. Slik demonbesettelse —
det er nettopp hva det er — er viktig
i den okkulte verden for å kunne
anta nye skikkelser, kaste forbannelser etc. Lord Voldemort er i virkeligheten en demon som hele tiden søker
et legeme å bo i. Han blir beskrevet
som «den unevnelige». Dette er nøyaktig den samme beskrivelse wiccaokkultister bruker om den syvende
av syv satanfyrster, «den som ikke
må nevnes». Alt dette blir beskrevet
i Harry Potter bøkene, likevel kan
mange hevde at det bare dreier seg
om «uskyldig barnelitteratur».

Bruk av narkotiske stoffer
I den første boken, «De vises sten»,
lærer Harry Potter og vennene hans
ved Hogwart-skolen å lage «trylledrikker». Professor Snape forklarer
for Harry og vennene, og jeg oversetter fra den engelske utgaven: «Jeg tror
ikke dere riktig forstår skjønnheten
ved denne heksegryten som står
og småkoker, med sin skimrende
røyk, den sarte kraften fra væsker
som sprer seg gjennom menneskets
innsyn 1–2002

blodkar. Den tar sinnet til fange
og besnærer sansene. Jeg kan lære
dere å brygge ære og berømmelse. .
. Potter! . . . Hva vil skje hvis jeg tilsetter litt knust asphodelusrot til et
malurt-uttrekk?» (s. 137. Uthevelser
tilføyd.)
Hva er dette annet enn forherligelse av narkotiske stoffer? Malurt
inneholder forøvrig stoffet thujon, som
er et narkotisk stoff. Malurt brukes
også i det narkotiske brennevinet
absint, som i dag er forbudt i de fleste
land. Det er også andre eksempler i
bøkene der slike «trylledrikker» blir
forherliget.
Innen okkultisme og satanisme
spiller bruken av «stoff», narkotika en
stor rolle, spesielt hallusinogener —
de samme «trylledrikker» Harry Potter
og vennene hans lærer å bruke.

Tryllestav
Tryllestaven til Harry Potter er 11
tommer lang og laget av kristtorn
og en føniksfugl-fjær. I den okkulte
verden har kraftfulle hekser benyttet
«tryllestaver» som er laget av kristtorn-ved, da de mente denne hadde
skjulte krefter. På engelsk heter kristtorn-ved «Holly-wood». Faktisk sier
New-Age-forfatteren Peter Lemesurier
at filmimperiet Hollywood i USA vil
spille en stor rolle med å forføre
verden på den tid Antikrist dukker opp
(The Armageddon Script, s. 235–236).

Rituell magi
Den tidligere okkultist Cisco Wheeler
forklarer at rituell magi åpner døren
til det ubevisste og «øker bevissthetsnivået». Okkultister bruker ofte
narkotiske stoffer i denne prosessen,
sammen med visualisering og åndelig
okkult meditasjon.
Rituell magi er essensen i all trolldomskunst, og går ut på å tillære seg
evnen til å gjøre bruk av de krefter
som står til rådighet i «den hinsidige
verden». Dette skjer ved hjelp av ritualer i riktig sekvens. Alt som brukes
i disse ritualene er symboler på de
krefter som finnes i denne «hinsidige
verden». Symbolene er derfor kjernen
i den rituelle magi. Som nevnt, vrimler
det av slike symboler i Harry Potterbøkene. Den okkulte frimurerforfatter Manly Palmer Hall beskriver den
kraft som blir frigjort gjennom den
rituelle magi, og han beskriver også
hvem som er den virkelige kilden til
denne kraften:
«Når frimureren forstår at stridsmannens nøkkel er å gjøre riktig bruk
av kraftkildens levende kraft, har han
lært hemmeligheten ved sitt fag. Lucifers sydende krefter ligger i hans
hender, og før han kan fortsette framover og oppover, må han vise sin evne
til å gjøre riktig bruk av kraften» (M.P.
Hall: The Lost Keys of Freemasonry, s.
48).
Lucifer — Satan — er med andre
ord kilden til okkultistens krefter. Det
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Scene fra Harry Potter-filmen

er disse samme kreftene både Harry
Potter og hans motpart Lord Voldemort gjør bruk av. Men begge drar
kraften fra samme kilde, Lucifer.

Halloween
Halloween (31. oktober) er en okkult
festdag som i lange tider er blitt feiret
i engelsktalende land, men som nå
også kommer til Norge i kjølvannet av

jord», solen, månen og stjernene, og
de kom sammen hver fredag kveld
til en «esbat-samling». De trakk en
sirkel, og inne i sirkelen trakk de en
sekskantet stjerne, heksagrammet.
«Hexa» er det greske ordet for seks,
og er opphavet til ordet «heks». Wiccakultistene sto inne i denne sirkelen

Den tohornete gud Baphomet representerer Satan

begynte hekseforsamlingens yppersteprest sin turnus for de neste seks
månedene. Han var da iført en krone
med to horn som representerte den tohornede gud, eller Satan.
Halloween er ingen barnelek og
uskyldig moro, men en okkult praksis som stammer fra naturreligioner
og wicca-trolldom. Den er kort og
godt Satans festdag, og er derfor det
naturlige valg for selve høytidsdagen i
Harry Potter-bøkenes okkulte verden,
noe forfatteren har forstått til fulle.

Spådomskunster og Tarot-kort

Sirkel med heksagram, et kraftig okkult
symbol

Harry Potter-epidemien.
I flere intervjuer har Jane K. Rowling gjort det klart at Halloween er for
henne en viktig dag. Dette kommer
også klart fram i Harry Potter-bøkene,
der forfatteren bruker god tid på å
beskrive storartede Halloween-feiringer på Hogwart-skolen.
Halloween-feiringen oppsto på De
britiske øyer for ca. 1300 år siden. På
den tiden var det mange som praktiserte en naturreligion som ble kalt
Wicca. Wicca-kultistene tilba «Moder
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Den okkulte rockegruppen AC-DC Legg
merke til de to hornene i pannen. De
representerer den tohornete gud Satan

med heksagrammet og utførte sine
ritualer.
De hadde åtte årlige «sabbater»,
hvorav Samhain (Halloween) den 31.
oktober var den viktigste og helligste
wicca-sabbat. Wicca-kultistene trodde
at barrieren mellom denne verden og
den hinsidige («det astrale plan») ble
spesielt tynn på Samhain-kvelden, og
at de avdødes ånder da kunne «vandre»
fritt mellom de to verdener. Dette var
derfor den beste dagen til å gjøre bruk
av okkulte krefter.
På Samhain eller Halloween

Harry Potter-bøkene promoterer både
spådomskunster og bruken av Tarotkort. I oldtiden spilte spåmenn (seere,
sannsigere) en stor rolle som rådgivere ved de kongelige hoff. De egyptiske faraoer brukte spåmenn: «Men
om morgenen kjente han [Farao] slik
uro i sin ånd. Han sendte bud og lot
kalle til seg alle Egypts spåmenn og
vismenn, og Farao fortalte dem sine
drømmer, men ingen kunne tyde dem
for ham» (1 Mos 41,8).
Danielsboken forteller at kong
Nebukadnesar kalte til seg disse
okkultistene for å tyde en drøm han
hadde hatt: «Kongen lot da kalle til
seg spåmennene, åndemanerne, trollmennene og kaldeerne, for at de skulle
fortelle kongen hva han hadde drømt.
De kom og trådte fram for kongen»
(Dan 2,2).
Men Bibelen nedlegger forbud mot
innsyn 1–2002

Eteillas elever lot en mann ved
navn Alphonse-Louis Constant føre
denne tarotkunsten videre. Constant
er i okkulte kretser bedre kjent under
sitt psevdonym Eliphas Levi. ConstantLevi er opphavsmannen til moderne
rituell magi, og han integrerte Tarotkortene i sin okkultisme og tilpasset
dem i den okkulte symbolikk.
Tarot-kort er naturligvis selvskrevne i Harry Potters okkulte
verden.
Ellers vrimler det med trylleformularer i Harry Potter-bøkene, nesten
som de skulle vært hentet ut fra «Svarteboka». I tillegg finner vi amuletter,
astral projeksjon og andre svartekunster.
Harry og vennene hans ved Hogwart-skolen lærer å befatte seg med
demoner og bruke ord som «Azkaban»,
«Circe», «Draco», «Erised», «Hermes»
og «Slytherin» — alt sammen er
wicca-okkultismens navn på forskjellige djevler og demoner.

Christian Rosenkreutz
Magiker med Tarot-kort. Legg merke til at magikeren peker på satankorset nederst på
bildet

å befatte seg med spådomskunster og
hekseri:
«Dere skal ikke vende dere til dødningemanere og ikke gå til spåmenn,
så dere gjør dere urene ved dem. Jeg

Dette er satankorset magikeren på foregående bilde peker på

er Herren deres Gud» (3 Mos 19,31).
«Når det i en mann eller en kvinne
er en dødningemanerånd eller en
spådomsånd, da skal de dø. De skal
steines. Deres blod være over dem» (3
innsyn 1–2002

Mos 20,27).
«Det skal ikke finnes hos deg noen
som lar sin sønn eller datter gå gjennom ilden. Heller ikke noen som gir
seg av med spådomskunster, eller
som spår av skyene eller tyder varsler eller er en trollmann. Heller ikke
noen heksemester, ingen som spør
en dødningemaner, ingen spåmann,
ingen som gjør spørsmål til de døde.
For hver den som gjør slikt, er en styggedom for Herren. Og for disse motbydelige tings skyld er det Herren din
Gud driver dem bort for deg» (5 Mos
18,10–12).
Tarot-kortene med sine okkulte
symboler brukes i spådomskunsten.
Det var den franske hugenottpastoren
Antoine Court de Gebelin (1719–1784)
som senere ble frimurer og okkultist,
som utviklet den okkulte symbolikken i de moderne Tarot-kortene. Det
var også Gebelin som foreslo at disse
kortene kunne brukes i spådomskunsten. Dette ble videreført av spåmannen Eteilla som i 1780-årene utga en
rekke bøker om spådomskunst ved
hjelp av Tarot-kort.

En rekke aspekter ved Harry Potterbøkene er hentet rett fra en obskur bok
forfattet i 1459 av «Christian Rosenkreutz» (etter all sannsynlighet en
fiktiv person) og oversatt til engelsk
i 1690. Boken heter Chymische Hochzeit (Det kjemiske bryllup), og er
ifølge Manly P. Hall selve grunnlaget
for rosikrusianernes initieringsseremonier til det okkulte. Det er etter
alt å dømme fra denne boken Jane K.
Rowling har hentet mye av sceneriet
til Harry Potters okkulte verden. I den
andre boken, Mysteriekammeret, finner
vi f.eks. talende bilder i «Gryffindorslottet». Det samme finner vi i Det
kjemiske bryllup, der «Rosenkreutz»
kommer inn i slottet «Solens hus», der
også han støter på talende bilder.
Det er mange andre scener i Harry
Potter-bøkene som har slående likheter med lignende scener i Det kjemiske
bryllup. Eksempelvis kommer Harry
Potter inn i Den forbudte skog, der han
får øye på en skinnende hvit enhjørning. I Det kjemiske bryllup kommer
«Christian Rosenkreutz» inn en hage
der han får se en snøhvit enhjørning.
I Mysteriekammeret får Harry
Potter se en føniksfugl som angriper
en slange i øynene så blodet spruter.
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Mange okkulte rockegrupper bruker
tordenkilen på sine platecovere. Her
gruppen Black Sabbath

«God» og «ond» magi

Tittelbladet til Det kjemiske bryllup

I Det kjemiske bryllup får «Christian
Rosenkreutz» se en føniksfugl som
angriper en slange så blodet flyter.
Den over 500 år gamle boken med
sin obskure satanisme er bare kjent
av personer som er initiert i luciferianske hemmelige selskaper, men forfatteren av Harry Potter-bøkene har
tydeligvis gode kunnskaper om innholdet i denne dypt okkulte boken, og
hun vever sine store okkulte kunnskaper perfekt inn i Harry Potter bøkenes
handling.

De som forsvarer Harry Potter-bøkene
hevder gjerne at de inneholder «en god
moral», og at det dreier seg om «det
gode» som seirer over «det onde». Men
skal Satan være barnas læremester
for «god moral»?
Hvit magi er angivelig «det gode»
som seirer over svart magi, eller «det
onde». Dette er en stor løgn. Det
er i realiteten «hvit» trolldomskunst
som kjemper mot «svart» trolldomskunst. Problemet er at både «hvit» og

Tordenkile
Harry Potter har et
merke i pannen, en
tordenkile. Denne
fikk han etter at
Lord
Voldemort
hadde drept foreldrene hans og han
prøvde å drepe
Harry. Trolldommen slo imidlertid tilbake på Lord Voldemort, men Harry
Potter fikk tordenkil-merket i pannen
som permanent minne om hendelsen.
Denne tordenkilen er et okkult
symbol for Lucifer som har vært i bruk
i lang tid.
Satanister har stor forkjærlighet
for tordenkile-symbolet, som også blir
kalt «Den sataniske S». Også en rekke
okkulte rockegrupper bruker tordenkilen på sine plate/CD-covere.
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Den okkulte rockegruppen KISS. Legg
merke til at de to siste bokstavene
danner tordenkiler

«svart» magi får sine okkulte krefter
fra samme kilde. Men det gode og det
onde har ikke samme opphav, for «En
kilde lar det vel ikke strømme fram
både friskt vann og bittert vann av
samme oppkomme?» (Jak 3,11.)
I sin Satanbibel sier Anton LaVey
om denne differensieringen mellom
hvit og svart magi: «Hvit magi blir
angivelig brukt bare til gode og uselviske formål, og vi blir fortalt at svart
magi bare brukes til onde og selviske formål. Men satanismen trekker
ingen skillelinje. Magi er magi, enten
den brukes til å hjelpe eller å hindre»

(The Satanic Bible, s. 51).
Både Harry Potter og Lord Voldemort er trollmenn som driver trolldomskunster, og begge henter sine
okkulte krefter fra samme kilde, mørkets makter.
Bibelen fordømmer på det sterkeste både trolldomskunster og de
som driver med slikt.
«Kjødets gjerninger er åpenbare.
Det er slikt som utukt, urenhet,
skamløshet, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, trette, avindsyke,
sinne, ærgjerrighet, splittelse, partier,
misunnelse, mord, drukkenskap, svirelag og annet slikt. Om dette sier jeg
dere på forhånd, som jeg også før har
sagt dere: De som gjør slikt, skal
ikke arve Guds rike» (Gal 5,19–21).
«Men de feige og vantro og vanhellige og morderne og horkarene og
trollmennene og avgudsdyrkerne og
alle løgnere — deres del skal være i
sjøen som brenner med ild og svovel.
Det er den annen død» (Åp 21,8).

Bokbrenning
«Mange av dem som var blitt troende,
kom og bekjente og fortalte hva de
hadde drevet med. Ikke få av dem
som hadde drevet med trolldomskunster, bar sammen bøkene sine
og brente dem opp for alles øyne.2
Tess 2,3) Og de regnet ut verdien av
dem, og fant ut at den var femti tusen
sølvpenger» (Ap. gj 19,18–19).
Dette bør stå som et eksempel for
foreldre som lar barna fylle sinnet
med Harry Potter-bøkenes trolldomskunster. Foreldre med noenlunde bakkekontakt burde rense sine hjem fra
denne satanismen. Det er bare ett
sted bøker av denne kategori hører
hjemme, og det er på bålet.
Dessverre er det mange — selv
kristne — der bakkekontakten er
borte og gangsynet ute av drift. Mange
kristne pastorer anbefaler faktisk
barna å fordype seg i Harry Potterbøkene. Et grelt eksempel fant nylig
sted i Nederland, der en kirke holdt
en spesiell Harry Potter-gudstjeneste
for barn. Presten sto på talerstolen i
kirken, iført trollmannshatt og oppfordret barna å kle seg i Harry Potterkostymer. Denne presten uttalte
følgende: «I Harry Potter-fortellingen
ser jeg en helt ny fortelling som kan
innsyn 1–2002

for okkult praksis, ritualer og filosofi
— alt sammen maskert som «uskyldig
fantasi». På denne måten blir millioner
av barn indoktrinert i wicca-okkultismen. Som «uskyldig moro» imiterer
barna ordene, klesdrakten og manerene til trollmennene i denne djevelske hedenskapen.
Foreldre bør straks gripe til handling og få denne sataniske ondskapen
ut av sine hjem.

S

Den ekstremt okkulte rockegruppen Motley Crue. Sceneriet er hentet rett ut fra
satanismen. Hodeskaller, svarte vokslys, pentagram i sirkel holdt på en måte som
danner den torhornede gud Baphomet (Satan), røyk. . . Gruppemedlemmet Mick Mars
(til høyre) uttalte følgende: «Jeg blir syk hver gang jeg hører de (!*?!%) folkene gå på
oss fordi de tror vi har med djevelen å gjøre. Det er utrolig hvor dumme folk kan være»
(Sitert i boken The Devil’s Disciples, s. 118) Men bildet taler sitt svært så tydelige
språk. Det narrer ingen.

gjøre de gamle bibelske beretninger
mer forståelige» (Ananova, 13. januar
2002).
Det denne presten egenlig sier, er
at man bør fordype seg i okkultisme,
trolldomskunster og satanisme, som
Bibelen fordømmer på det sterkeste,
for å anskueliggjøre Bibelen!
Harry Potter-bøkene er noe av det
farligste som er kommet på bomarkedet de senere årene. De skildrer
korrekt og levende den dypeste satanisme og trolldom som tenkes kan, og
programmerer de unge til å betrakte
slikt med positive øyne og at det ikke
vil få konsekvenser. Bøkene er fulle
fra perm til perm med okkultisme på
høyeste plan. Eksempelvis oppnår
Harry Potter De vises sten, som innen
okkultismen representerer det femte
og siste nivå av «sjelsforvandlingen».
På dette høyest oppnåelige nivå kan
trollmannen/kvinnen kommunisere
med «de døde» etter som det passer,
innsyn 1–2002

de kan stille demoner under sin befaling, og foreta «astrale reiser» — med
andre ord: Harry Potter-bøkene skildrer okkultisme på aller høyeste plan,
og dette skal være passende litteratur
for de unge?
Barn og unge mennesker er gale
etter disse bøkene, og stiller Harry
Potter opp som rollemodell. Et kikk på
de tusener av Websider unge mennesker har satt opp til ære for denne trollmannen, viser klart hvem de ønsker å
identifisere seg med. Det finnes Harry
Potter-kjeks, Harry Potter-kalendre,
Harry Potter-spill etc. etc. Det er
ingen overdrivelse å si at denne satanismen er tidens store epidemi, og det
er heller ingen overdrivelse å si at
Harry Potter er blitt fløytespilleren fra
Hamerln for millioner av barn og unge
mennesker som blir ført rett i armene
på fortapelsens sønn.
Harry Potter-bøkene er kort og
god ren trolldomskunst, håndbøker

algsstatistikken for bøker
med okkult innhold viser at
interessen for slikt stoff er på
topp. Harry Potter-bøkene slår
alle rekorder, men også bøker
av andre forfattere selger bra.
Dette gjelder ikke minst bøkene
til den norske forfatteren Margit
Sandemo. Bøkene hennes skildrer til dels groteske okkulte
scener. I en av bøkene skildrer
hun bl.a. i detalj en kvinne som
har samleie med Lucifer. Dette
er et fenomen som kalles incubus, og er beskrevet opp gjennom historien. (Se innsyn nr.
3-01, artikkelen Nephilim.)
Det er Satan som er opphavet
til denne form for litteratur, og
hensikten er etter min, og mange
andres oppfatning, å programmere menneskene til å bli reseptorer for Antikrist. Folk som er
oppflasket på slikt stoff vil ikke
ha problemer med å ønske «syndens menneske, fortapelsens
sønn» (2 Tess 2,3) velkommen
som den store «fredsfyrste».
Personer som gjennomskuer
bedraget blir ofte hengt ut som
«sære og trangsynte» av mennesker med manglende åndelig
klarsyn. Annet er heller ikke å
vente. Det er en kamp som apostelen Paulus kaller kampen mot
«maktene, mot myndighetene,
mot verdens herskere i dette
mørke, mot ondskapens åndehær i himmelrommet» (Ef 6,12).
Mørkets makter har mange
metoder, og det skrevne ord er et
sterkt virkemiddel for Satan og
hans demoner for å bringe mennesker under sin innflytelse.
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Aspartam

Den søte gift
Menneskekroppen er naturens

mest finstemte og kompliserte maskineri.
Dessverre blir denne følsomme maskinen
gjort til et avfallsmottak for en rekke kjemikalier, fra kaustikksoda til fluor.
Det meste kommer inn i
kroppen via mat- og drikkevarer. Søtningsmidlet
Aspartam er et av disse
stoffene som stadig flere
retter søkelyset mot

M

at- og drikkevarer
som fyller hyllene
i
dagligvareforretningene er ofte
tilsatt en rekke
kjemikalier.
En
kikk på varedeklarasjonen på emballasjen viser at varen er tilsatt en
rekke såkalte E-stoffer, kunstige søtningsmidler etc. En rekke leskedrikker av «light»-typen, samt flere typer
tyggegummi inneholder bl.a. søtningsmiddelet Aspartam (også kjent
som NutraSweet).
Det er sistnevnte jeg nå vil rette
søkelyset mot, og det gjør jeg ved å
gjengi en rapport av Betty Martini.
Rapporten taler for seg selv.
— ÅK
I flere dager har jeg nå holdt foredrag
under Verdenskongressen for miljø,
der søtningsmiddelet Aspartam sto på
programmet. Aspartam markedsføres også under navnene NutraSweet,
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Modell av Aspartam-molekyl (C14H18O5N2)
L-asparti-L-fenylalanin metylester

Equal og Spoonful. Under en hovedtale EPA [US Environmental Protection Agency] holdt, ble det påpekt at
det raste en ren epidemi av multipel
sklerose og systemiske hudlidelser
(lupus), og de forsto ikke hvilket giftstoff som fikk disse lidelsene til å florere over hele USA.
Jeg forklarte at jeg var til stede
for å holde foredrag om akkurat det
emnet. Trespriten i Aspartam brytes
ned til formaldehyd og deretter til
maursyre, som på sin side skaper
for sterk syregrad i kroppen.
(Maursyre er den samme gift vi finner
i stikkemaur). Metanolforgiftningen
skaper symptomer som minner om
multipel sklerose, og folk er blitt
feildiagnostisert
for
denne
sykdommen. Multipel sklerose er
ingen dødsdom, noe metanolforgiftning
er.
Når det gjelder systemiske hudlidelser (lupus), finner vi at de er
like utbredt som multipel sklerose,
spesielt hos dem som drikker Pepsiog Cola-drikker av light-typen. Ved
metanolforgiftning har offeret vanligvis drukket tre til fire bokser pr. dag.
Når det gjelder lupus som er framkalt av Aspartam, er offeret vanligvis
ikke klar over at dette stoffet er
synderen. Vedkommende fortsetter å
bruke det, og forsterker lupussymptomene til de enkelte ganger kan bli
livstruende. Når folk slutter å innta
Aspartam, vil de med systemisk lupus
vanligvis bli symptomfrie, men vi kan
desverre ikke reversere lidelsen.
På den annen side vil de fleste
symptomer forsvinne hos dem som
har fått diagnosen multipel sklerose.
(Som i disse tilfellene er metanolforinnsyn 1–2002

giftning.) Vi har sett tilfeller der både
syn og hørsel er kommet tilbake.
Dette gjelder også tilfeller av øresus/
ringing.
Under et foredrag sa jeg: Hvis dere
bruker Aspartam (NutraSweet, Equal,
Spoonful etc.) og dere lider av fibromyalgi-symptomer som spasmer, smerteskudd, følelsesløshet i bena, kramper,
svimmelhet, hodepiner, øresus- og
ringing, smerter i leddene, depresjoner, anfall av engstelse, uklar tale,
uklart syn eller hukommelsestap, lider
dere antakelig av aspartamforgiftning.
Under foredraget spratt folk opp og
sa: «Jeg har dette symptomet. Er det
reverserbart?» Det florerer av det.
Til og med enkelte av talerne
under møteseriene led av slike symptomer. Under en møteserie var Ugandas ambassadør til stede. Han fortalte
at sukkerindustrien der nede tilsatte
Aspartam. Han sa videre at en av sønnene til industrilederen ikke lenger
var i stand til å gå — delvis på grunn
av inntak av produktet.
Vi står her overfor et svært alvorlig problem. Til og med en fremmed
kom opp til Dr. Espisto (en av talerne)
og meg selv på flyplassen mens vi
delte ut informasjon og sa: «Kan dere
fortelle meg hvorfor så mange mennesker ser ut til å lide av MS [multipel
sklerose]?»
Under et besøk på et hospital fortalte en sykepleier at seks av vennene
hennes som drakk store mengder coladrikker av light-typen, alle hadde fått
diagnosen MS. Dette er hinsides all
tilfeldighet.
Og her er problemet. Etter at
Aspartam var blitt tilsatt over hundre
forskjellige matvareprodukter, ble det
tatt opp til høring i Kongressen, og
enda en ny høring etter noen hundre
produkter til — tre ganger i alt, men
til ingen nytte. Ingenting er blitt gjort.
Legemiddelindustrien og den kjemiske
industri har svært dype lommer. På den
tid da Kongressen hadde den første
høringen, var det folk som ble blinde.
Metanolen i Aspartamen brytes ned
til formaldehyd i øyets netthinne. Til
nå er det over 5000 produkter som er
tilsatt dette kjemikaliet, og patenten
er utgått. Man finner det i antibiotika,
vitamintilskudd, bakerivarer og alt
mulig annet. Dr. H.J. Roberts, en ver-

denskjent ekspert på området uttaler
at det er vanskelig å unngå det.
Når du hører om NutraSweet, bør du
huske at det ikke dreier seg om et
tilsetningsstoff, men en dødelig gift.
Sett den i samme klasse som cyanid
og arsenikk — dødelige gifter! Den
dreper nok langsommere, men den
dreper i stillhet folk, og forårsaker
alle slags nevrologiske problemer. Det
endrer hjernens kjemi. Dette er årsaken til de forskjellige epilepsi-lignende
anfall den kan forårsake. Bare tenk
deg virkningen av dette kjemikaliet
hos pasienter med Parkinson, og det
forårsaker også fødselsskader.
Det er overhodet ingen grunn til
å bruke dette stoffet. Det er ikke et
diett-produkt. Rapportene fra høringene i Kongressen sier bl.a.: «Det
[Aspartam] gjør deg sulten på karbohydrater og gjør at du legger på deg.»
Dr. Roberts uttalte at når han fikk
pasientene til å slutte med aspartamholdige produkter, gikk kroppsvekten
i gjennomsnitt ned med ni kilo. Formaldehyden lagres i kroppscellene,
spesielt i lår og hofte.
Aspartam er spesielt farlig for diabetikere. Alle leger er klar over hva
tresprit (metanol) kan gjøre med en
diabetiker. Vi har oppdaget at enkelte
leger har stilt diagnosen diabetisk
retinopati [endringer i øyets netthinne
som følge av sukkersyke] hos pasienter, der Aspartam er den virkelige
synderen. Aspartamen får blodsukkeret til å komme ut av kontroll, og
mange pasienter går i koma — dessverre med døden til følge for mange.
Under konferensen fortalte folk oss
at de hadde slektninger som hadde
gått over fra sakkarinholdige produkter til Aspartam, og at slektningen til slutt endte opp med koma.
Legen deres klarte ikke å få blodsukkeret under kontroll. Pasientene led
av akutt hukommelsestap og gikk til
slutt over i koma med døden til følge.
Hukommelsestapet skyldes at
asparaginsyre og fenylalanin virker
som nevrotoksiner [gifter på nervesystemet] uten de andre aminosyrene
som finnes i protein. Stoffene passerer blodbarrieren i hjernen og ødelegger nevronene i denne. Nevrokirurgen
Dr. Russell Blaylock har uttalt: «Stoffene stimulerer hjerne-nevronene så
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de dør, med påfølgende hjerneskade
i forskjellig grad.» Dr. Blaylock har
skrevet en bok med tittelen « Exvirotoxins: The Taste that Kills». Diabetesspesialisten Dr. H.J. Roberts, som
også er en verdenskjent ekspert, har
skrevet en bok med tittelen «Defense
Against Alzheimer’s Disease». Dr.
Roberts forteller hvordan Aspartam
opptrapper Alzheimers sykdom, noe
som er et faktum. Den før nevnte
sykepleieren fortalte om 30 år gamle
kvinner som kom inn på sykehuset
med Alzheimer.
Siden både Dr. Blaylock og Dr.
Roberts er toppeksperter og forstår
hvordan metanolforgiftning skaper
MS-lignende symptomer, vil jeg be
dem skrive en rapport, og «Mission
Possible» vil tilføye noen egne sykdomsrapporter, eller de kan gjøre det
selv, og vi vil legge det ut på Nettet.
Ifølge konferensen heter det at «. . .vi
snakker nå om en epidemi av nervelidelser som skyldes denne dødelige
giften».
Dr. Roberts forsto hva som var i
ferd med å skje allerede da Aspartam
ble markedsført for første gang. Han
fortalte at diabetespasientene klaget
over hukommelsestap, forvirring og
alvorlig svekket syn.
Under konferensen til Det amerikanske legekollegium innrømmet en
rekke leger at de sto rådville. De
hadde spekulert på hvorfor det var så
mange tilfeller av forskjellige anfall.
(Fenylalaninen i Aspartam bryter ned
terskelen til slike anfall og tapper
ut serotonin, og dette skaper manisk
depresjon, paniske anfall, raserianfall
og voldelige symptomer.)
Like før jeg dro til konferensen,
fikk jeg en fax fra Norge der de ba
om et botemiddel fordi de hadde så
mange problemer der. Aspartam-gif-
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ten brukes nå i over 90 land i verden
[inklusive Norge].
Under konferensen hadde vi heldigvis utsendinger fra mange land som
har bedt om hjelp. Og vi ber også deg
om hjelp. Kopier denne artikkelen og
advar alle du kjenner. Ta alt som inneholder Aspartam tilbake til butikken.
Send oss din symptomsrapport.
Jeg kan forsikre deg at Monsantokonsernet, som utviklet Aspartam, er
klar over hvor farlig stoffet er. Men
Monsanto støtter økonomisk både Den
amerikanske diabetikerforening, Den
amerikanske dietetikerforening og Det
amerikanske legekollegium. Den 15.
november 1996 kunne man lese en
artikkel i New York Times, der det
gikk fram hvordan Den amerikanske
dietetikerforening henter penger fra
næringsmiddelindustrien for å få produktene sine godkjent. Av den grunn
kan de ikke kritisere tilsetningsstoffer
eller spore dem tilbake til Monsantokonsernet. Hvor ille er dette? Vi ba
en mor med et barn som brukte NutraSweet [Aspartam] om å slutte med
produktet. Barnet hadde Grand Malanfall hver eneste dag. Moren tilkalte
legen, som på sin side rådførte seg
med Den amerikanske dietetikerforening, som henstilte til legen om å la
barnet fortsette med NutraSweet. Vi
holder fremdeles på med å overbevise
moren om at Aspartam er årsaken til
anfallene hos barnet. Hver gang vi
klarer å få noen til å slutte, forsvinner anfallene. Hvis barnet dør, vet du
hvem som har skylden, og hvem vi
kjemper mot.
Det foreligger pr. idag 92 dokumenterte symptomer på Aspartamforgiftning — alt fra koma til død. De
fleste symptomene er av nevrologisk
art fordi Aspartamen ødelegger nervesystemet.
Dette er en advarsel: Utbrudd av
aspartamlidelse! Denne var trolig
årsak til 6000 dødsfall blant amerikanske soldater under «Operasjon Ørkenstorm» [under Gulfkrigen i 1991]. Den
brennende følelsen i tungen og andre
symptomer som ble rapportert, skyldes metanol som brytes ned. Aspartamen frigjør metanol i boksen ved
+30°C. Light-drikker som ble skipet
til ørkenstorm-troppene sto på sine
paller i opptil åtte uker av gangen

under den arabiske ørkensolen i temperaturer opptil +48°C. Soldater og
annet militærpersonell drakk disse
produktene dagen lang. Alle symptomene de fikk er identiske med
aspartamforgiftning.
Dr. Roberts uttaler at inntak av
Aspartam under svangerskapsperioden kan forårsake skader både hos
mor og barn. Fenylalaninen lagres i
placenta [morkaken], og ifølge Dr.
Louis Elsas, som som er professor i
pediatri og genetikk ved Emory-universitetet, kan dette føre til at barnet
blir mentalt tilbakestående. Dr. Elsas
uttalte dette under en Kongresshøring, som vi har i en email.
I de originale laboratorieprøvene
utviklet dyr hjernesvulster (fenylalaninen brytes ned til DKP, som er et
hjernesvulstfremmende stoff.) Da Dr.
Espisto holdt sitt foredrag om Aspartam, var det en lege, antakelig en nevrokirurg, til stede i forsamlingen. Han
kom med denne kommentar: «Det er
funnet høye aspartamkonsentrasjoner
i hjernesvulster som er blitt fjernet.»
Senator Howard Metzenbaum
fremmet et lovforslag som ville advart
alle, deriblant spebarn, barn og svangre kvinner, om hvor farlig Aspartam
var. Lovforslaget ville også ha satt i
gang uavhengige undersøkelser mht
til de helsemessige problemene hos
befolkningen (anfall, endringer i hjernens kjemi, endringer i de nevrologiske- og atferdsmessige mønstre.)
Men lovforslaget ble nedstemt av mektige interesser innen legemiddelindustrien og den kjemiske industri.
Dermed ble det sluppet horder av lidelser og død over et intetanende publikum.
—Betty Martini
Betty Martini er grunnlegger og leder
av «Mission Possible», frivillige personer som som arbeider aktivt i mange
land for å advare befolkningen mot
søtningsmidlet Aspartam.

Ω
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D

en amerikanske legen Dr. H.J.
Roberts har skrevet en definitiv bok (1038 sider) om bieffektene av søtningsmidlet Aspartam.
I denne boken (Aspartame Disease, An
Ignored Epidemic), åpner bl.a. Dr.
Roberts pasientarkivet sitt og henter
fram hundrevis av tilfeller som helt
klart kan spores tilbake til Aspartam.
Alle leger støter trolig på aspartamrelaterte symptomer i sin praksis,
dette gjelder spesielt lidelser som ikke
er diagnostisert og/eller vanskelige
å behandle. Det er blitt stilt opp en
liste på 92 forskjellige symptomer som
alle er relatert til aspartamforgiftning.
Dette er noen av symptomene:
• kramper, depresjoner, hodepiner,
svimmelhet, svekket syn, forverring av
diabetes mellitus, hypoglykemi (lavt
blodsukker), en rekke allergier, kronisk slapphet, voldstendenser, mavesmerter, engstelse, astma, ødemer,
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kreft i hjernen, pustebesvær, såre øyne
og hals, brystsmerter, kløe, øresus,
hjertebank, leddsmerter, hukommelsestap,
håravfall, kronisk hoste,
fobier, panikkanfall, søvnproblemer,
impotens, hodepiner og migrener,
laryngitt, fødselsskader, kvalme, høyt
blodtrykk, personlighetsendringer etc.
etc. I tillegg har aspartamforgiftning/
reaksjoner gitt opphav til en rekke
feildiagnoser, som leddgikt, forskjellige systemiske hudlidelser (lupus),
MS (Multipel Sklerose), fibromyalgi,
epilepsi og Alzheimer.
Ved temperaturer over +30°C frigjør Aspartam til blodstrømmen ett
molekyl metanol (tresprit) for hvert
molekyl Aspartam som brytes ned.
Drikker man f.eks. mye aspartamholdige leskedrikker (light), kan metanolinntaket overstige 250 mg/dag, som
er 32 ganger anbefalt inntak av denne
kumulative (opphopende) og farlige
giften. To teskjeer metanol regnes
som dødelig dose for mennesker.
Det amerikanske miljøvernorganet
EPA har satt en grense på 7,8 mg
metanol pr. dag. En rapport EPA har
utgitt, sier at metanol regnes som en
kumulativ gift pga den lave utskillelsesprosenten når den er kommet inn i
kroppen. Metanolen oksyderes videre
til formaldehyd (formalin), diketopiperazin (DKP) og maursyre, som alle
er giftige. Formaldehyd er en dødelig
nevrotoksin og et kjent kreftframbringende stoff, og DKP har frambrakt
hjernesvulster under laboratorieforsøk.
En aspartamholdig leskedrikk
inneholder ca. 555 mg Aspartam/liter.
Det vil igjen si rundt 55 mg metanol/
liter. Dette betyr at en 1,5 liters flaske
har et potensielt metanolinnhold på
rundt 80 mg, som er over ti ganger
anbefalt grense pr. dag!
I over ti år nektet det amerikanske miljøvernorganet EPA å godkjenne
Aspartam til bruk i næringsmiddelindustrien på grunn av krampeanfall og
hjernesvulster stoffet hadde framkalt
på forsøksdyr. Etter at Ronald Reagan
ble president i USA, og de nøkkelpersoner i FDA som sto i veien for en
godkjennelse ble sparket, ble Aspartam frigitt på markedet. Den 27. juni
1996 ble alle restriksjoner fjernet, og
Aspartam, den nye milliardbusiness,

ble godkjent til bruk i absolutt alt,
inklusive bakerivarer. Igjen har vi et
eksempel på hvordan grådig gigantbusiness tenker mer på penger enn folkehelse.
I 1969 ble det utført laboratorieforsøk med Aspartam og unge aper.
Syv av disse ble foret på melk tilsatt
Aspartam. Etter 300 dager var en av
apene død, og fem andre hadde utviklet kraftige epileptiske anfall (Grand
Mal).
Måten Aspartam ble godkjent til
bruk i næringsmiddelindustrien, må
karakteriseres som ren svindel. Alvorlige symptomer og død hos laboratoriedyr ble holdt skjult, alt fra
hjernesvulster, svulster i melkekjertlen, bukspyttkjertel og livmor, etc.
Det er påvist at nedbrytningsstoffene til Aspartam kan passere uhindret
via blodstrømmen og inn i morkaken
og fosteret, selv i små mengder. Giftene kan hopes opp i morkaken under
svangerskapet, og fostere som er båret
under slike forhold kan få fødelsskader — opp til 10% mental retardasjon.
Helsemyndighetenen både i USA
og andre steder forsøker å bagatellisere Aspartam-skandalen, enten ved
å nekte å uttale seg, eller ved å vise til
laboratorieforsøk som viser at stoffet
«er ufarlig».
I denne sammenheng er det påfallende at alle tester og undersøkelser
av Aspartam foretatt av industrisponsede forskere og laboratorier ikke
viser farlige bieffekter, mens alle
tester og undersøkelser foretatt av
uavhengige forskere og laboratorier
viser lange lister med farlige bieffekter.
Den ene forskergruppen/gruppene
var betalt av industrien, den andre
var ikke. Den ene forskergruppen/
gruppene tjente dermed industriens
pengeinteresser, den andre ikke.
Dermed var resultatene gitt på forhånd for den førstnevnte gruppen, som
helsemyndighetene alltid refererer til
når spørmålet bringes på bane.
Industrien som produserer Aspartam håver inn milliarder, mens befolkningen i over 90 land utsettes for
masseforgiftning.
Den enes brød er den annens død.
—ÅK

Ω
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Mobiltelefonen

Nytte-elektronikk med bismak

S

panske forskere har nylig
utgitt en rapport om mobiltelefonens skadevirkninger på
menneskehjernen. Dette er
ikke nytt — også tidligere undersøkelser har påvist bieffekter ved utstrakt
bruk av dette moderne allemannseie.

om barn, der hjernen fremdeles er i
utvikling, bør bruke mobiltelefoner i
det hele tatt. Resultatene viser at barnets hjerne er blitt påvirket i lengre
tid, selv etter kort tids bruk av slike
telefoner. Hjernebølgene deres er
unormale, og fortsetter å være det

infeksjoner, kan endres ved at strålingen fra mobiltelefoner påvirker hjernens kjemiske balanse. (Kilde: The
Mirror, London, 26. desember 2001).
Menneskene går i dag på en vei
som fører til selvødeleggelse, både
mentalt og fysisk. Utstrakt bruk av

Moderne elektronikk har gjort livet lettere for mange, men har også
sine uheldige sider vi bør være obs på
Hodepine er et av de vanligste symptomer.
Det spanske forskerteamet har
benyttet en CATEEN hjernescanner,
koplet til et apparat som måler hjernebølge-aktiviteten.
Hjernen til to forsøkspersoner,
en 13 år gammel pike og en 11
år gammel gutt, ble scannet
før og etter to minutters
bruk av mobiltelefon,
og bildene som
kom fram på
skjermen ble
betegnet
som
sjokkerende. De
viste
tydelig
d e n
negative effekten
bare to
minutters bruk av mobiltelefon hadde
på barnets hjerne. Denne korte samtalen er i stand til å endre hjernens
naturlige aktivitet i opptil en time
etter at samtalen er slutt.
Det spanske forskerteamet stiller
spørsmål om det er bra for barn å
bruke mobiltelefoner i det hele tatt.
Den engelske legen Dr. Gerald
Hyland, som er rådgiver på mobiltelefoner for Den engelske regjering, uttaler at han finner resultatene «ytterst
urovekkende». Dr. Hyland uttaler
videre: «Man må stille spørsmål ved
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i lengre tid. Hvis de f.eks. har brukt
mobiltelefon i friminuttene, kan det
påvirke sinnsstemningen og evnen til
å
tilegne seg kunnskap i
klasserommet. Vi har
ikke alle svarene ennå, men
endringene i hjernebølgene kan føre
til manglende konsentrasjon, hukommelsestap,
svekket læreevne og aggressiv
oppførsel. . . .Denne informasjonen viser at det i virkeligheten ikke
finnes noen lavgrense for trygg bruk
av mobiltelefon. Vi vet ikke hvilken
varig skadevirkning den kortvarige
bruken medfører. Hvis jeg hadde hatt
barn, ville jeg vært ytterst restriktiv
med å la barna mine bruke mobiltelefoner, selv for svært kort tid. Jeg ville
rådet dem til å unngå mobiltelefoner.»
Forskerne oppdaget for første
gang at radiobølgene fra mobiltelefoner trenger dypt inn i hjernen, og
ikke bare rundt øreregionen, slik man
tidligere trodde. Scannerbildene viste
tydelig at strålingen fra mobiltelefonen spredte seg gjennom sentrum av
hjernen og fram til øret på motsatt
side. Forskerne er også bekymret over
at den følsomme balansen som finnes,
f.eks. immunitet mot sykdommer og

farlige tilsetningsstoffer i maten, samt
elektromagnetisk, økologisk og ikke
minst moralsk forsøpling omdanner
både jorda og mennesket Gud skapte i
sitt bilde, og som var «overmåte godt»
(1 Mos 1,31) til vrak.
Selv om mange mennesker verken
tror eller er klar over det, pågår en
kamp mellom det onde og det gode.
Apostelen Paulus beskriver det slik:
«For vi har ikke kamp mot kjøtt og blod,
men mot maktene, mot myndighetene,
mot verdens herskere i dette mørke, mot
ondskapens åndehær i himmelrommet»
(Ef 6,12). Det er min faste overbevisning at Satan og hans demoner (ondskapens åndehær) arbeider etter en
plan som går ut på å senke menneskene til et fysisk og moralsk nivå der
de ikke lenger er mottakelige for Den
Hellige Ånd. Dermed har Satan dem i
sitt garn. Dette gjør han på forskjellig
vis, men man bør være i besittelse av
en egenskap som begynner å bli mangelvare i vår tid, nemlig klarsyn, for å
kunne gjennomskue knepene hans.
Mobiltelefonen er både hendig og
nyttig, men forskerrapporten viser at
vi bør begrense bruken mest mulig.

Ω
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EU — global superstat?

EU-kommisjonens formann Romano Prodi er en
mann med ambisjoner. I sine vyer ser han for seg
Den europeiske union (EU) som en global supermakt

I

en tale EU-kommisjonens formann
Romano Prodi holdt i Brugge
(Belgia) den 12. november 2001
uttalte EU-sjefen at Kommisjonen
har planer om en radikal utvidelse av
EUs mandat. Den nye maktutvidelsen
vil gripe inn i medlemslandenes utenriks- økonomiske- og forsvarspolitikk,
samt politiet. Hvis Prodi får det som
han vil, går planen ut på å omdanne
det allerede så påtrengende EU til en
global supermakt.
I sin tale uttalte Prodi videre at
Kommisjonen planlegger å stramme
grepet på skatte- og utgiftspolitikken
til både England og de andre medlemslandene. Hvert land skal holde
seg til budsjetteringer som er konsekvente med de andre medlemmene.
Signalene fra EU-sjefen tolkes som
tegn på at planene går langt utover
det som hittil har eksistert i lovverket til Den europeiske union. De nye
lovene vil gjelde samtlige medlemsland, enten de er med i Eurosonen
eller ikke.
Romano Prodi ber om radikale endringer i medlemslandenes forsvarsog interne sikkerhet. Som påskudd
bruker han terrorangrepene i USA
den 11. september 2001, og hevder
at slike hendelser gjør det påkrevd
å framskynde europeisk integrasjon.
Videre ønsker nå Prodi at hele Unionens utenriks- og sikkerhetspolitikk
blir brakt under EUs kontroll.
Prodi vil også gi Europol (Det
europeiske politi) utvidete fullmakter, og bruker igjen terrorangrepene i
USA som påskudd til å danne en integrert europeisk politistyrke som skal
«bekjempe terrorisme og organisert
forbrytelse». En talsmann for Romano
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Romano Prodi har store planer

Prodi uttalte for første gang at Europol kan bli strukturert som det amerikanske FBI. (Kilde: London Telegraph,
13. november 2001.)

Ytringsfriheten skal båndlegges
I tillegg til å ta mål av seg til en
global supermakt, eller rettere sagt
diktatur, ønsker også EU å legge bånd
på ytringsfriheten. Denne gangen er
det «rasisme» og «xenofobi» (fremmedfrykt) som er påskuddet til gjennomgripende nye lover som er under
drøfting i Brussel. Hvis disse går igjennom, vil det bli en strafferamme på to
års fengsel for «Holocaust-benektelse
eller bagatellisering», samt deltakelse
i grupper/organisasjoner som promoterer «rasehat». I tillegg vil de nye
lovene dekke et bredt spektrum av
aktiviteter, fra «fornærmelse» av minoritesgrupper, enten av etnisk eller
religiøs natur, utdeling av litteratur,
bilder eller annet som kan tolkes som

«rasisme» eller «xenofobi» — også på
Internett. Det som derimot er uklart
(som ventet) er om slike lover også vil
gjelde radikale islamiske grupper som
promoterer antikristelige synspunkter. Heller ikke er det klart om de nye
lovene vil gjelde politiske partier som
er motstandere av masseinnvandring.
Hvis de nye lovene går igjennom,
vil de ta sikte på å avskaffe alle
nasjonale lovbestemmelser og opprette et felles lovverk og felles lovfortolkninger advokater og sakfører
gjennom hele Unionen kan benytte.
Interessant nok er det det tyske lovverket, som blir regnet som det strengeste i hele Unionen, som etter alt å
dømme vil danne mønster for resten
av EU-landene.
EU-kommisjonens juridiske talsmann Leonello Gabrici nektet selvsagt
for at de nye lovene hadde til hensikt
å kneble ytringsfriheten. «Tvert imot»,
hevdet Gabrici, «vil de respektere den
fulle og hele ytringsfrihet. Det vil
være opp til dommerne å bestemme
hvor grensen går.» (Kilde: London
Telegraph, 29. november 2001.)
Legg merke til den siste setningen «Det vil være opp til dommerne
å bestemme hvor grensen går.» Det
betyr med andre ord at det er EU-dommerne som skal tolke og bestemme
ytringsfriheten. Alle disse bortforklaringene og «forsikringene» fra EUs
side er ikke annet enn retorikk som
tar sikte på å skape falsk trygghet.
Ingen må la seg narre av denne
retorikken. Det er så vel ytringsfriheten som borgerfriheten Europakommisjonen er ute etter. Dette er
karakteristisk for enhver diktaturstat.
Denne påtrengende kommisjonen
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sitter nede i Brussel og arbeider aktivt på å undergrave landenes selvstendighet og kneble borgerfriheten. I tillegg tar
de sikte på verdensherredømmet. Dette burde være ganske innlysende for ethvert tenkende menneske med noenlunde
gangsyn. Likevel virker det som ja til EU er på offensiven i Norge. Er det norske folk så hjernevasket av politisk retorikk
at de ikke ser hvilken vei det bærer?
En nærmere analyse av EU kan du lese i innsyn nr. 2, 2001. Det går helt klart mot en oppfyllelse av Åpenbaringsbokens 13.–17. kapittel.

Ω

Krigen mot terror
Å. Kaspersen

Det er et økende antall tenkende mennsker som
får øynene opp for at USAs «krig mot terror» er
en ren svindel, og at det er helt andre motiver
som ligger bak. Stadig nye avsløringer styrker
denne mistanken

A		

ttentatene mot USA den 11. september 2001 og supermaktens gjensvar i form av en omfattende «krig mot
terror» har reist mange spørsmål. En rekke av disse ble behandlet i
innsyn nr. 4–01.
Det er helt på det rene at «krigen mot terror», som begynte med at
den rike og mektige supermakt slo et av verdens fattigste land i senk
som «takk for sist», ikke har med terror å gjøre i det hele tatt, men med
olje, maktutvidelse og Den nye verdensorden. Dette er den klare konklusjon et ikke ubetydelig antall våkne og oppegående journalister og politiske observatører har notert seg.
I innsyn 4–01 ble det stilt opp en rekke anomalier, eller uregelmessigheter ved terrorangrepene mot World Trade-bygningene og Pentagon,
som gjør USAs rolle i angrepene suspekt. Siden den tid er enda flere uregelmessigheter og avsløringer kommet for dagen som gjør supermaktens
rolle i angrepene enda mer suspekt.
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Ehud Barak
Det ble nevnt at den israelske statsminister Ariel Sharon avlyste i hast
(to dager før) et planlagt besøk i New
York den 11. september. Det er nå
mange som spør hvordan den tidligere
israelske statsminister Ehud Barak
kunne dukke opp til et intervju på
BBC med en ferdigskrevet tale bare
få minutter etter attentatene. Barak
brukte 30 minutter til å peke ut
og fordømme Israels fiender som
«kjeltringstater». Baraks opphold i
London til høvelig tid kan heller ikke
ha vært tilfeldig.
Under en rettssak i Canada gikk
det også altfor tydelig fram at en offiser i Den amerikanske marine hadde
forhåndskjennskap til angrepene den
11. september. Det er tydeligvis ikke
så rent få høytstående personer som
kjente til saker og ting på forhånd.

Jublende palestinere
Kort etter attentatene ble det vist videoklipp med jublende palestinere. Kommentatoren forklarte at bildene viste
palestinere som jublet over det som
hadde skjedd. Sannheten om disse
klippene kom imidlertid for dagen da
det tyske magasinet Der Spiegel, 21.
september 2001, viste de uredigerte
klippene. På disse ser man en hånd
som rekker kakestykker til palestinere — de fleste barn. Denne hånden
var redigert bort fra de klippene
som ble sendt over amerikanske
media. Det er opplagt at filmklippene
var iscenesatt, og at det ikke ble jublet
over katastrofen i New York, men over
kake-traktementet.
Videoteamet ønsket klipp av
«jublende» palestinere til propagandabruk. Se nøye på klippet med de
jublende barna. Legg merke til at
det er barna som «jubler», mens fotgjengere i bakgrunnen passerer helt
uanfektet av framføringen. Kvinnen
på det andre bildet fortalte senere at
hun var sjokkert over å se hvordan
hennes entusiasme over kakestykket
ble vridd av amerikanske media til
«jubel over attentatene». Det er slik
mediene opererer, og man skal være
ytterst forsiktig med hva man godtar
innsyn 1–2002

Filmklippene med «jublende palestinere» var mediesvindel

av filmklipp via mediene under krigstilstander. Glem ikke at propagandakrigen er like viktig som krigen på
det fysiske planet, og at Hollywood
har et eget studio som har spesiali-

sert seg på å produsere krigsscener
etter behov — som så blir vist over
TV-kanalene. Fabrikerte scener så vi
under Gulfkrigen i 1991, og vi så dem
også under krigen på Balkan i 1999.
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Mange naive mennesker sluker den
slags scener uten å stille spørsmål.

Olje
Det er blitt påpekt gang på gang av en
rekke aviser og politiske observatører
at oljeforekomstene i Sentralasia er
den virkelige bakgrunnen for at USAs

Den nye afghanske presidenten Hamid
Karzai har vært tidligere rådgiver for
det amerikanske oljeselskapet Unocal.
Tilfeldig? Her fotografert under et besøk i
Japan. Forhåpentlig er drinkene alkoholfrie, da bruk av alkohol er strengt forbudt
for muslimer

president og hans medspillere ønsket
å styrte talibanregjeringen i Afghanistan. Det var snakk om å få innsatt en
stabil regjering i landet som ikke ville
stå hindrende i veien for byggingen av
gass- og oljerørledninger fra det isolerte Sentralasia gjennom Afghanistan og ned til Pakistankysten. Dette
ble gjort klart av en representant for
det amerikanske oljeselskapet Unocal
under en redegjørelse han holdt for
Den amerikanske kongress i 1998. Se
innsyn 4–01. Det gjaldt bare å finne et
påskudd til å sette i gang.
Det kommer derfor ikke som noen
overraskelse at den nye afghanske
presidenten Hamid Karzai har vært
tidligere rådgiver for det amerikanske
oljeselskapet Unocal! Beror dette på
tilfeldigheter? Når nå oljemagasinet
World Oil (31. januar 2002) melder
at «USA betrakter gassrørledningsprosjektet gjennom Afghanistan som
lovende», faller ytterligere brikker på
plass. «USA vil støtte alle prosjekter
som går ut på å bygge olje- og gassrør-
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ledninger fra Turkmenistan så fremt
de er kommersielt nyttige», melder
oljemagasinet World Oil.

Gransking
USAs president George W. Bush prøver
nå tydeligvis å hindre en altfor omfattende gransking av reaksjonene til
den amerikanske regjering på angrepene den 11. september 2001. Bush
har uttalt at granskingen bør begrenses til komiteene i Representantenes
hus og i Senatet — og deres virksomhet er hemmelig og kommer ikke
offentligheten for øre. Demokratiske
ledere i Senatet vil derimot ha en bredere gransking av komiteer som kan
stå fritt til å offentliggjøre sitt arbeid,
men Bush ønsker ikke det. Den amerikanske visepresident Richard Cheney
har uttalt at en bredere gransking vil
legge beslag på personell som bør konsentrere seg om «krigen mot terror».
(www.antiwar.com). Men «krigen mot
terror er en svindel», meldte Englands nest største avis The Mirror
(30. oktober 2001), og begivenhetene i
månedene som er gått, samt nye avsløringer, bare styrker denne påstanden.
Ikke merkelig at president Bush er
redd for en nærmere, offentlig gransking av rollen Den amerikanske
regjering spilte etter attentatene.

det bare ende med eksplosjon. En
tidligere amerikansk FN-ambassadør
har uttalt at Midtøsten står i fare for å
«eksplodere som en ildbombe».
Dermed er veien banet for Bibelens Antikrist. Denne tiden er ikke
langt unna. Følg med i hva som skjer,
men la deg ikke rive med av medienes
ofte skjulte propaganda.

Ω

Merkelig år

D

et engelske magasinet Fortean Times melder at 2001
gikk over i historien som det
mest besynderlige året noensinne. Det ble oppdaget et helt
nytt og hittil ukjent insekt på en
fjerntliggende øy i Stillehavet.
Insektet fikk tilnavnet «den vandrende pølse». I Italia regnet det
frosker, og selvmord, epidemier
og naturkatastrofer økte betydelig. Forskjellige kulter ble mer
aktive enn noengang, og været i
England gikk amok. Sommeren
2001 var den våteste noensinne,
mens oktober var den varmeste
noensinne. Det ble oppdaget en
helt ny type kjempehai, og en fisk
man trodde var utdødd i millioner
av år ble fanget lys levende utenfor kysten av Kenya.

Maktutvidelse og Den nye verdensorden
Det er penger og makt som er den
virkelige bakgrunnen til «krigen mot
terror». Under en tale om «rikets tilstand» USAs president George Bush
holdt i begynnelsen av februar 2002
— en tale mange observatører betegner som en brøler av format —
kom han inn på «de onde aksemaktene» (Nord-Vietnam, Iran og Irak),
USA tydeligvis har rettet øynene mot,
og etter månedslangt munnbruk mot
Osama bin Laden, nevnte ikke Bush
saudiaraberen med et ord. «Verdens
ondeste mann» var plutselig forsvunnet i George Orwells «minnehull» fra
romanen 1984.
Det er Midtøsten slaget vil stå om
— olje, verdensregjering og Jerusalem. Slik situasjonen utvikler seg i
denne strategiske del av verden, kan

Under en tale i Det hvite hus den 11.
desember 2001, sto den amerikanske president George W. Bush foran det israelske flagget, omhyggelig brettet slik at
«Davidsstjernen» var godt synlig. Hvem
sverger han sin troskap med hånden på
brystet?
innsyn 1–2002

