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Ptaah: De första tre folkslagen, som allra först kom till Jorden, var på samma gång de 
röda, de bruna och de vita. Men av dessa bara de normalt växta. Detta var för omkring 22 
miljoner år sedan, när förstöraren hade härjat i det Lyraniska hemmasystemet. Först mycket
senare kom då också annorlunda färgade liksom jättar, giganter, titaner och dvärgar till 
Jorden, varefter mycket senare, nämligen först för omkring 21 000 år sedan, då sena 
efterkommande bosatte sig vid Sanura-sjöns stränder och levde där när dammen i väster 
brast och svepte iväg allting. Stränderna, där de omkring 40 cm stora dvärgarna bodde, 
befann sig den gången exakt på den platsen där idag centret ligger. De annorlunda 
färgade, som kom senare till jorden, var uteslutande mycket starkt mörkhyade och bosatte 
sig på den kontinent som idag heter Afrika, och därifrån ytterligare utbredde sig till 
Australien och Nya Zeeland och till andra olika platser. De gula folkslagen kineserna och 
japanerna är de yngsta invånarna på jorden, då deras uppdykande på den här planeten 
skedde först för något mer än en kosmisk tidsålder sedan, tämligen exakt för 25 983 år 
sedan. De kom ifrån planeten NISSAN i grannskapet av LASAN i Lyra-systemet. Men före 
det, det fann vi ut under det sista året, levde de på andra sidan solen på en planet med 
namnet KUDRA, i ett solsystem, som kallas för NISAN-systemet. De kom till Lyran-systemet
för 2,4 miljoner år sedan, därför att de på grund av överbefolkning måste emigrera från 
planeten Nissan. Och vägen till våra urhemplaneter fann de genom en gammallyransk 
storexpeditionsflotta som utförde forskningsresor på andra sidan solen och stötte på det 
gula folket på planeten Kudra i Nisan-systemet.

Billy: Aha, och var ligger då detta här andra sidan solen? Om jag är riktigt informerad, då 
menar du väl med solen inte vårt solsystem och inte heller det gamla Lyra-systemets sol, 
utan du talar därmed om den solen, som vi känner som vår vintergatas centralsol!

Ptaah: Det motsvarar faktumet, ja.

Billy: Våra astronomivetenskapare säger, att den centrala vintergatsolen ligger omkring 50
000 ljusår avlägsen från oss. Men ni har förklarat för mig, att det är en felräkning och ett 
felantagande, för den verkliga distansen är omkring 10 000 ljusår mindre.

Ptaah: Våra distansuppgifter stämmer. SOL-systemet ter sig utanför vintergatan som en 
enklav, för den sveper som ett löst system långt utanför en spiralarm. Därifrån till mitten av



centralsolen är avståndet 41 002 ljusår. Därifrån till Nisan-systemet, som sveper i en 
motsatt riktad spiralarm i den yttre ändan av ett Sol -system, är avståndet 79 471 ljusår.

Billy: Tack. Dessa uppgifter har vi sedan länge vilja veta hos oss. Tack.

Ptaah: Det finns ingen anledning att du behöver tacka mig.

Billy: Trots det. - Jag har ytterligare frågor.

Ptaah: Varsågod.

Billy: Tack. - Namnet Jesus, från vilket ursprungligt namn härstammar det, och vilken är 
betydelsen?

Ptaah: Vet du verkligen inte det?

Billy: Jag är inte riktigt säker, varför jag inte har besvarat denna fråga när jag har blivit 
tillfrågad.

Ptaah: Av vilken förmodan beror då ditt antagande?

Billy: Jag tänkte, att det ursprungliga namnet var Jesodos, som betyder 'den 
grundläggande'. Men som sagt, jag är inte riktigt säker angående detta. Sedan min kollaps 
4:e november 1982 har jag vissa små svårigheter med mitt minne.

Ptaah: Det känner jag till, men trots denna nackdel stämmer ditt antagande. Det idag 
världsbekanta namnet Jesus härstammar från ursprungsnamnet Jesodos, som under 
årtusendenas lopp har erfarit olika förändringar, så det blev till Jesod och Jesad, varur då 
namnet Jesud kom, sedan Jesa och Jsa och slutligen Jesus. Betydelsen är faktiskt den av 
dig nämnda: 'Den grundläggande'.


