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פתיחה
אזהרה
אנא שימו לב ,אני באמת רוצה שתקראו את הספר שלי ,הגן הסודי האלוהי – “ידע אסור-
ילדי הקציר"לפני שתקרא תוכן זה .אחרת ,התוכן הזה יגרום לך לכעוס או לפחד.
הכוונה שלי היא לחשוף .את ה ידע אבוד של החדשות הטובות ולא את הדוגמה המפחידה
כי כבר הועברה ,אשר מאינטימית את הרעיון כי רוב יושמדו על ידי להיות העליון נקרא אלוהים.
לא יהיה קל לטפל בעבודה הבאה .אני לא טוען אבסולוטיזם בעבודתי אני מציג רק רעיונות
כדי לאפשר למוח לפעול במצב אחר.
מידע זה הולך לחשוף סוד חבוי כי יהיה לפרוס את העבודה הקרקעית כדי להמחיש את האפשרות
המכריע ,כי העולם שלנו קוסמוס נ וצר וכבשו על ידי גזע של מלאכים שנפלו ,במסווה של מה
שאנחנו יכולים לקרוא אלים חייזרים  ,לפני הרבה מאוד זמן
ומאותו זמן לעבר כדור הארץ היה תחת מינהל של רוחות שנפלו ,לובש תלבושות כגון זוחלים,
אפורים ושורה שלמה של שליטים שטניים ,וכן גם את התחפושת האנושית.
הם מרמים את העולם כולו באמצעות מערכת שנפלה בשם מטריקס סימולציה הולוגרפית
מאשלים ,תוך שימוש בכתבי העתיקה כגון התנ ך הנוצרי ועוד רבים דתיים וחילונים כתבים
לתמרן את העולם.
היצורים האלה הם מלחמה מחשבתית ,צמא דם ,אנרכיסטים שקוראים לעצמם ,לורד האלים ,ויש
להם ילדים המוצבים על הכוכב הזה שחיים בין ילדיו של האב .ראותהגן הסודי האלוהי – ספר
אחד
עכשיו לקרוא ולהבין את המשל הזה ישוע המשיח חשף ,בו יהיה לחשוף את סוד הדורות .חשוב
להבין שהתנ ך יחד עם ספרות קדומות אחרות נוצר כתערובת של אמת וטעייה ,נכון ורע ,רע.
זה לא אומר שחלק מהטקסט לא היה מדויק ,או שההיסטוריה שלו עשויה להיות שגויה ,זה פשוט
אומר שזה נועד להטעות אנשים להאמין לרוח שווא ,כלומר רוח מלאכותית.
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מתיו  " 13/24הוא הניח משל אחר לפניהם ,ואמר ,מלכות השמים עשויה להיות מושוות לאדם
שזרע זרעים טוב בתחומו ,אך בזמן שאנשיו ישנו ,אויבו הגיע וזרע עשבים בין החיטה והלך משם.
כשהצמחים הגיעו ונשאו דגנים ,הופיעו גם העשבים .והמשרתים של אדון הבית באו ואמרו לו,
מאסטר ,האם לא זרועת זרע טוב בתחום שלך? ? אז איך יש לזה עשבים  ,הוא אמר להם.
שהאויב עשה את זה
 ,המשרתים אמרו לו? אז אתה רוצה שנלך לאסוף אותם אבל הוא אמר ,לא ,שמא באיסוף
העשבים שאתה ממלא את החיטה יחד איתם .שניהם לגדול יחד עד הקציר ,ובזמן הקציר אני
אגיד לקוצרים ,לאסוף את העשבים הראשון ולאגד אותם בצרורות להישרף ,אבל לאסוף את
החיטה לתוך האסם שלי”.
עליך לראות כיצד כל זה התרחש ,וכיצד הוא עדיין מתפקד אפילו בזמן שלנו.
למשל לעיל יש משמעות כפולה .המסר שנשלח היה בזמן שבו ישוע המשיח התהלך באדמה זו,
שם הוא לימד את המסתורין של מלכות השמים ,עד ל . ;Supplanterהובא לידי ישו השני או
אנטיכריסט
התעלומה שהוא חשף הגיעה בצורה של מילים ,מילים אלו נקראו זרעים .לפיכך ,ישוע השתיל
זרעים של המילה הטובה.
מרגע זה העבירו מילה זו שנחשפה והתווספה לספר הספרים או מה שאנו מכנים את התנ ך ,שהוא
בעל משמעות נסתרת ,חושף בבל.
המילה בבל מעברית עתיקה מגיעה מהמילה השורש ' ילאל ' משמעותו לערבב ,להתערבב ,לבלבל
או להתבלבל .החתימה שלו היא פשוט חביות.
זה ממש מגיע מהבסיס לערבב או לבלבל .עכשיו אנחנו ניתן התחיל להבין את ה סוד  .של מה שישו
חשף Tהנה משמעות חלופית לזה משל כמו כן ,הוא מרמז בדיוק על מה בבל או תנ ך באמת ייצג.s
הבעיה היא ,שרבים שכחו את האזהרה של משל זה ,כי מה שישו היה אזהרה היה זרע אחר/מילה הולך
להיות נטוע זה לצד זה עם הזרע/מילה המקורי.
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התנ ך לא הולך להיות התעלומות המקוריות שנאמרו על ידי ישוע . ,אבל תערובת של אמת וטעייה
עכשיו להבין את התעלומה:
"זרע" יש משמעות כפולה ,הזרע הוא הדבר של ישו כמו גם הילדים של האב והאם , .כשהזרע ניטע
לראשונה .הוא היה טהור ,כמו ילד חדש שנולד ,מאוחר יותר הגיע האויב ושתל זרע חדש זה לצד הזרע
המקורי.
הם לא ,אני חוזר ,לא הסירו לחלוטין את הזרע/המילה המקורית ,הם נתנו לו להישאר .כלומר גם
הזרעים והגירסאות יופיעו באותה תבנית יסוד לייצר בסופו של דבר חביות.
משמעות הדבר היא שהתנ ך אינו ,אני חוזר ,אינה מילת האמת הטועה ,אלא תערובת של אמת
וטעייה ,חיטה ו . taresישוע הזהיר אותנו לגבי זה בהשלים אלה .התנ ך יכול לשמש כדי למצוא
אמת ,מחפש את המקור של כל האמת ,אבל זה חביות-בלבול.
וזה לא רק התנ ך ,אלא גם הקוראן ,התלמוד וכל הטקסטים האחרים של הדת הדתית הקשורים
לטקסטים חילוניים והיסטוריה .הם כולם טופלו באמצעות אותה נוסחה ,כלומר ערבוב האמת עם
שגיאה.
עכשיו משמעות הקיפול השני היא ,הזרע הם ילדיו של האב ,והאויב הגיע ושתל זרע אחר ,והזרע
הזה היה גזע של יצורים שאנחנו לטווח חייזר/מלאכים ,אלה היו חוצנים שהגיעו לתחום זה בשל
הגלות שלהם מהעולם שלהם  ,כלומר ממד.
ורבים מהם  incarnatedלצד בני אדם ,אך הם לא היו אנושיים ,אך הופיעו בכל דרך כאל אדם.
והשניים יצמחו זה לצד זה עד הקציר או ההפרדה שמגיעה בסוף כל מחזור גדול או סוף הדורות.
עכשיו לקרוא היטב 2 :טימותי  ." 2:15לחלוק את מילת האמת"
למה שמישהו יצטרך? לחלק את מילת האמת מכיוון שהוא מעורבב עם שגיאה .הוא אינו טועה;
על האדם להפריד בין החיטה לבין המוץ בתוך המילה.
זה בגלל שהוא הופרה עם זרע זר שהוא רעל קטלני .לפיכך ,לכתבי הקודש יש סתירות כל זאת,
משום שהאויב זרע עוד זרע לצד הזרע המקורי .העבודה שלך ושלי היא להפריד .בין שני הזרעים
לגישה לאמת
אני התסלוניקים " 5/21להוכיח את כל הדברים; החזק מהיר (אל) מה שטוב”.
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פסוק זה מוכיח כי לא כל דבר במילה הוא טוב; עליך לחלק אותו ולאחר מכן להחזיק את זה אשר
טוב ולשחרר את השגיאה או שאתה תהיה בסכנה.
התנ ך הוא חלק ממסתורין העוולות ,של דת המיסתורין של בבל .Byblion/הוא הושחת על ידי
האויב להיות תערובת קטלנית של טוב ורע ,אמת וטעייה ,אלוהים והשטן .ואם אתה לבלוע או
להוריד כל מילה כנכונה ובטעות ,אז אתה בוודאי שיכור הגפן של זעם של רמאות ואשליה.
התנ ך היה מקודד בזהירות יש רק  66ספרים כאשר היו מאות ומאות של כתבים מוקדמים
ומאוחרים יותר ,אבל רק  66ספרים הורשו בתסריט הסופי.
יום הבריאה לבני האדם תמיד מאויר על ידי המספר '  ' ,6ב 6-תאנון היום ואת הנושא של התנ ך
נועד להשתיל את זרע החושך באמצעות קוד סודי של  66ספרים ,להביא את המודעות המשולבת
ל .666
 666הוא מספר פתגמים קסום עבור השמש אשר תוכלו ללמוד הרבה על בעבודה זו .זה גם
השושלת הגנאלוגית שנזרעו באדמה כגזע חייזרי להתערבב בין בני האדם ,של כל הגזעים,
הצבעים והאמונות.
מירוץ זה התחיל עם אל השמש שלהם ' רא ' אשר בעברית פירושו רע ,ובמצריים ,פירושו שמש,
שהיה גם הכותרת של קין האב לגזע זה של נחשים.
 666הוא קוד האומר דברים רבים ,אבל הקוד עצמו הוא זר בטבע ,ולמרות שהוא מספר האדם,
זה לא אנושי במקור; זה המראה של אדם ,ערבוב דנ א כדי ליצור בלבול.
השושלת הזו שלטה באדמה הזו מאז ,במסווה של בני אדם ששולטים באלוהים .גזע זה זרע הזרע
שלהם בקרב בני אדם וחלק זרע זה שימש כשושלת מלכותית ,על ידי תרגום מחדש של הDNA-
שלנו,תן לנו להפוך את האדם לאחר התדמית והדמות שלנו".
זה היה הקוד שלהם כדי ליצור ספינות או נשאים כדי לשרת אותם כעבדים.
האנושות ניתנה אז מוח זוחלים מתוכנן באמצעות שילוב של  DNAכדי לערבב עם המוח האנושי
שלנו .ואז הם הפרידו שורות שלמות באמצעות שנים עשר מירוצים של אנשים שנבחרו בגלל דם
הדנ א הקרוב שלהם דרך האלים האלה ,קבוצה בשם ישראל או איש רע אל.
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קבוצה זו בסופו של דבר שתל את זרעו לתוך האנושות כתערובת ,בעוד שורה אחת של דם כחול
מן הזרע הזה נשאר טהור למטרות תמלוגים.
מתוך קבוצת הגזעים הזאת הייתה .שושלת האנושות כמצביאים מונח זה בישראל היה על פולחן
השושלת ,ופירוש הדבר" ,גברים הסוגדים לאל רע או לגזע החייזרי המרושע.
' איש ' הוא עברית לזכר ,רא מקביל לשמש ולרוע ,והאל הוא עברית לאלוהים .ישראל היא קוד
לשושלת היוחסין של השושלת.
בתוך השושלת הזאת הייתה תשתית קוד בסיסית שאיפשרה לאלים הזרים האלה להתגלגל לתוך
האנושות בשל תדר מיוחד.
אנחנו לא מדברים על גזע אחד של אנשים ,אנחנו לא מדברים כאן על יהודים ,אז תוציא את זה
מהראש ישנם יהודים רבים ה incarnatedגם כזרעים של האב והאם האלוהיים.
זהו גזע של חייזרים שהיו בתוך ה DNA-שלהם משהו שיכול לשמש כדי להביא את הזרע נפל
לערבב עם כל האנושות כי יכול לשמש מארחי המוביל עבור האלים הנופלים .זכור את הזרעים
יהיה זרע בין הזרע המקורי לגדול יחד עד הקציר.
להבין תעלומה :הזרע אינו בשר ודם אלא מה שנשתל בתוך הבשר.
אנחנו לא מדברים על גזע מסוים ,אבל מחשבים מארחים של "תוכנית מחשב" כדי לאפשר את זה
מיזוג הזרע הנבזי להתרחש .מה שאתה עומד ללמוד הוא שכל זה הוא סימולציה ,כדור הארץ,
האנשים ,היקום ,הכוכבים ,הירח ,וכוכבי הלכת וכו ' הם כל עותק מתוכנת במציאות וירטואלית.
 bluebloodsלהגן על ספינות אלה עם כל הסמכויות שלהם ,כי הם זקוקים מארחי המוביל למהות
הרוח שלהם כדי להחיות בקרב בני האדם המופיעים כפי שאנחנו ,אבל יש קצת יכולת לזכור אשר
יכול להחזיק חלקים מהזיכרון שלהם בזמן המשקה הנוח של המים שכחה.
לאחר זמן רב ,כל בני האדם ניתנו לתמצית הנושא הזה דרך מה שאנו מכנים את המוח הזוחל.
עכשיו הם יכולים לחדור את כל הגזעים בכל עת שהם רוצים דרך מה שאנחנו מכנים גלגול
נשמות או הנפשה ואחזקה.
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לכן ,המסתורין של העוולות הוא כאשר השגיאה היתה שנזרעו לצד האמת ,יצירת מורכבות אשר
טעיה את הנשמות לתוך רטט נמוך יותר של החושך ,בעוד לכאורה לאחר האור.
מנקודה זו על בני אדם היו תחת שליטה על מספר  322או  .3-22הסדר הסודי ציין לעתים
קרובות מן לשכות הבונים החופשיים וחברות נסתרות סודיות אחרות המיוצג על ידי שילוב
מספרי זה.
הכפל  3כפול  22ויש לך את הקוד שלהם  66עבור ספר הקוד שלהם 66 .הוא הקוד המספרי
עבור המלאכים הנופלים 6 .הוא קוד מספר לבני אדם , .ביחד בתמהיל הזה ,יש לנו  666מה
שאומר שבני אדם .ומלאכים מוזרעים יחד
אבל זה אפילו יותר מתועב 322 ,הוא על הזריעה של גזע זה חייזרים וכאשר התרחשה ,והוא
הוצב בדיוק בתוך התנ ך/חביות/בבל.
בראשית  3-22חושף את היקף הזוועה הזאת ומדוע החלטתי לחשוף את המזימה המסוכנת
והחזקה ביותר נגד האנושות ועם זאת ברטרוספקטיבה גדולה ,העלילה הולכת להפוך לגדולה
ולתהילה.
בראשית "-3-22עכשיו האדם הפך לאחד מאיתנו .לדעת טוב ורע”
זו הייתה תחילתה של התועבה הגדולה שמתחילה להפוך לאומללה ,אך היא הפוכה כדי לגרום לה
להיראות טוב.
לכן ,יש לנו את ההתגלות כי העולם שלנו הוא תערובת של טוב ורע ,מלאך ושטן ,ילדים של האב,
וילדיו של לוציפר/השטן ,הביא לנו על ידי האויב כדי לבלבל ולהתפשר.
החדשות הטובות או הידע האסור הוא ותמיד היה ,כי תהיה הפרדה ,האמת תנצח והאויב יתגלה
במהלך מחזור הקציר שעומד להתרחש.
וכך גם הילדים האמיתיים של האב והאמא יהיו גלויים ,אלא אם כן הם נחשפים בבושה ובעירום,
ולאחר מכן יש להשתילם מחדש ולהתחיל מחדש.
המסתורין של העוולות שכבר בשפע ,רק מי שעכשיו מרסן ימשיך עד שיוסר; ואז אחד הרשעים
יתגלה.
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הזרע המושתל של גזע חייזרי לבסוף יתגלה ,כי יש לו אוזן לתת להם לשמוע או עין לתת להם
לראות .גילוי הזר הגדול אינו על העוזרים לאנושות אלא חשיפת הזרע הנופל – ה.tares
להלן ניסיון לחשוף את החיטה מ ,taresעל-ידי חלוקה נכונה של האמת מפני שגיאה והחזקה
מהירה לדבר שהוא טוב.
לפני שניכנס בחזרה לתוך הגינה ,עלינו להתחיל ללמוד כמה סודות שהובאו אלינו בצורת
אלגורית ,מטפורית ,סיפורים תנ כיים.
אז אנחנו הולכים לתמרן לאט מהעולם אנחנו חיים לתוך עולם של סימולציה .על מה שאתה עומד
לקרוא .הולך להיות מפוצץ מחשבות ראשית ,עלינו להתחיל את הסיפור הזה באמצעות פענוח
השגיאה.
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 .1מסתורין הפיתוי
האם האלים של התנ ך החברים שלנו או שהם יצרו הוראה לשעבד את האנושות? אני רוצה
להתחיל את עבודת ההתגלות על ידי חשיפת עץ הדליקה של האש המגליתיים הזאת שמשתוללת
נגד נשמות האנושות.
למרות רבים יאמינו שזה לא משפיע עליהם ,כי רבים מאמינים שהם לא מקושרים לתוכנית התנ
ך ,עם זאת אני מגלה כי חשוב לגלות בדיוק איך ספר כגון התנ ך יכול להיות מניפולציות כדי
לסדר את ה DNA-שלנו לחשוף כי תוכנית זו  eff ectsכל אדם על הכוכב הזה .אם הם יודעים
את זה או לא
התנ ך הוא רק תוכנית דנ א אחת .שהוצגה כאן כדי לתמרן את המוח אך בניגוד לסטארק בתנ ך
יש אלמנטים אמינים בדרך זו ,כמו גם טקסטים דתיים וחילוניים רבים אחרים יש עובדות
 intermingledעם שגיאה.
אם אתה פשוט לקבל מה שנאמר באופן מילולי ,word for word ,אז אתה לא יהיו בלוקים או
מסננים נגד התוכנית כולה להוריד בתוך ה DNA-שלך .כי האמת מעורבב עם שגיאה היא דילול
אשר מוביל להזיות ,אשר יוצר בלבול ,אשר הוא אנטיכריסט.
אני מציג את המסנן "הגן הסודי האלוהי"ספר (אחד) .בבקשה להשתמש בו לפני קריאת חומר זה,
הוא הבסיס הנדרש כי אתה צריך להבין את התעלומות האלה.
הסוד כיצד ההונאה הזאת התבטאה במשך הזמן ,היא בשל האופן שבו אנו בני אדם מקבלים
שגיאה פנימית ללא שאלה .לעתים קרובות הוא לוקח מדריכים או מורים של גוף דתי ,כמו גם
אמונה מדעית ,או אפילו מנגנון שליטה ממשלתית כדי לוודא שאתה מקבל את התוכנית כפי שהם
רוצים.
כמעט כל הדתות הן הירארכיות במבנה ,כדי לוודא את מעבר המחשבה מפעיל את ה DNA-שלך
עד המוח היה מסוידים לחלוטין כדי לקבל את מה שמתוכנת.
התזה שאני עומד להציג אם מותר ,תעורר את ה ,DNA-אשר מתוכנת בשלילה לקבל חומר פגום
כי הוא מנותב לתוך המוח; כדי ליצור אמון או אמונה שהיא בטוחה או מעוררת השראה.
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זה הזמן להתעורר למציאות שיש מספר עצום של מקורות שאין להם את העניין הטוב ביותר של
מדעי הרוח לגרור .למעשה ,הם רוצים שיטעו אותך והובילו לטעות.
מה שאתה עומד להיות הציג ליצור נטל של מיני כמו תאים  DNAמתוכנת להתחיל רטט ברמה
אשר יכול לייצר פחד .הפחד מופעל רק משום .שהתכנות מאותגר
להלן הולך לחשוף סקריפט בתוך התנ ך שנוצר על ידי גזע חייזרי תחת השפעת אנרגיה אפלה
הנקרא ,אדוני הצל כי בקרוב ללמוד על .רוב התנ ך הוא קידוד  DNAלתרגם משוב את הנשמה
כדי לקבל ידע פגום ,כמו גם שדרות לחסום למקורות הדרושים שיובילו לאמיתיות.
גילוי זה עשוי להיות פוגעני רבים ,אבל זה הרצון שלי לשחזר אירועים של סיפורי התנ ך יחד עם
יצירות אחרות באמצעות הבחנה ,כמו גם את הרוח של האב והאם ,כדי להתחיל להכיר בתכנות
בפועל שנוצר ולאחר מכן  hopef ullyהאינדוקטרינציה הכוזבת יכולה להתנקות .בתוך הדנ א
ולהישטף
אני לא מבקש ממך לקבל את התזה שלי על מה שאני עומד להביא קדימה ,כל מה שאני רוצה זה
שתפתח את המוח לחשיבה ביקורתית ותתחיל להבין שמשהו לא בסדר עם הדוגמה העולמית
המקובלת שלנו.
מה שאני אחשוף הם מפתחות הבחנה כדי לאפשר לך לראות בעצמך כי אולי ,רק אולי מה
שאפשר ב מחשבה שלהם יכול להיות רעיל .ובזמן שהוא מגיע תחת מסווה של האמת זה יכול
להיות רמאות מופיע כמו אליקסיר.
 .הגיע הזמן להתחיל:
המידע שאני עומד להציג מתבסס על מושגים אידיאולוגיים באמצעות הסיפורים שהעבירו אלינו
באמצעות התנ ך לצד המדע ,ההיסטוריה והתבונה הרוחנית.
אני רוצה שתזהה הגדרה מוכרת כדי שתוכל לראות כמה גוונים מרכזיים בסיסיים של אי-דיוקים
פוטנציאליים בתוך המושגים האלה שאולי אף פעם לא שקלת להסתכל בפעם השנייה ,מנקודת
מבט אחרת.
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אני לא אומר כי התנ ך הוא שקר ,למעשה יש אמת הרבה בכתבי הקודש האלה ,אבל השגיאה
ממוקמ ת בדיוק היכן שהוא צריך להיות כך האמיתות יימחקו מן הזיכרון  RNA/DNAכפי שהוא
להיות מחדש מתורגם.
כדוגמה ,הצהרה זו תחשוף כיצד הרעל הזה ניתן להוסיף כתערובת של כמה קל לתרגם את ה-
 .DNAאני אל אוהב שלוקח את זעמו "" .על כל מי שנגדי
האם אתה מבין איך הצהרה זו תיצור בלבול ולאט לאט להתחיל לשנות את התכנות של ה,DNA-
לחשוב ארוך וקשה על זה?
מה שאני מנסה לעשות הוא לחשוף כיצד אנו מתוכנתים באמצעות התנ ך כ אחד מימודים הורדה
רבים ש craftilyנועדו להחליף את הדנ א שלנו כדי לקבל פורמט נוסף ,שהוא חושך ולא אור.
אם אי פעם צפית בסרט " ,מטריקס" ,זה הראה איך הצוות של ספינת נבוכדנצר ,יכול להוריד
מידע במהירויות לוהט לתוך המוח .אירוע אחד בתוכנית זו שעולה במוחי הוא כאשר טריניטי היה
טעון עם המידע ישירות לתוך המוח ,חושף כיצד להטיס מסוק מסוים.
זה בדיוק מה שאני מתכוון ,מידע באמצעות ספרים ,טקסטים ,חפצים ,ציורים ,פסלים ומקורות
אחרים הם תוכניות להוריד ,פשוט לא הבנו את זה לפני פשוט כי רוב לא מודעים מי הם באמת.
כאשר ישוע המשיח היה על האדמה הזאת הוא נתן אזהרה ,אזהרה מסוימת כי התעלמו רבים
מאלה הטוענים לעקוב אחריו.
הוא חשף כי בתחילת העולם הגיע האויב ושתל זרע של  taresבקרב החיטה והזרע הקשה הזה
ישגשג ויגדל ממש לצד הזרע הטוב ,עד לזמן הקציר שבו תתרחש ההפרדה.
אזהרה זו הייתה מקופלת בטבע ,והראשונה גילתה שהחיטה הם ילדיו של הבורא ,שהם האב והאם
האלוהי .והזרע השני היה גזע חייזרי שהפריד את עצמם מהאור האלוהי כדי לעקוב אחר האנרגיה
האפלה של חוק הטוב והרע ,הדואליות ומשפט הקוטביות.
ושניהם היו גרים יחד ,בני אדם והמלאכים הנופלים בתוך האווטאר אנו קוראים ,לגוף הבשר
והדם מבלי שאנשים שיבינו את האנושות .פלשו לחייזרים

 12ע מ ו ד |

העולם הווירטואלי של האלים ובני האדם
הביטוי השני של אזהרה זו היה לגלות שהמילים שדיברו על ישוע היו מטופלות ,ולצדם של
העובדות יהיו השגיאות.
המילים האמינו להיות מישו היה אז להיות שפע של טוב וגם רע ,האמת והשקר ,נכון ולא נכון.
ורק אלה שהחזיקו והשתמשו במפתח הפענוח יכלו להבין ולחלק בצדק את דבר האמת מהשגיאה.
עם זאת  ,רוב הזמן לא הגה את הרעיון שהמילה הזאת תהיה תערובת שלמה בספר אחד .התנ ך
סותר את עצמו לאורך כל הדרך ,מכיוון שהמקום שבו הייתה האמת הייתה התשתלות האויב גם
זרע את השקר שנשתל לצדו.
בדרך זו הרוח תזהה את האמת ,אך כאשר מעורבב עם השקר זה יהפוך לקוקטייל קטלני
לתמ ימות ,ויוביל אותם לחשכה כל עוד הם מאמינים שהם עוקבים אחר דרך האור .לפיכך ,האור
השתנה לחשכה ומעטים הבינו שישוע וילדיו של האב והאם הוקרבו מפני יסודות העולם הזה.
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 .2את האור קריב בחשכה
זה לא חשוב אם אתה מאמין בהגדרה מסוימת או לא .כדוגמה ,חלקם עשויים להעריך שהסיפורים
ואנשי התנ ך שאני עומד להתייחס אליהם לא היו קיימים באמת ,שהם מאלגוריות.
אני לא הולך להתווכח מי יכול להיות אמיתי או לא בעבודה הזאת .אני רק רוצה שתראה מה היה
מוכן למוח ולא להתמודד עם הדיוק ההיסטורי העובדתי.
אני אגיד לך עכשיו שכל ההיסטוריה של העולם .היא בעיקר שקר מעורבב עם אמת והאנשים
האלה שאנחנו עומדים לקרוא עליהם ,רבים מהם למעשה קיימים אך תחת כינויים שונים
באמצעות התאמות תרבות שונות.
זוהי התוכנית שאתה צריך להבין ואיך זה נוצר כדי לקחת אותך מהנתיב של הבחנה פנימית ,לא
אם התוכנית עצמה היא אמת או לא אלא איך זה משמש בהשפעה של המוחות בכלל.
תוכנית טלוויזיה עשויה להיות שקרית לחלוטין ,אך היא עדיין משפיעה על מוחך .זה לא על מי
אמיתי או מי הוא דמות מדמיונו של מישהו ,זה על הסימולציה ואיך זה היה מוכן ואיך זה
פונקציות.
הדברים הבאים יתחילו בתזה שלמה של כיצד קבוצה של ישויות חייזריות מעולמות אחרים נכנסה
לתחום התלת-מימדי הזה והמטרה שלהם הייתה.
כאשר מדברים על עולמות אחרים ,אני מדבר על ממדים אחרים ,לא רק על היקום הפיזי שלנו.
אני בסופו של דבר אחשוף את כל מה .שאנחנו יודעים על בעצם זיוף  .עוד על זה לקראת סוף
הספר
על סיפון זה לווין צף בשם כדור הארץ ,חייזרים אלה כבר מניפולציה המודעות שלנו באמצעות
טכנולוגיה כי הוא עדיין מעבר למה שיש לנו היום ,לפחות עבור הצריכה הכללית ,אבל אנחנו
מתקרבים מאוד להעתיק אותו.
אנחנו קיימים במציאות וירטואלית -holoחפיסה ,או מה שישו גילה ליוחנן בבשורה האבודה. ,
הייתה נשמה מלאכותית
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תיאוריה זו של ממלכה מלאכותית אינה מאוד מוזרה בהתחשב בכך שהחיים של הכוח החומרי
מובאים לקיום .עניין הוא לא אמיתי ,בעצם טבעה היא אשליה של אטומים המרחפים בחלל ,בדיוק
כמו כוכבי הלכת והשמשות מופיעים לצוף בחלל.
 .הגיע הזמן להכיר ב שגיאה גדולה בדת ואת הדוגמה ההכרחית החיונית שלהם התמיכה כי החומר
אינו אמיתי ,זו הסיבה  DNAלתכנות ,היא תוכנית מחשב הולוגרפית ואנחנו כל הקבצים בתוך
תוכנית זו.
אתה לא תתאכזב אלא אם המוח שלך .הושפע ללא תקנה בתכנות אני יודע שקשה לקבל את
הדברים האלה ,אבל ברגע שמתחילים לפענח את המדע הסודי ,אז אתם תבינו את מדעי
המיסתורין והדת הבבליים.
זוהי התודעה שמשתלבת בתחום ההולוגרפי של מה שאנו מכנים משהו שיחשוף את הפעולה של
האור ה ,crucifyingאו את האור באמצעות חומר אפל.
העולם הזה יוצר ע י מלאכים שנפלו .ואחד מהשרףים הראשיים ששמו ,לוציפר
היצורים הזרים האלה מכל המינים והתרבויות השונים קוראים לעצמם אלוהים .הם חיו והתקיימו
בתחום מעבר לכל דבר שבני האדם יכלו להבין עכשיו .ואתה יודע מה מוזר היינו שם .איתם ,אבל
רובם לא זוכרים
הם היו קיי מים הרבה לפני היסודות של העולם הזה אשר נוצר בטעות .הם חיו במערכות שונות,
בכוכבים שונים ,ובממדים שונים של הזמן ,המרחב והנפש.
והדבר מוביל אותי לתחילת כאשר המניפולציה החלה על הפלנטה הזאת כדי להטעות את כל
העולם.
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 .3האל מתחיל את התחבולה שלהם
המלך דוד כפי שידוע ביותר היה מוכר כאיש ליבו של אלוהים .דוד הוא גיבור של סוגים של
חסידים תנ כיים רבים ,אבל הלב של מי עשה את דיוויד באמת להרשים ,ומי היה האל שלו?
? דיוויד היה אדם טוב ? ומי היה האל שהוא באמת הגיש בדיוק מי הוא זה שהאנושיות בכללותו
משרתת; ? אם ביודעין או לא
דו ד אמר להיות אדם טוב ,עם זאת ,כמו כל בני האדם ,דוד לא היה מושלם ,הוא לפעמים החמיץ
את הסימן המכונה והוא חטא כמו התנ ך ,או שאני צריך לומר שהוא בבירור לא צייתן לחלוטין
אל אלוהים.
אחד החטאים החמורים שדיויד ביצע בהתבסס על הסיפור בתנ ך ,תמיד עורר שאלות במוחי.
כא שר אתה חושב על המעשים האכזריים שנוצרו על ידי אלוהים בעצמו ,אדם היה חושב שמה
שדיוויד עשה היה מטופש ביותר ,ולא שווה אפילו אזכור ,אלא לטובתנו ,אני שמח שזה הוכרז.
דוד הואשם בתקופה אחת של לקיחת מפקד אוכלוסין ,או מה שנקרא ,מספור ישראל.
כפי הנראה הוסבר במגזרים דתיים רבים ,דוד חסר אמונה ולכן רצה לברר בדיוק כמה מהם היו
בישראל כהגנה אפשרית מפני האויב במקרה שהקרב התרחש.
דוד ביקש מיואב בן צרויה ,שהיה הקפטן של הפונדקאי ,הפיקוד הצבאי של דוד ,לקחת את מפקד
האוכלוסין .אולם ,יואב בן צרויה לא היה מרוצה מהבקשה ,משום שהוא האמין שאין זה הכרחי
לישוע ,המלך לעשות דבר זה ,ובכל זאת הוא הציית להוראות ולקח את מפקד האוכלוסין על פי
בקשת המלך.
דיויד ביצע חטא בכך שעשה זאת בהתבסס על החשבון התנכ י .זה היה חטא של אי ציות
ו.faithlessness
כאשר העונש ירד על שגיאה חמורה זו שביצע דוד ,לא היה זה דיוויד שבאמת נענש; לומר,
למרות שהוא היה זה שביצע את החטא הזה ,אבל  70000בני ישראל נהרגו מכיוון שדיויד קרא
למפקד האוכלוסין ,לפי הסיפור שהסגיר.

 16ע מ ו ד |

העולם הווירטואלי של האלים ובני האדם
כאן הייתה השאלה הגדולה שהייתה לי במשך שנים רבות ,האם דיוויד טעה או שהוא התעניין
בקבלת החלטה זו דרך כוח עליון ? כפי שתבין ,ישנה סיבה .שאני שואל את השאלה הזו
כמובן ,הכותבים של הסיפור העתיק הזה בטח תהה את אותו הדבר ,כי הם לא יכלו לקבל את זה
ישר לגבי מדוע דוד ביצע את החטא הזה ויתר על כן מי היה מאחורי דיוויד ביצוע שגיאה זו
מלכתחילה.
בשני שמואל  ,24/1זה מציין במידה מישמעית כי " ,"YHVHאל ישראל כעס על ילדי ישראל,
כך באופן אישי הוא העביר את דיויד לקחת את מפקד האוכלוסין.
" ושוב ,הכעס של ישוע התעורר כנגד ישראל ,והוא העביר את דויד נגדם לומר ,ללכת ,ולמספר
ישראל ויהודה".
? אז למה זה היה חטא
כיצד דוד ביצע חטא אם אלוהים היה אחראי להעבירו לכיוון זה ,כמו גם מדינות שאלוהים הניע
את ההחלטה הזאת משום שהוא כעס ומלא ברצון עם בני ישראל?
ח קרתי את זה במשך זמן רב לפני שהיו לי את כל החלקים כדי להתאים את הפאזל כדי לחשוף אחת
הרמות המונומנטליות של ההתגלות במקרא.
ספרי דברי התורה בתנ ך הם סיכום באמצעות אירועים של ההיסטוריה המקראית שהתרחשה עד
לנקודה זו ,בהתבסס על הסאגה הזאת .אזור שלקחתי בו מבט עמוק יותר ,הוא זה שמעתיק את
ההיסטוריה של דוד מספור ישראל.
ספר סמואל הבהיר שאלוהים ,כלומר  ,YHVHהנצחי האמור ,העביר את דויד לקחת את המפקד.
וזה אפילו לא נעשה בגלל שאלוהים כעס על דיויד ,זה בגלל שהוא כעס על כל ישראל.
אולם ,זה הגיע אלינו כאירוע היסטורי שבו הוא הבין שדיויד אכן עשה חטא במספור ישראל בשל
השגת מפקד האוכלוסין.
? יש לנו בעיה רצינית ,לא
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נראה שדיויד עשה רק את ההצעה של אלוהים ,כי  YHVHכעס על ישראל .זו הסיבה ,כאשר
העונש היה להשתחרר ,דיויד לא קיבל את העונש האכזרי ,אבל ישראל עשתה זאת; על ידי
 70,000אנשים נשחטים על ידי מגיפה.
ובכל זאת התנ ך מכריז על כך שדיויד ביצע חטא על ידי ביצוע הצו השראה אלוהי של אלוהים.
האם אתה יכול לדמיין מה העורכים חשבו כאשר הם היו צריכים לשים את זה לתוך המגילות
שלהם? הדבר היה חייב להתרחש בפניהם שאלוהים פשוט לא יפתה אחד לבצע חטא ולאחר מכן
יבצע עונש.
אז מדוע אלוהים הזיז את דיויד לבצע חטא?
כאשר מנסים למצוא את התשובה לשאלה זו האירוע כולו מקבל מעורפל על ידי הרישומים בדברי
הזמן .כשסיפרו אותו סיפור ,שימו לב מה נאמר על דוד מספור ישראל.
אני מתעד " 21/1והשטן עמד מול ישראל והסית את דוד למספר ישראל".המממ...
הייתי צריך לתהות אם קראתי את זה נכון ,האם זה אומר שהשטן עמד להעביר את דיוויד לעשות
מה שהאל  YHVHעשה ,שנכתב בסמואל? ? ובכן ,איזה מהם זה היה
זכור שדברי היום היו סיכום היסטורי שיכול היה להיכתב על ידי כל אחד ,אבל סמואל היה נביא
של  . YHVHמדוע העורכים מעניקים שני קצוות מנוגדים לספקטרום ,באשר לאיזה מהם העביר
את דויד למספר ישראל?
מדוע סמואל אמר שזה אלוהים שהעביר את דיויד למספר ישראל והסיכום המעובד שהתגלה
שהוא השטן?
כיצד מאורע אחד יכול להיות מעורבל כל כך בטקסט כמו מה שבאמת קרה אם זו המילה שאינה
טועה?
? זו הייתה טעות
האם זו היתה טעות בתרגום להוכיח את המינימום אי דיוק יותר?
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הא ם זה בגלל שמחבר דברי הספר לא יכול היה לומר שאלוהים פיתה את דויד כשאלוהים אמור
לפתות איש?
? מה קרה כאן
זהו מקרה קלאסי של סתירה; אבל מה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו זה למה? מדוע שתהיה
סתירה כזו בתנ ך?
כל זה בגלל מה שכתבתי עליו במשך שנים ,הוא נקרא מסכת האשליה ,סימן החיה ,או דת
המיסתורין הבבלית ,שבה אנו מובילים תוכנית ליצירת תוצאות מחשבה מסוימות בעוד ההפך הוא
נכון.
כאשר אתה ממקם סתירה לתוך שדה מסוים או עבודה ולאחר מכן לסווג את העבודה כטעות ,יש
לך מה שנקרא קוקטייל  DNAקטלני כי יהרוס את ההבנה במוח אם אחד ממשיך לשתות את
הרעל הזה...
מה כל כך עצוב בכל הסיפור הזה הוא דוד חזר לאלוהים לאחר שנאמר שאלוהים היה מאוד לא
מרוצה עם דוד מספור ישראל ,ודוד היה מלא בושה מוחלטת על מעשה זה מרושע.
דוד ביקש מאלוהים להתמודד עם החטא הזה והוא יציית לכל מה שהעונש היה.
? למה שדיוויד ירגיש כך
ראשית ,דוד לא ידע שהוא הועבר על ידי אלוהים כדי לספר לישראל ,כי אלוהים כעס על בני
ישראל ,או שהוא? נראה שדיויד לא הבין .מה מניע את מעשיו
מסתבר שדוד מעולם לא ידע מדוע מחשבותיו בגדו בו ,הוא לא הבין שישות רוח מסוימת הציבה
לתוך מחשבותיו לעשות מעשה שיחזור לרדוף אותו ,ומאחר שהוא האמין שהוא מקבל את
מחשבותיו שהוא אשם.
האם אלוהים אי פעם חזר לדיויד ואמר ,ובכן אני אומר לך מה דיוויד ,מאז שהעברתי אותך לקחת
את מפקד האוכלוסין הזה אין חטא ולא יהיה שום עונש?
! לא ,הוא לא
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האם הוא חזר ואמר ,ובכן אתה יודע ש דיויד לא ביצעת חטא לומר ,זה היה שאני כעסתי על
ישראל אז גרמתי לזה להתרחש כדי שישראל תקבל את טעמו של נקמתי?
 .לא ,שוב הוא לא עשה את זה למה?
מה שאפילו הופך להיות מטריד יותר בפרק זה הוא בספר סמואל ,אין זה אומר שאלוהים היה
מאוד לא מרוצה לגבי דיוויד מספור ישר אל ,הוא קובע שליבו של דיויד התעניין בעצמו ,ולאחר
מכן המשיך להסביר את העונש על חטא זה.
הסיבה להיות ,אם אלוהים הזיז את דוד למספר ישראל איך אלוהים יכול לכעוס על דיויד? אז,
האשמה פשוט הלכה על דיויד ביצירת האמונה שליבו בגד בו ואז אלוהים היה חופשי מהאשמה.
עם זאת ,בספר החוקים הוא מגלה כי אלוהים היה מאוד מרוצה ,כי זה אומר ,השטן העביר את
דיוויד לקרוא למפקד זה.
הכותבים בטח הרגישו כשהניחו .את הדברים האלה במגילות העתיקות אם אלוהים היה מזיז את
דיוויד לעשות? את הדבר הזה ,למה אלוהים כעס על דיויד
הכותבים היו מאוד זהי רים שלא לומר שאלוהים כעס ,שהתייחסו אליו בספר סמואל ,כי אלוהים
הפתה את דיוויד לעשות זאת;  .זה היה מופיע ,מאוד צבוע
אך בדברי היום ,נאמר כי השטן הזיז את דיויד ,אז הם חשו שזה בסדר לומר ,אלוהים היה מאוד
לא מרוצה ,שהיה  refutationישיר של סמואל .אתה יכול לראות את הבלבול אפילו במוחם של
העורכים ,שלא לדבר על קוראים?
? אז ,מה היה העונש
דיוויד היה צריך לבחור .בין שלושה עונשים איומים
כדי להוסיף לתשבץ המוזר הזה ,גד ,stargazer ,מדען אסטרולוגי לדוד ,שהתנ ך פשוט קורא
לנביא .הוא היה זה שהפריד את החדשות לדיויד באשר לאיזה עונש שדיוויד קיבל.
אלוהים בבירור אמר לנביא גד ,ללכת ולחשוף את העונש על חטאו הנורא של דיויד .זה שוכפל
בחשבון גם בדברי הפרקים.
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עכשיו ,אסטרולוגים ,חוזים ,מכשפות וקוסמים היו בעצם טאבו לאלוהי התנ ך .זכרו שנוצרים
רבים יגידו" ,כישוף הוא רע".
! אבל תזכרו שכל זה מסכה לדוד היה הנביא האישי שלו ,occultist ,מישהו עם כוחות אנושיים,
ואלוהים היה מדבר עם ה occultistהזאת כדי להעביר מידע הלוך ושוב לדיויד ? .אתה כבר
מבולבל למה אלוהים לא דיבר? רק עם דיויד בעצמו
האם גד הנביא התקרב איכשהו לאלוהים שאפילו המלך הנבחר המיוחד שלו?
זה נפוץ בכל המקרא ,כמו גם בחברות דתיות לאורך כל הזמן ,שבו השליטים יכולים לשאת
באיסור בזמן שהאנשים אומרים שזה רע וחטא.
כדי להשלים את הסיפור הזה ,לבסוף ניתנה לדוד לבחור בין שלושה עונשים שאלוהים היה
לשלוח בגלל החטא הזה.
דיויד היה לגמרי מחליא בגלל החטא הגדול שלו שהוא ביצע ,עד כדי כך שלא יוכל לעשות את
הבחירה.
אך מדוע דוד ביקש מעולם לבחור לעשות בחירה כזו שכעת אנו יודעים היטב ,זה היה אלוהים
שהעביר את דיוויד לעשות את הדבר הזה? ? אבל רגע ,אולי זה היה השטן  ,איך נדע שהביצוע
של סמואל היה מדויק? אולי הדברי היום עשו את זה נכון
התשובה היא ,שאתה תדע אותם על ידי הפירות שלהם .סמואל הצהיר ,אלוהים כעס על ישראל,
ואלוהים העביר את דיוויד למספר הצבאות .ומי קיבל את העונש לאחר שדיויד ציית? זו הייתה
ישראל!
מעולם לא סיפרו לנו מדוע השטן גרם לדיויד לספר את הצבאות ,הוא רק קיבל את האשמה כי
הכותבים לא יכלו להתמודד עם האניגמה הזאת.
יכול להיות שאלוהים ניסה לשים את כל האשמה על דיויד שעזב את עצמו מתוך המשוואה ,כך
שהוא אפילו לא רצה לבחור את העונש ,אך איפשר לדיויד לבחור ,כך שיראה לאל אין שום קשר
לחטא הזה?  ,זה החברים שלי .לא נראה טוב לאלוהים של דיוויד
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מה שדוד בחר היה לאפשר לאלוהים לעשות את הבחירה בגלל הרחמים הגדולים שלו .אך זה היה
אלוהים לאורך כל הדרך שרצה לשחוט את בני ישראל ולאחר מכן הניע את דויד לבצע את החטא
הזה .יש לי בעיה גדולה עם רחמים .כאשר אני מוחו של אלוהים כאן
ראשית  ,אלוהים השראה את דוד לעשות משהו שאלוהים בעצמו השתוקק אליו ,כי הוא כעס על
ישראל ,אלא אם כן סמואל היה מלא באוויר חם . .זה מה שכתבי הקודש חושפים  ,אני לא רואה
את הרחמים כאן .אני רואה רמאות
מה שאני רואה הוא ,אלוהים השתמש בדיויד כדי לעשות משהו לא חוקי כדי להוציא את אלוהים
מהוו כדי שישראל תוכל לסבול עונש ,ולכן לא להאשים את אלוהים על למה זה קרה ,אבל לשים
את האשמה על דיויד.
אלוהים בחר ,מתוך השלושה ,את העונש של מגיפה ,אשר בתורו הרג  70000בני ישראל ,הכל
בגלל דיויד לקח מפקד אוכלוסין .אבל מצד אחד ,אלוהים פשוט יכול היה לומר ,היי ,דיוויד עשה
את הבחירה לאפשר לי לבחור ,אז אני עינוגים מהכל.
עכשיו יש שחושבים שאני לוקח רישיון נועז כדי לאתגר את אלוהים כאן ,איך אני מעז? האמת
היא ,כמו בכל דמות של כל משחק ,אני פשוט מנסה להבין את הכוונה להיות משוחק על ידי
השחקנים .לך והחלף את השם בשם אלוהים עבור מי שאתה רוצה ,אבל אותה מציאות קיימת.
אם סמואל היה אומר ,בוב העביר את דיויד לקחת את המפקד ,אף אחד לא היה מתקשה להאשים
את בוב .אבל לומר שזה היה אלוהים ,עכשיו כולם קופץ חזרה בפחד ומקבל את הצו ללא אתגר,
כי ה DNA/RNA-נפגם.
זהו בצורה של ! שליטה במוח
מלך כל ישראל עשה צו שבו האנשים היו צריכים לציית ולעקוב אחריו ,ואז הם נענשו על חטא
שמנהיגו ביצע wherewith ,הוא לא קיבל כל עונש אישי.
וזיכרו ,היו שלוש אפשרויות ,שדיויד יכול היה לבחור לתקן את החטא הזה ,אך הוא התיר
לאלוהים להחליט על השמדת עמו.
א ז ,האנשים אפילו לא להיות חלק מהחלטה זו ,כמו גם יואב בן צרויה בנאמנות עשה מה המלך
שלו הורה ,אבל דיויד לא לכבד בנאמנות את אדוננו ,לפי הסיפור ,או שהוא?
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? כבר מבולבלת
הסיפור הזה הטריד אותי במשך שנים ,זה מעולם לא הגיוני ,ועדיין באותו הזמן זה היה הגיוני
מושלם ; אם אדם יכול לפענח את התכנות המסיבי שהיה מעורב בתהליך של מי ומה אלוהים או
האלוהים באמת ,כפי שהם לובשים את המסכות שלהם כדי להונות.
הובלתי עם הסיפור הזה כדי להתחיל לצייר תמונה ברורה כמו פעמון אם אחד פשוט להבין מה
מתגלה .זו יכולה להיות העבודה השנוי במחלוקת .שנכתבה ,והמסוכנת ביותר לגילוי
מה שאני עומד לגלות הוא שהאל ששלוש הדתות החזקות ביותר סוגדות ,לא משנה מה הספרים
הקדושים שלהם חושפים ,ושאר העולם ממשיך דרך  trickeriesוצווים עדינים מוסתרים ,הוא לא
אחר מאשר גזע חייזרי של יצורים המשמיעים את שני החלקים של אלוהים והשטן .והם שואלים
ממשפחה אחת
אם אתם מחכים ברקים לפוצץ דף זה מתוך הקיום אתה תהיה מחכה זמן רב ,כי מה שאני עומד
לגלות יהיה פשוטו כמשמעו להפיל את הגרביים שלך ולעמוד השיער שלך בסוף.
בשביל האל הגדול שאפילו דוד היה מרומה מספיק כדי להאמין היה כל כך רחום ,למרות שללא
ידיעתו הוא היה מוטל לתוך רמאות מסיבית ,על ידי אלוהים שלו ,היה האדון הקטלני של לשחק
בשני הקצוות נגד האמצע .הוא אכן היה אלוהי הטוב והרשע.
הלורד של דוד ,היה למעשה חייזר זוחל מגזע הסרפנטיין של חסידיו הקדמונים של לוציפר לאחר
המרד.
הכותבים לא עשו טעות ,זה נהיה ברור מאוד שמישהו ידע מה הם האלים האלה והם לא מי
שאנחנו מאמינים .הכותבים ניסו להמציא את זה ,אבל היית צריך לקבל את המסנן או אחרת היית
לבלוע את הכל.
סמואל הכריז שהלורד  YHVHהעביר את דויד לביצוע החטא וכאשר דברי היום על אותו אירוע
בדיוק נכתב ,הצהיר ,זה היה השטן שהעביר את דיויד.
זה מה שנקרא לעורכים בלבול בזמן שאתה חושף את האמת הפשוטה.
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 .4הבלבול מתחיל
מתחילת החזרה בגן עדן ,זה נחשף כי יש לנו מניפולציות להאמין השקר כי אלוהים היה טוב
והשטן היה רשע; כאשר העובדה היא שכל היצורים האלה משחקים תפקידים שונים במשחק
סימולציה גדול הולוגרפי ממוחשב ,המכונה תוכנית כדור הארץ מטריקס.
התנ ך מצהיר בבירור שאלוהים מפתה לא אדם-זהו הזריעה של החיטה ,שם האב באמת אינו
מפתה אף אחד .הוא חושף כי האב והאם לעולם לא ישתמשו בחטא או בפיתוי לפעול בהונאה .רק
ה/taresמוץ שנוספו כמילה הכוזבת ,והילדים של השטן יכולים לשחק את המשחק הזה של
דואליות.
ג'יימס  " 1/13אל תתנו לאיש לומר כאשר הוא מתפתה ,אני מתפתה לאלוהים; למען השם ,אי
אפשר להתפתות מרוע .לא מפתה אותו כל גבר"
עם זאת ,סמואל אמר ,אלוהים העביר את דוד למספר ישראל .והמערכה הזו על-ידי דיוויד .נאמרה
כחטא לכן ,אלוהים העביר את דוד לחטא . .אין כאן מקום לתמרון
הגיע הזמן שתבין שאלוהים .והאב הם שתי נוכחות שונה עם זאת ,עורכי התנ ך לא הבהירו זאת,
ולכן ההונאה משתוללת.
אז בואו נתרגם את הפסוק הזה .למעלה כדי לראות את האמת
"אל תתנו לאיש לומר כאשר הוא מתפתה ש אני מתפתה לאבא; עבור האב ,לא ניתן לפתות ברוע
לא מפתה כל גבר".
חשוב להבין כי אם לא להשתמש במפתחות כדי לפצח את הקוד אתה תהיה שולל .האב והאם
לעולם לא מרמים או מפתים אף אחד לחטוא ,אבל אלוהים מצד שני ,מסתבר שהשתמשו בפיתוי
לעתים קרובות למדי בסדר היום שלו .אם לא להפריד את המוץ מן החיטה שאתה תהיה נבגד.
להבין ,זה נכון כי ההורים האלוהי רוחני לעולם לא לפתות את ילדיהם לעשות רע ,אבל אחד בשם
אלוהים לעתים קרובות כתבי העתיקה לא היה האב והאם ,אלא חלק של מלאכים שנפלו/חייזרים,
והם עשו שימוש רע מעורבב עם טוב כדי ליצור  confusיון.
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אני לקורינתיים  14/33מדינות(" ,האב)  .הוא לא מחברם של בלבול” Tשלו מייצג הזריעה של
החיטה לפני .ה/taresרעל התווסף אבל כפי שנראה (אלוהים מצד שני) הוא מחבר של בלבול.
אם נחזור לבבל בזמן הבניין של המגדל הגדול ,הוא נחשף בכתבי הקודש שאלוהים ראה
שהאנושות דיברה עם אותה הלשון ושום דבר לא היה מוכן להיראות מהם כדי לפעול
במחשבותיו.
זה גילה שאלוהים בלבל את השפות כך שבני האדם לא יוכלו להבין אחד את השני ,ולכן הוא
המקום שנקרא בבל ,וזה אומר ,בלבול.
בדיוק סיימנו לקרוא שהאב אינו מחברם של בלבול ,אולם אלוהים עשה בלבול .אלה הם מפתחות
אתה חייב לשחרר אותך.
עכשיו ,אלא אם כן אנחנו קוראים שני כדורים שונים ,מדוע זה מדינה אלוהים הוא לא מחבר של
בלבול ובכל זאת הוא מגלה שהוא חיבר את הבלבול הגדול ביותר על פני כדור הארץ ,חלוקת
השפות ,כל כך הרבה כדי שהוא אפילו קרא לזה ,בלבולכלומר .בבל?
שוב ,כל אלה ביטויים של רמאות כדי לתכנת מחדש את ה DNA-ולגרום לאנשים להיכנס בלבול
של פחד דרך מבוכה.
מי זה האלוהים הזה שבירידה של אגורה ישנה את דעתו ,ללכת נגד החוקים שלו ,ובכל זאת הוא
אף פעם לא משתנה? ? אנחנו מתמודדים עם אישיות מרובה
התשובה לשאלה הזאת היא כן מהדהד ,אבל עם טוויסט .אנחנו לא מתעסקים עם אלוהים אחד,
אלא משפחה של חייזרים שהגיעו מעולם אחר ,זמן ומימד חלל ,אשר מרדו נגד האב והאם-יוצרי
המציאות הנצחית;  .בגלל הגאווה והקנאה
מהאדם הראשון פיתה אותו היצורים האלה לתוך מלכודת פיתוי ורמאות שכולם הוגדרו על ידי
הידע ,כיצד להשתמש בטוב ורע כדי לטשטש.
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 .5גן עדן האלגורי
מהכניסה אל הגינה ,אדם וחוה קיבלו גישה לכל מה שהעין שלהם יכולה לראות ,למעט מבנה
מדהים ומפתה שעמד ישירות במרכז גן העדן הבגן.
באמצעות המונחים הפשוטים ביותר ,אני רוצה להצהיר באופן משמעי כי בהתחלה ,בהתבסס על
הסיפור ,הזכר והנקבה מתפתים במשהו שהיה בגן עדן עצמו .מממ.
לא נראה שהוא מעלה על אנשים בגלל הסיבה שמשהו אסור היה באמצע גן עדן מלכתחילה .זוכר
את ה אבא לא יכול להתפתות מרוע .ולא לפתות אף אחד עם רוע
זה היה אמור להיות מקום של קדושה וצדק כפי שאנחנו כבר הובילו להאמין לאורך הדורות ,אך
הימנית בדיוק על ברודווי בתוך הגן ,הוקם הבריאה בוגדני ומרמה ביותר של כל האלמנטים.
עץ ארור שתול לכאורה שהיה בתוכו משהו אסור ,ושאדם וחוה לא היו אמורים אפילו לגעת בו
שמא הם ימותו .העץ הזה הונח לא רק בגינה ,אלא בדיוק בתוך המרכז . .זה לא היה צריך
להחמיץ
מעניין לציין כי ההונאה הושמעה כאשר האנושות חיה בצפיפות אנרגיה גבוהה יותר כאשר הם
פיתו לתוך הנתיב האפל והניח לתוך התוכנית ההולוגרפית תחת האב ואת המענק של אמא.
עם זאת ,החשבון התנכ י הוא בילוי פיזי שהובא לנו על ידי אלי הצל להטעות אותנו להאמין שזה
היה המוצא שלנו .כאשר למעשה הייתה זו כפולה duplicitous .של הקוטביות התחתונה זה היה
באמת מקור החייזרים .וההיסטוריה המבשרת רעות
למדנו שאדם וחוה הוצבו בתוך גינה נהדרת ,שנקראת עדן .בגינה זו סופקו כל מה שיכלו
להשתוקק לו.
למרות ,משהו מוזר וחריגים נוספה ישירות במרכז הגן הזה מושלם מושלמת ,עץ "אסור" הוקם
כדי לראות את כל.
ברגע שאתה מתחיל להיות מוכר יותר עם המינוח הזה אתה תתחיל לזהות את המפתחות לקוד,
אשר יעזור לך לפענח את הפאזל.
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הגן היה כדור הארץ ואשר ניטע היה גן האנושות .אדם וחוה מייצגים את האב ואמו של האנושות,
בהשוואה לאבינו ולאמנו הרוחניים .הגינה כללה גם את המלאכים שנפלו לפני הנפילה ,נקרא
אלוהים ,או האלים ,כמו גם איזה דייר מסתורי בשם הנחש.
העץ נטוע במרכז מייצג את שתל הזוחלים במוח של בני אדם המאפשרים הן את תדירות הטוב
ורע .כמו גם לאפשר זרע של החושך להיות זרע בין זרע האור ,או עץ המוות הזרע ליד עץ
החיים.
עם זאת ,בפיתול מוזר של אירוניה ,אדם וחוה אמרו לא לקחת את העץ האסור ,שייצג את
הדואליות של טוב ורע ? .אז למה זה היה שם מלכתחילה
מדוע להציג את הפיתוי הזה בעולם שהיה שייך לאלוהים ,ממלכה מושלמת תיאורטית ,שנועדה
להיות משוללת לחלוטין מהרוע?
? למה יש בלבול ב אלוהיםהגן הקדוש של
זה לא היה מספיק טוב כדי פשוט לאפשר לאדם וחוה ,בסיפור הזה ,להחליט בעצמם אם לקחת את
העץ האסור הזה .לא ,כפי שהסיפור מתאר ,הם היו צריכים להילחם נגד נחש בצורה של נחש
שלחץ עליהם לגשת לעץ.
לא רק עץ מעורר התנגדות באמצע הגן; ברור שהוא מופיע בדרך החוצה ,כפי שהיה ייחודי ומושך
את העין ,אבל עכשיו יש נחש להתמודד עם זה גם בתחום של אלוהים ,אחד כי הוא מפתה את בני
האדם האלה כדי להמרות את האל שלהם ,בגינה שלו.
שני בני התמותה האלה נאלצו לנופף בכוחו של הרוע; בצורה של נחש להיות זכאי להישאר בגן
עדן גן.
? איפה אלוהים בכל זה האם הוא יצא להליכה והיה פשוט מחוץ לטווח הראייה? האם הוא היה
בחופשה? במערכת השמש אחרת
בדיוק מה שקרה לאלוהים הבורא הגדול שהוא עמד לאחור בזמן שהעימותים האלה התקיימו
בזכות הזכויות ,לא היה צריך להתרחש בגינה שלו?
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האם היה לו חוסר דאגה לילד יו החדשים שנוצרו ,כי הוא לא היה מודאג מפני הנחש הנודד בגינת
הצדק שלו ,בידיעה שטעות אחת מוסיפה לגיהינום נצחי ,לא רק עבורם ,אלא על כל הצאצאים
שלהם ,לנצח?
האם הוא לא היה מודע לכך שהנחש ינסה להטעות את היצורים האלה בלקחת העץ האסור?
? למה הנחש בגן האלוהים
ל א סיפרו לנו שכאשר אדם וחוה ביצעו את החטא הזה שהם גורשו מהגינה משום ששום חטא לא
יכול להיכנס לגן עדן של צדק?
ובכל זאת ,נחש ,רמאי ,beguiler ,היריב הגדול שהיה צאצא של החטא עצמו התהלך והלוך ושוב
בתוך התחום הצדיק הזה.
? מה לא בסדר בתמונה הזאת
האם הגדול יכול להיות עז-עוצמה כל כך נאיבי ,או שזו הייתה מלכודת ערמומית לבני האדם
המסכנים וחסרי הישע האלה?
? מי באמת היה הנחש הזה ? זה היה השטן בדראג ? זה היה סוג של קסם שחור או שהשטן עצמו
דיבר? דרך הנחש הזה מה שזה לא היה ,למה העץ היה שם; ? ומה היה העץ הזה
אם היה לך ילד והציב עשרה צעצועים לפניהם ואמרתי להם שהם יכולים לשחק עם כל
הצעצועים .עם זאת ,צעצוע אחד ,הצעצוע המרהיב ביותר ,שהצבת בדיוק במרכז של כל
הצעצועים האחרים ואתה אומר לילד כי הם לא יכולים אפילו לגעת בצעצוע ספציפי או אחרת הם
יהיו קשות היענש.
עכשיו כמה ילדים את ם מכירים שיתעלמו מצעצוע אחד אסור ,הצעצוע המפתה ביותר ,זה שבולט
במרכז כל שאר הצעצועים?
אנחנו כמבוגרים חכמים מספיק כדי להבין כי הילד הולך להיות הרבה יותר סקרן לגבי הצעצוע
האסור מאשר כל הצעצועים האחרים ,כי זה פיתוי!  ,השארנו  enticementלילד שלנו? אז למה
באמת ציפינו ? כבר ידענו את התוצאה ,נכון
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למעשה ,הצעצועים האחרים יהיה לדרג הרבה למטה משמעות כי אתה מניח כי אחד צעצוע אסור
לגעת ממש לפניהם ואמר להשאיר את זה לבד.
הסקרנות של הילד לא תהיה כל ספק בערך  99%מהזמן לגרום לו להושיט יד ולפחות לגעת
בצעצוע.
מה יקרה אם נפנה את השולחן ונעשה עוד יותר קשה לילד לסרב? מה אם דוד ג'ו הגיע לבוש
בתחפושת ליל כל הקדושים ,וכאשר ההורים לא הסתכלו הוא התחיל לדבר עם הילד במונחים
ידידותיים ,אומר לילד להרים את הצעצוע כי זה יהיה כיף לשחק עם?
הילד מגיב אז אומר ,אני יכול לשחק עם כל הצעצועים חוץ מזה ,אם אני מנסה לשחק עם זה ,אני
יהיה נענש באכזריות.
הטורף בתחפושת משיב ,אתה לא תסתבך ,ההורים שלך לא הולכים להעניש אותך על משחק
פשוט עם צעצוע ,צעצוע שהם עזבו בדיוק במרכז של כל הצעצועים האחרים שלך.
למעשה ,הם מבינים כי הצעצוע הזה הוא מיוחד ,לכן זה במרכז כל הצעצועים האחרים שאתה
יכול לשחק עם.
האם זה לא נראה אכזרי ועונש לא רגיל לפתות את הילד עם הצעצוע הזה מדהים ,אבל להגיד
להם שהם לא יכולים לשחק עם זה?
 .ואתה תראה כמה כיף לשחק עם הצעצוע הזה ויתר על כן ,אם ההורים שלך באמת לא רצו
שתשחק עם ה צעצוע הזה ,אתה באמת מאמין שהם היו מניחים אותו במרכז כל הצעצועים
האחרים שאתה יכול לשחק עם ,בזמן האוסר על זה צעצוע אחד?
כמובן ,לדוד ג'ו יש טיעון טוב ,אחד שיכול לעמוד בבית המשפט תחת מלכודת כדי לגרום לפציעה.
מדוע ההורים מובילים את ילדם לפיתוי כזה אם הם באמת לא רצו שהילד יגע בצעצוע הזה?
ומדוע הצעצוע האסור ממוקם במרכז כל הצעצועים האחרים; ישירות בתוך המודעות של
הילדים?
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היית משאיר אקדח טעון במרכז שאר הצעצועים של ילדך ,כך שלילד שלך הייתה גישה אליו ואז
פשוט לומר להם לא לגעת בו? או להסיר אותו ממרכז התפיסה שלהם ולהוציא אותו מדרכם,
מכיוון שאתה אוהב אותם ואינך משתוקק לפגוע בהם?
ענות בזהירות!
החברים שלי אני רוצה שתבין את זה עמוקות ,זה ההבדל בין הורים אוהבים לעומת זר אדיש ,מי
שזה לא יהיה .הורה אוהב לעולם לא היה לחשוף את ילדם לפיתוי כזה בידיעה שזה היה מסוכן
ביותר ,במיוחד עבור המנטליות הטירון של מתבגר .עם זאת ,אם אינך ההורה האמיתי של הילד,
אז כל ההימורים מבוטלים על כוונותיך האמיתיות בשבילו או בה.
זכור ,אנחנו לא מדברים על פצע ירי בראש בגלל אקדח אקראי שנשאר מאחור כי ילד יכול
למצוא .אנחנו מדברים על משהו שייצג .את אובדן חיי הנצח
מה שיגרום לסיפור הזה? להיות אפילו יותר mystifying
? אנחנו רואים כאן דפוס
בדיוק כמו עם הסיפור של דיוויד .שאלוהים הסית את דיויד לעשות טעות האם אלוהים שם את
הפיתוי כדי להעביר את אדם וחוה לבצע את הטעות החמורה הזו בשל תוצאה מוסתרים שהוא
משתוקק להתרחש ,במקום להיות מרד או ל faithlessnessשל האנשים האלה?
ומה לגבי הנחש שהיה שם ,הוא לא היה יותר מהתגלות של מי האלוהים האלה באמת ,המפתים,
משחקים את התפקידים של אלוהים וגם את השטן-טוב ורע ,והם פשוט משוטטים בתוך המטה
שלהם?
זכרו שהעץ האסור שלהם הוצב ממש במרכז הגן והעץ הזה היה על הידע של טוב ורע.
הסיפור ממשיך היכן שאדם וחוה נאסרו לקחת את פרי העץ הזה ,וכך גם המטאפורה למשהו
שעוסק בידע אסור.
הנחש מצא את איב ומפתה אותה לקחת את הידע הזה בכך שאמר להם שאלוהים הוא זה שלא היה
כנה איתם.
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זה מכיל את כל התכונות של מישהו שהיה מבפנים והחליט לשפוך את השעועית .בשביל איב
סיפרה לנחש; שהיום בו נאכל עץ אסור זה  .אנחנו בטוח נמות
הנחש חזר על הרעיון שאיב לא הבינה ,למעשה כפי שאמר ,אם תיקח את הפרי האסור הזה ,לא
רק שלא תמות ,אלא תהיה כמו האלים.
בראשית  " 3/5כי אלוהים יודע שביום שתאכל את זה ,אתה תהיה כמו האלים ,לדעת טוב ורע".
המונח "אלוהים" הוא האיזכור העברי של אלוהים . .זה מתייחס לריבוי כאשר נעשה שימוש בשם
"אלוהים"; במובן מסויים ,זה כמו לומר .אנשים ולא מישהו
האלוהים הוא האלים ,ולא צורת יחיד ,אל ' ,מייצג אל יחיד .וכולם משמשים בדרגה ,בסדר
ובתיוק תחת האל חזק אחד אשר מדריך את כולם ,נקרא גם;  .אלוהים ,או אלוהים
הנחש הכריז לחוה שלקחת את הידע האסור הזה יאפשר לעיניה להפתח .כפי שלמדנו בספר אחד
של הסדרה הזו ,כי המונח אכילה יש רמזים רוחניים ייחודיים .הוא מייצג  .לצרוך את המילה
זכור שהמילה הגיעה .בשתי צורות ,טוב ורע ישו זרע את המילה האמיתית ואת האויב השטן זרע
את המילה הכוזב ,הכל באותו גן.
למונח אכילה יש תיאור מיוחד והוא מגלם את הידע הנצרך ולא איזה פרי מהעץ .זה מרמז שאיב
הייתה עיוורת .לידע מסוים שהאלים היו
איב הייתה צריכה להתעורר למה ש transpiringמדוע אסור לה לאכול את הידע האסור הזה.
 ,בזמן שהנחש הכריז שביום שהיא אוכלת ממנו ,היא תהפוך להיות כמו אלוהים .Sמדוע אלוהים
לא רצה שבני האדם יאכלו את העץ הזה ועדיין יאפשרו אותו בגינה יחד עם הנחש?
התשובה נבנית בקפידה בתוך סוד מיסטי כהה .העץ לא היה עץ!
העץ הזה ייצג משהו .ששייך לאלים  .זה היה משהו שהם השתמשו בו זה היה משהו שאולי .הם
אפילו עבדו עליו זה היה קרוב לוודאי המפקדה של האלים שהתעכבו על כדור הארץ ,במיקום זה.
העץ סימבולי לשושלת משפחתית ,זה לא היה צמח ,זה היה מקום לשכון בו למען ילדי האלים.
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 ? .6רק מי הוא אלוהים
מדוע משתמשים במונח ' אלים '? ? איפה היו אלים אחרים בהתחלה
מזמן ההנחה היא שרק .אלוהים אחד קיים העולם הדתי הכריז זמן רב .שהנחש שיקר לאיב
השאלה שלי היא? באיזו נקודה הנחש שכב
הוא אמר לה ב , 3/5שהיום שבו היא אכלה את זה .העיניים שלה היו נפתחות “
זה אומר שהיא תבין משהו שקודם לא נתפס .הנחש הכריז שביום ,שהיא אוכלת ממנו שהיא
תהפוך להיות כמו ה אלוהים ,sלדעת טוב ורע.
? האם הנחש השקר האם ההצהרה הזו הייתה שקרית? האם זה החטא שאדם וחוה התחייבו
לעקוב אחר שקר שיגינו דורות אחריהם?
או שזה היה למעשה ,הנחש לא שיקר הוא פשוט חשף משהו שאסור לבני האדם לדעת על
האלים?
אם זה נכון זה מעלה את השאלה ,מדוע הנחש לחשוף את זה כאשר אלוהים סירב?
התשובה טמונה בבראשית " .3/22והאדון אלוהים  .הביטו ,האיש הפך לאחד מאיתנו (כל
האלים) . ,לדעת טוב ורע ועכשיו ,שמא הוא הושיט את ידו ,ולקחת גם את עץ החיים ,ולאכול,
ולחיות לנצח"...
זו לא מילה במילה? מה הנחש אמר לאיב
האם הוא לא סיפר לה שהיום שבו אכלו את העץ האסור שהם יהפכו להיות כמו אלוהים היודע
טוב ורע?
 ,הנחש בבירור אמר לה את האמת? אבל למה ? זה יכול להיות תכסיס ששוחק האם ייתכן
שהנחש רצה שבני האדם ידעו על כוחו של האלים ועל מה שהעץ הזה באמת מייצג ,או שזה היה
משהו אחר לגמרי?
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האם יכול להיות שקיים חוק שמוטבע גם באלים שבהם היה עליהם לציית ,מה שהכריז על האמת
חייב להיאמר כדי לתת לבני האדם בחירה?
אפילו עד ליום זה באותם פרוטוקולים נעשה שימוש ,שבו האנושות אומרת את האמת בכל כך
הרבה צורות בתוך כל כ ך הרבה פורמטים ,ואז האמת מעורבב עם השקר כדי לשעבד את בני
האדם ולשתק אותם תחת בלבול ,להשאיר אותם עם הבנה קטנה .
מדוע העולם הדתי הטעה אותנו באומרו שמה שהנחש גילה לחוה היה התמצאות ועיוותו את כל
הסיפור הזה להיות לא יותר ? נחשים ותפוחים
אם זה היה שקר ,אז למה אלוהים חזר ואמר" ,ב ,eholdהאדם הפך כאחד מאיתנו לדעת טוב
ורע…" ? אם זה לא היה נכון
מדוע הנחש ואלוהים מסכימים? על אותו הדבר ובכל זאת ,האחד אמר ,לא לקחת את העץ והשני
אמר ,לקחת את העץ.
האם העץ שלהם לא נקרא? הידע של טוב ורע אז למה זה צריך לזעזע אותך כי אחד משחק את
התפקיד של טוב/אלוהים והשני הוא משחק את התפקיד של הרשע/השטן?
זה בגלל המסכה של האשליה .השקר היה להאמין כי הנחש שיקר ,היא תפנית כפולה של בלבול
מעורבב עם פחד לבלבל את האדם; בקבלת המסכה של האשליה .כל האלים היו שחקנים של טוב
ורע ,כמו סמן הזיהוי שלהם.
האחד היה צריך לשחק את התפקיד של לא רוצה את בני האדם האלה לקחת את העץ הזה ,ולכן
היה צריך להסתיר את עצמו כחלק מהקוטביות הטובה/אלוהים בשל החוק שקבע ,הנושאים
חייבים להיאמר את האמת.
והאחר הסתיר את עצמו כנחש ,כדי להסוות את עצמו תחת הרוע ,לפיו הוא גם אמר את האמת,
אך מפתה את בני האדם הללו לשבור את האיפוק הראשוני כדי שיענישו אותם על פי חוק.
לכן ,הוא סיפק מספיק בלבול כדי להבטיח שבני האדם יעשו מה שהם היו אמורים לעשות
מלכתחילה ,כלומר לקחת את הפרי האסור ולכלוא אותם באשליה.
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ברור ,מה שהנחש אמר לאדם וחוה .נכון ,כי האלים אימתו את זה לפי החוק הם היו צריכים לספר
לבני האדם את האמת ,ואז הידיעה הזאת גרמה לבני האדם להיות חלק מתכסיס שלכד את נשמתם
בחשכה ,כי הם לא צייתו להוראות הראשוניות.
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 .7אלוהים הסיר את הו-מאן מהגן
לפני שאני ממשיך הלאה אני רוצה להתייחס לחלק השני של הפסוק הטוב ורע .לאחר שלקחו את
העץ האסור ,החליט האל במועצה להוציא את הגבר והאישה מחוץ לגינה ,כך שאין להם גישה
לעץ החיים ,ולאכול אותו ולחיות לנצח.
גן עדן מסמל את האנושות בגן עדן לפני הנפילה ,העץ במרכז מייצג את המלאכים שנפלו במסכת
האשליה; כמו כן ,נקרא עדן אחרי הסתיו.
שניהם משולבים במרכז הגן ,בני האדם והמלאכים הנופלים .שני הזרעים נטועים יחד באותה
גינה ,העץ הטוב והעץ הרע.
 ,למדנו על העץ הרע .אבל מה עם העץ הטוב  .גם עץ החיים לא היה מוצגת אלוהים אמר ,הם לא
רצו שבני האדם יקחו את העץ הזה כי אז הם יכולים לחיות לנצח.
זה מטעה ,זה גם לא מפורש מהשפה המקורית שהועברו אלינו .יש כמה מפתחות שאתה צריך
לאסוף . .ואני אתאר את הראשון
רק לפני המבול ,בראשית  6/4חושף סוד ,הודעה" :היו ענקים באדמה באותם ימים;  ,וגם אחרי
זה .כ בני האלוהים הגיע אל בנותיו של בני האדם ,והם חושפים אותם בפניהם [הפכו] גברים
אדירים ומבוגרים ,אנשי מוניטין”.
שימו לב איך זה מתאר את היצורים האלה כבני האלוהים .הם מתארים אותם כאנשים .עצומים
לזקנים ? למה זה חשוב
המפתח כאן הוא המילה ישן ,תרגום בעברית ל עולם .לפני שאסביר את זה .תן לנו לחזור לשני
העצים
בראשית  3/22ועכש יו ,שמא הוא הושיט את ידו ,ולקחת גם את עץ החיים ,ולאכול ,ולחיות
לתמיד":
 ,שים לב למילה לתמיד  ,רבים האמינו כי לקיחת העץ הזה הוא מה שהוסר חיים נצחיים הרחק מן
בני האדם .הם אומרים ,השטן שיקר להם ,כי עכשיו הם איבדו את חיי הנצח ,היא הרטוריקה
שלהם.
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ישנה בעיה ,המונח לתמיד היא גם המילה עולם . .זה לא אומר חיי נצח זוהי מילה לא ידועה
המייצגת פרק זמן לא ידוע .המונח שימש לגילוי מי הבני האלוהים האלה באמת ומאיפה הם באו,
ואיך היו להם חיים ארוכים מאוד.
זהו מפתח חזק ,ראשית ,המונח הנכון לחיי נצח הוא '' לספירהבעברית ו  ī-ō'-nē-osביוונית,
המשמעות היא ללא התחלה או סיום ,חסרת גיל או שנים ללא סוף .כאשר הוא מדבר על חיים
נצחיים או נצח ,באמצעות מונח זה נכון הוא מייצג באמת לנצח ,כל הזמן ,ללא הגבלה; עבר או
הווה.
המילה ' עולם ' אינה מתכוונת לכך ,למעשה היא מייצגת זמן מיוחד; תקופה מיוחדת , .משהו
שהיה יוצא דופן .אבל זה לא היה נצחי כמו דוגמה ,אלה שחי מאות ומאות שנים לפני המבול .אלה
היו אנשי תהילה ,אלה של עולם ,או אלה שהיו ישנים מאוד.
זכור כאשר העורכים של חומר זה כתבו מידע זה לתוך המגילות ,בין אם במילה של הפה ,או
ממסמכים כתובים ישנים; תוחלת החיים של האדם היתה קצרה מאוד ,בסביבות  70שנים ,עם
חריגים ברורים בכל מקרה.
כל מי שחי  500או אפילו  900שנים היה מעבר להבנה .אלה היו אנשי עולם ,כלומר האלים
הקדמונים שחיו זמן רב מאוד .הם היו בני האלוהים ,האלוהים משוטט בעולם הזה.
כאשר נאמר" ,עכשיו האדם הפך .לאחד מ אותנו"...הוא השתמש ברבים כדי לגלות שהאלוהים
הוא אלים רבים .אלה היו בני האלוהים ,והופכים אותם גם לאלים , .והם יכולים לחיות קרוב ל
 1000שנים .עד שהשיטפון שינה הכל  1000שנים זה המפתח
עכשיו עץ החיים מייצג חיי נצח ,עם זאת הנשמות האמיתיות כבר חיים נצחיים ,ולכן ,פיתוי זה
היה הונאה.
 .אתה ניגש לעץ החיים מתוכך האלים לא רצו שזכר ונקבה יבינו שהם אחד מהאיאון הנצחיים,
מלפני היסודות של העולם ,כי עכשיו הם שכחו אפילו כמה מהגילויים המוקדמים על מקום ממנו
הם באו ,הכל הוסר מהזיכרון.
עץ החיים האמיתי היה קשר .נצחי לאב ואמא זה לא היה משהו שאחד מהם אכל כאילו הם
אוכלים או שותים שיקוי שהשאיר אותם בחיים ללא הרף .הילדים האמיתיים איבדו את הקשר
הזה בגלל הנפילה לתוך הטעות ,ובאמצעות המשיח ניתן לאחר מכן להחזיר את החיבור הזה.
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לכן האלים לא יכלו להציע את עץ החיים האמיתי ,זו הייתה ההונאה .וההונאה הגדולה  .בני
האדם נאלצו להיכשל האם אתה מבין? לא היה עץ חיים .בגן העדן הפיזי תחשוב על זה ,אם כל
מה שהם היו צריכים לעשות זה לאכול את זה ולחיות לנצח ,אז למה הם לא פשוט לקחו את זה; ?
פעם אחת
עד שהנשמות האמיתיות .נפלו על שלושתרואד אדמה ממדית העץ האמיתי של החיים היה חבוי
בתוכם ,ועוד עץ הונאה של החיים הוצע להם .לא היה סיכוי שאלוהים יאפשר להם .לגשת לעץ
הזה ,כי הג יהיה למעלה
לכן ,האדם נאלץ לקחת את עץ הידע במקום ,כאמצעי ענישה כדי להכריח אותם להפוך לעבדים
לאלים.
הפסוק הצהיר גם בבראשית  ,6שאלה היו אנשי מוניטין .המשמעות היא שאלה היו ישויות שהיו
ידועות בשם" .השם" שנודע להם היה שם.
 .עכשיו זו מילה מעניינת שם היה אחד מבני נח .בראשית  6הוא לפני המבול ,ולמעשה זה חושף
את השיטפון הולך להתרחש בערך  120שנים מהזמן נח היה להתחיל לבנות את התיבה.
כמובן ,זה לא יכול להתייחס רק לבן של נח ,אבל המונח שם היה חשוב מאוד ואין ספק מדוע נח
קרא לבנו שם ,כפי שאתה תלמד בתוך זמן מה.
לשם יש משמעות מיוחדת ,הוא מגיע מהמילה ' שם ' כאמור לעיל ,אך לא כפי שאנו עשויים
להבין את המונח הזה.
היום נתקשר למישהו בשמם כזיהוי של האדם.
זה לא ייצוג מדויק של השם שם ' .שם ' בא מהרעיון של השגת הישג גדול וביצוע ' שם ' למען
עצמך .אני בטוח שכולם יודעים על סיפורי האלים היווניים ,כמו זאוס ,אפולו ו הרקולס וכו '.
אלה היו אלים עתיקים שנכתבו כדמויות מיתולוגיות אך הם היו חלק מאלי העולם בדיוק תחת
שמות וכותרות שונים .לכל אחד מהאלים האלה הייתה תכונה מיוחדת לתהילה ולתהילה שלהם,
אז הם עשו "שם" לעצמם ,של גדולה ותהילה.
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אלה היו אלי העולם שהיו ידועים או נתנו את השם ,כמו שם.
עם זאת ,יש משמעות שורש נוספת למילה שם ,היא מייצגת משהו שנקבע זקוף ,כגון על מצבת
זכרון ,או מגדל ,משהו שהיה ייצוג של אלים אלה וממנו באו ,מה שנתן להם את המעמד כאנשי
מוניטין.
בראשית  6הוא חושף ,כי היו בנים של אלוהים שירדו מלמעלה ,השימוש של המושג בנים של
אלוהים ,מגיע מהמילה השורשים הנפילים ,וזה לא אומר ענקים לומר כפי שנאמר לנו תמיד.
אבל רבים של ישויות אלה לפני שהגיע לכדור הארץ ,כמו גם באמצעות הכלאה בלתי חוקית עם
בני אדם ,כמו גם בדיקת שבבי הצינור ,הפך ענק ענק ,אבל את המילה הנפילים כי נמצא בשימוש
כאן מייצג ,אלה מלמעלה  .שהושליכו למעשה ,המילה בפועל מגיעה מ ,NaPhalכלומר; ליפול.
מה שאנ ו רואים כאן הוא שהאל הזה ירד מהשמים או מממדים אחרים ,או שתרגם טוב יותר
הושלך ,או נאלץ לרדת ? .אז ,מה הם ידעו
הם היו ידועים כאלים מפני הכוכבים ,והם צוינו ככינויים .חייזרים ומלאכה שלהם מהחלל
החיצון .עם זאת ,בהתבסס על טבליות הכתב השומר העתיק ,השם שם ייצג רקטה ,או סוג כלשהו
של מכונת טיסה לנסוע לחלל.
ומה זה רקטה או אפילו הפלטפורמה שלו ,זה חפץ זקוף כי הוא מצביע על הכוכבים? לכן ,האלים
האלה קיבלו את שמם מלהיות מטיילים בחלל ,משהו ששום אדם אחר בזמנו לא יכול היה להשיג.
הם היו פשוט חייזרים טסים עב מים שלהם ,בדיוק כמו מה שדווח ,אפילו עד היום הזה.
יש מעט מאוד ספק כי לפני המבול המגדל שנבנה בעיר הבלבול ,שנקרא בבל;  ,הייתה פלטפורמה
לטיל בשמיים .או לחללית אבל האל אסר זאת כי הם לא רצו שבני אדם יהיו בטריטוריה שלהם
או שהם יהפכו להיות כמו אחד האלים.
עכשיו לחזור למילת השורש לחיים לנצח ,כפי שצוין .אנו מכירים כעת את המונח לא אומר חיי
נצח ,זה אומר את החייזרים שיכולים לחיות למשך זמן רב מאוד.
אם הזכר והנקבה היו ניגשים לעץ הידע הם היו מופיעים כמו האלים שבהם הם יהיו כמוהם ,חיים
כפי שהם עושים ,כי אז הם היו יודעים את האמת על מי הם .מעולם לא הייתה להם הזדמנות.
לגשת לעץ החיים
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חשוב לך להבין את הטאבו הגדול שהאלים חששו שבני אדם יכולים להפוך להיות כמוהם ,לדעת
כל מה שהם יודעים ,ואז בני האדם לא יהיו משרתים ועבדים לאלים האלה ,כי אז הם היו תופסים
את עצמם כשווים.
אז מדוע הזכר והנקבה המקוללים? יחד עם כל הדורות שלהם
האם זה בגלל שהם מרדו ,או שהם גילו משהו שהם לא להיות מוסתרים גם ,סוד? כלומר ,המידע
הזה היה .בשביל האליטה בלבד
? או שזו הייתה גם התוכנית לאורך כל הדרך
מה שבאמת היה העץ האסור שהוקם בגן .האם זה באמת היה עץ שהיה לו פירות כמו תפוחים
ואפרסקים ,או שזה היה משהו אחר?
האם העץ בגינה? החללית של האל אל הכוכבים ובתוך הספינה הזאת ,הידע שלהם על כל
הדברים הטובים והרעים ,באמצעות המחשבים הטכנולוגיים שלהם.
האם איב קיבלה סיור בתוך הספינה? שבה חיו האלים ועבדו כי האנשים הבינו איך לחזור?
לההנדס את המכונות המעופפות שלהם
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 .8מלאכים שנפלו הפכו לאלוהים
מההתחלה אנחנו כבר רואים בעיית פרשנות מרכזית העוסקת בתפיסת האלוהים . .האל כאן
מזוהה כריבוי לא יחיד
אנו רואים זאת מהמעבר שלעיל שבו המונח אלוהים משמש יחד עם המונח' ,לנו '.זה מרמז על
ישויות מרובות ,לא רק אחד.
מוקדם יותר כאשר מדברים על אלוהים ,על דוד ,מלך ישראל ,אדון דוד היה  ,YHVHונראה
שהוא היה אחד האלים העליונים ,אבל כפי שאתה תראה בהמשך השם  YHVHיש גם משמעות
מקבילה .אולי זה היה כל אחד מהאלים ,אבל אנחנו לא יודעים איזה מהם בכל זמן נתון שמדבר.
 YHVHיכול לרמוז גרסה ייחודית של אלוהים ,אולם שם זה הוא כותרת  .ולא שם אישי פירוש
השם מתורגם ,ורד ,ורבים מהאלים .לקחו את הייחוס הזה ובכל זאת ,הוא יכול להתייחס לאלוהים
או לאדם אחד.
השם  YHVHמשמש רוב הזמן עבור האדון כאשר הוא מתמודד עם אלים מרובים . .על כל
האלים קראו ,אדונים
כמובן ,היו ישויות רבות של גזע זה המכונה אלים באותו זמן ,ואחד מהם בבירור יכול היה לקחת
על עצמו כותרת כוח אישי של  YHVHכמנהיג האלים ,אבל זה היה למעשה תואר סמכות ,עבור
כל אחד האלים להשתמש.
בבראשית  ,2/4הוא מדבר על השמים ועל כדור הארץ שנוצר על ידי האל ,ובכל זאת הוא
משתמש ברבים  YHVHאלוהים ".
לעתים רחוקות הוא המונח היחיד " " ELהמשמש להתייחס אל אחד בחמשת הספרים הראשונים
של התנ ך ,שם הבסיס כולו של "תאוריה אחת של אלוהים" הונחה.
עכשיו ללמוד תעלומה  ,בראשיתה ,אמו של האב האנרגיה הדו אנדרוגינוס יצר את השמים ואת
הארץ.
כאן יש לנו את המושג אלוהים האחד כי הוא כוח אנרגיה של העולם האלוהי .עם זאת ,השמיים
והארץ שהם יצרו היו תחומים רוחניים . ,הם לא היו אמאטרי עולמות כמו אנחנו חווים כאן.
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לכן ,היינו במובן מסויים נחטף לתוך יקום מזויף מזויפת קוסמוס ,גורם לנו להאמין שזה אמיתי
בשל מסכות להיות שחוקים או עותקים של הדבר האמיתי .יש גן עדן אמיתי ואדמה אמיתית ,אבל
מה שאנו חווים הוא רק עותק ,תוכנית משוכללת.
כאשר המלאכים הנופלים/חייזרים יצרו את תכנות המחשב של היקום ההולוגרפי ,הם התכוונו
כולם להאמין שהם היו למעשה אלוהים באמצעות הידע שהיה פעם ידוע ולאחר מכן שימוש בו
עבור רמאות.
הם השתמשו ברעיון של אל אחד במקביל לאב ,למרות שהיו אלים רבים ,כי הם חשו שהם מקור
האנרגיה האמיתי ,ובני האלוהים היו ילדיהם .זכור שהם ניסו לגנוב את הסמכות והכוח של הבורא
האמיתי ולהתעלות מעל עליונותם.
למה? בגלל שהמנהיג שלהם לוציפר קינא ודרש פולחן ,והיה כועס שמישהו הסתכל לאחור אל
האב והאם ,ודרש להתפלל במלואו לציית ולעקוב אחריו ולגנות את האב והאם.
“ .שלא יהיה אלוהים אחר לפניי”
לכן ,הוא הצהיר ,אני האלהים אני קנאי אלוהים ,לא יהיה לך שום אלוהים sלפני לי.
זכרו מהספר הראשון ,הגן הסודי האלוהי שאתם מכירים אותם על ידי פירותיו ,הקנאה היא חטא
של השטן ולא תכונה של האב והאם.
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 .9לורד אלים –  YHVHאלוהים
כמובן ,אם המעבר מצהיר" ,אדוני האלוהים" ,שהוא בעברית ,ה YHVHאלוהים ,אז איך זה יכול
להיות מתייחס לאל אחד?
המלאכים שנפלו לתכנת את האמת ויצרו שגיאה באמצעות חלק האמת או תערובת של האמת
וטעייה.
אחד הסודות של איך הם יצרו תערובת זו של בלבול היה מיזוג שפות שהיו משמעויות שונות
עבור מילים דומות.
זכור את בבל ,אלוהים הבין את השפה כך שהם לא יהיו יותר של מוח אחד.
אז היום קראנו; "לורד אלוהים" בתרגום לאנגלית ,כאשר היה ,לורד אלוהים.s
את  YHVHאלוהים ברא את השמים &  ,earthלא  YHVHאל.
האלהים אלוהים Sברא את השמים והארץ ...אפשר לומר זה היו מתכנתים רבים עבור סימולציה
זו ? .אתה רואה את הבלבול  ,האמת היא שם .אבל היא הייתה מעורבת
בהתחלה ,כל האלים היו אחראים על היצירה הנמוכה או התכנות הפגום של המערכת
האוניברסלית הנמוכה הזאת ,כי היא תקועה באזורים אסטראליים או  4המימדים הנמוכים שבהם
המימד השלישי מוקרן מ ,באמצעות השמש  Luciferianאו  ,666אנטיכריסט.
מה שיש לנו כאן הוא הבסיס כולו של השם אלוהים בבראשית מבוסס על ישויות מרובות כולם
נקראים אדונים ,עם חריג לעתים רחוקות של  YHVHלהיות בשימוש כדי לזהות ישות גבוהה
יותר בדרגת ,קובץ וסדר ,אבל רק בגלל שזה כותרת של רבים  ,לא רק אחד
למדנו פיסת ידע חזקה מאוד ,אפשר לקרוא לזה הידע האסור של האמת מעורבב עם שגיאה.
למדנו כי במרכז גן עדן גן עדן ,האלים היה ידע סודי שאוחסן והוא היה מורכב של טוב ורע,
אלוהים והשטן.
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כאשר אנו מקבלים את המונחים אלוהים או השטן ,אנחנו כבר יודעים מאיפה התנאים האלה
מגיעים ,ומשם עץ מוזר זה מקורו.
גם אלוהים וגם השטן הם מהעץ של עולם קדום ,אלים מן הכוכבים ,אנשי מוניטין ,את שם-
חלליות.
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הנחש הממונה

לחזור לשער הקודם צריך לשאול ברצינות את השאלה למה אלוהים הציב את הגבר והאישה
במצב שבו משהו בסדר גודל זה נקבע כפיתוי?
ולמה אלוהים איפשר לנחש? להיות בגן מלכתחילה
אלה הן שאלות חשובות שזקוקות גם לתשובות חמורות .השפה העברית העתיקה תיארה את
השטן כיריב .התנ ך גם רומז שאלוהים ברא את הנחש בבראשית.
בראשית " 3/1כעת הנחש היה עדין יותר ,כל חיה של השדה אשר האלהים עשה.אז ,האלוהים
היה אחראי .להפיכת הנחש
אני רוצה למרכז את תשומת לבך במונח עשה . .זה לא אומר שנוצר המונח עבור נוצר הוא
 ,BARAהמונח בו נעשה שימוש במקרה זה ,אסא.
שים לב שזה לא אומר שנוצר .המונח ' עשוי ' מתפרק לרשע ,מונה .למנות ,ל ,ordainאו כדי ל
מכון .זה נשפך על השעועית .על מה שקורה כאן
האלים לא יצרו את הנחש ,הם מינו אחד משלהם כדי להפוך את היריב כחלק מהאל שלהם
ומערכת השטן כלומר ,הפרקליט של השטן.
הנחש הנקוב מגיע מהמילה העברית ' ,nä · khäshעם מ מבטא מעל שתיהןäנשמע כמו -NAH
חאשי  .נאמר לנו שהוא מייצג נחש
נראה שהמילה העברית מגלה...
לאורך הגילאים הרבים ,באנו להאמין שאיב שיקרה עם נחש שנולד ברגל עם אפשרות של
רגליים; בגלל שמתחת לקללה התחיל להיכנס .על הבטן שלו ,לא ללכת יותר
האם איב באמת שוחח עם נחש?
 ,קדימה אנשים ,מה זה? אליס וארץ הפלאות  .ובכן ,אולי
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במוחם של רבים קל לגרום לאנשים לקבל את הערב שרומה על ידי נחש ,כי מי במוחו הימני
יאפשר "זוחל קשקשי ",אשר רוב מפחדים מכל מקום ,לדבר נגד הבורא הגדול ולאחר מכן לקבל
האשמות האיומות שלה  ,נגד הבורא
? היא הייתה חייבת להיות משוגעת ,נכון
אחת המוחלטות שאוכיח בהסבר המסכם הזה היא שלעתים קרובות מילים משתנות ומשמעויות
הופכות ללא השפעה ,פשוט על-ידי הוספת שגיאה קלה( ,המסכה) להשליך את הנושא המיועד כדי
שלא נוכל להבין את המצב.
עם זאת ,יש כאן ייצוג נוסף שהחמיץ באמצעות המונח  ,nä • khäshהוא מגיע בשם המקורי של
אותו איות בדיוק ,עם זאת הוא  · näחאשי" ,המבטא הוא רק מעל הראשון""äשניהם אייתו אותו
הדבר ואפילו מבוטא כאחד .מעניין ,שינוי קטן ופשוט שטני שיכול להיות מבלבל.
עכשיו כמובן שזה נראה כאילו אני מפצל את השערות כאן .עם זאת ,ברגע שאתה מתחיל להבין
את ההבדל בין אלה סמנים קטנים ,אתה יכול להבין טוב יותר למי איב דיברה וזה לא היה נחש
מסריח!
היה קל רלטנים ערמומי ו הנבזי להוסיף אחד המבטאים על השני '  ' aכדי להפוך אותו • nä
 khäshלשנות לחלוטין את המשמעות .של הטורף הזה
האמינו מאז שהוא רמז כי אלוהים ברא את הנחש מכל החיות של השדה ,כי זה רק הגיוני כי זה
התייחס לנחש ,אתה יודע כמו דו חיים ,יונקים וכו ' ,פשוט לזרוק אותו בתערובת איפשהו .אבל
אלוהים לא יצר ,את הנחש הזה הוא מינה את הנחש .i.e ,אסא.
זה היה רק עוד רמאות מתוכנתת לשנות את הבנת הדנ א שלנו ולהיות מתוכנת מחדש.
להיות איטלקי יש ביטוי לע תים קרובות משמש במיוחד במאפיה כי כאשר מישהו מונה למשרד
גבוה יותר הוא ציין כי הם" ,עשה".
האמת היא ,שהנחש לא היה נחש הוא היה אחד ה נפילים אלוהים.
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 ,בהתבסס על המילה המקורית האמיתית  • näחאשי; זהותו של הנחש .הייתה מקסימה לנחשים
הנחש היה קוסם ,מטיל לחש ,מכשף אלוהי" ,האמגושים" ,אל האלוהים החזק ביותר של האלהים
או אדון האלים.
הנחש הזה היה חזק ביותר כנראה .אחד האלים הבכירים ,בני ה YHVHוהוא מונה להיות הקוסם
האלוהי .לפתות את אדם וחווה למלכודת
? עכשיו השאלה היא למה
קוסם זה הטיל את האישה תחת כישוף;  .לוחש של קסם פיתה אותה הייתה הזדמנות קטנה ללא
הגנה .שהיא לא תציית לפקודות הראשוניות
 ,זכרו את המונח בו התקשרתי פיתה .חשוב מאוד להבין מה מתרחש.
החיסול הפשוט של המבטא מעל אחד ה äמשנה את משמעות המילה ,נחש ,לגמרי.
אחת ההגדרות של הנחש באנגלית הישן פירושו אדם בוגדני .אנחנו צריכים לשאול את השאלה,
איפה הייתה ההגנה מפני אלוהים על הבריאה האנושית שלו?
אדם ש forewarnedמקוסם זה לא יכול היה להתנגד לפיתוי גם לאחר שחווה פותה . .והוא גם
שתה הידע הזה
ברור ,האלים שיחקו סוג של חתול ועכבר משחק שבו אחד היה אומר דבר אחד והשני היה אומר
אחר ,כלומר ..שוטר טוב ,שוטר רע
שניהם היו מפתים ומתפתים לעשות את מה שנאמר אסור ,לכן שניהם לקחו חלק מהעץ המסתורי
הזה.
הם לקחו את עץ האלוהים והשטן ,או מה שנקרא חווית סימולציה מלאכותית ,כך שניתן יהיה
לקבוע בין קוטביות ,ולשארית חייהם ולגילאים רבים לבוא ,להיתפס בצפיפות נמוכה יותר להיות
מרומה ולהישאר עבדים ,תקוע ביודעין בין שני עצים או מופרד מהעץ הפנימי של החיים ,על ידי
הקפדה על העץ של דה .ath
מדוע אל הצדק הגדול וההגיון מאפשרים ל chicaneryולחוסר יושר כזה?
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מדוע אלוהים באופן חמור כל כך להעניש את האיש הזה ואת האישה ואת כל הדורות שנולד להם
למעשה של פינוק כי הסיכויים הם שאף אחד לא היה מסוגל לעמוד? ומה באמת היה הפינוק
במערכה הנוראית הזאת מלכתחילה ,מה הם באמת צרכו?
אם אכן הייתה האישה תחת כישוף ,איך זה יכול היה להיות מוסמך כחטא? לא הייתה לה יכולת
לעמוד .בסוג כזה של beguiling
ולהבין כי החטא הזה מקורו בדיוק באמצע גן האלוהים ,לא צריך אלוהים לקחת אחריות כהורה
חכם היה ,כדי להגן על הילדים שלו נגד ההונאה הזו ,מאז זה היה בתחום שלו איפה זה התרחש?
אם השא רת את ילדיך בבית ,אך ידעת שרוצח ,אנס וחוטף התגנב לתוך הבית שלך ,אבל השארת
את הילדים שלך לא תפוסים בכל מקרה ,אתה לא אחראי?
ואפילו יותר גרוע מזה ,מה צריך להיות אחד כדי לאפשר לגנב להיכנס לדעת היטב כי הילדים
שלך יפגע?
הבעיה היא שהעץ הזה היה שייך לאלים ,והוא ייצג את מה שהאלים האלה היו באמת ,ומאיפה הם
באו .זה היה הידע שהם חיו על ידי הדואליות של הקוטביות של אלוהים והשטן ,זה היה המדע של
סימולציה או אנטיכריסט.
נראה לי שהסיבה לכך שבני האדם הועברו בשל חטאיהם ,הם היו חלק ממלכודת שנקבעה על-ידי
האלים עצמם .וזה הופך להיות ברור במקצת כי עץ הידע שלהם היה קשור לתוכנית הסימולציה
של עולם זה שווא.
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מתג הדנ א והחוק

עץ הידע של טוב ורע שייך לאלי האלוהים ,ה YHVHאלוהים .העץ האמיתי של החיים .היה
שייך לאב ואמא
הסיבה ששניהם הועלו הייתה משום שהנפילים חייבים לפי החוק לספר לנו מה הם עושים ומה
האמת ,כך שלילדים האמיתיים יש ברירה .למרבה הצער ,למרות בגלל החיות הreprehensive
הישויות האלה ,הם מערבבים את האמת עם שגיאה כדי להטעות.
עם זאת ,אם הזרעים האמיתיים פשוט ייכנסו לתוך עצמם כדי להבחין בין טוב לרע ,הם יחשוף את
המלכודת הנבזית הזאת.
הדרך שבה האלים שרימו את העולם הזה עדיין מאוד מתרחשים באותה הדרך אפילו עד היום
הזה.
לחזור שוב לסיפור ,גם אדם וגם חוה לקחו את הפרי האסור והוא קובע כי עיניהם נפתחו ,האלוף
.3/6
מיד בגלל הידע הזה הם הבחינו שהם היו עירומים ,והאלהים החל לתפור את התאנה ביחד כדי
לחפות עליהם . .עכשיו זה מתחיל להיות מעניין
מה שנראה שהתרחש הוא ,איב תוכנן מחדש מ DNA-המקורי כדי לקבל קורס חדש של התכנות
מפני הנחש באמצעות שינוי מימדי של המוח ,אשר האב והאמא הורשו להתרחש.
אדם כשהוא לומד שאשתו מתוכנתת מחדש והפך גם הוא לחלק מהתוכנית החדשה ? .אבל מה
באמת קרה יכול להיות שאלוהים אמר ,היי האם אתה רוצה לשחק משחק מציאות וירטואלית?
עלי התאנה היו אלגוריה ברורה לגבי מה שהתרחש .אני מתכוון ,למען השם ,לאלים האלה הייתה
טכנולוגיה שמחליפ ה אפילו את שלנו היום ,והטוב ביותר שהם יכלו לחשוב עליו היה לתפור עלי
תאנה?
עלי התאנה מייצגים את צורת האווטר האנושית שכולנו לוקחים על דרך הלידה ,כי מודעות נשמה
נעשתה ללבוש כדי לשמור אותם נעולים לתוך הטעיה האדיר של הצפיפות השלישית ,חסימת
המציאות .זה היה כמו לזרוק על ציוד ראש וירטואלי ולהיות נספג לתוך התוכנית.
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לפני זה הזכר והנקבה ,כמו גם כל אחד מאיתנו בפעם אחת היו בני האנרגיה שלא היו מוגבלים.
אני מאמין שהטופס הראשון שלנו כשהגענו לרמות הנמוכות האלה היה יותר אוורירי ,או מה
שאנחנו יכולים לכנות רוח רפאים כמו המראה .גופי האנרגיה שלנו היו רטט הרבה יותר גבוה ולא
מוגבל לחומר/אשליה כמו ב 3רואד ממד כפי שאנחנו עכשיו.
מעל העולם שלנו לממדים גבוהים יותר הוא תחום אתרי שבו היינו פעם לפני שנפלנו
לחומר/סימולציה . .כאן הנחש לפני שהגיע לכאן
ברור ,בגדים לא היו אופציה ,הגוף שלנו אם בחרנו להופיע כך היו אתרי ,ללא בגדים וסקס.
אחרת היינו כנראה .כדורי אנרגיית אור
למרות 4תאנון מימד הוא לא הבית האמיתי שלנו ,הוא גבוה יותר מאשר בעולם 3רואד ממד .את
4תאנון מימדי התחום הוא מישור אנרגיה מחשבה שנפלנו מתוך 5תאנון ממד ומעלה ,בעוד שהכל
מתחת ל 5-תאנון ממד הוא תחום מאשלים של המיינד.
אני מאמין שמה שאנו עדים לו היה שבני האנרגיה הראשונים הפכו לבני אדם בתוך החזית של
הצעיף של רמאות ,הזרע בתוך הגוף האנושי או מסכת המציאות הוירטואלית .זה היה כשיצאנו
מהגן הרוחני ונפלנו ל 3-רואד תחום מימדי של יצירת מוחו של המלאך הנופל.
מה שאנו עדים כאן הוא תוכנית הולוגרפית בלתי יאמן ,כי הוא מוקרן מתחום המחשבה אנרגיה
היוצרת את החומר אשליה.
לא משנה מה היה העץ ,זה היה בתוך העץ שבו בני האדם הפכו צפיפות גבוהה יותר להיות עטוף
בתוך סימולציה סופר טכנו מציאות וירטואלית לכסות לא רק את המודעות האמיתית שלהם ,אלא
הנשמות שלהם .זו הייתה העירומה שלהם ,הם לא היו מובגדים מהמציאות שלהם ונאלצו להיות
ערומים באשליה ,דרך ההדמיה.
לא משנה מה היה העץ הזה ,הייתי מוכן להתערב שהוא היה ספינת תובלה ממדית לשאת את
הנפש התאומה ,שכעת ישנה מממד אחד למשנהו ,ומשאירה אותם תמים לגבי מה שהתרחש.
ובמקום אחד מת לעזוב את הגוף ,כולנו נהרג/ישן כדי להיכנס לגופים אלה והיה בעולם טכנו
וירטואלי מאז ,כן אפילו מעבר למוות.
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אלוהים והנחש המחזה הגדול

מהמילה העברית אנו לומדים כי המונח " "beguiledהוא " ,"nashaכלומר להונות או לפתות
בכוח גדול.
זה לא היה נחש חליקים מטומטם; זו הייתה ישות של משאבים ופיתויים גדולים שיש להם את
היכולת להטיל לחשים שיוצרים בלבול ומבלבלים את הנושא.
הוא היה מלך קסום של רמאים ,והוא רימה את האישה המסכנה הזאת ,שכעת התפתה.
במילים פשוטות ,אין שום דרך באדמה הירוקה והגדולה הזו שהיא יכלה להיכנס לפיתוי הרמאות,
החפיסה הייתה מוערמת על שתיהן.
העולם הדתי טוען שאלוהים בוחן אותם כדי לראות אם הם מצייתים ,אבל זה אומר שהאב מפתה
את האדם שאף אחד לא יכול להתפתות מרוע.
? אז למה אלוהים יעשה את זה כעת חלק מבורותם יצהירו ,שאלוהים לא פיתה אותם ,השטן פיתה
אותם .האם אתה רואה איך המוח מרומה בקלות ,כדי לשמור את הצורה לאשליה?
ברור ,כפי שציינתי ברציפות ,זה לא היה האב ,זה לא היה הבורא האמיתי ,אלה היו חייזרים
שטענו שהם האלים באמצעות 4תאנון טכנולוגית העברת חשיבה ממדית ,שהיא מסכת מציאות
לכיסוי הנשמה האמיתית.
 .טכנולוגיה היא אשליה
? אבל ,לאלוהים היה אכפת
האם הוא אמר פעם ,הו אני מצטער על זה ,השארתי את הנחש של  OLEהכנופיה בגינה והייתי
צריך להבין שהוא יעשה את זה?
לא ,בכלל לא ,למעשה כפי שהסיפור משחק הוא היה יותר ממוכן להוציא גמול ,לא רק לאדם
וחוה ,אלא גם לכל הצאצאים שלה ,מה שהתכוון לכל אחד מאיתנו.
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 .עכשיו בבקשה תחשבו על זה לרגע אם זה היה גיהינום נצחי ,אז למה אפילו לאפשר לדורות
אחרים אפילו להיוולד אם הם אבודים לפני שהם התחילו אי פעם? ? למה אפילו לעבור את
המדרגות
 .כי הם נזקקו לעבדים
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השטן-אמן ההונאה היריב

המונח השטן נגזר מן המילה איבה ,זה פשוט אומר יריב.
שטן אינו אלוהיםהוא יריבו של הרוח .כאחד מ אלוהים sכפי שנתמנה על ידי אלוהים להביא איבה בין
שני.
מדוע אלוהים לא ממקם איבה בינו לבין השטן ובועט את התחת שלו אל מחוץ לגינה לפני שהייתה לו
הזדמנות לפתות בני אדם?
למה לשים את האיבה נגד ילדיו והשטן שלו? כמובן ,לא נראה שאלוהים הוא כל מה שמוכן להתגרש
מהיריב ,אבל מוכן להתגרש מילדיו שלו.
תחשוב על זה בהגיון .ואז בצורה רוחנית
 ,השטן נמצא שם במשך עידנים ועידנים .אולי אפילו מיליוני שנים בני אדם דווחו רק באים .לזירה
לאחרונה comparably ,אבל ברגע שחטאו של האדם ,הם נזרקים מתוך גן העדן ונידונו למוות לכל
הדורות ,אבל המודחים ממשיכים לנדוד ולעשות את המעשים המלוכלכים שלהם כשליטי מדעי הרוח.
? מי באמת מריץ את ההצגה כאן
קראתי על סיפור לא מזמן ,איפה אישה טוענת שהיא נכנסה לגיהנום עם ישו ,כמובן מועברת במחשבה
חזרה ל 4תאנון ממד .בזמן שהיא הייתה שם היא הייתה עדה ,בני אדם מיוסרים ,שורפים באש כשהבשר
שלהם נפל מגופם .עם זאת ,הם לא יכלו למות ,הם פשוט סבלו בייסורים נורא.
הם הלכו לחלק מהקורבנות כפי שהם סבלו ,והנשמות המסכנות בכו לישוע שהיה עם האישה הזאת.
הנשמות האלה הסבירו כמה הן לא נכונות ולמה הן רוצות דחייה כי הן יודעות עכשיו שהם חטאו נורא
ועשו טעויות איומות.
עם זאת ,ישוע הולך יחד עם האישה לא יהיה רחמים ,הוא אמר שניסיתי שוב ושוב להזהיר אותך ,אבל
דחית אותי אז עכשיו אתה חייב לסבול לנצח נצחים.
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עכשיו מה היה מוזר כמו האישה עמד שם עם ישו ,היא אמרה שהיא ראתה שדים מכל הסוגים הליכה
והלוך חזור לעולם של החיים ולהונות אותם כך שהם יכולים ללכוד יותר נשמות כדי להביא אותם
לגיהנום על הייסורים שלהם.
כאן כולם היו ,שדים מעבר למספר פשוט יש מסיבה מטעה ומענה נשמות .עם זאת ,לעתים רחוקות
מאוד חוצה את דעתו של כל אחד ,מדוע השדים האלה מורשים לקבל השיא והמפלגה על הנשמות
האבודות? מדוע הם חופשיים לנדוד ולעשות מה שהם רוצים ,כאשר בני אדם מגורשים לפשעים הרבה
פחות?
כאן ישוע כביכול בקרבנו והוא גינה את הנשמות המסכנות ,אך מתעלם מהשגיאה ומהרועות של השדים
החסרי הנשמה.
? מה לא בסדר בתמונה הזאת
 .קודם כל ,זה לא היה ישו האמיתי האב והאם לעולם לא יאפשרו לאדם לסבול לנצח בגלל טעויות
שנעשו בתקופת חיים אחת .אם אתה מאמין שהם יכולים אז אתה לא הזרע האמיתי.
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האיבה בין שני גזעים

 ,אלוהים מדבר עם הנחש ,אמר את זה
ג'נסיס  " ,3/15ואני אעמיד את האיבה ביניכם (הנחש) והאישה ,ובין הזרע והזרע שלה"...
עצור את העיתונות , ...אם לא עשית זאת ,אתה צריך לקרוא את הספר שליהגן הסודי האלוהי –
ידע אסור-ילדי הקציר”.
 ,אנחנו צריכים לשאול את עצמנו? מי הנחש האם לא למדנו שהוא אחד האלים ,אז זה לא אומר
שהם התכוונו לשים טינה בין האנושות לבין האלים?
מה שמעניין אותי לגבי הפסוק הזה הוא שהוא מצהיר שאלוהים הגדיר קוטביות ,התערבות מנוגדת
כמו יריב .המונח האיבה משמעותו רק עוינות ,שנאה ,אנטגוניזם ,איבה rancor ,והתעללות.
 ,אלוהים סידר את  .rancorמה שאומר מרירה ,חזקה וממושכת ,וללא טינה בין הנחש לילדיו,
מול איב וכל ילדיה לאורך כל הזמן לדור לדור.
? המוח שלך עוד לא מסתחרר
מדוע אלוהים להתעמק במרתף זה של רגשות ולהגדיר את זה כקונפליקט בין זרעו של הנחש לבין
הזרע של האישה מתמיד לדורות הבאים?
בואו נהיה מציאותיים ,אם זה היה השטן אנחנו באמת צריכים עוינות שתמוקם בינינו למענו .אני
חושב שהיה מספיק להסתובב .לפני שכל זה קרה
ובכן ,כמובן שאלוהים היה צריך לעשות זאת משום שאלה היו האלים של הטוב והרע ,הטוב ורע,
האמת והטעות ,אלוהים והשטן . .זה פשוט המהלכים שלהם
כמו אזור הדמדומים הישן שנחשף היכן שחייזרים ירדו עם ספר שאמר "לשרת את האדם" .כולם
האמינו ישויות אלה באו מסיבות נדיבות עד שהם למדו שכדי לשרת את האדם היה בישול זר
ואנשים היו המעדנים.
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מנקודה זו והלאה נאמר כי השנאה ,האיבה ,החולה הייתה מונחת בין האנושות לבין האלים .אלה
לא היו יצורים נדיבים ,הם היו מתעוותים מבחינה נפשית.
מה שמתג לה הוא שהזרע של הנחש יהיה שנאה כנגד זרעו של האישה תמיד ? .אתה מבין מה זה
רומז זה אומר שהאלים .לא יכולים לסבול אותנו  .אנחנו מאוד מכאיבים בעיניהם
ברור לציין כי האישה יחד עם כל הילדים שנולדו לה ואת הדורות ללכת ,כולל אתה ואני ,לנצח,
לנצח; הפכו עכשיו אויבים לנחש/אלוהים ולילדיהם.
מה לעזאזל עשינו? שזה מגיע לנו
פתאום הכל הופך ברור יותר ...הזרע הוא הצאצאים .שנולדים לישויות האלה משמעות הדבר היא
שלנחש יש משפחה ויהיו לו דורות של הצאצא הימני של האישה והדורות.
? זה עדיין נשמע כמו נחש חליקים
האישה כבר הוגדרה עם הקוסם הזה ,כך שהוא יוכל כעת לשנוא ,כלומר .כלל על  .היא וילדיה
לדורות הבאים
הידע של טוב ורע נחשף להם ,אך רק באופן חלקי .הם היו צריכים למקם את החלוקה הזאת בין
האלים ובני האדם.
? למדת את זה בבית ספר של יום ראשון האם השר שלך ,הכומר ,בישופ או רבי סיפר לך על כך?
כיצד יש לזרע של נחש השוואה כלשהי בקללת ההתגלות הזאת לצאצא אנושי?
מאותו הזמן להעביר את האדם ,הזכר היה עובד עבור החיים שלו במצבים קשים כחלק מהקללה.
עם זאת ,האישה הייתה מקוללת גם ובמובנים מסוימים עוד יותר.
האישה אפילו לקחה על עצמה את קללת הלידה הכואבת ,הכפילה מאוד את הצער שלה .ואז כדי
להחמיר את הדברים ,הוא גרם לאיש לשלוט על האישה כחלק מהעונש כי היא הייתה מרומה.
איך לא להיות מרומה כפי שהוא חושף את אדם ,כאשר אחד מזהה את הרוע ולאחר מכן הפרה של
החוק בכל מקרה ,לקבל כבוד גדול יותר מאשר אדם מרומה שהיה מרומה לטעות?
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ובכל זאת ,האיש נכשל באחריותו כי הוא ידע מה קורה .הוא לא הרומה .איב לעומת זאת נשלחה
קוסם מקסים -נחש ,אלוהים ,והיא הייתה מרומה ולמרות זאת היא הפכה ללעג של החטא הזה לכל
הדורות.
אדם מעולם לא היה צריך לשלוט על איב בגלל שבצורה רוחנית הם היו די-אן-איי שווים כלומר,
יורשים .כולנו במצב האמיתי שלנו דו-מיני ,בדיוק כמו ההורים האלוהיים שלנו ,מה שאומר; לא
להיות זכר או נקבה ,אלא בעל איכויות זכריות ונשיות דומות ותכונות המעניקות רושם של
דואליות ,ובכל זאת להיות אחד.
האלים הנמוכים האלה המבוססים על הרעיון שלהם ,שולטים על אחרים ,יצרו מועמדות
ושיעורים כדי ללמד בני אדם את חוק ה . .subordinationפסק-דין אחד מעבר לשני
 .זה חוק המשרתים והעבדים
? מה לא בסדר בתמונה הזאת שוב
 ,התשובה פשוטה הקללה הייתה הרצון .ש אלוהים .זה היה כל הזמן זה מעולם לא היה על
אדם וחוה מצייתים לאלוהים.
זה היה כדי לוודא שהם לא.
בדיוק כמו במקרה של דיויד ,זה לא היה קשור לדיויד שביצע את החטא נגד אלוהים למען מספור
ישראל .זה היה בגלל שאלוהים כעס על ישראל ופיתה ורימה את דיויד לתוך חוסר ציות שאלוהים
יכול להעניש את ישראל.
אם אלוהים כעס על ישראל ,אז למה לא פשוט להוציא את זה עליהם ,למה להשתמש בדיויד?
בגלל שהאלים זקוקים לבני אדם שיצייתו לרמאות שלהם כדי לאכוף את החוק של הטוב והרשע.
הכל רמאות ,זוהי מסכת האשליה או רעלה באנרגיה אפלה  aka . D.E.V.ILהסימן של החיה =
סימולציה טכנולוגית או רוח מלאכותית.
באשר לנחש ומה שעשה לחוה ,אני רק אומר שהסיבה שהקללה הגיעה בין איב לבין הנחש
והצאצאים שלה ,היא ברורה .היא גילתה משהו רציני על האלים ולמדה שהם לא מה שהם הובילו
להאמין ,בהתחלה.
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שלטון החוק הוא מפתח ההפעלה

אם מ אלוהים sהיה כל כך מעט התייחס ליצירה החדשה שלהם ,אז למה לשחק את המשחקים האלה עם
חוקי הוראה ולאחר מכן בדרישה ציות?
למה לעבור את התהליך כאשר הם יכלו פשוט ליצור את ה אדם וסאן dאותם לשדות? כדי לעשות את
העבודה שלהם ! תחשוב על זה
זה לא היה כל כך פשוט  ,הם גם היו צריכים לעקוב אחר פרוטוקולים מסוימים אשר איפשר לאנשים
חופשי בחירה.
אחד התחומים היו לי קשיים לשים את כל זה ביחד היה בנקודה זו מאוד .ובכל זאת מצאתי את התשובה
לא שיקרה עם את טקסט עתיק ,התגלה על-ידי הצגת ? איך ה אלוהיםוילדיהם עדיין הפעלה היום.
בבירור את אלוהים sתמיד יצר חוקים וכללים כדי להתאים את הכוח שלהם על האנשים שהם שולטים.
" .הם קוראים לזה"שלטון החוק".
עם זאת ,כללי החוק שלהם לעולם אינם תקפים לעצמם ,נראה שהם מאמינים שהם מעל ומעבר לכל
החוק.
בכל פעם שאתה שומע פוליטיקאי משתמש במונח שלטון החוק ,הם מהחשיבה של האלוהים אלוהים.
ומצייתים לאמונתם כLuciferians
שלטון החוק פירושו ניגוד החוק יהיה אכן יתרחש . ,והחוק יהיה ניגוד בדרך זו או אחרת
משום שהחוק מגדיר חטאים ,ללא חוק לא היה חטא .עם זאת ,החטא נוצר גם על ידי היותו יותר ויותר
חוקים.
 .Tהחוק נברא כך יכול להצטבר ,וככל החוקים יותר חטאים ,לא להיפך כמו שכל הדתות מלמדות.
החטא לא הביא את התורה ,החוק הביא לידיעת החטא .יש רק חוק אמיתי אחד ,לאהוב את האב ואת
האמא עם כל הלב והנשמה שלך ולאהוב אחד את השני כמו שאתה אוהב את עצמך.
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מה הקיבעון שלהם על החוק כאשר הם לא מצייתים לזהדרך?
הם יכולים לשנות את הכללים בכל עת ולשחק כל משחק מגעיל שהם רוצים ,אבל אף אחד מאיתנו לא
מעז להפר את החוקים או אחרת נשלם במרירות.
התשובה שעלתה לי היא שאם הם יתנו לנו חוקים כ progenitorsהבשרי ואנחנו שוברים אותם ,אשר .
לא נציית ,אז יש להם את כל הזכות לעשות .את מה שהם רוצים ,ואף אחד לא יכול להתערב
כדוגמה ,אתה לא רוצה שהילדים שלך יהיה סקס לפני הפגישה ,אתה מבין את זה קורע את השורשים
המשפחה עץ המשפחה , .אז ,מה אתה עושה? מעביר להם קונדומים
התירוץ הוא ,שעדיף להיות מוגן מאשר לא .הבעיה היא לתת קונדומים לילדים רק מפתה אותם לעשות
את מה שאתה רוצה שהם לא יעשו .והם הולכים לעשות את זה; בדיוק כמו שאיב .הוציאה את העץ
האסור
כל התירוצים והדודג הצדיקים של שדרת המחשבה הזו לעולם לא ישנו את התוצאה .אם אתה לא רוצה
את הילדים שלך לשחק עם אקדח טעון ,להסיר אותו מנוכחותם .אל תמסור כדורים ותגיד ,אנחנו לא
רוצים שתשתמש באלה ,אבל עדיף שתהיה לך הגנה.
 ,השאלה היא ? מי שם להתערב
זו השאלה שכולם צריכים להיות לדעת שהאלים הבלתי חוקיים .האלה נראים כמו חוק אהבה ,אבל
במקום זה הם aveנבחרה לעקוב אחר השקר.
בזמן שכולם מבלים את כל זמנם בסגידה לשקר אלוהים , sלעשות את ההצעות שלהם ,לוודא שכל
האינטרסים שלהם מתקיימים הם שכחו שאנחנו מתחום אחר שבו הטבע האלוהי האמיתי וחוקי הטבע
הרוחני של האהבה באמת קיימים.
אלה אינם חוקי החוק; הם מ  .חוקי האהבה
והם מתוכנתים בתוכנו .כילדים אלוהיים אך כאשר נפלנו ,איבדנו את הידע היקר הזה של שירות אחד
לשני ,והוא נפל למלכודת השירות לעצמי ,ועכשיו אנחנו מתכוונים בקלות לעקוב אחר פולחן אפל של
החוק והחטא ,וכולנו שכחנו את שלטון האהבה.
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אלה האלים הזרים שנמצאים בכדור-הארץ .ושינו פסיקה במשך זמן רב; לדעת בבירור על הכוחות
שקיימים היטב מעבר למוחם החלש.
הם מפחדים מהכוחות האלה ,והם יודעים שכל אחד מאיתנו מקבל את הכוחות הללו כתעלות של המקור
האמיתי ,פעם התעורר . .כי אנחנו הזרעים האמיתיים
עם זאת ,הם מאמינים שהם ללא אשמה אם הם נותנים לנו חוקים כ progenitorsשלנו ,אז אנחנו
חייבים לציית ,ואם לא נעשה זאת ,אז יש להם את כל הזכות להתייחס אלינו כפי שהם אוהבים.
חלק מההונאה הזאת בא מאלוהי אהבה והדרכה ,שהם שימוש לרעה כדי לשלוט בנו .ישוע לא אמר לנו
להיות ממושמע לחוק ,הוא אמר לנו שאנחנו צריכים לראות את החוק באור הרוחני .נאמר בזמנים ההם,
לא תרצח ,אני אומר לך לא אפילו לשנוא , .אם למישהו יש אהבה .הם לעולם לא היו מובילים להרוג
תחשוב על זה ,כמעט כל גזע חייזרי שהוא שנתבקשו אי פעם מסקטור עב מ באמצעות מחקר שנקבע,
“למה זה שהחייזרים לא יתערבו כדי לעזור לנו ,בידיעה שאנחנו נשלטים נגד הצוואה שלנו?
התשובה היא" ,אסור לנו להפריע ל subjugationsשלך בהתבסס על החוק האלוהי".
אכן היינו לכודים ,אבל עכשיו אנחנו חייבים למצוא את המפתחות לתשבץ הזה לחופש ,אבל לא
בעצמנו כחלק מאמין ,אלא מחפשים את היוזם של המורשת האמיתית שלנו; האב והאם .זו הדרך
היחידה שלנו .והפוטנציאל לחופש אמיתי
העולם שיקר לו ,רובם אפילו .לא זוכרים את האב והאם יותר כמובן ,הם עוקבים אחר האלים שלהם,
הם עוקבים אחר המשיחים שלהם ,אבל הם לא מחפשים את האב והאם ,כי הם שכחו מי הם ואיך אנחנו
מחוברים.
אפילו ישו אמר שהוא בא לחשוף? את האב והאם ,אבל מה האנשים עושים הם מניחים את תשומת לבם
על השליח ומעולם לא הקשיבו למסר.
 .וזו הבעיה שעדיין יש לנו היום אנשים לא יקשיבו להודעה שהם תמיד רודפים אחרי השליח ,והורסים
אותם או משמידים אותם על המעמד ,אבל לעזאזל המסר.
נראה כי אף אחד לא הגיע לסייע לנו כי תוכנית המשחק שלהם היה מושלם כי אנחנו לנצח להיות נתון
לאלה נפלו אלוהים sמימי קדם ,בגלל חטאינו ,שאף אחד לא מסוגל לכבוש.
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לא משנה כמה זמן אנחנו כאן בחיינו הרבים ,החטא תמיד יהיה איתנו בנפרד ,כי החוק תמיד שם .והגוף
שלנו הוא גוף של מוות דרך החטא . .זה מתוכנת בדרך הזאת
והרעיון שמישהו בא לכסות את חטאיך בדם הוא גם חלק מסדר היום שנפל .דם הוא חלק מהשחיתות
של תוכנית זו שנפלה והיא אינה יכולה לכסות פגמים רוחניים ,הוא רק בשימוש על ידי האלים כדי
להרגיע את הרוח המלאכותית שלהם מתוכנת.
האב והאם אינם שואלים ,מחפשים או זקוקים לדם של מישהו שישפוך אותם לעשות מה שבא
בטבעיות ,וזה לאהוב ,לסלוח ולהורות/ללמד כמו כל הורה רגיל היה עושה.
מי מכם אם ילדך לא הציית ,האם תזדקק לקורבן דם שיציג לפניך כדי לסלוח לבנך או לבתך?
? זה מגוחך אפילו לחשוב על זה ,נכון זה לא אנושי יותר מכפי שהוא אלוהי רוחני.
אז למה אנחנו מאמינים? להורים האלוהיים שלנו
המונח האיבה באמת אומר שהיינו נתון לחוק הקוטביות ,העץ של הטוב ורע .אנו ממוקמים בין הקשתes
תמיד מועטים בשני כיוונים שונים ,מה שהופך את זה לבלתי אפשרי לחיות את חיי הצדיקים הדרושים
רוחנית.
לכן ,להיות ללא חטא הוא פשוט בלתי אפשרי ,משום שאיננו מוצדקות במעשי החוק ,משום שבתוך
החוק אין הצדקה מעבר למוות.
אנו מוצדקים על ידי האמונה.
כאשר הקללה הייתה ל הביא איבה בין זרעו של הנחש לזרע של האישה ,זה היה כדי להקים מערכת
יחסים של אהבה-שנאה כמו שוב קוטביות ,כלומר מאסטרים ועבדים זה תמיד לנקז את העבדים של כל
טוב בתוכם ,מה שהופך את זה אפילו יותר בלתי אפשרי לדבוק בהוראה.
לכן ,כאשר חוקים נוספים נוצרים התפתחות יותר הרס.
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 .האל והשטן היו במלחמה

 .טינה הייתה החשיבה של האלים האלה מה שקרה הוא ,שהאל והשטן .הם אותה משפחה שיצאה
למלחמה
קראו את סיפוריהם של חנוך ויהודה.
אני מאמין שהם הלכו נגד כל חוק ה axiomaticהאלוהי של שירות אחד לשני והחלו ללכת
בעקבות הכוח האפל והנתיב ,שהוא שלטון החוק המכחיש את אהבת האב והאם ,והפך לחוק
השירות לעצמי.
הם דחו את החוק המוחלט של שלמות ובחרה לכבד את חוק הנפילה של קוטביות ,כי יכול להיות
רק להורג על צפיפויות נמוכות ,שם המדע נפל או בטעות היה ידוע כאלוהים והשטן בעודו חי
במסיכות המכסה את המודעות האלוהית.
לכן ,ללוציפר היתה בעיה גדולה על ידיו .בכל חוכמתו ,הוא לא הבין מדוע האב לעולם לא יאפשר
לחשיכה או לרוע לפלוש לממלכתם הגבוהה יותר .זה בגלל שברגע שהרוע מעורבב עם טוב אין
יותר אמת או חיים יותר . .הכל נועד להשמיד את עצמו
היום אנחנו על כדור הארץ מתקרבים מאוד הטכנולוגית כיצד היצורים האלה היו אז ,ואולי
בחוגים גבוהים יותר יש לנו כבר את זה.
 .זה בשום אופן לא תאונה אותם היצורים נמצאים .בשלושת הרואד ו4-תאנון רמות הצפיפות עדיין
פועלת ושולטת באדמה זו ומעבר במידה שבה תוכנית הקרנת המחשב מאפשרת.
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האל של המלחמה

ב משך תקופה ארוכה מאוד האנושות הייתה במלחמה עם עצמם .אבל זו התחבולה שהאלים
הוציאו עלינו מכיוון שנכשלנו להרפות מראש המפלגה ,המחלק את האנשים.
אנחנו לא במלחמה אחד עם השני כפי שהוא מופיע; האלים והצאצאים שלהם הם מלחמה ,הם
משתמשים במלחמה כדי לשלוט על העולם הזה ואת סדר היום הבמה כדי להמשיך לשמור על
השליטה .לכן אנו במלחמה עם אלוהים ,כלומר האלים.
חלק באו להאמין בטעות ,כי הם אינם שייכים לאף קבוצה או סיעת כי הם משתמשים במוח
שלהם .זה שוב מוכח לעתים קרובות להיות מצחיק .אנשים מוצפים עם מוח קבוצתי מחשבה כל
הזמן ,גם אם הם באופן אישי אינם שייכים לאף קבוצה.
התקשורת היא כלי רב עוצמה המחזיק אנשים כל הזמן עד היום על מה מצופה מהם ואיך הם
לחשוב .המוסדות הדתיים והאקדמיה החינוכית שלנו כבר לא מלמדים אנשים איך לחשוב;  ,הם
מלמדים אותך מה לחשוב .יש הבדל מגליתיים
המוחות שלנו כל הזמן להיות מופגזים אידיאולוגיות כל כך מהר ומהר כי קל להאמין שזה המוח
שלך לחשוב על המחשבות .עם זאת ,ההוכחה היא בדרך כלל בפעולה שבה הפרט נכנעה לכוורת
המוח אם הם מודעים לכך או לא.
התבוננתי באנשים באופן מילולי ,בנקודה אחרת של השקפה כמעט מילה למילה ,ובכל זאת הם
מג ינים על הפעולה שלהם בחייהם ,ואומרים שזו הייתה האמונה האישית שלהם .בדיוק כמו
מסיבות ופלגים ,הם אפילו לא יודעים שהם היו מניפולציות ושטיפת מוח.
אלים אלה הולידו אלימות ושנאה באמצעות חוק האיבה והם ממשיכים להשתמש במחלתם כנשק
נגד האנושות כדי להצית את התרעומת והשנאה כלפי זה.
אנחנו חיים בעולם שבו לא משנה באיזה צד של הפלנטה אתה קיים ,יש לך אויב שאולי אתה
אפילו לא מכיר או מבין .אז בתמורה אתה צריך .לשנוא אותם בחזרה
הדבר העצוב על כל זה הוא ,כי כל הפלגים היריבים יש מנהיג שיושב בראש מכנה את היריות.
מנהיגים אלה נמצאים בשימוש על ידי הדם הכחולים כדי לוודא שאנחנו ללא הרף במסגרת
מלחמה של המוח.
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האנושות חולקה אזורים מרובים לא בגלל גזע ,קריד או צבע לומר ,אלא בגלל יצירת היכולת
להיות מלחמה יותר .הכל קשור להקמת מפלגות ,קבוצות ,פלגים ,דתות ומושגים אידיאולוגיים
אחרים היוצרים סביבות מדור המתנגדות זה לזה.
כמובן ,שום דבר מזה לא עובד אלא אם כן אלוהים הטוב והשטן המרושע הם כלי הערך .רוב
הקבוצות מאמינות שהן הטובות שנלחמות על העקרונות שלהם נגד הרשעים.
מעטים רוצים לראות את עצמם כמרושעים ,למרות שלעתים הפעולות שהם לוקחים ומאפשרים
מאוד רשעים ושטניים ,זה נעשה במוחו כדי להשמיד את הרוע .הם יוצרים את הרעיון שלפעמים
צריך לקבל את האידיאולוגיה של הרוע כדי לכבוש רוע אחר .וזהו שיעור הקוטביות הראשון
שניתן להם על ידי האלים כדי לאפשר לרוע כחלק מהבעתו של אלוהים.
 .כך נוצרת מלחמה אנשים משוכנעים שלהרוג אחר זה בסדר אם אתה עושה את זה למסיבה
(אלוהים טוב) כי.
עכשיו נוכל להבין טוב יותר מהו .תהליך החשיבה של האלים הנופלים כך בדיוק הם מתנגדים.
לחשיבה המורעלת שלהם ולכן כל כך הרבה עקבו אחרי האלים האלה למרות שהם מזהים אותם
כחרחרי.
זה בגלל שהם מאמינים אלוהים לפעמים חייב להתכופף לרמות נמוכות כדי להביס את האויב שבו
אין אויב אנושי .האויב הם האלים אשר מובילים את האנשים למלחמה באמצעות חוק האיבה
שלהם אחד נגד השני.
 ,כשאלוהים אומר אתה לא תהרוג ,זה חל רק עליך אם האלים לא משנים את הכללים או להוסיף
כותרת בכללים .במקרה זה הכותרת ,לא תהרגו את אלה שמסכימים עם ההשקפה שלכם .אחרת,
להרוג ,לשחוט ,להשמיד .ולהרוס ,זה המוטו שלהם

 64ע מ ו ד |

העולם הווירטואלי של האלים ובני האדם
.18

מפגש קרוב של הסוג שאינו מכוון

עכשיו הגיע הזמן להיכנס לאמוני הפליז כפי שאפשר לומר ולא להחזיק מעמד יותר.
הנחש שאנס את איב impregnating .אותה עם תאומים
 .לא בדיוק תגובה מרצון איב לא הייתה בדעתה .כשהיא נכנעה לשטן היא הפכה למודעות .במצב
טראנס
אני בטוח שמה שהיא ראתה כשהיא נכנסה לתוך העץ באמת העיפה אותה ממנה והיא נפלה
לטראנס מאוהב ופשוט נתנה בחופשיות.
המגילות העתיקות של שברי הבשורה האבודה של יוחנן ,הצהירו כי Llaldabaoth aka
 ,YALDABAOTHאחד האדונים של הקדמונים ,או עולם כפי שלמדנו ,אנס איב.
תחת לוחות כתב היתדות השומריים ,אנכי היה האדון הראשון של כדור הארץ והוא היה הנחש
והמאסטר של מתחם ה.DNA-
מה שהתרחש הוא שאדם לא פחד משום שהוא וחוה היו עירומים לומר ,למרות שהוא קשור לזה
במובן גדול יותר של  .metaphysicallyכפי שלמדנו את ה  nakednessהיה לאבד את
ההתעוררות ולהיכנס לסימולציה . ,אבל יש עוד קצת
העירום שלהם חשף כיצד הם נפלו .הם איבדו גלימות לבנות של תהילה ,אשר פשוט מגדירה את
עולמם הרוחני של שלמות ,ואיך כל הילדים האמיתיים היו שייכים האב והאם וכעת הם נפלו
לתוך מצב של ריקבון ומוות לשרת .demagogues
כאשר אלוהים קרא לאדם ,המונח בושה של להיות עירום היה משמעות שתי קיפול ,איב החלה
להראות כי היא בהריון ב  3חדש זהרואד תחום מימדי ,שהיה שונה מ 4-תאנון ממד.
וזה יצר את הבושה בין אדם ,איב ,והנחש כי ,סקס הוצג בפעם הראשונה עם תוצאה כתוצאה
מכך .אין ילדים שנולדו ב 4-תאנון ממד ,זה פשוט יש נשמות או נפש נשמה של האב והאם ,כמו גם
את הרוחות של המלאכים הנופלים.
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ב3-רואד צפיפות שבה הם מצאו את עצמם בתוך ,דפוס חדש לגמרי של איך הדברים עמדו
לה שתנות נחשף .ילדים הפכו לכלי רכב או לגוף אווטר לנשמות אחרות ,שהיו גם בתרדמת מדינת
טראנס ,שנלקחו לתוך התוכנית האנושית.
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הספגה חייזרית

זה לא מי שאמר לך שאתה עירום ,זה היה מי שהיה/מפתה אותך והכניס את האישה להיריון?
חשוב מאוד להבין שמה שאירע עם חוה היה מחדש בסיפור הכוזב של מרי ,יוסף וישוע כדי ליצור
מסכה נוספת של אשליה לכסות על האמת.
זכרו שנאמר לנו שיוסף לא הכניס את מרי ,שישוע היה בן ישיר שנולד מאלוהות .כמובן ,הסברתי
בכתבים אחרים איך כל המסר הזה היה רמאות של אדוני הצל .אם ישוע לא נולד מבני אדם ,כבנו
של הגבר ,אזי התוצאה תהיה האנטיכריסט ,כאחד מבני האלוהים.
לכן ,הוא שימש הצאצא של ישו השקר ,ויש מעט ספק כי זה אולי קרה כי אחד לורד הצל חייזרים
ספוג " "aמרי ,לא בהכרח "לך" מרי ,יש גלגול של אדון הצל מוקדם יותר ובסופו של דבר
השושלת הקדושה .שרבים דיברו עליהם
זה לא היה ישו האמיתי ,אבל המזויף ,ה ,Supplanterה taresהוסיף יחד עם החיטה.
לכן קין והבל  ,היו הבנים הבכורים של הנחש  .הם לא היו הזרע של אדם
זה התחיל את תהליך האיבה בין קין והבל ,אבל הייתה בעיה.
מדינות התנ ך אדם הכיר את איב והיא התילדה והיה לה בן .רבים ניסו לומר שהמונח .ידע
משמעותו יחסי מין ובכן ,כמובן שזו הייתה המשמעות .המשתמעת כחלק מהתכנות
המפתח לפסוק הזה .חושף את ההונאה כאשר הצהיר ,אדם ידע שאיב והיא הייתה בהריון והיה לה
בן ,זה לא יהיה המקרה בטקסט תנ כי היסטורי ראוי.
האדם תמיד נחשף להוליד ילדים ,כך הדברים חזרו בימים ההם .למרות שהאישה ילדה ,היא
הולידה ביסודה ליוצר תינוקות והגבר תמיד נחשב לאחד שהוליד בנים ובנות.
העובדה שאיב מארה ב מגלה שהילד לא היה בנו של אדם ,זה היה המפתח בתוך ההונאה ,ואני
אוכיח את זה.
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ברור שאדם הכיר את איב באופן מיני בסופו של דבר ,אך במקרה זה הילד או הילדים שנולדו
לחוה ,לא היו בניו של אדם.
אדם נהיה מודע האישה הזאת כמשהו מיוחד עבור הרצונות האנושית שלו רוצה ,אשר כעת מאוד
שופרה בשל רטט זה מימד נמוך.
זוכרת שאדם וחווה הרגע...תאנון ממד ,ובזמן הקיים שם ,הם היו נשמות שחיו בגופים מחשבתיים
שהיו קיימים בתחום הגבוה .הדברים היו שונים הרבה יותר איך הם פעלו בשל רמות הרטט ,אז
איך הם פועלים 3רואד ממד.
עכשיו זה אפשרי בשל צורה כלשהי של רמאות כי הנחש בא בצורה של אדם והוא הכיר את איב
והוא הי ה בן .זכור שהוא היה קוסם שגרם לאישה הזאת ליפול לטראנס ,כלומר  ,NASHAשולל
מאוד .אולם ,איב ידעה בדיוק מי היה האב והיא חשפה אותו.
אדם התחיל להבין מה הנחש עשה לה ועיניו נפתחו גם ,והוא גם רצה את הפרי .המין הפך לכלי
הפצה כדי להרחיב את האנושות ,והיו סיבות לכך.
הזרע הושתל בביצה של האם כדי ליצור בתים חדשים לבני אדם .פרי הזרע נולדו ילדים.
בעיקרון ,בני האדם היו להפוך לאינטרנט ביולוגי ,אינטרנט ברחבי העולם ,נקרא lineages
גנאלוגי.
אין דבר כזה ילדים קטנים לומר ,הם רק אווטרים צעירים אשר לאחרונה זרע שוב לתוך הבשר
בעת שנשאו נשמה ישנה בתוך .מה שאנו עדים כאן בעולם הזה מעריסה לקבר ,הוא אשליה.
אנחנו לא מזדקנים ,אנחנו לא באמת נולדים ,וגם אנחנו לא באמת מתים .הכל חלק מהסימולציה
שמציגה את השגויות האלה.
המין הפך להיות הפרי הגדול ביותר של כל התשוקה הגדולה ביותר ,כי הצורך בבתים אנושיים
הפך להיות בעל חשיבות עליונה לאלים במשחק הזה של רמאות.
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הטיפש הגדול למטה

האם אתה יכול לדמיין מה איב חשבה כאשר היא אפתה למפגש מיני עם אחד האלים ,כמו גם
להיות בהריון על ידי אותו?
? איך זה יכול להיות
כמובן ,הגנוסיס שהנחש נתן לאיב הייתה הרבה יותר מסתם מ dallianceמינית ,זה היה קשור
לידע קוונטי של מי ומה האלים ומאיפה הם באו.
זהו חלק ממה שאיב העבירה לאדם והוא לקח גם את העץ האסור .אולם ,ככל הנראה ,הוא כבר
ידע את האמת כפי שאני הביע קודם.
בני האדם איבדו מאפיינים מסוימים של גנים באמצעות החדרת ה DNA-ורצף כרומוזום חדש
לקח הרבה מהיכולות שלהם ,כמו גם זה המטומטם אותם מספיק כי הם איבדו את הגישה לכוחות
האנרגיה הגבוהים שלהם ,כמו גם יכולות רוחניות ייחודיות אחרות .חשוב מכך ,זה גרם להם
לשכוח מי הם היו והם הפכו למשרתים מיותרים.
לאחר שאיבדנו את המתנות האלה נאמר לנו שהכוחות כאלה היו רעים ואין לנו שום קשר איתם.
זאת משום שהאלים לא רצו שנאחזר את הכוחות האבודים של הנפש ,אז הם הארורים את כל
הרוע במשחק הקטן והמרושע שלהם ,אבל לא הייתה להם בעיה להשתמש במתנות האלה לעצמם.
זכור שכל זה מחשבה על האשליה כלומר חומר.
כל הממשלו ת והדתות שטוענות שאין חיים אחרים מעבר לעולם הזה שרימו אותנו .זו הסיבה
שמדעים מסוימים נמנעו מההמון הכללי כמו פיזיקת הקוונטים ,עד לאחרונה.
 , Elsewiseכולנו נבין מסע בזמן ,ועולמות ממדיים כמדע בדרגה ראשונה .וכמה שהנחש אמר
לאיב ,היינו הופכים לאלים לדעת את האמת על הטוב ורע או על האלוהים ועל השטן.
אלה היושבים בעמדות חזקות אכן מבינים את הדברים האלה ,ובכל זאת הם מוודאים ש,peons
בקר האנושות לא מודעים לאמיתות האלה בכלל.
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הם שולחים את המלאכים שלהם עם חרבות לוהטות כדי לוודא שאנחנו לא יכולים לקבל גישה
חזרה לעץ החיים שלנו .לא הצלחנו להיכנס חזרה לגינה4 ,תאנון צפיפות "התעוררות" ,שמא אנו
מגלים שהם מרמים.
מה התרחש עם חוה ביום הנחש  beguiledלה היה ביבוא גדול כי יש במיטבה מוגבל לאכול
תפוח.
אדם וחוה ידעו שהם מסוג היצירות של האלים האלה ,שכן היו להם גם הרבה מאפיינים זהים
בצורה ובדימוי .עם זאת ,הם למדו שהנשמה שלהם היא אלוהית של תהילה גבוהה יותר ,השייכת
לאחר.
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תן לנו להפוך את האדם לאחר התדמית שלנו

קראנו בבראשית היכן שהוא הצהיר כי האלוהים ,כלומר האלים יצרו זכר ונקבה לאחר תדמיתם
ודמותם.
ג'נסיס " ,1/27ו (האלהים) ברא את האדם בצלמו ,בדמותו של האלוהים ברא אותו ,הזכר והנקבה
יצרו אותו".
הם רצו לעשות זאת בהתבסס על מה שנחשף בטקסטים השומריים העתיקים ,כדי ליצור גזע
עבדים שיעשה את כל עבודתם ? .איך הם עשו את זה  .על ידי פיתוח הדי .אנ .איי הזכרי והנשי
זה נבע מהקריאות של האלים הפחות שחלו לחלות ועייפים מהצורך לעשות את כל העבודה .הם
רצו שעוזר יעשה .את העבודה בשבילם
בבראשית  ,1/26זה חשף את המשימה שלהם.
"והאלהים אמר ,בואו נהפוך את האדם לדמות שלנו ,לאחר שנדמותנו"...
זו הייתה מועצת האלים .המציינת את משימתם
עכשיו מה כל כך מעניין ב זה שבעברית מבוסס על המילה ' ,תדמית ' ,זה חושף את האמת ,זה בא
מהמילה ' ,"tselemכלומר בדמות של אלים פגאניים או שליטים שקריים.
זה אפילו יותר גרפי מזה; זה אומר בסוג; תמונות( .של גידולים ,עכברים ,ו אלילים אלוהים? s
אתה יכול להגיד מגעיל
אפילו גרוע מזה ,המונח ה משמש לדימוי פירושו ריקנות ,כמו כלי שאין בו כלום .אז ,הדימוי
והתדמית לא התכוונו לצורת האדם לומר ,זה התכוון להפוך לאלים כיצד הם פעלו ופעלו.
אנכי ,המבוסס על הטקסטים השומריים ,גם השני בפיקוד נבחר למלא את המשימה .אנכי ,הנחש
שאנס את איב ו ,beguiledנבחר בין האלים כדי להגשים את תוכניתם.
זו הייתה התוכנית ליצור שיבוט נחות שנראה והופיע בערך כמו האלים ,אך הם נוצרו כדי להפוך
לעבדים .זה נעשה על ידי כך שהוא מוודא שהדם שלהם הוא באיכות נמוכה יותר מאשר האלים.
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הדנ א שונה באופן קיצוני כדי שהאנושות .תהיה איטית כדי להבין מה קרה נהיה כבשים
מטומטמות שפשוט יעקבו אחרי כל דבר ונאמין לכל מה שנאמר לנו ,אבל עדיין יש לנו מספיק
תשוקה לעשות את העבודה של האלים . .ובתוך התוכנית הם יצרו חוק חדש
אל תתנו לבריאה החדשה לדעת את סודות הסדר העולמי באמצעות המדע והטכנולוגיה שמא הם
יהפכו להיות כמ ו ילדינו והם כבר לא משרתים את הצרכים שלנו ואת המורדים ומתלוננים שהם
נאלצים לעבוד כעבדים.
זה הוחלט לאפשר לדם טהור לתוך המרוץ כדי ליצור סוג של שליט שיהיה שליט אנושי אבל
נושא יותר דם  DNAמן האלים .כך ,אנכי שתל את זרעו לתוך חוה שהוא יצר.
הם יצרו גזע מלכותי שיהפוך לשליטי הדם התחתונים .לכן ,יש לנו את האיבה שלנו בין ילדי
הנחש דרך קין ,והילדים של אדם וחוה דרך סת ' .עוד לבוא...
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? האם בני האדם נוצרו מהאבק

בראשית  " 2/7והאלהים ברא את האדם באבק האדמה ,ונשם לתוך הנחיריים שלו בנשימת החיים ,והאדם
הפך לנשמה חיה”.
כאשר אחד קורא את הפסוק הזה ,הוא הבין שהאדם עשוי מ העפר האדום כלומר אדם או אדמה,
הפניות טקסטואליות אחרות מלמדות את איב הייתה מצלע של אדם.
מה אנחנו צריכים לעשות? מהפסוק הזה ואחרים כמוהו
אם ניקח את העברית שנאמרה זה יקרא כך.
בראשית " 2/7וכל האלים הקימו אדם מתערובות החימר של ה( ,Adamahאדמה אדומה) ,ונושמים
( )N'Shamahהשראה ואינטלקט החיים(-חי  )KHAH-EEואדם התפרנס (חי  )KHAH-eeנפש
נשמה"
האם זה לא מעניין שהנשמה ש אלוהיםנוצר נקרא ,נפש (אן .)fesh NaPhash-בעוד שישויות אלה
נקראו (/)NeFel-NaPhalנפילים.
זה יותר מדי קרוב .מכדי להיות צירוף מקרים אני מאמין שהתנאים האלה מייצגים סוג של הנשמה
מתייחסת לבשר ולדם שלנו .לעומת הבשר והדם שלהם
עם זאת ,שלנו נמוך יותר ברצפי  DNAכמו שהיינו כדור הארץ .לכן אנחנו הפך  ,NaPhashהיכן שהם
מ ,NaPhalאלה שנפלו מגן העדן.
 NaPhalמייצג את אלה מלמעלה שהיו הטלת ונפש  ,הבריאה שלהם למטה .כדור הארץ
המונח נשמה ניתנה פשוט להיות חיה ללא קשר רוח ,למעט היכן שנשימת החיים ניתנה לאדם ,הוא אז
קבלת האינטלקט וההשראה האלוהית ,אשר רבים נראים להתעלם בפאזל זה.
גם ,היא מתייחסת לנשמה ולרוח עבור המילה  .N'Shamahאני מאמין שזהו האינטלקט התודעתי שלנו
שהאב והאמא נתנו לנו כיצירה שלהם .ישנן שתי נשמות ,המסכה והתודעה ,או אשליה ומציאות.
הגנוסטים הקדמונים לימדו כי הנשימה הזאת שניתנה הגיעה מהאב האלוהי ואמא ,כפי שחיי הרוח
שננשמו לאדם כדי להפוך לישות חיה.
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האב האלוהי ו אמא איפשרו לילדיהם להיות מוזרעים  .לגוף האדם אווטאר כדי שהתוכנית תצליח
בסופו של דבר.
 , Llaldabaoth/Yaldabaothאו לורד האלוקים הראשון של כדור הארץ ,אשר במקביל עם אנכי של
החשבון השומרי כעס כשזה קרה בגלל שהוא הרגיש שעבדו עליו .עם זאת ,החשבון השומרי חשף
 Yaldabaothהיה להיות חסר דעה ,יצירה שווא על ידי אמו סופיה.
עכשיו החשבונות האלה לא יכולים להיות מקבילים זה לזה כמו שאנחנו רוצים ,אבל אני מאמין
שלראות חשבונות אחרים מחזק את ההבהרה או הפרשנות הכוללת של מה שקרה בימים עברו.
ההשראה האלוהית והאינטלקט אינו שונה מכאשר האב והאם עובר את קודים גנטיים ל להם ילדים, .
הקודים הגנטיים האלה נמצאים בתוך הדנ א שלנו .והם קשורים למה שאני קורא רוחני מוסתרים  .קודי
זיכרון
הדנ א הפיזי שלנו הוא מ אלוהים sוש האבולוציה ומרקר הדי .אנ .איי הרוחני שלנו ישירים מהעולם
האלוהי ,אבינו ו הבורא אמא ,מקור וכו '...
קוד הזיכרון הרוחני או ה DNA-הרוחני שלנו הוא הדפוס הגבוה יותר של מודעות ואינטלקט בתוך כל
אחד מאיתנו .התבנית הזאת נקראת "נשמה" ,שהיא הקרנה מ רוח.
כאשר הנשמה היא הקרנת רוח ,כך גם הגוף האנושי מקרין את ארבעתתאנון ממד לתוך 3רואד ממד.
כאשר אלה אלוהים מערבבים את החימר ,שהיה רק טרמינולוגיה של ערבוב דנ א ,והחדרת ,genes
כלומר בראשית או גנים של איזיס; איזיס להיות אחד ה אלוהים הנשי .sהם יצרו תוכנית מחשב
באמצעות מטריקס של מה שנקרא תוכנית לידה .Matrical
הם נ תנו לנו את מה שכבר יש להם ,שעברו דרך הצאצאים שלהם ,למעט ברמת הרצף הנמוכה כי הם ה
אדם הורים .בעיקרון ,זה כל תוכנה של מחשב ביולוגי סימולציה תוכנית.
 .תן לי להיות יותר מדויק ,הם נתנו לנו המאפיינים שלהם ,אבל היינו כבר הרבה יותר מתקדמים ממה
שהם יכלו להיות ,אז הם היו צריכים להוריד אותנו באמצעות המטריקס . .אני רוצה שתחשוב על זה
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 Wכובע בהתחלה נראה לא יותר מאשר בשר ועצם נוצר מתוך עפר ,הוא העתק נמוך שתוכנן על ידי
ערבוב של גנים ומורכבות ה ,DNA-אשר יצר גם מעטפת עבור ה המוח הגבוה זרע באמצעות תהליך
שילוב זה עבור הנשמות.
 Allשל זה אפשרי לא בגלל מה ה אלוהים הייתה ,הם סייעו רק במדע טכנולוגי .מה שבאמת קרה הוא
החיים שכבר היו קיימים הושתל בחזרה לתוך הצורות הנמוכות האלה באמצעות תוכנית זו אינטגרציה
תדר שנקרא ,הגלגול של הנשמה.
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 .23הקוד של חיים מראש
כל זה חושף קוד שאנחנו יכולים ל דמיין  .ברגע שנסיר את התריסים
מן הקדמון בצורה כמעט מיידית ל hלהיות אומן ,השתמשו במדע כי באמצעות גנים  DNAבין
משולבים עם הגזע הקיים הרבה יותר נמוך וזהו ,גזע חדש נולד.
? מה היה המרוץ החדש
זה היה סתם רקיחת אלוהים ? זה ,או שמישהו החזיר אותו הם עשו את זה בגלל? שלא יכלו להיות להם
ילדים
אני מאמין שזה אפשרי שכאשר מדברים על ילדיו של אלוהים ,הם לא היו באמת ילדים .הם היו
חסידים במרד ה Lucifereanהגדול ובזמן אימצו את פרוטוקולי הסטטוס החדשים שלהם בממדים
נמוכים יותר.
החסידי ם של לוציפר .יכולים להיקרא ילדיו כאשר רוח השטן הגיעה לממלכה זו ,הוא העלה את הילדים
דרך המהלכים של ה DNA-דרך השושלת.
מה שזה חושף הוא ,ילדיו של לוציפר הם אלי השמים מעל ,החייזרים ,וילדיו של השטן הם שליטי כדור
הארץ ,למטה ,במשחק קוטביות . .יותר להגיע לנקודה העיקרית
לכן את אלים רצה ליצור גזע שהיו רבים מהמאפיינים שהיו להם אך חסרי מחשבה וכוח ,כך שהם
יהפכו לחסידים טובים כעבדים וצייתנים ל את שלטון החוק ,שייצור חוטאים עבורם ל לגנות אותם
באמצעות פחד לציית נצח.
אם הייתי נותן רמז קטן על מה שקרה והאמת מאחורי התוכנית והוא ncilהאלים .כדי ליצור בני אדם
זה יהיה שווה ליצירת מכשיר מציאות וירטואלית שניתן להעניק לאחר כדי לשחזר מציאות מזויפת או
אשליה.
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.24

הגרסה הגנוסטים

המלאכים הנופלים/חייזרים ,הפך לאלים של הקדמונים לאחר הנפילה.
הגנוסטים הקדמונים קוראים לאחד ממשרתי הגיהינום ,Llaldabaoth/Yaldabaoth ,שהיא
צורה של לורד  .YHVHהיצורים האלה נקראו .Archons
הם טוענים כי  Llaldabaothנוצר על ידי כוח נמוך יותר בשם סופיה כי בטעות יצרה את זה מי
הפך לבנה .ובגלל ה presumptuousnessהבריאה הזאת הפכה לסטיה ,שהיא לגמרי חסרת כל
האמת .לאחר מכן הוא המשיך ליצור מלאכים משלו ,שהפכו לבנים ולבנות שלו ,כמו גם לחיות
השדה.
אני לא יודע אם הסיפור הזה הוא אלגוריה ש predatingאת העולמות ,או אם הוא קשור לרוחו
של לוציפר ,או רק לאחד מחסידיו .בכל מקרה ,אני מאמין .שיש פה קמצוץ של אמת עם זאת,
לוציפר לפני שהוא הסתובב נוצר על ידי האב אמו ,מה שסופיה יצרה לא היה מקובל ,אבל אני לא
מאמין שזה היה לוציפר .עם זאת ,הסיפור עצמו מרתק מספיק כדי לשלוף מידע נוסף.
חשוב לקרוא כמה קטעים מבשורה האבודה של יוחנן להתחיל לנסח את ההבנה של מה שאירע
לפני זמן רב .אני אוסיף את ההערות שלי בהדגשה.
" ואחותה סופיה היא שבאה בתמימות כדי לתקן את החסר .סופיה היא הרוח שהיה אחראי ליצירת
המפלצת הזאת בשם  Yaldabaothוהיא החליטה להיות אנושית כדי לתקן את הטעות שלה.
 ,לכן ,היא נקראה חיים ,שהיא אם החיים ,לפי הידיעה על ריבונות השמים .סופיה הגיעה
לממלכה הזאת ,והיא הפכה לחוה.
וממנה הם טעמו את הידע המושלם .אניישו) הופיע בצורת נשר על עץ הידע ,שהוא הEpinoia
מהידע הידוע של האור הטהור ,שאולי אלמד אותם ואעורר אותם מעומק שינה".
נקודה אחת נוספת ,כאשר דיבר .על איב שנקראת חיים מעניין לציין בעברית המקורית ,המילה
צלעות או ערב נלקח מצלע אדם ,משמעות החיים ,המילה שאני מאמין היה ' ,טי או  , .' Tiאיב
נולדה מחוץ לחיים לא מצלע .' tsela
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השינה היא התרדמת ,הילדים האמיתיים מתגוררים במוות ,לא מבינים שהם מרומה .הם מועברים
באמצעות חיכוך הרוע כדי לעורר את האור הטהור שבפנים.
לפני שנמשיך…  .תן לי להסביר מה ה Epinoiaאומר It .היא הרוח שבאה מתקופה עתיקה לפני
עולמות אלה שווא נוצרו .זוהי רוחו של האם האלוהית  ,החצי השני של האב הדו-מיני  .דרך בנה,
ישו
אותה רוח הגיעה לאדם וחוה כדי להעיר אותם למה שהתרחש .עכשיו מה שאני עומד להראות לך
אולי זעזע אותך.
Tרוחו של האם הידועה כבארבlלו בא לבנה כדי לגלות את סודותיו של הנפילה הגדולה ,הידועה
כשינה של המוות .זה היה ישו שהוציא את אדם וחווה את העץ האסור ,הוא הופיע כנשר על עץ
הידע.
הנשר חייב לייצג את רוח המשיח בתוך אדם וחוה המהווים חלק מהם ,בעוד שנשמתם ישנה.
אני חושף מדוע זה קרה בספר הראשון ,זה מראה לנו כי ה  childrenשל ה אבא ואמא היו led
כאן באמצעות בחירה שלהם שנפלו ,כךב הם יכולים ללמוד על ידי חינוך באמצעות תהליך ארוך
של חיכוך תחת ה ndsשל המלאכים הנופלים לעולם לא להתרחק ה אבא ואמא ואז בסופו של דבר
הם יוכלו לחזור לנצח בשלמות.
בואו נמשיך עם הסיפור הזה על אדם וחוה
“ ,כי שניהם היו במצב של נפילה .והם זיהו את העירום שלהם ה Epinoiaהופיע בפניהם כאור;
היא (רוח האם האלוהית) עורר את החשיבה שלהם
וכ Yaldabaothהבחין שהם נסוגו ממנו ,הוא קילל את כדור הארץ .( .כדור הארץ שייך
למודחים הוא מצא את האישה בזמן שהיא הכינה את עצמה לבעלה".
זהו האזור בו אנו נכנסים לגרסה המקראית של המקום בו אדם אמור להכיר את איב ,בצורה
מינית .אבל לקרוא מה קרה מחשבון ייחודי זה.
“ Yaldabaothהיה האדון עליה ,למרות שהוא לא ידע את התעלומה שבאה לעבור את הצו
הקדוש”.
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הוא היה מלא בבורות ולא הבין שכל זה חלק מהתוכנית .האלים האלה האמינו שהם הצליחו
להערים ולרמות את הילדים האמיתיים ,אבל באמת זה היה פעולה מתוכננת  .כל הזמן  .ואדם
וחווה פחדו להאשים אותו"
“ו Yaldabaothהראה למלאכים שלו .את הבורות שנמצאת בו והוא השליך את אדם ואת איב
מחוץ לגן העדן והוא הלביש אותם בחשכה קודרת".
זה representאד להישלח לתחום השחיתות והריקבון .זהו 3רואד  ,סימולציה ממדית .היכן שאנו
קיימים כעת זוהי תוכנית המטריקס שנקראת ,ה DNA Matrical-לידה תוכנית.
שימו לב שהם השליכו מגן עדן ונשלחו ל gloominessכהה ,או את הכבדות של ממד צפוף זה...
ברור שעדן האמיתי היה לפני שהושליכו על כדור הארץ.
“והארכון הראשי ראה את הבתולה שעמדה לידי אדם ,וש Epinoiaהזוהרים של החיים הופיעו
בה”.
זה היא הייתה נשמה שנכנסה לגופה דרך התוכנית כשרוחו של האם האלוהית נכנסה אליה.
" .ו Yaldabaothהיה מלא בבורות וכאשר הידיעה המיותרת של כל הבחינות (היא)( ,שהוא
האבא) היא שלחה כמה .והם חטפו את החיים מאיב"
החיים מחוץ לחוה ,תכוונתי זרע שלה .-מוסבים לילדים
"והארכון הראשי פיתה אותה והוא  begotבשני בניו; הראשון והשני (הם)  Eloimו .Yave
ל Eloimיש פנים-דוב .ול Yaveיש פרצוף-חתול
האחד הוא צדיק ,אך האחר אינו מוצדק Yave= YHVH( .והוא צדיק אבל =Eloim ,אלוהים .
והוא לא צודק
טוב ורע  .אלוהים והשטן  Yave-ייצג את אלוהים בגן בצורת הבל .אלוהים ייצג את הנחש,
בצורה של קין .האלים עמדו לייצר ולביים את המחזה האנושי שלהם באמצעות האווטרים
החדשים.
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“ ,Yave ,הוא הצית את האש והרוח (בדיוק כמו אל הגינה)  .ו Eloimהוא השתלט על המים
והאדמה (בדיוק כמו הנחש) ואלה הוא קרא עם השמות קין .והבל עם נוף כדי להטעות
 Yaveכאייבל = לוציפר
אלוהים כמו קין = השטן
כעת עד היום ,יחסי מין המשיכו בעקבות הארכון הראשי .והוא שתל תשוקה מינית .בתוכה
ששייכת לאדם והוא הפיק באמצעות יחסי מין העתקים של הגופות ,והוא העניק להם השראה
לרוחו המזויפת”.
Tשלו הוא קריטי שלנו מבין .לאירוע הזה Tהוא העתק את הגופות מיוצג כי ישויות אלה היו אלה
שהיו קיימים קודם ,אבל עכשיו .מעוצבים כחלק מתוכנית הדנ א העתקים של גופם מייצגים את
הגוף האישי של החייזרים המקוריים של קין והבל.
האלהים הגיע דרך קין ,האיש הלא-צדיק ,או הרשע ,וה  , YHVHהגיע דרך אייבל .הצדיק ,או
אחד טוב ו  ,אנחנו יודעים את שאר הסיפור .אייבל חוסל זכור שאלה סיפורים אלגוריים שנקבעו
כדי ללמד אותנו מה קרה במטפורה ובסמלים.
ישויות אלה כבר היו קיימות לפני שהגיעו לכאן ,לכן ,היא מגלה כי באמצעות אונס זה של חוה,
היא התראתה עותקים של הגופות של קין/אלוהים והבל/י HVHאז הם יכול קיימים כעת בתחום
זה כבני אדם .עכשיו זכרו ,אלוהים פירושו אלים ,ו YHVHפירושו אלוהים.
שימו לב שגם לשני הבנים היה פרצוף דוב ופנים של חתול y,לא היו לחלוטין אנושי ,אבל דרך
את תכנות מטריצות  DNAהם יצר זרע ש התחיל להיראות יותר אנושי כמו .עם הזמן ,הם החל
להופיע כמו בני אדם כמו הדם שלהם היה מעורבב כראוי יותר עם התוכנית שיתוף DNA
מטריקס . .בואו נמשיך
"ושני ה archonsשהוא הגדיר על נסיכויות ,כדי שיוכלו לשלוט על הקבר".
הקבר הוא מה שהעולם הזה באמת ,כפי שסדרה זו של ספרים חשפו . ,אנחנו קיימים בעולם של
מוות.
“וכאשר אדם זיהה את ה begotשל הידיעה המיותרת שלו ,הוא מבין את הדומה לבן אדם , .הוא
קרא לו סת .לפי דרך המרוץ באיאון"
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האיאון ,שלא להתבלבל עם ה ,Archonsהם הרוחות של ילדי האב והאם before ,העולם הזה
נוצר אי פעם.
שורת האנושות מושלמת לפני האדמה-זמן:
אב-אמא
ישו
אדם
סת '
Tהוא איאון של את האנושיות המושלמת wהנה נוצר כשושלת משפחתית ש ,הגיע במקור מהאב
והאמא האלוהית ,כמו כן ,סת ' הגיע מאדם .לפני העולם
לכן סת ' האנושי היה גם עותק של המקור ,בדיוק כמו אדם ואפילו ישו .אבל אנחנו יודעים שכל
השלושה .הועמדו בפני ישו כי הוא זה שממנו הגיעו הזרעים לכן .ישוע היה העתק של ישו כשהוא
היה על פני האדמה .לכן ,שמו היה ישוע המשיח.
אדם בשם סת ' בגלל שהידיעה המדוברת גילתה לו מי הוא ומאיפה באנו He .החלה לקבל את
הידיעה על הידע הקודם של מי הם באמת לתקופה ולעונה .אבל כאן בעולם סת ' היה עותק או
שכפול של מה שקרה לעיל ,אז מתחת.
את אלוהים הם יצרו בתים בשבילם לגור בדרך קין והבל ,אבל להבל היה חייב ללכת בגלל שהוא
לא התאים לתוכנית כפי שאתה תראה בקרוב.
בני האדם היו ה סוכות שהיו נוצר עבור האנושיות המושלמת .שהחלה תחת סת אדם ייצג את ישו
דרך הנשר על העץ האסור לבסס את התוכנית .סת ' ייצג את הזרע הראשון בקרב רבים כפי
שהיה לפני היסודות של העולם הזה.
“כמו כן ,האם (סופיה-איב) שלחה גם את רוחה ,שהיא בדומה ובעותק של אלה ש,pleroma
(כלומר ,מכלול הכוחות השמימיים ,כי היא תכין מקום מגורים לאיאון ,דהיינו (האנושיות
המושלמת)  .מה שיורד למטה"
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זה חושף איך כל הילדים האמיתיים היו בסופו של דבר להיכנס לעולם הזה בתוכנית כהעתקים של
מי הם היו קודם .כלומר ,הם הזרע של הרוח האמיתית שלהם.
Tהוא רוחו של  ,Barbelloהאם האלוהית ,שהוא ההיבט הנקבי הדו הדו-מיני של האב האלוהי,
שלח את רוח החיים שלה לחוה ,ש mבהתחלה הייתה סופיה ,שהחלה את התוכנית של כל הילדים
לעבור.
היא שלחה את הרוחות של ילדיה משלה לחווה לעבור את הדורות של האנושות כדי להיות מקום
מגורים עבור ה נשמות מילדיה בתחום האפלה ,ל המשיך התהליך.
“ו Yaldabaothגרם לאדם וחוה לשתות את מי השכחה ,שהגיעו מהארכון הראשי ,כדי שאולי
הם לא ידעו מהיכן הם באו מן".
מה שמעניין כאן הוא שעדיף לפתור את החידה של מי הישות הזאת ,כי בהתבסס על המידע
הגנוסטים Yaldabaoth ,היה השליט הראשון ,עם זאת ,בתוכן זה הוא מראהYaldabaoth ,
קיבל את מי השכחה מן הארכון הראשי .וזה הגיוני מאוד עכשיו...
אנכי היה השליט הראשון גם ששיחק את ההילר הנחש ,ו YHVHהיה השני ,אשר לאחר מכן
באמצעות תככים  Yaveאו  YHVHהפך הכלב העליון דרך  . .skullduggeryאז עכשיו זה
מתאים לסיפור אנכי איבד את זכות הלידה שלו והפך לשני בפיקוד שהיה השליט הראשון ,על פי
הגנוסטים.
זה קרה לאחר אדם וחוה התעורר לזמן קצר באמצעות הידיעה על ישו כמו הנשר,Afterwards .
אדם וחוה וכל הדורות שלהם היו שוכחים לחלוטין מי הם ,וחיים בחשכה עד שהרוח מתעוררת
של אותו נשר נכנס אליהם שוב דרך האב והאם.
Aשהיא מצב התרדמת שנשמותיהם .הוגבלו עד להתעוררות
“ לפיכך ,הזרע נשאר לזמן מה (הוא) ,על מנת שכאשר הרוח תצא מהאיאון הקדושים ,הוא עלול
לגדל ולרפא אותו מהחסר ,ש pleromaכולו עשוי להיות קדוש וללא דופי".
זוהי ההוכחה לכך שהתוכנית חושפת זה המטרה היא לוודא שכל הילדים בסוף שוחזר לשלמות, .
כמו שאדם מת .כמו שישו ייעשה בחיים זהו סוף הטקסט ו שלי ערות.
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מה זה מתאר האבא והאם הייתה תוכנית לעבד את הילדים השמימיים שלהם לתוך עולם זה של
המוות ,שנוצרו על ידי הלגיונות האפלים כדרך להשלים אותם ולהגן עליהם מפני החשיכה שצמחו
מתוך מלאכים שנפלו דרך תהליך  . calחיכוך בעופרת
וברגע שהם עוברים את התהליך הזה הם יחזרו שוב לתחום השלמות כמו האיון הקדוש המושלם.
ברגע שהם נכנסים לתחום זה וללמוד על הדרכים האפלות של המלאכים הנופלים ,כמו עבדים,
בסופו של דבר במשך הזמן הם לעולם לא ינסו ליפול באופן מלא התעוררו .ואז ניתן להחזיר
אותם לתחום השלמות לאחר שבנה את הדמות הנדרשת תמיד להישאר איתנה בתוך האמת של גן
העדן.
כעת המשיכו ללמוד עוד יותר על מי האלוהים האלה באמת .זה אומר ששלושה מהשמות שהיצור
הסוטה הזה היה Yaldabaoth, Saklas ,וסמאל.
הוא הצהיר בספר הסודי של יוחנן ש Yaldabaothהיה מרושע בגלל ה mindlessnessשהיה בו.
כי הוא אמר" ,אני אלוהים קנאי ,ואין אלוהים אחר מלבדי?" האחד שטען שהוא קנאי .הוא אל
משה  .עכשיו כאן זה נהיה מסובך נראה שהנחש אנס את איב ,אבל זה אומר שאחד שטען שהוא
קנאי היה זה שאנס את איב.
אני מאמין שהתשובה לכך היא .שמשה דיבר עם מלאך לוציפר אחר  ,קרא את הספר האחרון שלי
שנקרא " .המורשת האסורה של האלים"
התנ ך אפילו מגלה ,כי משה דיבר למלאך של האדון בשיח הבוער .האדון המדובר היה אל הגן,
אבל ז ה שדיבר עם משה היה מדבר בשם אלוהים .בגלל זה דברים מתעוותים ,אנחנו לא יודעים מי
היה מי באמצעות הטקסט הזה.
עכשיו  ,Llaldabaothכפי שהוא מאויים רבים של מסמכים שנוצרו  12שליטים וקרא להם
ככאלה?
Athoth .1
 Harmas .2את העין הקנאית
Kalila-Oubri .3
Yabel .4
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 Adonaios .5שנקרא  . Sabaothאו שבת
 .6קיין שדורות בני האדם .נקראים השמש
 .7אייבל
Abrisene .8
Yobel .9
Armoupiael .10
Melcheir Adonein .11
 Belias .12ה אלוהים של העולם התחתון
רציתי להדגים שהשמות ניתנו .לאלים האלה לפני שהפכו לבני אדם כל אחד מהם קיבל שם
שהתאים לשליט ולעמדת הסמכות שלהם ,והם הפכו ל YHVHאלוהים ,אלי האלים .אבל זכרו
שהאלים האלה היו קיימים .לפני שהם הגיעו לבשר
הם ידועים כפנתיאון האלים.
שים לב איך קין והבל נמצאים .ברשימה לפני שהם נולדו
כאשר איב הולידה על ידי ישוע ,היא ילדה בן וקראה לו קין ,ואז היה לה גם בן נוסף וקרא לו
הבל.
אלה היו אלים שפשוט החלו ל incarnatingלתוך הבשר דרך האיחוד של הספגה של חוה על ידי
האל ,הנחש בגן.
כולם ברשימה לעיל הם הכלבים הטובים ביותר של קבוצה זו ששירת את לוציפר ואת החשיבה
שלו.
וכולם ניתנו לגוף ולפעמים הרבה גופים שונים במשך השנים ,כך שיוכלו לאכלס את עולם
האשליה זה לצד הילדים של האב והאם ,שעברו דרך סת ' ולא הבל כפי שהתגלו קודם לכן.
זוהי הוכחה שאיב הייתה ספוגה בידי אחד האלים כדי להביא עוד ילדים לאלים בבשר .כך ,נראה
שהאלים יכולים להיוולד לבני אדם ואפילו דרך נשים אנושיות.
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 .איב ידעה מי האבא

לאיב לא הייתה בעיה להאמין .שצאצאיו הם ילדיו המילוליים של אלוהים  ,למתי שקיין נולד ,איב
אמרה  .קיבלתי אדם מהאלוהים )YHVH(-
זה לא היה עד שסת ' נולד כאשר גילה שזה היה זרע של אדם.
בראשית " 5/3ואדם חי  130שנים .ו הוליד בן בדמותו ,לאחר תדמיתו וקרא לשמו סת '".
מה שזה חושף לנו הוא שאדם וחוה לא הכרתי זה את זה מינית עד אחרי שהנחש טיפל בעסק.
 ,בערך מזכיר לירק פרימה  ' ,noctisאו מה נקרא ה; זכות הלילה הראשון .זוהי אגדה שבה המלך
או האציל של מדינה יכול לקחת את הנשים לפני ליל החתונה לעסוק מינית עם אותם לפני הבעל
יכול לקחת את הכלה החדשה שלו.
אגדה זו מופיעה בסיפורו של המלך גילגמש של אורוק ,כמו גם מוסברת על ידי הרודוטוס של
5תאנון מאה לפנה ס
אין ספק שהאלים הביאו את .המרפאה הזו עד שיצא מכלל שליטה
אדם וחוה הציגו את הרגע האינטימי הזה על ידי הנחש  impregnatingאיב.
ועכשיו אנחנו יודעים .מה הזרע של התפוח באמת היה זה היה הגלגול באמצעות ההפריה של קין
והבל דרך הנחש דרך איב.
שימו לב שזה לא נחשף שקין והבל היו אחרי הדמות והתדמית של אדם ,כי הם ,כמו שאדם היה
אחרי ה תמונה והדומה של ה אלוהים ,sלאחר הזרע שלהם.
ואין זה אומר שאדם הוליד בן או בן מחליף ,הוא שהוא הוליד בן ,ולאחר מכן הוליד בנים ובנות.
קין והבל לא היו הזרע .של אדם ,הם היו זרעו של הנחש ולמה אתה יכול לשאול? האם הנחש
רוצה ילדים
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זוכרים ,האלים דרשו איבה בין? ילדיו של הנחש לבין ילדיה של האישה הנחש היה חייב להיות
מירוץ של צאצאים .למטרתם למשול על בני אדם
כאשר הוא דיבר על סת ' ,הוא התייחס לעובדה שלאדם הייתה עכשיו צאצא עם חוה לאחר
שדמותו ומותו -אדם מזרעו ,ולכן סת ' היה זרעו של אדם .וילדיו של אדם באמצעות חוה הפכו
לדורות של האנושות לעומת הדורות של הנחש או של האלים.
לכן ,הקללה הגיעה כביכול נגד הנחש והצאצאים שלו ,למרות שברגע שתבין את זה ,זו מעולם לא
הייתה קללה נגד הנחש ,לומר ,עד שתבין על ' ,המלחמה בשמים ' ,אשר ' ,המורשת האסורה של
האלים ' ,תחשוף פרטים נוספים.
הקללה הייתה נגד אדם וחוה וצאצאיהם באמצעות סת ' ,להיות שונות עם הנחש וצאצאיו
באמצעות קין.
כאשר אתה מתחיל לזהות את התמונה ,זה היה אדם וחוה שהיו מקוללים ,לא הנחש .קללת הנחש
היתה ביסודו של דבר שהוא תקוע כאן על כדור הארץ כדי לשחק את אלוהים על האנושות .במובן
מסויים ,כנפיו היו חתוכות ,וכעת הוא חייב להיכנס לערימת העפר הזאת כמו כולם.
האמת טבעה בטעות להטעות ,אלא אם כן הבין את המפתח לקוד.
אלוהים אמר לנח ש ,שהוא מהווה רצון רע ושנאה בין זרע הנחש לבין זרעו של האישה תמיד.
 .זכור ,הקללה הייתה עוינת אדם יקבל את מעמד המאסטר והשני יקבל את מעמד העבד ,אושימות
האחד יהיה הצמית . ...כשתפקיד הקוטביות מפעמונים
חשוב תמיד לזהות כאשר האדונים צל לעשות כל דבר שיש תמיד קוטביות ודואליות והם תמיד
מאחורי תבנית זו משחק מטעה.
האם יכול להיות גם נחש מילולי או נחש מקולל? סיפור מחוץ לאנגליה טען שחוואי מצא את
הגופה השרוף של נחש שיש לו רגליים.
יש המאמינים כי זה מוכיח את הקללה נגד הנחש שבו זה נעשה להיכנס במקום ללכת.
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תקשיב ,אולי זה קרה ע י מניפולציה .גנטית ביולוגית ששימשה את האלים אבל זה לא מה שכל זה
מתייחס אליו.
זכור ,זה לא היה נחש ,הנחש וחוה נעשו אויבים דרך הצאצאים המשותפים שלהם.
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.26

בתמונה של...

כן ,הם הלכו ודיברו עם בני האדם והיו להם גם צורת אדם ,אבל האם הם?
בסיס שנבנה על קרקע חלשה .מוביל לאסון מזמן האמנתי שמחקר אישי ,מסירות ורצון לדעת את
האמת ,יתגבר על כל המכשולים בדרך אחת.
עם זאת ,היום אני מבין כי לא משנה כמה מוקדש הוא לאתר את התשובות האוניברסליות ,זה
באמת מסתכם לא יותר מאשר גבעה של שעועית ,אם הקרן שלנו איכשהו הייתה מעוותת ו-
 DNAשלנו כבר מניפולציות .אתה לא יכול לבנות בית מאובטח .אם הקרן הרוסה
השארתי את זה בחלקים הקודמים בדיבור על איך קין והבל לא היו שני בנים הממשיים של אדם,
למעשה עד שסת ' נולד האם זה משתמש ברמזים המגדירים סת ' היה בתמונה ובדמותו של אדם.
זה היה ' אתה ' הגדרת מפתח כדי להוכיח סת ' הוא נולד הראשון של אדם .כאשר האלהים ברא
לראשונה את הזכר והנקבה הם אמרו שהם נוצרו בדמותו ובדומה לאלים ,האלוהים.
השושלת של קין היא לאחר הדמות והתדמית של ה אלוהים ,sואת סתזה השושלת היא לאחר
הדומה ו iקוסם מ אדםישו ,שהפך כעת בתהליך התוכנית כדור הארץ.
לכן ,מה שאנחנו יכולים לברר על ידי חשבון זה הוא כי הדמות והתמונה פירושו הרבה יותר
מאשר המראה . .זה קשור לאיפור הפנימי של הנשמה
אני אומר את זה כי שני הזרעים נראים אותו דבר ,כך התמונה בצורה של מראה לא חשוב ,זה מה
שבתוך התמונה שעושה את הדומה לו.
לכן ,נשתלו שני זרעים ,האחד שהיה ילדיו של האב והאם ,והשני הוא ילדיו של לוציפר ,כלומר
השטן.
והוא בדמותם ,בייצוג ובדיוקן של מי שהם באמת נמצאים בפנים ,שחושף את האמת.
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הקללה המתוכננת באמצעות עוינות

הנחש בפועל להיות מקולל הוא פשוט דואליות ,המפנה נחש להיות מקולל ורגליו הוסרו ,לעומת
הגנוסיס האמיתי של האיבה להיות ממוקם בין הקוסם הראשי ואת השושלת שלו (משפחה של
אלים/חייזרים) נגד האנושות.
מה שמתגלה הוא שהאלים ששיחקו משחקים ,על ידי הנחש ולורד  ,YHVHיחד עם רבים יותר
היו הולכים להיות חלק מהארץ הזו ולחיות בין המין האנושי כאדם או כמו אדם .שני הזרעים
יופיעו כאחד.
יוצרי התוכנית התכוונו להיכנס לתוכנית שלהם כחלק מהתוכנית שלהם להשתלט בשל הגירוש
שלהם ליפול.
כך ,המייצגים את רגליהם/כנפי להיות מנותקים ,ולהיות מסוגל להתרחק מתחום זה או לעזוב את
הממד הזה לעבור מעל 4תאנון ממדים או יותר ,כאילו עכשיו צריך להיכנס כמו נחש על בטנו .רבים
מהאלים היו כלואים בתוך שלושתרואד  .ממלכת הנפש אחרי המלחמה בגן עדן
 .האלים והב ני האדם חיו ביחד ברור ,ציירתי את התמונה הזאת כל כך ברור מספרים אחד
ושניים כי זה ברור מה אנחנו עדים ,התפתחות.
מה שקרה היה קין וילדיו היו הופכים לשליטי הרודנים על הצאצאים והשושלת של סת ' כדי
לשמור על החלוקה או האיבה בין האלים לבין בני האדם לתמיד . .זה נעול במשחק הכוח שלהם
זה לא היה מדבר על נחש חליקים או לא חליקים ,אבל מקור הזוחלים של זן השתבש.
הסיבה שנחש השם משמש היא כי האלים האלה לפני שהם באו 3רואד האדמה בצפיפות הוקמו על
עולמות אחרים וממדים בתוך גלקסיות אחרות ב 4תאנון ממד ומעלה ,לפני שהם היו כלואים
ביצירתם של מערכת סולארית וירטואלית זו.
 ,הם היו ידועים כזוחלים .גזע של נחשים כן ,הם אמיתיים והם קיימים ,כפי שהם מתגלים על ידי
הפירות שלהם.
הממשלה על פני כדור הארץ נוצר סגנון הנפילים ,הזוחלים היו לשלוט בני האדם.
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מנקודה ז ו והלאה ,פעם אחר לגלות כי מי האלים האלה הם כל הזמן לשחק בשני הקצוות נגד
האמצע.
שוב ושוב הם בוחרים להגדיר אנשים כך שהם ייכנעו לרצונם בין אם זה לטוב או לרע ,לאלוהים
או לשטן ולאחר מכן הם מענישים או מברכים בהתאם למה שהתנגן באותו זמן.
האלים נחש החלו השליטה שלהם על  DNAהחדש שונה בני כדור הארץ ,אשר היו פעם הרוח
נולד ילדים של האב ואת האם האלוהי ,אבל עכשיו הם מוסווים לתוך מסכת האשליה ,בשר ודם.
מנקודה זו בתוכנית נוצרה וכולם יצטרך לשחק בהתאם לתפקידם לפי סקריפט.
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פולחן דם קורבנות

למה זה שהאנושות מאמינה אדם או בעל חיים חייב ל שפוך את דמם עבור ה הקריב של אחרים ? .מי
נתן לנו את הרעיון הזה מלכתחילה ? איך דם נשפך יכול להציל משהו
מדוע האלים תמיד? רוצים להקריב דם
 ,המוות לעולם לא ייתן חיים .רק החיים ייתנו חיים ,המוות יייצר עוד מוות אלא אם כן ההשתנות
מתרחשת ,כאשר השחיתות חייבת להעניק דרך להשחית .אלו היו אלוהיםזה שפיתח את הרעיון .שהדם
חייב להישפך
הבל היה שומר הכבשים וקין היה ההגה של ound .אחד עבד עם הצאן  .בזמן שהשני הפך לחוואי
ברור ששני הבנים האמינו שהם מביאים ל אלוהים ,sחלק מהעבודות שלהם .כקרבן או קורבן אני
מתקשה ל קבל שהם פשוט החליטו לתת נדבות מבלי להישאל על ידי ה irאדוני ,מה שהופך את הסיפור
הזה אפילו יותר זלזל.
את אלוהים sהרצוי ההקרבה ו מציע באמצעות פרי העבודה של בני האדם ,למה ש אלוהים צריך לאכול
או להתפנק אם הם היו באמת אלוהים?s
דבר אחד שבולט בבירור לגבי ה אלוהים  .זה שהיה להם תיאבון להקרבה והם דרשו שהם ינתנו את
הטוב שבטובים מכל תחום עבודה ש . ,toiledכמו שעבדים טובים עושים
אותה מערכת של מחלקות עדיין קיימת היום עם מלכים ומלכות ועילית של העולם.
זה מזכיר לי את הסרט שנקרא" ,באגים חיים" כאשר הנמלים  toiledעבור החגבים ,ולמרות שהיו
הרבה יותר נמלים מאשר חגבים ,החגבים השתמשו בידע שלהם כדי ל fomentאת הרעיון כי הנמלים
היו חסרי אונים ונזקקו החגבים כדי ל קיים.
האלים התנהגו כתמלוגים שרצו לשמש כמעמד גבוה יותר על ידי האיכרים .במהלך ה סרט “באג
החיים ",זה מתאר sזה מאוד מנטליות .אך ישוע לימד את מעשה השירות ,גם אם יש לך תואר אצולה,
אתה צריך להשתחוות לפני אחרים ,אפילו אלה שנחשבים פחות חשובים.
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אני באמת בספק שקיין והבל עשו .את זה כסוג של שניים של נעליים ,פשוט כי , ,כפי שתשימו לב,
ההצעה של קין לא התקבלה .אבל הייתה של אייבל
זה די מזכיר לי כשאנשים .נותנים מתנות ל אחד לשני ,אולי לא תמיד מעריכים את המתנה אבל אנחנו
בוודאי צריכים לראות את כוונת הרוח של המתנה ,אם זה באמת מתנה ולא קשה.
ברור שלא לאלו אלוהיםעם זאת
כשקיין ואייבל הקריבו את הקורבן .שלהם ל אלוהים .ס' ,הם היו מרוצים מאייבלזה אך לא אז מרוצה
מקייןהקרבת.
את כריסטיאן העולם הצטט לעתים קרובות כי אייבל נתן את הטוב ביותר של .הפרי הראשון של העדר
שלו הואיל והוא לא אומר את זה על קין ,אז הם חשבו שהוא פשוט זרק את מה שנשאר ל האלים ,מ
תשואה.
 .אני מתקשה מאוד elieving .בתרחיש הזה גם אייבלזה ציע היה של את הפרי הראשון של הצאן ו
היה בדיוק מה ש אלוהים sתמיד הרצוי .הם היו בוודאי יותר .בתוך בשר מאשר ירקות ובכן ,באמת ,אי
אפשר .לנקז דם מלפת
הם תמיד חיפשו כבשים או כבש .כדי להיות קורבן ההקרבה שלהם ברור שנדבה של אייבל .תהיה
מכובדת יותר
קין כעס כי הקורבן של אייבל .התקבלה ,אבל הוא לא הוא הצהיר שקיין התרגז ופניו נפלו.
אם הוא רק נתן להם? את האצבע המפורסמת אם הוא אפילו לא לקח את הזמן להביא לאלים מה הוזמן,
אז למה הוא ציפה?
האלהים בא לקיין ושאל אותו ,למה אתה כל כך כועס ,כאילו הם לא ידעו?  YHVHהמשיך" ,אם
תעשה טוב אתה תתקבל ,ואם אתה לא עשות  .ובכן ,חטא שוכן ליד דלתך"
 .רק רגע ,עשה טוב להתקבל?
אם זה היה רק משהו שנעשה בטוב לב שלהם ,אז מה יכול להיות מוגדר כעושה טוב או לא עושה טוב?
ושימו לב ,זה לא אומר שאם לא תצליחו .אז לא תתקבלו בטוב  ,מוזר ,נכון? למה זה לא כלול  ,במקום
זה הוא אמר  .החטא שוכן בדלתך
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 .זו צריכה להיות המחשבה שחשובה ברור שמה שאנו רואים כאן הוא שקין והבל הועמדו להביא מנחה
לישוע ,וזה אומר שהם ידעו בדיוק מה הם היו להציע.
מסיבה כלשהי ,קין היה חולה נפש ולא הצליח להבין את הבקשה ,או שהוא פשוט ניסה לדחוף את זה
לאלים ,או שהוא ידע בדיוק מה להביא ,משום מה ,מההנפקה של קין לא היה מקובל.
בואו נהיה כנים מה שטוב עבדים אלא אם תקבלו את פירות העבודה הקשה שלהם ואת השפע שלהם?
מצאתי את ההערה האחרונה מאוד מסקרן בבראשית  4/7לדבר קין ,זה הצהיר , ..." ,ואליך יהיה
רצונו  .ואתה תשלוט עליו"
מה?  .ואתה תשלוט עליו
האלים לא רק רצו להקריב קורבן .שהם חשפו סדר יום מלכותי חבוי  .זכור זאת
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קין והבל היו משכון

קין והבל הם אחים ו אני בטוח שהם ידעו מה להציע את לפני ה אלוהיםס' ,אבל מסיבה כלשהי ,קין ציע
היה דחה .וה אלוהיםהוא ידע שזה יעורר איבה .בין קין לאייבל
זה מוכח כאשר ה אלוהיםהחטא היה בדלתו של קין .בגלל הכעס שלו עכשיו זה באמת נשמע כאילו קיין
ניסה .לדחוף את זה ל אלוהים s, orהיו ה אלוהיםזה כמו שהם לעתים קרובות להערים קין להתעצבן
עם אייבל? ? אבל למה
הסיבה לכך היא ,אני באמת בספק שקיין היה הבור הזה מבקשת האל .אני בטוח שאם הוא היה כל כך
כועס על אייבל בגלל ש אלוהיםהוא קיבל את המנחה שלו ,אז זה אומר שזה היה מאוד חשוב לקיין
להיות מאושר על ידי אלוהים? למה שיהיה אכפת לו ולכעוס
יכול להיות ש את אלוהיםידע שהגינה שלהם מציעה ו יוצאים מדרכם לקבל את ה ציע התכוונה לגרום
לאיבה בין שני ,שהיה ה מאוד אלקטרוני nmityזה היה נדרש מההתחלה.
 .בכל אופן ,הייתה בעיה קין והבל היו דם שווים ,כך משחק האיבה לא יחולו כאן ,ולכן אחד מהם היה
צריך ללכת.
ב כל הופעות ,קיין נראה כמו הבחור הרע .והבל נראה כמו הבחור הטוב ,בשנת הטוב נגד הרע תוכנית,
כלומר אלוהים  .נגד השטן אבל באמת מה אנחנו מ להתגלות זה שום דבר מלבד אותו שטני אכזרי
enלכודת mentלהיות מוגדר את על-ידי ה אלוהים sכדי להגשים  aסדר יום מוסתר.
וחלק מהתוכניות האלה היה להקים את קין על אייבל מההתחלה ,זה שהיה ללורד עליו .אז ,למה שהאל
הזה יבחר? את הרשע אבל נתן להם את מה שנדרש .והוא התקבל ? אז ,מה היה סדר היום האמיתי של
האל
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תחילת השושלת המלכותית

אני אמרתי שהחלק האחרון של בראשית  4/7היה חושפני מאוד ,בגלל ש אלוהיםהם הסבירו מה ה סדר
יום אמיתי היה.
הם אמרו לקיין ,שאם הוא יעשה טוב את המנחה שלו ,הוא יתקבל ,אבל אם הוא לא יעשה טוב ,החטא
יתגשמות  .בדלת שלו
מה היה החטא ששכב על דלתו?  .הם ידעו טוב מאוד מה זה היה  .קיין עמד להרוג את אייבל.
עם זאת ,החלק המוזר של הסעיף האחרון לא התבסס על המילה  .IFהמילה ' אם ' כבר תוארה לעיל,
שאם קיין לא היה עושה טוב ,הוא בסופו של דבר היה עושה משהו שטני .הוא לא אמר שאין לו .את
זכות השלטון
Nאנחנו נכנסים להקשר נוסף של אותו משפט ,וזה אומר“ ,ולפניך תהיה  .אני מבין תשוקה ו  .אתה
תשלוט עליו"
לכן אנחנו יכול עכשיו ראה את סדר היום דם כחול הוקמה ואנו עדים יד ראשונה כי אלוהיםהם סיפרו
לקיין זה כל זה היה להיות מוגדר כך שהוא יהיה הקו הכחול דם מלכותי לשלוט על הקו המשני.
הייתה בעיה ,התוכנית לא יכלה .לעבוד כך ,והאל ידע זאת  .אייבל היה חייב ללכת!
 ,מה שזה אומר לי הוא קין והבל .שנולדו מאותה אינטראקציה בין הנחש לחווה אלה היו בנים תאומים,
שנולדו באותו זמן עם אחד שהתקדם מוקדם יותר מהשני ,מתוך הרחם.
קרא אותו שוב ושוב עד שתזהה את התוכנית שהוגדרה מההתחלה.
 ,אלא אם מה שאני חושף על הטינה באמצעות דם מלכותי באמצעות את שליטה אלוהים? זו האמת
המוחלטת מדוע ההנה צריך להיות אחד ששולט על השני?
ישוע אמר“ ,לא לעשות ככופר (או אלי הישן) עשית ,היכן אחד הכללים? או האדונים האחרים”
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את sקו  econdaryלא יכול להיות אייבל או דורותו ,כי אייבל היה גם של מ כחול דם מלכותי קו ,והוא
היה ג ם לידה ישירה של האינטראקציה של הנחש עם איב ,אמו ,נותן לו דם גבוה של  DNAשל
האלים.
 Tהוא בעצם העובדה שקיין ולא אייבל הציעו לו את הנאום "שלטון עליו" ,במיוחד לאחר שאייבל של
הבל היה המקובל ולא של קין ,נראה טני ,ובכל זאת זה מוכיח את החשיבה שלהם בטקסט זה.
קין היה התאום הראשון ,וכעת הוא חייב לוודא שהתוכנית העוינת תפעל כרצונך.
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אבל ההקרבה הלא-מבורכת

כעת אנו מבינים שהאלים היו צריכים לסלק הבל ככבש ההקרבה ,כי קין כבר היה אלוהים מדורגים
גבוה יותר לפני שהגיע לכאן כפי שאתה עד מוקדם יותר בגרסה הגנוסטים מן לנדנד חמאדי.
הבל הפך לטלה של אלוהים להקריב למען האיבה חטא מכל האנשים ,כלומר השושלת של קין.
? זה נשמע לך מוכר
הבל היה קריב כ OFFFERINGדם הוא בנו של אלוהים על חטאו של קין ,שהיה רץ בכל דורותו.
אייבל היה צריך להיהרג .כקרבן ל אלוהים Sכדי להגשים את התוכנית המלכותית לדם שלהם למקום
שבו שלטון האל על בני אדם.
עכשיו אנחנו רואים את הקורבן קיין היה אמור להציע לפני ה אלוהיםס .זה לא היה הפירות הראשונים
של את ארץ; זה לא היה מקובל ,זה היה את הדם של אחיו הבל ,רועה צאן זה היה צריך להיות מוקרב;
כדי שהתוכנית תפעל כראוי .וזה התקבל  .למרות שהמראה נראה בניגוד ובכן ,עכשיו אנחנו יודעים את
מקורם של קורבנות דם ,לסלוח לחטא.
 ,נו ,באמת אלוהים ? לא תרצה להקריב את האדם ,או כן ? זוכר את הסיפור של אברהם זוכר שאמרו
לו להרוג את בנו האהוביצחק כקרבן ל אלוהים?
עכשיו כמובן שהתגובה תהיה ,כן אבל הוא לא עשה את זה ,אלוהים  .עצר אותו והציב חיה במקומו כל
אלוהים רצה מאברהם לראות .אם הוא נאמן
נאמן? Tהוא ניסה  sacrificingולשפוך את הדם  .הבן שלך הופך אותך לנאמן ,לפני ה אלוהים?s
היום היינו קוראים לזה ניסיון לרצח ,בשל חוסר שפיות .ויתר על כן ,מדוע בעולם אברהם היה מחשיב
את זה אלא אם כן המנהג הזה היה משהו הרבה יותר רחב בהתרחשות ,כלומר אלוהיםזה ביקש את זה
בעבר .וקיבל אותה
אם מישהו טוען שהוא אלוהים באת ורצית שתקריב? את אחד מילדיך ,נכון  ,בחייך ,אני אחזור על זה
שוב ? אתה מוכן
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אך העובדה הגדולה יותר על הסיפור היא ,האם העולם הדתי הנוצרי לא האמין שאלוהים שלח את בנו
היחיד לקורבן לכל האנושות ,כקורבן דם?
מההתחלה ,ציינתי ש אלוהיםזה גרם לאנושות .להפוך לעבדים הייתי נחמדה; הם הפכו את האדם לסגוד
להם כ אלוהיםזה באמצעות תחבולות להפוך לקורבן דם מתמשך עבור הרצון המרושע שלהם חילוץ
אנרגיה באמצעות מוות .משהו שעדיין פועל היום על ידי אותם האלים
 ,אלה היו חייזרים לא יוצלחים .ה yלא היו הלהבה הנצחית של אהבה שבוערת בכל הלבבות של
הילדים האמיתיים של האב והאם שקיימת בכל היקומים ו D. imensions
אלו היו ה Fאלן מלאכים…
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לידתו של סת '-בית של האנושות מושלמת

סת ' השורה הייתה צריכה להיווצר כדי לייצג את העבדים של ה אלוהים sבבשר ,אך חשוב יותר
להגשים .את תהליך המוות עד החיים
היו גזעים רבים אחרים של בני אדם ,ושבטים עתיקים ,כמו  ,Dogonsהאבוריג וכו ' .עם זאת אני לא
מדבר על גזעים שונים ואיך הם הגיעו לכאן עם הזמן .אני מדבר על התוכנית ועל מה .שקרה בכוכב
הזה בתחום הזה הגזעים האחרים בסופו של דבר יובאו בתוך הקפל בזמן.
אני אחשוף הרבה יותר בנושא זה ב .' ,המורשת האסורה של האלים' אני חושף כיצד כל זה התחיל,
והשימוש בשמות ספציפיים באשר לראשיתו ,באמצעות סיפורים שהועברו לאורך הדורות.
השאלה היא ,מה לגבי שאר? האנושות ,אלה שאינם דם כחול האם זה אומר שאנחנו כאן רק כדי להפוך
לעבדים כועסים שנפלו אלוהים? זה ללא תקווה בכלל
בהחלט ,לא!
אנחנו מהאנושות שהם הזרעים האמיתיים אתה את ילדים מהמימד הגבוה sהפסדנו לפני זמן רב כי
התחלנו לעקוב אחר מסיבה או סיעה שהחלו לפתח בתודעה שלנו שנקבעה לחוק הטוב והרע ,במקום
טוהר ואהבה.
הפכנו לסקרנים לגבי כל מיני דברים ,אחד מהם היה משחק בעולמות מזויפים ומשחק תרחישים
מפוברק .רצינו להיות חלק ממציאויות וירטואליות מדומה ,כאילו ,המשחק נקרא "חיים שניים".
אני מאמין שארבעתתאנון הממד נוצר כמגרש משחקים לרוחות ,אבל זה היה שימוש לרעה והתעללו.
נשאבנו לתוך ההונאה הזאת הרבה לפני שהגענו לכדור הארץ .אולם ,הכל היה חלק מהתוכנית של האב
והאם כדי לאפשר לתחום זה להתקיים על ידי בחירה חופשית כסוכן מושלם עבור ילדיהם ,באמצעות
חוק החיכוך.
למרות שהאלים האלה מאמינים שהם מנהלים את ההצגה ,הם שכחו כמה חזק האב והאם באמת וכיצד
החוכמה שלהם היא גבוהה הרבה יותר מאשר החוכמה של המודחים.
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האב והאם מביטים למטה ואומרים ,בסדר ,הם רוצים לשחק את המשחקים האלה ,אז אנחנו ניתן להם,
אבל עם הכללים שלנו מחוברים.
תנו ללורדי הצל להאמין שהם אלה המכוונים את הסרט כאשר למעשה האב והאם הם באמת בשליטה
מלאה מאחורי הקלעים.
והסיבה שבגללה הם יכולים להיות בעלי שליטה מסוג זה היא משום שלא כמו האלים ,האב והאם אינם
שחקנים חיצוניים ,הם קיימים בתוך כל הנשמות האמיתיות .והאם ילדיהם יכולים להתעורר ,בכל זמן
נתון ,ההורים האלוהיים יכולים לכוון את התוכנית מבפנים ,באינספור דרכים.
בסופו של דבר זה לא יכול לקרות לילדים האמיתיים שהאב והאמא לא מרשים .ועם כללים מוטבעים
של המשחק ,ואת השימוש שלהם במצב זה להביא שלמות בילדיהם ,חושף את חוכמתם היה
.incalculable
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הגזעים סת ' וקיין

שושלת קין וסת ' הולידו את אותם? שמות בשושלת היוחסין הסודית ,איך
דמו של סת יוחסין  .הפך למשרת/עבדים
כעת עלינו להיכנס לליבת הגזעים .ולהונאה שמבשרים לאורך הדרך
זה כל כך מעניין ששמות הילדים של קו אחד מסוים היו זהים בין קין לבין סת ? .איך זה בכלל אפשרי
שימו לב לצאצאים של קין והסת ' בבראשית .5 & 4
שני סת ' קין נראה ששמות זהים לילדיהם דרך שורה אחת מסוימת לאורך חמישה דורות.
זה מוזר למדי כאשר אתה מבין כי קין נאלץ לצאת לארץ הנהון במזרח עדן ,כביכול הוא לא היה סביב
משפחתו ו לכאורה בספק שהוא אפילו הכיר את סת ' אישית כשהילדים של שני האבות וילדיו של
הילדים נולדו במשך מאות שנים בעתיד.
עדיין ,גם לסת ' קין יש ילדים אשר התחל לקרוא לכולם את אותם שמות בשושלת הזאת ? .עכשיו ,מה
הסיכויים שזה יתרחש
 .תן לי להסביר למה אני מתכוון כאשר למלכים ומלכות יש ילדים ,בדרך כלל הבכור מוכן לשלוט
בממלכה .שאר הילדים אינם חשובים ונופלים להיסטוריה כנסיך או כנסיכה לא משמעותיים.
עכשיו כאשר לבכור של המלך המלכותי או המלכה יש ילדים את אותו הדבר חל . .וזה עובר דרך כל
דור יש רק שורה אחת מיוחדת מעל כל הילדים שנולדו אי פעם .יכולים להיות מיליוני ילדים
מהאיגודים האלה ,אבל רק שורה אחת חשובה.
 Eachאבא וליד בנים ובנות רבות לאורך הדורות ,אבל זה היה מלכות הדם הכחולות שכל הכתובים
מודאגים sעצמו עם ,אשר נקראים בשורה ספציפית אחת.
עכשיו הסיכויים שקורים עם כל השושלת היחידה שנקראת אותו הדבר במשך חמישה דורות או יותר
מדהים ,יותר בהרמוניה עם ,בלתי אפשרי.
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 Withoutאו איזה סוג של מערכת סודית בין שני קבוצות או  .הם אותם אנשים ,יש סיכוי קטן
שהשמות יהיו זהים , .להגן על החפים מפשע ,למעט .הם לא שינו את שמם ,אופס
המפתח הוא ,שכל השמות היו זהים למעט בעיה אחת קטנה ,במילים בשפה העברית השתנו מעט במשך
הדורות כשפה מוצדקת בזמן .ושלושה מהבנים היו  floppedבשושלת כדי להראות כאילו הם קיימים
בתקופות שונות ,אבל בקרוב כולם ידעו טוב יותר.
אלה שהיו אחראים להניח את שמות השושלת של סת וקיין על המגילות עשו זאת בפרקי זמן שונים
כאשר השפה הייתה מוצלחת במשך השנים .לי זה נראה כמו קנוניה של כמה עורכים עתידיים ואפילו
כמה מן הכוהנים הגבוהים לבלבל את הקורא על האמת של העניין הזה.
עכשיו או שתכ תוב את זה בתור צירוף מקרים מוזר ,או שתתחיל לפתוח את הראש כדי לאחוז באמת
רצינית יותר כאן .ניפולציה!
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הסימן של קין

נאמר לנו כאשר קין נשלח משם ,כי אלוהים הניח לו ' מארק ' עליו כדי להגן עליו מפני מי שהרג אותו,
ואם כן ,אז הרוצח היה נענש שבע פעמים.
אם קיין היה  markedבעדן והשליכו ,איך מישהו היה יודע על הסימן מלבד המשפחה שלו או להיות
גילה על ידי קין?
זה נראה קצת מוזר שקיין היה אומר לאנשים שאם תיגע בי אז אלוהים יסמן אותך ואתה תסבול עונש
גדול ? .והאנשים ישיבו למה לאחר מכן ,קין היה צריך לענות "כי חטאתי נגד אלוהים".
 ,כמובן ,הם אולי תוהים "? מה היה הבחור הזה עישן"
העובדות כפי שנתגלה לימדו ,רוב האנשים עזבו את גן העדן ומעטים נשארו מאחור ,אפילו לא האלים.
השמאלי ביותר והחל לאכלס את העולם הזה עם שני גזעים של ילדים ...והאב-טיפוס של עדן הפיזי
נעלם .דרך השינויים בכדור הארץ
 ,השאלה היא? למה אלוהים הציבו סימן הגנה על קין ,האדם הממושמע?"
חשוב על זה ,הוא היה הרוצח הראשון ,הוא לא ציית ,ההקרבה שלו היה מקובל ובכל זאת אלוהים מציב
סימן הגנה על קין .למה?
תנ ך ג'נבה; בראשית " 4/15אז אמר לו האל ,ללא ספק מי  slayethקין ,הוא ייענש שבעה-קפל .והאל
קבע סימן על קין ,שמא .כל אדם שימצא אותו ,צריך להרוג אותו”
אלוהים קבע סימן של הגנה על קין כדי לוודא שאף אחד לא הרג אותו ,ואם הם היו מענישים אותו
שבעה.
 ,הוא היה הבחירה שלהם .והוא היה השושלת המלכותית לעשות את זה שוב .יהיה מטורף קין היה
צריך להישאר .מספיק זמן כדי לקבל ילדים
בסופו של דבר קין נרצח וכך גם בנו ,Tubalcain ,בידיו של  ,Lamechאך עד אז הוקם קו הדם.
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אז עכשיו אנחנו צריכים להבין מה טריק או משחק הוא להיות משוחק כי השושלת של סת '  sשל
השושלת של קין הם כולם נקראים אותו דבר.
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? האם השיטפון חיסל את הקו של קיין

זה מעניין שאף אחד משושלתו של קיין .לא מקבל גילאים כהצגות השושלת של סת Tאין דרך להשוות
בין השניים כאילו נכתבו כך בכוונה לזרוק אחד  .מחוץ למסלול
כשאתם מתחילים להוסיף את החלקים לפאזל ,בהתבסס על המידע התנכ י ,אם סיפור ההצפה דבליו
איזה מדויק על בסיס אז אף אחד מהשורה של קין .לא היה קיים לאחר השיטפון ,רק השושלת של סת.
רק נח ומשפחתו של .הקו של סת ' היו קיימים כך ,קין והשושלת שלו היו מוסווים .מחוץ לקיום ,או
מוסתרים מזעזע מאחר שעכשיו אנחנו יודעים שקיין הוא השושלת המלכותית של האלים ,כדי לבסס
את האיבה בין ילדיו של הנחש לבין ילדיו של איב.
מה הייתה המטרה להגן עליו אם השיטפון? היה לחסל את כל השושלת שלו ,בכל מקרה
אזור נוסף שעלינו לשקול בקשר לאדם ולסת ' .לאדם היו הרבה בנים ובנות שלא חשפו בכלל שורות
בתנ ך.
מה קרה לאנשים האלה ,מעבר סת וצאצאיו?
סת ' גם נאמר שהיו לו בנים ובנות רבות...
מה הם עדים כאן הוא שורה אחת כי התנ ך הגדיר להיות חשוב מאוד לתוכנית האלים בסופו של דבר
להגדיר את ישו שווא כפי שאתה תלמד בקרוב.
קטן אחד ייחוס יחיד הפך כל כך חשוב לעולם ,ובכל זאת כל ילדי השושלת היו ילדים רבים יותר
שאינם מוגדרים בשום מקום.
עכשיו מה שצריך להיות מובן זה זה מופיע סת ' היה בנו השלישי של חוה ובבכור של אדם.
בשום מקום לא משתמע עד לאחר שסת ' נולד שלאדם היו בנים אחרים ,למרות שאולי היו לו בנות .סת
' היה הבן השלישי שנולד לחווה .והישיר הראשון מזרעו של אדם
אז ? ,מי זה היה שקיין התחתן
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הוא מצהיר שקיין נשלח לקחת .אישה ,אבל איך זה אפשרי ? איפה הוא היה מוצא אישה בגן עדן;
בהתחשב במידע הקדמוני הזה?
? קיין התחתן עם אחות הייתה אחות אפילו להינשא? האם לאדם וחוה יש בנות לפני ? קיין הרג את
אייבל
אני מאמין שהיה זה אפשרי שלאדם וחוה יהיו בנות בין קיןזה להרוג את הבל .ו הלידה של סת '
למעשה ,מאז שאדם היה בן  ,130כשהיה בן הבכור ,אין ספק שילדים אחרים נולדו לפני כן .כיוון
שהתנ ך הצהיר סת ' נולד לאחר הדימוי והדמות של אדם המייצג את בנו הבכור הראשון ,לאחר מותו
של הבל.
אך אין זה ההנחה שהבנות כבר נולדו ,אשר לא היה לוקח את מבחן הדמות המקראית להיות בדמותו
של אדם . ,כי הבת הייתה נקבה
Dמזהה קין וסת התחתן להם אחות?S
כמו שציינתי מוקדם יותר היו גזעים אחרים כבר על פני כדור הארץ כי התנ ך עושה אזכור קטן של ,אז
זה אפשרי קין מצא את אשתו בין גזעים אחרים.
עם זאת ,זה יותר סביר עם המידע שניתן לנו ,כי קין  .נאלצתי להינשא בדמו
קיין היה צריך להתחתן .עם הדם שלו אחותי כדי  .המשך ב dominancyהדם.
אם הוא התחתן מדמו לגזע .נמוך של דם ,אז ה דם טהור ,שנתן להם כוח היה מדולל.
זה גם סביר יותר את הבת sהיו גם נולד דרך האיי nteractionשל הנחש והחווה באותו זמן של העיבור
המקורי או זמן מאוחר יותר כי אז להיות אשתו של קין .ולסת ' קרוב לוודאי נישאה .לאחות שנולדה
מזרעו של אדם
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פרדיגמת השושלת

בואו נתחיל להרכיב...
בנו הבכור של קין נקרא חנוך . .הבן הבכור של סת ' נקרא אנוש חלקם האמינו שאנוס הוא אנוך ,אולם
אנוך אחר מופיע בקו של סת מאוחר יותר ?W .כובע אנחנו צריכים לעשות את זה
רק במבט ראשון זה ברור כמה קרוב השמות הם עם  lineagesשל קין והסת.

כל שם מתחת קין הוא אותו שם בסדר שונה או מאוית אחרת תחת סת . ,מתחת ל .קיינן
מעניין גם השם .קיינן . ,קרוב מאוד לקיין אך מדוע ההזמנה שונה עם כל השמות הזהים?
? זה היה כדי לזרוק אנשים
דוגמה ,קו של קין מציג את אנוך להיות האב ג'ארד/עירד והקו של סת מראה ג'ארד/עירד להיות האב
אנוך .האותיות  Jואני בעברית מתקיימות לעתים קרובות אחת עם השנייה בשל השפה הmorphת.
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זה אותו שם בדיוק בשני תרגומים עבריים שונים ,וסביר להניח שהוא אותו אדם.
מה יקרה אם אני לוקח קצת רישיון כאן ופשוט הפכו את הקו תחת .קיינן בצד ימין למעלה להתחיל עם
אנוך קו של סת;  ,שימו לב מה קורה  .הם מסודרים בשורה מושלמת

אפשר לתהות למה אני עושה את זה ,אני פשוט מראה שזה מקרי מדי לא להיות בוהה רמאות ,ואם
מישהו היה מנסה להסתי ר את העובדה הזאת זה היה הגיוני שהם משחקים עם השמות כדי לזרוק אותנו.
מה שנראה שסת ' נכתב .מתוך ההיסטוריה
וזה יתאים בדיוק למשהו .שהאלים האלה היו עושים להפוך סת להיראות נחות בדם המלוכה שלהם,
ובכל זאת באותו זמן להפוך אותו לגיבור ? .אבל מה קרה לסת ' והשושלת שלו
אז עכשיו אנחנו רואים את שני הקווים זהים תחת קין & .קיינן .האם זה יכול להיות המקום שבו
התקיימו החדרת שני הקווים?
האם זה אפשרי שאנוס הוא בנו הבכור של סת ' נכנס לכיוון אחר ,ואז הם פשוט הוסיפו .קיינן כמו קין
לרשימה?
או שהוא אנוס/לא ,CHבנו הבכור של קין ,אבל הוסיף לקו של סת כדי ליצור בלבול?
ברגע שאנחנו עושים קצת להסתובב לפתע עכשיו שורות השושלת של סת '  sעם קין ,אפילו
אנוס/לא CHמגיע לשחק , .אבל מה אנחנו אומרים? סת ' קיין
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? זה צירוף מקרים רציני? ? למה השמות האלה זהים ? מה המסקנה שלנו יכולה להיות האם סת ' ? אי
פעם קיימת האם הוא לא היה הראשון שנולד מאדם בדומה ו iקוסם?
או שזה סת ' היה פשוט לא הועברו לשום דבר? בכל זאת הסיפור השתנה על ידי הכותבים כדי להפוך
סת החוצה את הגיבור קין האיבה/הרשע אחד כדי ליצור מספיק בלבול שבו רוב לא היה מבין מה קרה,
ולמרבה הצער כמו שעון ,רוב לא.
כאשר הנחש ,ה YHVHשל ערב אנסו את האלוהים ,זה התחיל את השושלת המלכותית שיהפכו
למתווכים לאנשים הישירים מ אלוהים.s
בכדי להשפיע על הדמים המלכותיים יהפכו להיות האיבה של העם ,כמעט כמו סוהר .מה שאנשים לא
רואים זה שמרכז התנ ך מתייחס לשושלת אחת רק של אנשים חשוביםובכן ,ברור שלא היה להם
אכפת.
אבל בתוך השושלת הזאת יש עוד הרבה ילדים שמעולם לא הוזכרו ומעולם לא שמעתי על .זה בגלל
שהם לא חשובים לתוכנית.
 .הדם הכחולים נחשב לקו הדומיננטי כל השאר נחשבו לכבשה הירודה שאחריה ,גם אם הם נולדו
מהדם הכחולים.
הדם הכחולים היה צריך להזדווג רק עם אלה של הקו הדומיננטי כדי לשמור את זה טהור למען
התמלוגים ,אבל הם גם הזדווגו ליברלית והפיק ילדים בכל רחבי העולם בכל הגזעים.
Mמישהו מהם התחתן האחיות והבנות שלהם לשמור על הקו כמו טהורדם שהם יכלו ל .אתה תהיה
בהלם כאשר אתה קורא" ,המורשת האסורה של האלים" ,איך זה המשיך באמצעות גיבורים מקראיים
חשובים מאוד.
וזו גם הסיבה שקיין כנראה התחתן עם אחותו ,שנולדה לה אישה מלך הנחשים.
אם נח היה כל מה שנשאר והשושלת שלו הגיעה מסת ' כפי שנעשינו להאמין ,אז מה שקרה לשושלת
של קין.
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מה אם השושלת של נוח הולידה מקיין ולא סת? מה אם השושלת של קיין  meldedעם השושלת? של
סת ' ,והם היו קשורים איכשהו זכור בבראשית  ,6הוא אמר כי בני האלוהים( ,השושלת של קין) היו
מתחתנים עם בנות הגברים( ,השושלת של סת ') .זה הקשר החסר .לתשבץ הזה
? אז מי היו הצדיקים
 .אני מאמין שסת ' היה קיים והשושלת שלו ה meldedיחד עם השושלת של קין .זוכר שכולם תמיד
אומרים שקיין היה הרשע וזה היה סת ' שהיה הקו האמיתי ,אבל הם משתמשים באותם שורות של
אנשים ,זורקים את כולם מהמסלול ,סת ' וילדיו לדעוך כמו להיות לא חשוב על ידי פיאט .כמובן ,אתה
לא אמור .לדעת את זה
לכן ,בעיוות העובדות ,הם אומרים שקין היה רשע ,אבל אז הם מכבדים ומצייתים לקיין ולשושלת שלו
בגלל המתג המוסתר . .רק יותר מאותה רמאות
אז עכשיו זה הגיוני יותר .איך כל זה התחיל
אך בהתבסס על התנ ך כאשר השיטפון הגיע ,הוא הרג כביכול את כל מי שקיבל את נח ואת משפחתו.
זה אומר שכל שאר השושלת כל כ הקו של קין ,חוסלו
אז מה קרה לשושלת של קיין? מאז שהוא שולט על האנושות  ,אם כל מה שנשאר היה נח ומשפחתו.
והם היו השושלת של סת  ,אז האלים הוסרו .אבל אנחנו יודעים שזה מעולם לא קרה
כמובן שלקחת את מילתו של התנ ך זה היה נח ,ועל ידי צדקתו משפחתו ניצלה .בהתבסס על מידע זה,
אף אחד מילדיו של קין או סת ' לא נשאר צדיק .כולם נכנסו לתוך החטא ,במקום שלורדי הצל רצו
למחוק את כולם ,פרט לאנוך ,כפי שככל הנראה התהלך זקוף עם אלוהים.
נח היה התקבל כצדיק מעבר אנוך שהיה צריך ללכת עם אלוהים ומת הרבה מוקדם יותר ,או כאמור,
פשוט עזב את התוכנית.
עם זאת ,התנ ך אמר נח היה מושלם בדורות שלו ,זה אומר השושלת שלו היה טהור ,לא אופיו . .הוא
לא אמר מושלם לדורות שלו
כי אנחנו יודעים עכשיו שהשושלת .הטהורה היחידה הייתה השושלת של קיין עבור השושלת של סת
היה פגום לעתים קרובות על ידי  ,intermarryingכפי שנאמר על ידי בראשית .6
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אם התיאוריה שלי נכונה ששושלת זו הייתה של קין ,אז נח היה בשושלת הישירה כבן קין , .אבל הנה
המלכוד  .22הוא גם היה בשושלת של סת ? איך זה אפשרי כי שני ה lineagesהם אותם .אנשים
בשורה הזאת
ההצהרה ,מושלמת בדורות מוכיחה שדם של נח היה מושלם מהאלים והוא מעולם לא היה מתויק? .
איך הוא יכול היה להיות מתויק בגלל הנישואי תערובת השורה של קין לתוך הקו של סת ,התגלה
באלוף  .6אולם ,זה אומר נח היה טהור ,השורה שלו מעולם לא שונתה .קרא היטב להלן:
בראשית " 6/9אלה הם ה דורות של נח :נח היה מ אדם ומושלם בדורות שלו ,ונוח הלך עם אלוהים”.
זכור ,אלוהים היה טוב ,והשטן היה רשע בעץ הטוב והרשע .נח הגיע מהנחש דרך קין ,אבל הוא גם
הגיע מאדם דרך סת ' ,זוכר שהכל אותו האלים ,משחק תפקידים שונים ,עם האנושות interspliced
בתוך .שני הזרעים יופיעו כאחד.
נח היה אדם פשוט ,כלומר טוב בעיני האלים ,והוא היה מושלם בדורות שלו . .הוא היה טהור-דם,
נפילים
אנחנו גם ראה חנוך התהלך עם אלוהים באותו השושלת ,וחנוך היה אמור להיות הראשון שנולד של
קין ו/או סת.
ובכל זאת ,אפילו אחרי נח ,היכן שכנראה כל העולם נמחק חוץ משמונת האנשים האלה . ,העולם הפך
לרשע שוב למה?
יכול להיות שכך זה היה תמיד? בתוכנית הטובה והרעה לטהר את הרוע בסוף ,ולהתחיל שוב ,ולאפשר
לרוע לחזור . .כמו לולאה רציפה בסרט רע
לא היה יותר קין או השושלת האמורה שלו על בסיס  .התנ ך להשחית את כדור הארץ מה היה טוב
בשיטפון אם האנשים היו מרושעים שוב?
אם נח היה צדיק והוא ומשפחתו היו היחידים שנותרו ,מי יכול היה להיות האשם כדי לגרום לעולם
להפוך לרשע כל כך.
ולאחר מכן המקום שנקרא אלוהים ,sבבל/בלבול נבנה בניגוד ישיר של ה אלוהים ? ,sרק כמה דורות
מאוחר יותר
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התשובה היא פשוטה למדי ,לא משנה מי היה צדיק כביכול;  .קללת האיבה תמיד תישאר מכיוון
שהקללה ניתנה על ידי ה אלוהים sכדי להימשך לנצח.
קרא את הסדרה הספרותית המדעית" .
שוב ,אנחנו מגיעים לסיפור חדש .שהוא ישן כמו הגבעות הכל על שורות ,תמלוגים ,קללות ועונשים.
הכל על נטיעות ,קציר ולולאת זמן שבו נשמות מושתלים ,לעשות את זה שוב.
מה קרה לצדיק של נחנס ? לכאורה לא היה יותר להאשים את קין; האם ילדיו של נח כולם מורדים
מהצדיקים המושלמים? ? או שעבדו עלינו
אם אתה עוקב מספיק קרוב התשובה היא ממש שם ,האלים יצרו בני אדם ,הם השתילו לאחר מכן בני
אדם עם אחד משלהם .אז בני האדם השתילו .לעצמם את הצאצאים ובכל זאת ,שניהם היו אנושיים,
והובאו על ידי אמא אנושית של תכנות המטריקס.
אלה לא היו בני אדם שונים ,הם היו מוזרעים עם נשמות שונות .הסיפור שקיבלנו הוא אלגוריה ,זה
ללמד אותנו מה קרה באמצעות סיפורים .העובדות הן ,שיש רק אנושי אחד ,ובתוך האנושיות הזאת יש
שני זרעים של טבע שונה.
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עשה את ה אלוהיםמשחק באותו תרגיל  ,הניצולים הנותרים של השיטפון ? ולוודא שהם נכשלו היה
בבבל רשע ,או שהיה זה שוב סיפורו של עץ הידע שבו אלוהיםשהאנשים הופכים .ליותר מדי כמוהם
בראשית  " 11/5-8והאל הגיע לראות את העיר ואת המגדל שבו בני האדם בונים .והאל אמר ,הביטו
האנשים הם אחד ,ויש להם את כל השפה האחת; וכך הם מתחילים לעשות :ועכשיו שום דבר לא יהיה
מרוסן מהם ,שהם דמיינו לעשות .לכו אל ,תנו לנו לרדת ,והנה את השפה שלהם ,שאולי הם לא יבינו עוד
נאום אחד.
והאל פיזר אותם לפני האדמה .והשאירו אותם מבניין העיר לכן ,האם השם שנקרא בבל ,משום שישוע
בכלל התבלבל בין השפות של כדור הארץ?"
כדי ל הכניס מחשבה לכאן ,אני מאמין שזה אפשרי שכאשר הבנים ,שם ,חזיר ויפת בן נח היו מופרדים
על פי השפה והאומה שלהם ,זה קרה לאחר תקרית בבל ,למרות שתקרית בבל הייתה הפרק הבא.
זה היה משושלת של חזיר כי כמה ערים חזקות נוצרו ,בבילון ,אשור ,מצרים וכו ' .נמרוד היה מייסד
של רבים מהערים החזקות ביותר בעולם .הבנים של נחגן לייצג דמויות חשובות הנוגעות לאדמה,
לכוח ,למסה ולעושר.
יפת בן נח הפך לאב ל חלק מ העולם שאנו מכירים באסיה וברוסיה וכנראה השתלט על שלטון
האסייתים והאינדיאנים הראשונים ,מה שמביא אותי ל בין זה ברור לא כולם נמחקו בשיטפון .כ אנחנו
אמרו.
בגלל הגזעים השונים שהגיעו מנח וילדיו זה לא היה אפשרי אם השושלת של נח היה טהור דם ,אבל
אם ילדיו לקחו נשים אחרות מעבר לנשותיהם המקוריות ,של גזעים אחרים אז זה יהיה מובן.
זה אולי היה אזור מקומי שבו הרבייה הצלב היה ברור ביותר ,ולכן גזעים אחרים התגלו.
אם זה היה המקרה איפה הגזעים האחרים שקיימים בכדור הארץ מגיעים אחרי המבול מאז המשפחה
היחידה שנותרה היא מרוץ אחד מושלם בדורות שלהם .גזעים אחרים היו צריכים .לשרוד את השיטפון
למעשה ,אני מאמין שרובם עשו זאת עם אפשרות שזוג מהם נכחדו.
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 .החזיר הפך לאב ל חלקים של המזרח התיכון ,אבל בעיקר אפריקה ואולי גם חלקים מאירופה שבהם
השחור  peopleשהיו קיימים בעבר היה חייב להיות הובא על ידי נישואי תערובת דרך חזיר וילדיו.
? אבל מה לגבי שם
לנוח היו שלושה בנים ,השושלת המלכותית לעולם לא ממשיכה דרך כל הילדים; זו רק שורה אחת.
ששושלת המלוכה הזו ממשיכה האדמות חולקו בין ירך חזיר ליפת בן נח במהלך תקופה זו.
בכל אופן ,כל הבנים היו נחשבים מיוחדים מכיוון שכולם היו אותו דם ,אז ברור ,כולם היו שולטים
בפורמט מסוים על הקטנים או הדם הנמוכים .אני חושף תזה מטרידה" ,המורשת האסורה של האלים",
ומיהו שלושת הבנים הללו באמת.
כוש בן חם’ בן נמרוד היה בונה בבל ,כמו גם ערים רבות אחרות .זה היה הילדים של חזיר שהיתה לו
השפעה רבה על בניית ערים חשובות במזרח התיכון ובאפריקה ,אבל הם לא הנבחרת  .המלוכה של דם
כחול . ,רק מענף ,אבל הם היו עדיין מתמלוגים.
שניים מבני חזיר נקראו מצרים ,ש הפך לגלגול של את מצרים .iansהשני נקרא כנען ,שם ישראל גנבה
את האדמה מהאנשים הנקראים הכנענים מאוחר יותר .רבים של בניו של חזיר הפך חשוב מאוד כמו
ברוקרים כוח עבור ערים גדולות הוקמה על כדור הארץ.
עם זאת ,עם שם משהו נראה שונה באופן קיצוני.
למה?
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יצירת חלל בבל

Iאנחנו ממשיכים את הקו המלכותי שהתחיל עם קין ,זה מה שנתחיל לראות.
קיין
חנוך
ג'ארד
MAHALALEEL
מתושלח
LAMECH
נוח
שם – חזיר  -יפת בן נח
שם הוא האחד שנבחר להמשיך ב מיוחד השושלת המלכותית של ה אלוהיםש .אלה הפכו ל " ,שפרד
מלכי סת" ,והפרעונים של החזיר על  .הערים הגדולות שנבנו
אני מאמין שהסיבה לכך היא אלוהים הייתה מוטרדת מבניית בבל הייתה משום שהאנשים התחילו להבין
את עץ הידע שוב.
והמגדל שהם בנו לא היה רק העובדה שזו הייתה ספינה .שנבנתה ל אפשר ל תחבורהתקדמ כדי חלל
איפה ה אלוהים sיצירת מן .השומרי קרא לספינות האלה ,שם ,כפי שצוין קודם לכן.
 Itנכתב בשני האירועים במהלך בניית המגדל כי ה אלוהים .זה ירד לראות מה קורה אנחנו אף פעם לא
שואלים את השאלה הרלוונטית ? הגעת מאיפה
הם היו נסערים כי אם האנשים ממשיכים dלהתקדם עם זה תוכנית ,שום דבר לא היה נמנע מהם ,כולל
נסיעות בחלל.
הבה נתחיל להוכיח זאת :האנשים עברו לארץ שנער ,שנער היה שטח שטוח ,ומקום טוב להקים בו עיר
ומגדל ? .אבל למה הם בחרו שטח שטוח שנית ,מה זה היה שהם באמת בונים ולאיזו מטרה?
 ,מה שאני רואה זה .שהאנשים רצו לרדת מהאדמה אני מאמין שעדן הייתה גם הובלה בין כדור הארץ
והמרחב כפי שראינו קודם לכן.
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אבל מה שאני רואה בפסוקים האלה מסביר את זה בדיוק לגבי מה שהאנשים בנער באמת עושים.
הם אמרו" ,בוא ,בואו נבנה את עצמנו עיר ,עם מגדל שמגיע אל השמים ,כך שאנחנו יכולים לעשות "שם"
לעצמנו; אחרת ,אנחנו נהיה מפוזרים .מעל פני כל העולם”
הבה ניקח את זה צעד אחר צעד :הצעד הראשון ,האנשים רצו לבנות עיר .ברור שזאת לא הולכת להיות
סתם עיר ,הסיבה לעיר הייתה ברורה ,הם רצו לבנות מורכבות.
לכן ,העיר הייתה כנראה מפעל הייצור שבו הנדסה ועיבוד יהיה חלק הארגון הקרן עבור הבניין של
מרובה היציאות ,לכיוון העיר הזאת מגדל.
שמתי לב שהם רצו ל בניית עיר ומגדל  ,אבל מה שמבדיל את המגדל מהעיר .אם זה היה גורד שחקים
כמו שיש לנו היום ,זה כלול בבניין של העיר.
עם זאת" ,מגדל" זה היה מיוחד מעבר לזה של העיר ,וכל הפרויקט היה על הבניין של המבנה הזה,
משום מה מוזר .המטרה העיקרית לבניית העיר הייתה בגלל שהם נזקקו למפעל ייצור סגור עם בניינים
רבים ,לטכנולוגיה ,למדע ולהנדסה וכנראה מקומות מגורים לחיות ,לעבוד ולאכול.
כל זה היה מטרופולין אחת ענקית כשאנשים התאחדו לעשות שלושה דבר ,sוזה היה לבנות מ עיר ו-
 ,Towerבתוספת  .משהו אחר
שימו לב שהשאיפות שלהם לבניית המגדל לא היו מפוארות .הם רצו שהמגדל .יגיע אל השמיים  .הם
רצו שזה יגיע לחלל החיצון
שיכול להיכנס מעבר לאטמוספירה? של כדור הארץ לשמים זה לא אפשרי ,כפי שנאמר" ,מגדל להגיע
האו ם .לשמיים"מבוסס על המילה העברית למגדל זה נקרא ",מגדל.
מגדל הוא מ פלטפורמה מוגבהת.
פלטפורמה מורמת לא הולכת להגיע אל השמים ,ולכן המגדל עצמו לא היה הדבר שהיה כדי להגיע אל
השמים .עם זאת ,פלטפורמה מוגבהת מושלמת ל השקת פד somewhat ,דומה לזיגוראט ,שם היו
שטוחים-פירמידות שנוצרו בשלבים המובילים לפסגה.
עכשיו לחזור אל המילה מפתח השמים ,זה בא מן המילה עברית '  ' ,shamayimזה אומר את מקום
הכוכבים ,המקום שבו אלוהים או האלים שוכנים ,משכנו.
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אנחנו יודעים שזה לא הי ה על בניית גורד שחקים ,מגדל זה היה כרית שיגור עבור מכונה מעופפת
שיכול להגיע אל השמים.
איך אנחנו יודעים? שזו הייתה מכונה מעופפת נמשיך עם החלק הבא של הפסוק . ,כדי שנוכל לעשות
"שם" ,לעצמנו"מילת המפתח כאן היא"שם ,בדומה לקודם לכן ,מילה זו באה מהמילה העברית שם.
לדברי זכריה  , Sitchenהוא חשף כי טקסטי היתדות שהתגלו מהשומרים העתיקים האבודים התגלו כי
שם היה מתקן זקוף ,והוא היה ידוע בסוג ,רקטה או רכב או ספינה אל השמים .גם בקונקורדנציה
המייגע של החזקים הוא חושף את השם שם גם אנדרטה.
אז הנה אנחנו רואים את האנשים האלה ע ברו למקום ריק בארץ שנער כפי שנחשף כאן ,,כשהם יצאו
מהמזרח .הם מצאו מ רגיל בארץ שנער;  .והם התעכבו שם"
הם חיפשו את האקרים ,הרבה אקרים ואזור שטוח כדי שיוכלו לבנות את הראשון נאס א ,בכתב.
המילה ברורה מייצגת עמק רמה .העיר שהיא בונה הייתה כנראה  .סוכנות חלל
אז הם החליטו שהם ישכפלו .את מה שהם עשו  .בכל אופן ,הם עשו את זה בעצמם
כאשר אנו עוברים את ההקשר של פסוקים אלה אנו מתחילים לראות את הסיבה מדוע הם בונים כרית
השיגור ו שם כלומר חללית .החלק האחרון של הפסוק הוא כולו של המפתח O. therwise" .על פני
כל העולם"
מה שהם בונים ,להיות מפוזרים על פני כדור הארץ לעולם לא ישתנה אלא אם כן הם בונים חלליות
ללכת לשמים.
הנה זה ,האנשים חיפשו דרך לעזוב את כדור הארץ;  .וזה ברור הם לא ניסו לעשות "שם" לעצמם; ,
כאילו הם רצו להיות פופולריים .הם רצו לברוח מהשליטה
הם רצו להיות כמו האלים כ די .שיוכלו לברוח מכבלי כדור הארץ וזכרו שרוב האנשים האלה היו אבות
האלים .הם רק ניסו למצוא דרך .לחזור הביתה
כשחושבים על זה ,מה הייתה קללת הבלבול? שאלוהים נתן לאנשים האלה הוא אמר שהוא בלבל את
השפה שלהם כדי לגרום להם להיות פזורים על פני כדור הארץ.
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וואלה ,הנ ה זה ,האלים ענו על השאלה ,הם מוודאים שהאנשים תקועים כאן על כדור הארץ ולא
מאפשרים להם לנסוע משם .האנשים פחדו להיות עבדים לכדור הארץ כאשר הם יזכרו שהם נהגו
לטייל בשמים .האלים קיללו אותם ובטוח שהם היו מפוזרים על פני כדור הארץ.
להיות מפוזרים על פני כדור הארץ לא היה הנושא ,הוא היה תקוע על פני האדמה ,והוא חושף את
הכוונה האמיתית של הקללה של ערבוב השפות.
זה נשמע מוכר מאוד כאשר הנחש אמר לאיב אם היא לקחה את העץ עומד במרכז הגן ,אז היא הפכה
להיות כמו האלים ? .מה היה העץ הזה מה היה המבנה הוקם? שעמד במרכז
ובכן ,אני מאמ ין שיש לנו עכשיו .את הראיות שאנחנו מחפשים עדן הייתה גם אזור לשיגור ,ובמרכז גן
עדן ,הייתה להם חללית ,משהו גדול מאוד שעמד זקוף ,כאנדרטה .והיה זה תרמיל המשלוחים אל
השמיים שבהם באו האלים והלוך ושוב כל הזמן.
הוא שווה את הידע של הסולם ג'ייקובס אשר יכול להיכנס לגן עדן.
בראשית  " 28/12והוא חלם ,וראה סולם השוכן על פני האדמה ,והחלק העליון של זה הגיע לגן עדן:
והביטו במלאכים של אלוהים בעלייה ובירידה בה”.
אני בטוח שהסולם היה צעדים שהובילו לספינה מעופפת ,והספינה נכנסה לגן עדן .זה לא אומר שהם
בנו .צעדים כל הדרך לגן עדן זה מה שאיב הציגה ,ואין ספק שהיא אפילו לווה בטיול מערכת השמש.
? אז מאיפה האלים האלה ירדו ? הם חיו על כוכב אחר  .יכול להיות ,אולי ,אפילו הירח אכן כן ,אני
מאמין שהוא נכון בשני המקרים .האלים האלה חיו גם על גופים  planetoidאחרים במערכת השמש
שלנו .אם הם באמ ת השתמשו בטיל כדי להיכנס לחלל ,סביר לוודאי שהם נזקקו לתחנת משאיפה
לנסוע אליה , .ורקטה תהיה מושלמת לזה .במיוחד ללכת לירח
 ,עם טכנולוגיה כזאת האנשים הקטנים יהיה הרבה יותר קרוב .ל אלוהיםויפסיק לעקוב אחריהם ברגע
שהם יבינו שיש להם את הכוח לעוף משם ,ולא להיות יותר נשלט .אבל למה  ,הם לא יחשבו כך  .הם
היו הצאצאים של האלים ,אלא שהם היו מקוללים .בעוינות ובעלי דנ א נמוך
 .האלים יצרו את הבלבול
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Tהוא אלוהים מקושקשות יותר משפה ,הם ערבבו .את המטרה למה כל זה נעשה במקום זאת הם
התחילו את השושלת של המלוכה כדי לקחת בחזרה את השליטה תחת הקו של שם כדי להפוך את
ההיררכיה השלטת על ההמונים.
השושלת של שם הונחה כמבקרי העולם ,כך שמטרתם של בני האדם לעולם לא תהיה מאוחדת בנפש
או ברוח אחת ,שהטינה תמיד תפריד ביניהם בבלבול.
ועד היום ,אף אומה על הפלנטה הזאת לא יכולה להתאחד אלא אם כן האלים מאelsewiseם בכך ,אין
דבר מלבד איבה ומלחמה ,אח נגד אח ,אחות נגד אחות ,אבא ונגד בן ואמא נגד הבת.
Tהוא שם קו המשיך והפך לדם כחול השולט ו קרוב לוודאי את שורת ה המלכים של שומר והרועה '
היקסוס ' פרעונים ,שבסופו של דבר יוביל לישראל המפורסמת ...זהו סיפור מעניין באמת ,אבל אין לי
זמן לחשוף אותו כאן ,לקרוא את הספר שלי בשם" ,המורשת האסורה של האלים-החשיפה המקראית
הקריטית ביותר אי פעם".
 .השושלת ממשיכה
שם
Arphaxad
סלאח
Eber
פלג
Reu
שרוג
-Nahorאולי Pharאאוh Nachor
 Terahאולי פרעה Asserah
אברהם-כנראה פרעה  .אמא-כן-חזייה
יצחק
יעקב-עשיו
כאן החלה הפרדה מסיבית .הקו של סת ' המשיך דרך עשיו ויש לו רק נשכח והשליך משם .השושלת
של קין המשיכה דרך ג'ייקוב ,והשושלת שלהם שולטת באדמה אפילו עד היום.
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לורד  Archonsשליטי היקום

הודעה :יוחנן " 8/23והוא אמר להם :אתם מלמטה; אני מלמעלה :אתם בעולם הזה;  .אני לא
מהעולם הזה”
יוחנן " 12/31עכשיו הוא השיפוט של העולם הזה :עכשיו האם ה הנסיך של העולם הזה
להשליך החוצה”.
יש כאן שני מפתחות .והם חזקים ראשית ,המונח "עולם" משמש בביטויים האלה ,כאשר המשיח
אמר שהוא לא חלק מהעולם הזה ,גם פסוק זה התייחס לנסיך העולם הזה .המונח העולמי מתורגם
ל "קוסמוס".
הוא מייצג את "היקום כולו" ,הוא אינו מתייחס לכדור הארץ לבדו.
 ,היקום הזה הוא רמאי .היקום הזה מזוייף זה לא אמיתי ,זה לא שייך האב ולא המשיח ,וזה פשוט
יצירה של חושך ,ריקבון ומוות ,מתחום המוח של 4תאנון ממד.
אנחנו רואים את היופי של האדמה הזו ואת הכוכבים בחלל ,ואת התהילה המדהימה שלה ,אבל
היופי הזה הוא העתק שאנחנו עדים ,זה זיוף ,זיוף ,לא הדבר האמיתי.
לוציפר פשוט העתיק מה האב והאמא יצרו מהזיכרון והנפש שלו ,והשתמשו בעיצוב לקוסמוס
שלו ,כי הוא לא יכול ליצור שום דבר לנצח ,כל מה שהוא מעצב ,בונה ויוצר ,נרקב ,כי זה בא
מתוך שחיתות של המוח.
ואז הוא הגדיר את זה כהדמיה או כרוח מלאכותית באמצעות 4תאנון הקרנה ממדית של ההעתק
ליצירת קוסמוס הולוגרפי ב 3-רואד ממד כדי לתת משנה את מראה הרוח ,או מה יהיה מאוחר
יותר לכינוי  .רוח מלאכותית
מה שיש לנו כאן הוא תוכנית מאוד מרשימה .של מחשבות מוענקיות עכשיו אני אומר מסיבי.
מנקודת המבט המוגבלת שלנו אנו מתבוננים ורואים כוכבים ,עולמות וגלקסיות מעבר למספר,
והמרחקים אינם מתקבלים על התגלות.
אבל זה פשוט סימולציה ,אין זמן ומרחב ,זה לא קיים ,זה רק ניסיון מדומה כדי לתת לנו תחושה
של מה המתכנת תוכנן.
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נאמר לנו שהאור נוסע .בגישה של  186,000מייל לשנייה ושנה קלה היא כ
 6,000,000,000,000ק מ במרחק .אנו מכירים את גודלה של יצירה זו בלתי מוגבלת לכאורה,
אבל זה כל הונאה ,תפיסה כי התוכנית היא מווסתת.
המונח שמעל המקום שבו הוא מציין את "נסיך העולם הזה" מתורגם,הארכון של היקום" .זה
נותן לו שלכה ייחודי לחלוטין ושונה.
מיוונית ,ההגדרה של ארכון פירושו ,שליט או אדון ,אדון היקום הזה .השם  YHVHאו יהוה
פירושו גם לורד ושליט ,כפי שאתה כבר יודע.
הפסוק מעל מדינות ,עכשיו הוא השיפוט של העולם הזה ואת השיפוט של שליט העולם הזה,
כאשר הוא מושלך .המונח ' כעת ' אינו מתכוון לאלף שנים מאוחר יותר ,או אפילו מאה או אפילו
 .50זה אומר עכשיו ,עכשווי על בסיס כתבים אלה.
ברור ,הנסיך ושליט הארכון של היקום הזה עדיין פעיל מאוד הרבה אחרי שהמשיח אמר את
המילים האלה . .שום דבר לא השתנה ביקום מה התכוון המשיח באמצעות המונח ,עכשיו?
זה חושף שפסק הדין מתמשך ,זהו תהליך .הידיעה על פסק הדין הזה כבר החלה הרבה לפני
שהמשיח עשה את ההצהרה הזו .שיפוט זה יימשך עד שכל זרע/נפש אמיתי ישוחזר על ידי האב
והאם.
אולם ,זה ח ושף סוד ,החצי הקוטבי של לוציפר ,נקרא השטן ,וזה היה השטן כי הושלך מן השמים
אל כדור הארץ שבו השיפוט שלו התחיל .השטן הוא ארכון הנסיך של כדור הארץ ,ולוציפר הוא
אל השמים המודחים.
כפי שישו אמר ,לא  tittleאחד או החוק יעבור מהחוק עד שהכל יתמלא .והחוק הוא הגינוי,
המייצגים ,מוות לכל הזרעים בצורה מתמדת ,עד שהשינוי שנחשף ב" ,הידע האסור – ילדי
הקציר ",מתרחש לכל.
זה קובע ,שמים וארץ לא יעברו  .עד שהכל יתמלא ההצהרה בשימוש עכשיו מייצגת את פסק
הדין הוא מתמשך ,ויימשך זמן רב אחרי הקציר שעומד להתרחש שוב בזמננו ,כאירוע חוזר
המתרחש במחזורים.
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 YHVHהיה ארכון

ה Archonsשל הקדמונים חושפים הרבה על הדברים האלה ,אך מידע זה היה מוסווה בתנ ך או
פשוט התתרגם באופן שגוי ליצירת בלבול.
כאמור ,אנו רואים את הנסיך של העולם הזה ,זה אומר; ארכון היקום.
הארכון שם זה נמצא בספרים אבודים של חמאדי לנדנד כי נקבר ולבסוף גילו ,אשר חשף ספרייה
שלמה של ספרים מלמדת הרבה על  archonsהנופלים אשר שולטים בעולם הזה ממקומות
סודיים ,קורא להם  .demiurgesאולפני הוא השליט של קוסמוס החומר התלת מימדי וחלקם
שולטים מהנמוך 4תאנון ממד.
לכן ,חשוב שבסוף תקלוט שהשליטים של העולם הזה מייצגים את אלי היקום שלנו ,שהוא תחום
מבוקר המוח ההולוגרפי.
נפילת המלאכים לא התרחשה בן לילה .הם לא רק מורדים ואז הם .נחתכו או נשלחו לממלכה
הזאת
הם היו קיימים בעולמות שונים ,כוכבי לכת ,גלקסיות בכל רחבי 4תאנון ממד ואפילו 3רואד מידות
כמו עולמות הוקרן לתוך החומר .וכך רבים מאיתנו חיו בעולמות .שונים לפני שבכלל הגיעו לכאן
גן העדן האלגורי חושף את הנפילה הסופית שלנו ,אך הוא אינו חושף את מסגרת הזמן כאשר כל
זה התרחש .לפעמים החלומות שלך יגלו כמה רחב היקף הנפש שלך טייל ברחבי היקום.
שוב ,אני חוזר על שלושתרואד ו4-תאנון מידות אינן רעות ,אך משמשות לעתים קרובות לרוע אם
המוח מתחיל לעקם ומתחיל לאפשר אופי פגום.
כולנו גרנו בעולמות שונים ,גלקסיות שונות וממדים שונים .המרד הפך להיות כה מהמם וחזק
שהאב והאמא הפסיקו לבסוף לעשות זאת . .הם הבינו שזה רק יחמיר
לכן ,לוציפר ומשרתיו היו לבסוף מוגבל ,אם זו מילה מעשית במקרה זה לעולם וירטואלי שבו
המלאכים הנופלים וילדים שנפלו נעולים יחד עד התהליך הושלם.
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מלאכים שנפלו על צורות אחרות

כאשר תוכן זה מתגלה אנו מתחילים לוודא כי כאשר הלורד  YHVHדיבר ואמר את המילים
האלה" ,כי אין אלים אחרים לפניו" ,זה חשף כי שום חלק של האנושות ,כמו גם האלים ששירתו
אותו היו לציית לכל אחד אחר מאשר לוציפר  ,כי הוא שולט בכל  ,אבל אם הוא באמת היה
השולט? אז מי היה שם כדי לקזז את המציאות
אלוהים לא דיבר עם משה על העץ הבוער ,מלאך אלוהים דיבר אליו .זה מדאיג בשל העובדה
שמלאך יכול לומר ,אין אלים אחרים לפניי ? ,אם זה לא היה אלוהים באמת
מלאך האלוהים שדיבר עם משה היה מהלך בין ,אחד ששירת סמכות גבוהה יותר .מלאך זה היה
המנהיג ההיררכי בכדור הארץ כאחד שייצג את לוציפר מלמעלה.
 .משה לא דיבר עם רוח רפאים הוא דיבר עם מישהו .שהופיע כמו גבר ובכל זאת ,האיש הזה בא
בסמכותו של האל הקנאי מהשמים .התנ ך דיבר על מלאכים שהופיעו כגברים.
משה הוצג לפולחן מסוג מיני שבו הוא היה צריך להסיר את נעליו ולא להסתכל על זה בזמן שהוא
קיבל הוראה.
עכשיו בספר של ישר ,ספר שהוזכר בתנ ך עדיין לא נכלל בתוך ,מגלה כי המלאך או האדון כפי
שאנחנו הבנו להבין היה באמת משה מאוד החותן שלו ,ג'תרו . .ג'תרו היה אל ההר
 2שמואל (" 1/18גם הוא ציווה עליהם ללמד את ילדי יהודה את השימוש בקשת :הביטו ,זה כתוב
בספר ישר”).
אפשר לתהות איך ג'תרו יכול? להיות השליח הזה בצורת אדם בגלל שהאלים האלה בכל הגבס
והצורות שלהם הועמדו בצורה של האדם .הם אכן הפכו לאנושיים .כדי לשלוט בבני אדם פחות זו
לא הייתה טעות מאז שהיא גילתה את הזכר והנקבה של האנושות נוצרו בדמותם של האלים
האלה.
משה קיבל את הוראותיו מחמי ,אביו של אשתו .זה היה לגלות כי אשתו משה אכן הצאצא של
האלים כמו בראשית  6/1מתואר התרחש.
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כדי לקטוע נקודה כאן ,בספר ישר הוא חושף כאשר מרים ,מוזס אחות ,ראה מה משה עושה;
בטענה שזה בא מאלוהים של אברהם אבינו ,יצחק ויעקב ,היא אמרה למשה כי הפולחן שלו
במרחץ הדמים של ערים כובשים ,רצח וביזה הערים הללו לא היו מאלוהים של אבותיהם.
לאחר מכן מרים גורשה על ידי משה כי היא התמודדה נגדו .אבל איכשהו ,היא ידעה שמי שמשה
מדבר עליו היה שונה מהאל שהאנשים בכלל היו מודעים לו.
זכור היו אלים רבים ,ולעתים קרובות הם היו מגלים את עצמם כמנהיגים ,בדיוק כמו בגן שבו שני
אלים קיימים YHVH ,והנחש.
 .תן לנו להיות עדים למה שבראשית חשף בראשית " 6/1-4כאשר בני האדם החלו להגדיל את
המספר על פני האדמה והבנות נולדו להם ,בני האלוהים ראו שהבנות של בני האדם היו יפות ,והן
התחתנו עם חלק מהם שהם בחרו .אז ישוע אמר ,הרוח שלי לא תצטרך להתמודד עם בני אדם
לנצח ,כי הם בני תמותה;  .הימים שלהם יהיו  120שנים”
“הנפילים היו על האדמה בימים ההם-וגם לאחר מכן-כאשר בני האלוהים הלכו אל בנותיו של
בני האדם והיו להם ילדים .הם היו גיבורים של זקנים ,אנשי מוניטין”.
שימו לב שהנפילים היו גם תוצאה של איחוד זה ,בין אלוהים לבין בני האדם ,והוא דיבר על איך
היצורים האלה היו קיימים לפני המבול ,כמו גם לאחר מכן.s
הסיבה שהרוע הזה נמשך לאחר שהשיטפון היה פשוט משום שהאלים הוסמכו על ידי הטוב והרע.
כאשר נשמותיהם של האלים חזרו לאחר המבול ונכנסו לגופים חדשים ,הם המשיכו לפעול כפי
שתמיד עשו ,פחות מעטים ש YHVHשלחו לכלא כי הם היו חולים נפשית וסוטים לחלוטין.
 YHVHתחת כינוי יהוה לקח לעצמו מעשה המבוסס על היסטוריה יהודית .עכשיו זה להיות
ברור .שהיצור הזה היה בן-אדם
רוב המיתולוגיה היוונית באה בגלל האינטראקציות האלה של האלים והבני אדם , .היכן שאלוהים
היה מתחתן עם אישה אנושית .ומייצר ילדים בדיוק כמו שהנחש יצר את .השושלת שלו דרך
הערב האנושי
הרקולס היה ילד אחד כזה שהגיע מאיחוד בין זאוס לבין אם אנושית .יש אפילו היסטוריה עתיקה
של אלכסנדר הגדול האב האמיתי היה אחד האלים אשר הכניס את אמו האנושית של אלכסנדר.
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המיתוסים העתיקים הללו יש כמה שיניים חזקות בעובדות ,אבל היו מוסתרים בתוך מיתוסים כך
האמת יהיה מוסתר.
האלים הללו כפי שהתבטאו בעולמות שלהם ,או בגופם ,הפכו למשפחה של אלים .זאת הייתה
התוצאה של המלאכים שנטלו על עצמם צורות אנושיות תלת ממדיות ,בעולמות הפרספקטיבה
שלהם.
אפשר בקלות להסיק אז ,משה התחתן עם בת הביא על ידי האיחוד של אלוהים ואמא אנושית.
ג'תרו היה הרבה יותר מאשר החותן ,הוא היה לורד  ,YHVHזה אשר הפנה את בני ישראל
ממצרים .אבל האם הוא אותו אלוהים בגינה ,הידוע גם בשם  . ?YHVHאני באמת בספק
בראשית  6/1-3מתאר את האלים הבאים לאישה אנושית ומתחתנים איתם כדי לקבל ילדים.
כמובן ,רוח לא יכולה לקיים אינטראקציה עם הבשר בזמן הזדווגות נורמלית .אז ,האלים האלה
היו באמת יצורים מבשרי זהים בצורה וגזע ויכלו להתמזג ול intermarryעם בני האדם.
כאמור ,הם היו צאצאי השושלת של קין .שנישאו לשושלת היוחסין של סת
כאשר מלאך משה אמר לו שלא יהיו לו אלים אחרים לפניו ,כיצד יכול מלאך לדבר בשם אלוהים,
להפנות את תשומת לבו של משה רק על עצמו? ? כי זו הייתה ממלכה משפחתית
עבור האב האמיתי שהוצג לאנושות על-ידי ישוע לא היה ידוע כאלוהים ,אלא מודעות של רוח
אנרגיה השוכנת בתוכו .אלוהים היה ועדיין עד היום הזה הוא ישות חיצונית שאינה חיה בתוכנו
אלא שולטת בנו מבלי.
המונח "אלוהים" היה תקופת מבחן בכתבי הקודש שהוסיפו להטעות את האנושות של האנרגיה
האב והאם האמיתית.
הנה חלק קטן מן הבשורה האבודה של ג'ון ב לנדנד חמאדי-תיאור התהילה של האב והאם.
“ וביקשתי לדעת את זה ,והוא אמר לי" :המונה הוא מונרכיה שאין בה דבר מעליו .הוא הקיים
כאבא וכאב של כל דבר ,הבלתי נראה שמעל הכל ,הקיים כחוסר התפרצות ,שהוא באור הטהור
שאליו אין עין יכולה להסתכל.
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 ,הוא הרוח הבלתי נראית של מי זה לא נכון לחשוב עליו כעל אל ,או משהו דומה כי הוא
יותר מאשר אל  ,מכיוון שאין דבר מעליו ,אף אחד לא מוכן להאציל אותו מעליו .כי הוא לא קיים
במשהו נחות לו ,כיוון שהכל קיים בו.
 .כי הוא זה שיוצר את עצמו הוא נצחי ,מאחר והוא לא זקוק לשום דבר . .כי הוא שלמות מוחלטת
הוא לא חסר שום דבר שהוא עשוי להשלים אותו;  .ליתר דיוק ,הוא תמיד מושלם באור
הוא מ , illimitableמכיוון שאין אף אחד לפניו להעביר לו גבולות .הוא אינו ניתן לחיפוש ,מאחר
ואין לו אף אחד לפני שבדק אותו .הוא חסר מדידה ,מכיוון שלא היה איש לפניו למדוד אותו, .
הוא בלתי נראה .מכיוון שאף אחד לא ראה אותו
הוא נצחי ,כיוון שהוא קיים לנצח .הוא מ ,ineffableמכיוון שאף אחד לא יכול היה להבין אותו
לדבר עליו .הוא  ,unnamableמכיוון שאין איש לפניו לתת לו שם".
האב האמיתי והבורא האם אין צורך בתואר ,כי הכוח שלהם הוא כל יכול נצחי .השם ' אלוהים '
מגדיר משהו של תכונות פחות שקיימות ופועלת במישורים פחות.
הן  YHVHו EL-היא פשוט מסכה ליצור אשליה של נוכחות האנרגיה האלוהית האמיתית של
הבורא האמיתי ,האב והאם.
ומכיוון שלא היה אף אחד לפני האב והאם ,הוא לעולם לא היה צריך לומר ,אני האלוהים שלך
אלוהים קנאי ,לא יהיו לך אלים אחרים לפניי .מובן מאליו שזה מוכיח את .מי שהאל הזה ,הוא לא
האבא
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שילוב חייזרים & בני אדם

בני אדם נוצרו באמצעות תהליך ,אולי אפילו סוג של טכנולוגיית שיבוט באמצעות תוכנית
סימולציה ,למרות אחת האלים הנשיים שהיה מסוג של הנחש אנכי שימש כדי להוליד דגימות
חדשות אלה כדי להתחיל את התהליך עד הזכר והנקבה יכול להשריץ שלהם ר.
הם יצרו את גוף האדם על ידי שינויים  DNAאבל הם לא יצרו את הנשמה בתוך.
האדם וחוה אלגוריה הפך למוצר הסופי לבניית בתים של אווטר לכל הרוחות שישכון בו,
שנשלחו לתוכנית מדומה זו .נאמר להם להיות פורה ולהתרבות.
האב לא יצר ילדים חדשים .כפי שרבים מאמינים לוציפר השתמש בתוכנית זו כדי ללכוד את
הילדים שכבר קיימים מראש לפני היסודות של העולם הזה ,במשיח ,להיות עבדים בקשירה
כנשמות בתוך צורות אנושיות.
התהליך ששימש היה לוודא שלבני האדם לא יהיו מאפייני דנ א מסוימים שהיו לאלים .הנשמות
ה incarnatedהאמיתיות מעולם לא היו טהורי דם  ,Annunakiאו הנפילים ,הם היו תערובת של
הנפילים הנקבות ואת הקוף ,שהוא ה DNA-שהיה מוטמע או מעורבב על ידי אנכי הנחש ,כדי
ליצור כלי גלגול חדש שלהם .לפיכך ,החוליה החסרה!
תאנון

הקוף היה חלק מתוכנית כדור הארץ .לפני שבני האדם היו קיימים זכור שהחיות נוצרו על 5
יום ואז הגיעו בני האדם .בשעה 6תאנון יום .ללא ספק ,המונח ' יום ' לא חשף תקופה של 24
שעות .אלה היו אורכים מסיביים של זמן שלא הוקלטו ,מהעבר.
עכשיו השאלה שאחת יכולה להיות היא אם העולם הזה הוא הקרנה של 4תאנון ממד ,למה האלים
האלה צריכים להשתמש ערבוב  DNAכדי ליצור גופים אווטר ,למה לא פשוט להקרין את עצמך
לתוך העולם?
הגנוסטים הבינו שגוף האווטר האנושי נחשף ל YHVHעל ידי האב והאם .אני מאמין שאם אני
זוכר נכון ,האדם נחשף .בהשתקפות של שלולית מים
כ YHVHראה את הדגימה ,הוא השתוקק ליצור אותו לא לדעת שהתמונה הזו הוצגה לו על ידי
המונה של האיאון ,שם האב והאמא שוכנים .כמובן ,האב והאם שיחקו תפקיד לגבי מה שהתוכנית
הזאת תהיה ולוציפר יאפשר זאת ברצון.
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אני מאמין שהאדם היה הצורה שהם החליטו .לקחת אחרי שראו את התמונה הזו כי זה לא היה
בדיוק הצורה שלהם ,למרות שמראה אנושי ,הם לא היו בני אדם.
היו להם צורות מכל סוגי המינים השונים וחלקם היו מחרידים בסטנדרטים אנושיים .לקיין
ולאייבל היה פרצוף .של חתול ופרצוף דוב אחרים הופיעו כמו זוחלים כמו גם היו סוגים אחרים
של ביטויים חייזרים ,כמו האפורים ,ועוד הרבה יותר.
זכור כשאמרתי ,שבני אדם נוצרו לאחר התדמית והדמות שלהם ,גיליתי שזה לא אומר שהם
מהדימוי האנושי לומר ,אבל זה ייצג את מי האלים האלה באמת היו אופי .כמו גם האב והאם אינם
בני אדם ,אין להם צורת אדם ,הם אנרגיה נטולת צורה .הטופס שהאב הראה האלים היה פשוט מה
שהוא השתוקק להתרחש בתוכנית זו.
האיחוד של האלים והאישה האנושית התקיימו משום שהם רצו לבנות בתים שישכון כך שהאלים
והבני-אדם יהיו זהים .עם זאת4 ,תאנון מראה מימדי של חייזרים אלה היו שונים באופן קיצוני
מהאדם .אז ,כשנכנסנו לתוכנית לידה של המטריקס ,הם הפכו להיות כמו בני האדם בהופעתם.
האיגודים האלה היו שומרים היטב .על ידי המועצה העליונה של האדונים בראשית  6חושף איך
זה יצא משליטה כאשר האלים התחתונים היו אינטראקציה עם הנשים האלה וזה הפיק תוצאות
שליליות.
כאשר האלים שהטילו נמוך אחרים היו  impregnatingנשים ,הם יצרו מספר עצום של ילדים
מכל הגדלים והצורות ,והוא יצא מכלל שליטה.
לפתע ,הפכו ליותר מדי .מטכ ל ולא מספיק אינדיאנים  .וחוק האיבה התעורר
אדם לא היה היצירה הראשונה; היצירה הראשונה הייתה שנקראת האדפה ,וגם האחת שנקראה,
לוסי קרויה על שם לוציפר .הבעיה הייתה שהיצירה שלהם הייתה היברידית שאינה מסוגלת
לייצר ילדים כדי שיהיו להם מבני אדם להתקיים בתוך הדורות האלה באמצעות גלגול נשמות.
הקמתה של האדפה גרמה להם ללדת את הדגימה הזו אחד בכל פעם דרך האלים הנשיים ,אבל
מאז הם היו כלאיים הם לא יכלו להמשיך ליצור את הגופים החדשים האלה בדרך זו ,זה ייקח
הרבה יותר מדי זמן.
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לכן ,אדם וחוה שאינם היברידית היו התוצאה הסופית והצליחו עכשיו להיות פורה ולהתרבות.
היברידית פירושו לחצות את הרבייה בין שני דגימות שונות אשר לעתים קרובות מביא חסר
צאצאים חדשים.
האלים השומריים ירדו לארץ
.43
על פי גרסת כתב היתדות ,האב לבנים הפועלים בתחום התחתון הזה נקרא אנו.
אנו היינו האבא שהיה הכוח הגדול ביותר .אנו גם התחתנו עם  .Antuלאלים אלה היו נשים בעודו
חי בתוכנית כאמור לפני כן.
מפעיל ה YVHVהראשי בברית הישנה ,בשם יהוה ,שיחק בעיקר על ידי אנליל ,בנו של אנו,
שהיה גם מ.Ninlil
האם אנו ידועים בשם  YHVHגם ,וזה היה לנדנד חמאדי ?Yaldabaoth
אנו היה האדון העליון YHVH/בדרגה וסדר שהוא מספר אחד ,עם זאת ,אלוהי התנ ך היה בנו
של אנו אנליל ,שהפך לכוח המקומי או לאלוהים על פני האדמה ,כמו גם המשיח השקרי ,ואחיו
אנכי היה ה Yaldabaothהגנוסטים כאדון הראשון תחת אנליל.
אז איך זה אפשרי? שאלו יכולים להיות לוציפר לוציפר הוא שרפים בצמרת המלאך ,לוציפר הוא
רוח ,והרוח הזאת היא בתוך כל אשר אחריו .לוציפר שוכן בדרך כלל רק בתוך 4תאנון המימד,
ולעיתים הופך את נוכחותו הידועה בכדור הארץ בגוף האדם ,כמשיח שווא.
אנליל היה אלוהי הברית הישנה מוקדם בתנ ך ,אבל הוא עבר בהמון גופות במשך הדורות ,שם
בסופו של דבר מרדוך ,בנו של אנכי הפך לאל הברית הישנה שאנשים דיברו עליהם מאוחר יותר,
כאשר אנליל עזב את כדור הארץ ומעולם לא חזר  ,לפי כמה טקסטים עתיקים.
קשה מאוד לעקוב אחר האלים האלה ,כי הם השתנו לעתים קרובות והופיעו ישויות שונות למטה
בזמן כמו האלים מתגלגל בגוף אווטרים שונים.
אנו לעיתים רחוקות הגענו לכדור הארץ ,הוא היה חשוב מדי ,הוא תמיד נשאר בספינת האם כי
הוא בלתי נראה לעולם .הדבר המעניין הוא כאשר אנכי כתב על עברם ,הוא חשף את אנו וילדיו
נדחו מעולמם ובסופו של דבר הם הגיעו לכדור הארץ.
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זה אומר לי שאנו אינם לוציפר .למלחמה השנייה בשמים הייתה המלחמה בין האלים ,וברור
שהוא איבד את המלחמה הזו ונשלח לכאן.
האם זה יכול להיות אנו הוא באמת שמו של השטן ,הקוטביות של לוציפר? כן ,אני מאמין שהוא
היה השטן ,ואנכי הציגו את אנו כבנו של השטן ,או מלך הנחשים על פני האדמה.
האירועים המתוארים בלוחות היתדות השומריים חושפים היסטוריה של טרום כדור הארץ .כל זה
חלק מנפילת המלאכים כפי שהם כבשו עולמות לפני מלחמה שנייה בשמים ,שם היה הקרב בין
האלים עצמם.
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 .יהיו כאן חייזרים

כ Annunakiהופיע לתוך ה 4-תאנון האדמה צפיפות הם הגיעו כגזע של זוחלים מינים של נחשים
וזוחלים ממה שנאמר להיות פרויקט הכוכבים אוריון מ 4תאנון ממד.
 ,היה להם צורת אדם .אבל הם לא היו אנושיים היו הרבה סוגים של גזעים חייזרים ברחבי 4
קוסמוס מימדי ועדיין.

תאנון

כעת נניח שאתה מגזע זה של זוחלים ,אבל אתה רוצה להקרין לתוך עולמות החומר אבל לקחת
על עצמו את התמונה של האווטרים בשימוש.
כמו בסוג ,אם ראית א ת הסרט ' ,אווטר ' ,שמת לב כי האדם במקרה זה צריך להיות מוקרן דרך
מכונת סימולציה להיות כמו היצורים הכחולים הגבוהים שהיו קיימים.
הכניסה לעולמם כאדם לא הייתה פרודוקטיבית משום שהיית מהסוג של חגב שהם יכולים למחוץ.
לכן הפכת לאחד מהם באמצעות תוכנית הסימולציה של המחשב.
מה שאתה צריך להבין הוא בתוך ממלכת המוח של 4תאנון המימד הוא המקום בו היקום הכוזב.
שלוציפר יצר קיים את 3רואד ממד הוא פשוט התחזית של ממלכה זו דרך מקבילים רבים.
תאנון

ההבדל הוא ,העולם הזה צפוף הרבה יותר לאט ברטט וניתן לשלוט הרבה יותר קל .בתוך 4
ממד יש הרבה פחות שולטת על ישויות מאשר 3רואד ממד ,כי אתה יכול בעצם לשנות את הסביבה
שלך להיכנס ליקום אחר על ידי מהירות המחשבה.
רואד

זוהי הדרך ביותר עב מ קרפט ורכבי חייזרים אחרים לנסוע .הם לא נוסעים בתוך 3
מקבל תקופות קצרות של המשכיות קוונטית בזמן-חלל.

מימד

הם יוצאים מתוך 3רואד ממד זה מלאכות ולהיכנס חזרה לתוך 4תאנון ממד.
להסביר את הסרט אווטר ,אתה יכול להיכנס לעולם מתוכנת כפי שאתה ,או שאתה יכול להכניס
אותו כמו אלה של התוכנית .בהתחלה ה Annunakiנכנס לעולם הזה כפי שהיו ,הזוחלים.
במשך הזמן הם התחילו להגשים את הצורות שלהם ,צורות ,תמונות וכדומה היו מוזר הדיירים
החדש שנוצר התוכנית ,כך הם פשוט להגדיר פרוטוקולים חדשים ורובם נכנסו לעולם להופיע
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כמו כל אחד אחר אך להישאר בשליטה על ידי שימוש בדם שלהם פרוטוקולים .עכשיו כמה
לשמור על התדמית החייזרית שלהם על פני האדמה ,אבל הם בדרך כלל מחוץ לטווח ראייה.
אני הצהיר בכתבים אחרים כי השם הידוע לשמצה 'זר' מנותק מערבית ,עברית ושומרית .עלי-אל
הוא סוג של אלוהים בערבית ,בדיוק כמו האלוהים העברי או ' אל ' הוא אלוהים ,ו '  ' ENהוא
השם השומרי ל ורד . .כגון -enקי ו-אן-ליל
לכן ,אנו מציגים את השם המלא או הכותרת של הזר כלורד האלוהים .הגיע הזמן להכין את דעתך
שהאלים ששולטים ביקום הזה הם למעשה חייזרים ,מכל המינים ,הצורות ,הגדלים והמעלות.
כמו כן ,השם בעברית ל רוב-אלוהים הגבוה נקרא' ,עליון’ ומבוטא ,א-לי-אן .בצורה פונטית זה
כמעט בדיוק כמו,זר ,כי זה בדיוק מה שהם.
זה היה שם כדי לתאר כי החייזרים באו לכדור הארץ והקימו את עצמם כמו ,לורד אלי ,כמו עלי-
 ENאו עליון.
-elyownאל · ōnהגבוה ביותר ,הגבוה ביותר
 )aשם אלוהים או שליטים ,או מלכים או נסיכים-מלאכים.
 .ברוכים השבים לתוכנית הסימולציה
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אדם וחוה-שני ממדים

הגיע הזמן לחשוף את המסתורין של הסוד האסור של 4תאנון מימדי התחום הוא כי כל 3רואד .
עולמות ממדיים מוקרנים ,כולם יש רשת נרחבת של 3רואד עולמות ממדיים בכל רחבי היקום בתוך
4תאנון ממד .בערך כמו שיש קיר של  DVDעם סרטים רבים ,כל מה שאתה עושה זה לתפוס אחד
ולצפות.
אדם מייצג את 4תאנון ממד כמו היום או הנפש והמוח ,וחוה מייצגת את 3רואד ממד כמו לילה/ערב
או גוף הבשר והדם .זה מייצג איך הנשמה שלנו היא בשני צפיפויות בפעם אחת אפילו לא לספור
את הממדים המקבילים.
זה גם חושף שכולנו אדם וחוה ,כל אחד מאיתנו הוא הרוחות הדו היכן ששנינו זכר ונקבה
במאפיינים בדיוק כמו אבינו ואמא שלנו .אבל כאשר נפלנו ,חילקנו לשתי קטגוריות של זכר
ונקבה בשל יצירת האווטרים ,או גוף האדם.
איב הייתה מרומה להיות בחומר האפל ,אדם לא שולל כי הוא היה נאור לתקופה קצרה .ובכל
זאת ,שניהם הוציאו את הפרי ונכנסו לקוטביות ,ועכשיו האחד הפך לשניים ,זכר ונקבה.
כאשר אנו פועלים בדחיסות איטית יותר היא מאפשרת שינוי בדיוק כמו באמצעות סימולציה ,כדי
ללמוד מ.
כאשר האלים משתמשים בזה כדי לשלוט באחרים ,זה יכול לשמש גם ליתרונות גדולים של
למידה ורכישת ידע , .זה לא כל רע ...זהו תערובת של טוב ורע ,אנחנו חייבים ללמוד לבחור
ולהפריד.
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חוקי הדמיית דם

בתחילת האנושות הוגדרה להיות איכרים ועובדים עבור הממונים.
אז למה אלוהים להרגיש שהיה צורך לשים איבה בין הנחש (ה אלוהים )sוהאישה (בני האדם)?
אם הנחש היה מה שנאמר לנו בהתחלה באמת השטן ,כבר הייתה חייבת? להיות איבה
אז למה ש אלוהים מקם משהו של הטבע הזה ,שהוא חילוק ובלבול להתחלק בין זרע הנחש? לבין הזרע
של האישה האם זה לא מספיק ש הנחש גרם לבני האדם ליפול מגן עדן ,האם הם עכשיו צריכים לעמוד
מכף רגל ועד הבוהן עם הרמאי שלהם ואז להורדים כמחלקה השנייה?
מה שאנחנו עדים  .הנה חילוק והפרדה זו הייתה הפרדה בין הגזע החדש שנוצר לבין אלוהיםזה שיצר
אותם זה היה כתוצאה מלהיות enנפלט מן הגן בגלל הטעות של להיות הוביל לקחת את העץ האסור,
אבל הכל היה מתוכנן.
את אלוהים .זה לא רצה שאדם , humanity/להפוך להיות כאדונים .אבל להיות כמונד ל אותם. ,
כמשרתים
התשובה ההגיונית היחידה למשוואה זו היא כל ה אלוהיםס' עבדו יחד כדי לוודא .שבני האדם נכשלו זה
מעולם לא היה ברצונם שהם יצליחו ,אבל למה?
השומרים אמרו כי היצירה החדשה נעשתה להיות עבדים ל אלוהים sלבצע את החובות שAnnunaki
התחתון ,ילדי ה אלוהים .נמאס להם לעשות את זה  ,זה כבר היה במהלכים שלהם .אז למה להאמין
שבני האדם יהיו טובים יותר
אבל כשאד ם מתחיל להבין מה באמת קורה בסיפור הזה ,אם אדם וחוה לא לקחו את העץ האסור הם
לעולם לא היו צריכים להיות עבדים.
היה להם כל מה שהם היו צריכים בגן עדן/בגינה והיה פשוט חי את חייהם הארוכים בשלווה ובשלווה.
זה הסיפור שאנחנו מעבירים;  .זה מה שכולנו נועדנו להאמין בו
כל אדם וחוה נאלצו לעשות לא לגעת או לאכול את העץ האסור ו בינגו  .הכל היה מושלם
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מה שהם כחתי ל תגיד לנו ש שכולם כבר נפלו לפני שהאנושות הגיעה לכאן ,אך הנשמה לא הייתה
מודעת מספיק כדי להבין מה קרה.
 .עכשיו תלמדי את התעלומה הבאה  .אדם וחווה מסמלים את כל הנשמות כולנו נפלנו מפרי אסור זה,
אבל זה הגיע אלינו כסיפור של שני אנשים.
אדם וחוה היו אלגוריה שייצגו כל החלטה שכולנו עשינו כאשר בחרנו ללכת בדרך השגויה ולהיכנס
לתחום זה .בניגוד למה שהתנ ך אומר ,החטא של אדם וחוה הביא את הקללה לדורות הבאים ,זה לא
היה נכון.
כולנו בפעם אחת לקחו את הפרי האסור הזה ברצוננו לשחק את הסימולציות האלה בפארקי
השעשועים האלה בעולם התחתון ,וכעת אנו סובלים מזה כי הוצבו בטראנס שהכניס אותנו לשינה
עמוקה.
זה אומר שאדם וחווה? לא באמת היו קיימים כמובן ששני אנשים עשו ,היו צריכים להיות שני בני אדם
מקוריים כדי לגרום לתוכנית הזאת לעבוד .אבל הסיפורים שלהם היו אלגוריים כדי לספק לנו את
האמת על מקורות מדעי הרוח.
עם זאת ,אנחנו לא נתון ל האלים  .לנצח וזה המפתח
זה נשמע פשוט על הנייר ,אבל כאשר אתה מתחיל לראות את לתפוס  22פתאום אחד מתחיל להכיר את
המזימה הנבזית שבוצעה.
זו לא הייתה תוכנית המשחק? לאדם וחוה למלא פקודות ,נכון
את אלוהים לא היה צריך חבורה של יצורים חדשים נודדים בעולם שלהם לאכול מהמשאבים שלהם
בעוד בעצם לחיות עבודה חופשית חיים בגן עדן.
 ,לא ,זה לא מה שהם רוצים .אז התוכנית הייתה לוודא בני האדם כישלון ,כך שהם יהיו מקוללים.
בתוכנית ש אלוהיםמעוצב מתחילת בתוכנית הסימולציה שלהם.
האלוף  3/17-19מגלה כי ,הקללה מובנת מאליה ,שמה שאדם נענש עליו היה המטרה של אלוהים .זה
מההתחלה
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אדם היה מקולל בהיותו עבד ,עובד על הזיעה של המצח שלו במצבים קשים עד שהוא נופל מת של
זקנה ו אז חוזר ל אבק של ארץ כדי שימוחזרו כך שיופיעו שוב במועד חדש ,אותו ערוץ.
ואיב הייתה מקוללת לוודא שכל הצאצאים שלה הופקו יהיה גם תחת ה אותו קללה ,שתשתתף גם
במזימה הטובה והרעה.
זה מה שאומר שכל אחד נולד לאחר סת ' יהיה עבדים תחת קשירה ,מלבד האלים וילדיהם שבאו מקיין.
האלים המיוצרים בצורת אדם ,יחיו חיים של ביקושים מלאים בעבודה ויצבורו עושר רב ,כפי שהם
מתגשמים כיום במקום שבו האליטה הם העשירים בעולם ,והם שולטים בכוכב הזה.
ואתה יודע מה מעניין ,אם הסיפור הזה היה מדויק כפי שהוא התנגן לנו באמצעות התסריט ,שרבים
מהארגונים הדתיים של העולם הזה נתנו לנו .ברגע שאדם וחוה ביצעו את הטעות הגדולה הזאת ,למה
להתמודד איתם עוד? ! הם היו מקוללים
 ,תן להם ללכת ולמות .הם כבר היו מתים בכל מקרה  .כי הם נכשלו במבחן האולטימטיבי
 ,בכל אופן ,העובדות הן .שזה לא מה שקרה אלוהים המשיך לחזור אל האנושות שוב ושוב ,לא מתוך
אהבה או חמלה ,אלא כדי לקבוע חוזים חדשים בעונשים גדולים יותר;  .ברגע שהם נפרצו וכמו תמיד,
מקם אותם בעמדות בהן הם שוברים את הבריתות ללא הרף רק כדי להיענש שוב.
וכמו תמיד ,הם נענשו .במהלך כל ההיסטוריה אני מתכוון ,אם אתה ארור ,אז תן .לאסימונים להתמוטט
במקום שיוכלו למה להמשיך לחזור כדי שתוכל להביא את המוט של הברזל כדי להכות ולעורר אנשים
שמעולם לא נראה מסוגל לציית בכל מקרה ...זהו !Mindlessness
 ,עכשיו בואו נהיה כנים? מי לא היה מקבל את זה האם היתה זו האנושות שהיתה בעיה קשה להיות
צייתנית ,או האם זה האלים שלא הבינו ,זה לא עובד?
 .או שאולי זה לא משנה להם  ,בדיוק כמו שילד מועך חרק? למישהו באמת אכפת מחייו של חרק
אני יש הסביראד איך האלים ברצינות טעיתי את מטרתם ,נוכחות אלוהית הוכנסה כבר לתוך את ילדים
אמיתיים כדי לוודא שכולנו להצליח ,ושהאב והאמא נתנו לכל זה להתקיים למשהו נפלא.
כל האנושות לדורות מתמיד היו מקוללים להיות עבדים אלים.
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אין לזה שום קשר למרד של שני בני אדם במובן האמיתי ,אם כי לקיחת העץ הובילה ל רמאות ,זה גם
היה חלק מהתוכנית בגלל שאנחנו מוזרעים כאן בכל מקרה .הנפילה בפועל התרחשה בזמן ובממד אחר.
היה זה הכרחי שבני האדם הפכו לעבדים מוכנים ולא יתלוננו .והיום אנחנו רואים את זה במעלה הדרך
שבה אנשים מאמינים שעובדה מספר פירורים על השולחן היא גורלם.
לעבוד עד שהם מתים זה אפילו מטיף .מ pulpitsכרצון האל ? פשוט לא הבנו איזה אלוהים
"זה שלא עובד לא צריך לאכול" ".ידיים בטלה הן מהסדנה של השטן , "...ועכשיו אתה מכיר את שאר
הסיפור .כפי שפול הארווי היה אומר
אנחנו חיים כדי לספק את רוב המאמצים שלנו ,כך שהאל של העולם הזה יכול לחיות כמו מלכים
ומלכות בלי לעשות דבר ארור ,בעוד העבדים עושים את כל העבודה.
 ,ובניגוד לילדים ה ? Annunakiאנחנו מתלוננים לא עוד ,לא ממש ,אנחנו פשוט לוקחים את הכל כחלק
מהקרבנות הטקסיים של החיים תחת חוקי הדמיית הדם . .כי שכחנו מי אנחנו
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את אלוהיםיצר הרע

אחד הכתובים השטניים ביותר בתנ ך מצהיר כי האחד שקרא לעצמו YHVH ,כלומר אלוהים,
אמר שהוא יצר את כל הדברים . ,כולל רוע
אני רק ממציא את המושגים האלה? ללא הוכחה ממשית ובכל זאת אני תוהה לפעמים כמה מבינים
שהשימוש באלוהים השקרי הזה ולקדם את הרוע? אף על פי שהתנ ך גם טוען שלאלוהים אין
שום קשר לרוע .שוב . ,עוד בלבול
יש שחושבים שאני רק יוצר רעיונות משלי ,בעוד  blasphemingלכאורה נגד האלים האלה והתנ
ך ללא בסיס אמיתי לטיעון שלי.
אני חייב לומר כי אם אתה מאמין זה ,אז אתה באמת כבר הפכו למשחק הזה ,ואתה לא הצלחת
לזהות עם מילה שכתבתי פנימי ,כי אתה נחשפת רעלים רוחניים קטלניים חיצוניים.
הרשו לי להמשיך כעת לגלות יותר מאיך האלים של התנ ך משתמשים ברוע על ידי הצו שלהם.
ואתה תראה במו עיניך .שאני לא ממציא את זה מה שאני מניח הוא עובדה מוחלטת שהאל והאלים
של התנ ך הם גם טוב ורע ולהשתמש בו בכל פעם שהוא צריך ליצור תוכנית reprehensive
שטני שלהם.
השני סמואל " 12/11כך כה אלוהים ,ה ביטו ,אני אעורר את הרוע נגדך מתוך הבית שלך ,ואני
אקח את נשותיהם לפני עיניך ,ואתן אותן לשכן שלכם ,והוא ישקר עם נשותיהם בעיני השמש
הזו".
כדי להוסיף נקודה כאן לעתים קרובות כאשר המונח הרשע משמש זה מגיע מן המילה העברית
רא או RA'A. . RA'A
רא היה גם שמו של אל השמש העתיקה : .מה הפסוק הזה אומרבמראה של השמש הזאת?"
האם אלוהים מתכוון לעצמו טוען שהוא אל השמש רא? קין נקרא גם השמש .האם רא שם יחיד?
ודת ושורות
האנשים האלה שהיו מופרדים כפי שנבחרו אלוהים נקראו ,ישראל או איש רא ' אל .ואם כך ,מהי
המשמעות העמוקה יותר של השם רא?
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לעשות הוא-רע-אל מתכוון ,חסידי אל השמש רא ,או שהוא יכול גם לייצג ,חסידי הרשע?  ,להיות
השם רא בעברית .זה אומר מרושע
איש בעברית הוא ' ,מאן ' ו-רה הוא רע או כפי שציינתי אם אתה משתמש בשם המצרי הקדום,
רא הוא השמש.
מוקדם יותר גיליתי על השושלת של קין באמצעות הקו האמור של סת כי אנשים אלה אולי היו
של פרעה מצרית ,ומצרים חולקה לשתי כוחות ,אחד מהם היה מופנה על ידי מה שנקרא המלכים
רועים ,אשר סביר יותר היה השושלת של שם ,דרך דוד ואפילו למשיח.
 .זה לא מפתיע נראה כי אלוהים זה מתייחס לעצמו כאל השמש .וכמובן ,החלק האחרון של השם
ישראל הוא אל או אלוהים הידוע לשמצה.
אז ,מה שיש לנו כאן" ,גברים . ".זה בדיוק במרכז השם משהו כמו עץ הטוב והרשע .היה במרכז
גן האלוהים
איש ^רע^  .Eאני-לוציפר עומד בין האדם לאלוהים
? החברים שלי ,מה יש שם כאשר אני מזכיר את ישראל ,אני לא מדבר רק על יהודים ,כי העם
היהודי היה רק אחד משבט ישראל מתוך  ,12חלק קטן מאוד באמת.
שוב ,זה היה חלק מהסכסוך להגדיר בסטיה קבוצה אחת נגד השני ,שם רוב לא יכול לחתוך דרך
ההונאה כדי להבין שנאה היא להיות  fomentedנגד כל דבר כדי לשמור על העץ האסור בחיים.
אתה חייב להבין ,האויב שלנו הוא לא האנושיות האמיתית ,זה האלים המזויפים אשר ליהנות
בבורות שלנו.
כל הדם כבר מעורבב ,ואין גזע טהור בעולם הזה ,ובגלל גלגול נשמות ,זה לא משנה בכל מקרה,
כאשר אדם מגיע או מה השורשים שלהם.
הדבר הקרוב ביותר שמגיע לטוהר הוא שורות הדם המלכותיות של אלוהים ,וזה רק מייצג קטע
קטנטן של האנושות ,אני מתכוון קטן מאוד.
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מי שאתה חושב שא תה או איזו תרבות אתה בא ממך הם פשוט תערובת של תערובת של הדם של
כל הגזעים ,ואתה בא תחת משחק האיבה כמו להיות אחד הילדים של האנושות ,נקודה.
האמת היא ,שזה לא מה שהדם בתוך הבשר שלך ,זה מה שהנשמה נמצאת בתוך גופך .זה הדבר
היחיד שחשוב.
כאן אנו רואים את אלוהים ה מציין בפסוקים שונים בתנ ך כי הוא יעלה את הרוע .זה לא אומר
שהוא ישתמש ברוע ,הוא אומר שהוא יעלה את זה וליצור דבר נורא על ידי הנשים שלך להילקח
על ידי השכנים שלהם נאלץ להיות נאנס על ידי אותם כולם במראה של אלוהים השמש רא  ,כפי
שנראה הוא נהנה מהמעשה הנתעב הזה.
איזה מין סוטה? יעשה דבר כזה
שמואל " 18/10והוא הגיע להעביר את הבוקר שהרוח המרושעת מאלוהים באה על שאול...
סליחה ...רוח רעה ? INGמאלוהים”
 ,קראנו כאן שלקינג סול ניתנה רוח רעה? אבל האם כתוב שזה מגיע מהשטן בהחלט ,לא ,זה
מגלה שהרוח הרעה מגיעה מאלוהים .YHVH-איך יכול להיות שאלוהים יכול להיות בעל רוח
רעה מבפנים?
אלוהים המושלם ,אלוהים החזק ביותר שלעולם לא יוכל להתפתות ברוע ולא יהיה לו שום חלק
ברוע; האם הוא אומר שיש לו רוח רעה שהוא יכול וישלח לפגוע באחרים?
כיצד מגיע הרוע אל האהבה והשלמות? בגלל שזה לא היוצר האמיתי ,כלומר האב והאמא
האמיתיים ! .זה מתחזה
יהושע  " 23/15ולכן יבוא להעביר כי כל הדברים הטובים מגיעים אליך ,אשר האל שלך הבטיח
לך .כך שהאל יחזיר אותך כל הדברים הרעים ,עד שהוא ישמיד אותך”
? להגיד מה האם משהו מזה נשמע כמו אב? ואמו של אהבה וחמלה מדוע אלוהים תמיד? מקשר
את עצמו לרשע
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האם זה לא הגיוני שמעצם ההתחלה אלוהים היה טוב ורע ,כפי שטען בבראשית  ?3/22האם זה
לא דת האלוהים קידם ,אל מוזר שמסניפ את עצמו גם בחשיכה?
האם זו הסיבה שרבים כל כך בקבוצות דתיות טוענים כאשר מנסים להתמודד עם מידע זה על
השונה של האלים האלה ,התגובה היחידה שלהם היא אלוהים עושה דברים בדרכים מסתוריות,
או ,דרכי אלוהים גבוהים יותר מאשר דרכינו?
אין להם תשובה ל ignominyהזה ,ובכל זאת המשיח אמר .Y" :אתם תדעו אותם בפירות
שלהם”
הרוע אינו מייצג כשרון רוחני גבוה יותר ,אלא סטיה נמוכה יותר של המוח.
כמה פסוקים זה ייקח כדי להסיר לבסוף את שטיפת המוח שיש לנו כולנו במשך עידנים ודורות
לפני שנוכל להעיד כי היצורים האלה הם חייזרים ,אבל מתיימר להשתמש טוב כדי להערים עלינו
ולהטעות אותנו?
תהילים  34/16מצהירים כי " .האל נגד אלו שעושים רוע"ובכל זאת להיפך ,אלוהים בעצמו מקדם
ומשתמש ברוע על ידי הודאה שלו.
מזמור גם מגלה כי " הפנים של האל מנוגדות להם שעושות רוע ,לכרות את הזיכרון שלהם
מהאדמה".
ובכל זאת...
תהילים " 78/49הוא הטיל עליהם את האכזריות של זעמו ,זעמו ,וכעס ,וטרחה ,על ידי שליחת
מלאכים מרושעים ביניהם".
כעס ,זעם ,זעם ,כמו גם מלאכים שטניים מרושעים כל בשימוש ומגיע הלאה מאלוהים?
המפתח לכל זה הוא להבין לבסוף כי טוב ורע הוא בדיוק כמו אמת וטעייה .ושניהם נמצאים
בשימוש .של אותם האלים
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כאשר אנו קוראים ,אלוהים הוא נגד הרע ,אנחנו יודעים שזה מדבר על האב והאם ,הבעיה היא
אם אנחנו לא מפרידים את השניים ,בהכרה מי דובר אמת ומי מדבר השקר ,זה הופך להיות בלבול
מוחלט  ,בדיוק הקוקטייל .שהאלים רוצים מאיתנו לשתות
למה שהאבא הגדול והאוהב ישתמשו? במלאכים שטניים להישלח בין האנשים מדוע הוא כה מלא
זעם ,כעס וזעם ,אשר כולם רוחות של שדים?
הדברי השני  " 18/22כעת ,משום כך ,ישוע שם רוח שקרנית בפה של הנביאים האלה ,והאל אמר
את הרוע כלפיך".
חבריי ,אינכם מבינים שישוע המוזכר כאן הוא רוחו של השטן ,אך הוא קרוי .YHVH
הנה אותו הפסוק בקונקורדנציה המייגע של החזקים ,לפיכך ,הביטו ,לורד  3068הניח רוח
שקרנית בפה של הנביאים האלה ,והאדון  3068מדבר רוע כלפיך.
שים לב כי המונח אדון מגיע מהמספר  ,3068ואם אנחנו בודקים כפליים את המשמעות של
המילה העברית הנמצאת בשימוש ,הנה מה שאנחנו מגלים שוב ושוב זמן.
-Yĕhovahיהוה = "הקיים"
 )1השם הנכון של האל האמיתי האחד
זה אותו "אלוהים" שלכאורה לא יכול להתפתות לרוע ,גם הוא לא מפתה כל אדם עם רוע ,כמו גם
מדינות ,אלוהים לא יכול לשקר . .זה בלתי אפשרי שאלוהים ישקר
ובכל זאת ,ממש מול עיניך ,הוא מצהיר ,אלוהים שלח רוח שקרנית בפיו ,והאל אמר את הרוע
כלפיך.
המילה העברית לשקר תחת  8267היא;  )1שקר ,רמאות ,אכזבה ,שקר
א) רמאות
ב) רמאות ,הונאה ,טעות
 )1במרמה( wrongfully ,כתואר הפועל)
ג) בשקר (מזיק בעדות)
 )1להעיד בשקר ,שבועת שקר ,לקלל בטעות
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ד) ( Falsityשל נביאי שקר או שולל עצמי)
ה) שקר ,זיוף (באופן כללי)
 )1לשון שקרית
ו) לשווא
מדוע אנו ממשיכים לקרוא שאלוהים אינו עושה דברים מסויימים ולמרות זאת הוא ממשיך?
מכיוון שהתנ ך הוא עץ המקור של הידע של טוב ורע.
האלים האלה יצרו עותקים כפולים של האב והמשיח ולאחר מכן להשתמש רמאות כדי לגרום לך
ללכת בעקבות רוח אפלה להאמין שהוא האב האמיתי ובנו המשיח.
 IIקינגס " ,22/16ולכן כה ,הביטו ,אני מביא רוע על המקום הזה"...
נחמיה  13/18לא אלוהים הביא לנו את כל הרוע הזה"
ישעיהו " 54/16הביטו ,יש לי נוצר הסמית שמכה את הגחלים בשריפה ,וזה מביא מכשיר ואני גם
נוצר בזבוז ל הרוס".
? עם מה אנחנו מתמודדים כאן
מי זה האלוהים שאומר לנו שאין לנו שום קשר עם הרוע וההרס ולמרות זאת הוא ממשיך להודות
שהרוע הוא חלק מטבעו ויצירתו?
האם אלוהים משתמש רק בשטן ובמכשירים שלו ,או שהוא אחראי להביא רשע לקיום?
או שהוא אלוהים… שטן?
לקרוא היטב...
ישעיהו " 45/5-7אני אלוהים ואין אף אחד אחר ,אין אלוהים לידי; אני  girdedאותך ,למרות
שאתה לא מכיר אותי .הם שאולי מכירים (אותי) מזריחת השמש (במזרח) ,ומהמערב ,שאין אף
אחד לצידי.
 .אני האל ואין אף אחד אחר  ,אני מגבש את האור וליצור חושך ,אני עושה שלום וליצור רוע. .
אני האל עושה את כל הדברים האלה"
 143ע מ ו ד |

זר זר
"אני ( )YHVHליצור רשע".
במשך דורות האנושות ,קרא את הפסוק הזה ומעולם לא התעניין במה שהוא אומר .בשם האל של
התנ ך טוען שהוא יוצר את כל מה שיש ,כולל הרוע.
זה אומר שאין השטן ,אין שטן ,אין אלוהים אחר מלבד אלוהים או משפחה של האלים האלה,
משפחת אלוהים אחד יוצר את כל זה ואין אחר מאשר אלה חייזרים אשר מפתים את האנושות,
כולל יצירת כל זאת רשעות.
חשוב שתכיר שהוא מצהיר ,אני ישוע ,שוב ,השם הזה הוא יהוה .YHVH/הוא מגלה ,בדיוק כפי
שהוא הצהיר למשה ,אני האלהים ואין אף אחד אחר.
שוב ,הפסוקים האלה משתמשים בשם ' ,שמש ' מייצגים בא מהמזרח ,כמו גם הגדרה במערב.
כל זה מתייחס אל השמש המוקדמת .שסוגדת ללוציפר  .הוא טוען שהוא אל השמש עכשיו ,האדם
הזה ,כמו אלוהים ,למרות שהוא קורא לעצמו אחד מ ,YHVHגם אומר שאין אלוהים אחר מאשר
הוא.
זהו "האל האחד"  toutingהתהילה שלו מעל כל האלים האחרים.
זה אחד שטוען שהוא מעל הכל ,אפילו מעל מועצת האלים .ומי הוא באמת אל השמש שקנאי
ודורש פולחן?  .זה לוציפר והמונה שלו  polarityדומה ל ,שטן!
זה לא אומר ,אלוהים משתמש ברוע ,וזה מספיק גרוע ,זה אומר הוא יצר את זה" ,בארה" ,הביא
את זה לתוך הפרי ,והפגין את זה .אתה חושב שעכשיו? כשעשיתי את כל זה אתה חושב שאני
ברוח לא נכונה ואני פשוט מנסה למצוא בעיות עם התנ ך?
חבריי ,היו לי עשרות שנים של אימונים בתנ ך ,אני לא טירון כאן .למרבה הצער ,התכנות היה כל
כך חזק ביותר לא להבין מה אני חושף ,אבל אתה צריך.
התנ ך הוא תוכנית הורדה  DNAכדי לבלבל את המוחות להיות שולל.

 144ע מ ו ד |

העולם הווירטואלי של האלים ובני האדם
אם זה המקרה בהודאה שלו ,אז השטן והשטן הם רק עוד מאפיין של האלים האלה ,או כל אל של
יהוה.
אם אין באמת אלוהים אחר ,ורק אחד ברא את כל הדברים ,כולל הרוע ,אז האל האחד או
משפחת האלים אחראים לכל טוב ורע ,אלוהים והשטן.
זוכר בראשית  3/22הקוד הסודי של מערכת הבונים החופשיים ,,כי האדם הפך לאחד מאיתנו.
לדעת טוב ורעשמור שעון לקוד הסודי .מספר  . 322עכשיו אתה יודע את התעלומה
הבעיה עם קו חשיבה זה היא שאותו אלוהים אמר ,הוא ידע לא לחטוא עד שהשטן חטא .ובכל זאת
הוא טוען שהוא יוצר את כל הדברים כולל הרוע ,ולכן לוציפר/השטן הוא האל העליון שקינא
שניסה להפיל את האב ,ואז נפל.
 ? ’Oלוציפר ,איך נפלת
אבל שוב ,לעתים קרובות הרוח האמיתית של האב והאם הוא אכן מוזרק לתוך הכתובים ,ואתה
חייב להכיר את הרוח או הכוונה כדי להיות מסוגל לסנן את הרעל.
האב והאם לא הכירו את החטא עד שלוציפר/שטן מרדו ,והפך לאלוהים היריב המנוגד לכול
הזרעים האמיתיים.
והחטא הוא פשוט הבריאה כי האדם נופל לתוך כי הם נלכדו על ידי אלה מלאכים שנפלו
שקובעים את הכללים של הטוב והרע כדי לפתות בני אדם להיכשל.
הנחש היה שם בהכרח כדי לוודא שהאדם נכשל כך שהם ימוקמו בדיוק היכן שהאלים רצו שהם
יהיו מלכתחילה .רק להסתכל על הפירות של הכוכב הזה ,תראה איך כל דור שוקע עמוק יותר
לתוך אלימות וחטאים ובכל זאת יש לנו יותר חוקים עכשיו מאשר בכל זמן בהיסטוריה שלנו.
כל זה היה תכסיס שהוגדר על ידי האלים לשעבד את האנושות ולשמור אותם מהידע של העץ
האחר ,עץ החיים ,או יותר חשוב ,לשמור אותם מהידע של מה האנושות באמת.
לאמיתו של דבר ,האלים יצרו את חומרת המחשב שהשתלט על התחום הזה והופכת אותו לגיהנום
וירטואלי מדומה.
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העוקץ

סיפור אחד שעולה במוחי הוא סיפורו של הנשמה המסכנה בשם "עבודה" בתנ ך .כעת העבודה
הייתה צדיקה ,לא נמצאה כל חטא/חטאים בתפקיד ,אשר הוכרז על ידי האלים .הוא ציית לאלים
בצורה מושלמת .כמו שאפשר בגוף הזה
? בכל אופן ,זה היה מספיק טוב
אני מתכוונת ,זה דבר נדיר שכל אחד יכול לציית לאלים האלה כי הם הניחו נטל כבד ,טריקים,
מלכודות וכאלה כדי לוודא שאתה נכשל.
אז איך "העבודה" החליקה דרך מטח ההתקפות האלה כדי לעמוד בפני האיבה ,שהיא הקוטביות
שאלוהים מגדיר בתנועה? רוצה לדעת משהו מצחיק ,זו הייתה השאלה שהאלים גם שאלו את
עצמם.
 .משמעות השם היא ' שנוא ' מדוע לאדם הצדיק הזה? יש כינוי שהתכוון לשנוא ? מי שנא אותו
ולמה המונח? " משימת השם מבוטא  ,E-Yoveלמרות שהיא מופיעה בדיוק כמו מה שאנו מכנים
את העבודה שלנו.
 ,כאן הייתה עבודה ,מושלמת וזקופה .אחד ששנא את הרוע זה היה צריך להיות סימן של מצוינות
שכל אחד צריך לשאוף אליו ,אך משהו לא היה בסדר.
האלים לא אוהבים את העובדה שאחד מבני האדם שלהם היה מציית ולעקוב אחר כל דבר טוב
וצדיק ,הוא היה אדם נאמן לאלים ועשה כפי שהורו לו.
העבודה הפכה לאדם עשיר מאוד ,היה לו נדל ן וצאן וכל העושר יכול לדמיין .העבודה לא הייתה
רק צדיקה ,הוא היה עשיר ורב עוצמה .היו לו גם בנים ובנות שהיו נאהבים ביוקר . .נראה שזאת
משפחה מאוד קרובה
לעבודה היה כל מה שכל אחד יכול לבקש ,והוא היה גם צדיק לפני האלים ,ולכן מוגן .נראה
שהעבודה יכולה לעשות מה שמעטים הצליחו לעשות וזה היה להיות בדיוק מה שהאלים רוצים
מאיתנו ,או שהם?
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על פני השטח ,זה היה נראה כמו עבודה עשה את זה בצל .הוא התכוון לעשות לו הכל; הוא היה
טוב ומושלם .ושנוא על רוע
כל מוסלמי ,כל יהודי ,כל נוצרי צריך לקנא בעבודה כי הוא עשה מה כל השאר מגן עדן עד עכשיו
מצאו כמעט בלתי אפשרי להגשים.
? אז ,מה הייתה הבעיה ובכן זו הייתה השאלה שהיינו צריכים לשאול את עצמנו בכנות כאשר אנו
קוראים את החשבון הזה . .אין ספק שהייתה בעיה
העבודה שנאה את הרוע ,זה היה שווה לשנוא את האלים ,כי האלים היו טובים ורעים ,ולכן שמו
היה שנוא.
בעבודה  2/1 & 1/6קרא היטב את מה שנאמר,היה יום שבו בני האלוהים באו להציג את עצמם
לפני ישוע ,והשטן בא גם ביניהם כדי להציג את עצמו לפני ישוע".
המונח הנוכחי עצמו לפני הלורד מייצג אותם הוזמנו ,כאילו ,מוזמן לפגישה עם המלך או המלכה.
וכאן יש לנו את השטן גם הולך לשבוי הזה וואו היכן שבני האלים הוזמנו ,ונראה שהשטן הוזמן
גם הוא ? .מה לא בסדר בתמונה הזאת
לפני שאני מתקדם .תן לנו למיין כמה דברים המונח אדון בפסוקים אלה שוב הוא השם.YHVH ,
והמונח אלוהים הוא השם אלוהים ,והמונח בנים הוא המילה העברית בן ,אבל ברבים.
לעתים קרובות אתה תזהה את השם בן הוסיף בין שני שמות ,כגון " Jeshuaבן יוסף .זה פשוט
אומר . ...ג'ושוע ,בנו של ג'וזף
שים לב כאן שאנו לומדים כי השם יהוה נמצא בשימוש בצורה ייחודית ,משמעות הבאה לפני
אלוהים אחד ,כמו גם ,אלוהים משמש שם אבהי.
זה היה ,בני האלוהים שבאו לפני האלוהים.
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השטן עומד לפני אלוהים

כשאנחנו ממשיכים עם הסיפור הזה ...השטן מצטרף לנסיעה לעמוד בפני המועצה הראשית
ומנהיג האלוהים והשליט הגדול ? .איך זה קרה ? לוציפר לא הושלך מהשמים האם השטן אינו
הכוח האפל שהוא ההפך מכל מה שהוא טוב וצדיק?
אך אנו קוראים לעיל שלאל היו בנים .זה שווה לומר שלאבא של אדם .יש ילדים ,עכשיו זה הופך
את הילדים לבני אדם אם לאלוהים היו בנים ,אז הבנים היו גם אלים.
אלוהים בן יהוה ...האלים (בניו) של יהוה ,כלומר (שם המשפחה)
כך שלמעל ה אנו רואים שלאלוהים היו בנים ,לא רק אחד אלא רבים .גם בקרב בניו בא השטן
הזקן בעצמו ,השטן ,הופיע ישירות לפני האל הגדול.
שוב ,כפי שאמרתי לעיתים קרובות ,מה לא בסדר בתמונה הזאת?
? למה אלוהים בפרקליטות עם השטן ? למה הוא מדבר איתו בכלל
 .האלים האלה פעלו תח ת חוק הפרוטוקול היה להם את מה שהיה ידוע בדרגות שונות של סמכות
וקדימות , .כמו שקפטן הוא מעל הסמל .והסמל מעל הטוראי אז לא היה שום ספק .שהיו אלים
בעלי דרגה גבוהה יותר
הטקסט השומרי חושף כי הדירוגים שלהם ממוספרים .אני מאמין שאם אני זוכר נכון ,אנו
ממוספרים  ,60אנליל היה  50ואנכי היה  .40כל האלוהויות הזכריות קיבלו מספרי "אפילו"
ולנקבות היו מספרים "מוזרים" ,ככאלה ,Antu ,מדורגים במספר  55וכו ' .אין ספק כי הדרגה,
הקובץ והסדר היו בשימוש ,כמו בכל מכונה צבאית.
סיפור העבודה היה סיפור מעניין מאוד ,כי מסיבה כלשהי לא משנה עד כמה הצדיק והזקוף הוא
היה ,מועצת האלים וידא שהוא יסבול בידי השטן.
הסיפור הזה הוא דוגמה מושלמת לאיך אלוהים השתמש בשטן/איבה כדי לעשות עבודה מלוכלכת
ומזוהמת של הענשת העבודה גרוע יותר מכל אדם יכול לסבול ,והכל בשביל מה?
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הסיפור ממשיך לחשוף כאשר השטן הצי ג עצמו לפני ישוע ,שאלוהים שאל את השטן ,האם ראית
את עבודת המשרתת שלי כמה נפלא ומושלם וזקוף הוא?
זה מוזר ,מה אלוהים עשה ,משחק עם השטן? זה היה כאילו הוא אמר הא ,תסתכל על זה ,יש לי
משרת גדול שמציית לי ,הא ,אתה פראייר ,אין לך את כולם ,אתה?
? האם אלוהים עשה צחוק מהשטן
לא ,הוא באמת רצה לדעת למה .השטן לא ניסה להרוס את העבודה
השטן השיב ,אלוהים אתה הציב גדר הגנה סביבו;  .אין דבר שאוכל לעשות
מדוע השטן מגיש את עצמו? לסמכותו של אלוהים ולמה הוא מודה שהוא ידע שאלוהים הציב
הגנה סביב העבודה ,וגם אם זה נכון ,למה שיהיה אכפת לשטן ,למה לא לשגר התקפות בכל
מקרה?
האם השטן שוכח להשיק התקפות נגד הזרעים האמיתיים כי הם מוגנים? האם הוא החליט לא
לבוא נגד ישוע בגלל שהוא היה הבן האמיתי?  ,או שהוא לא רק תקף אותו .הוא הרג אותו האם
ישו לא יהיה הרבה יותר מוגן? מאשר עבודה מועטה
אם זה היה השטן כפי שלימדו אותנו ,למה שיהיה אכפת לו מה יש לאלוהים לומר? הוא שנא את
אלוהים ,הוא ניסה להפיל את אלוהים ,הוא דחה את אלוהים.
יכול להיות שהוא היה גם אחד מבניו של אלוהים תחת מעמד ,מסמך וסמכותי .האם יכול להיות
שאבא היקר הזה? דיבר עם הבן שלו והבן שלו חייב להיענות
זה שווה את זה לשאול את אנכי בנו המכשף הקוסם מלך ,מדוע הוא איפשר לעבודה לקבל חיים
ללא טיפול ללא עונש .האם זה מה שאנחנו צריכים להאמין בסיפור הזה שאלוהים רצה לדעת למה
השטן עוזב את העבודה לבד?
ואם העבודה הייתה מושלמת הוא היה מוגן כי זה היה חלק מהסכם האמנה .אתה תציית לאלוהים.
ותהיה לך הגנה מפני האויב
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בשלב זה הסיפור היה צריך להסתיים כמו אלוהים הביס את השטן והעבודה היה מושלם ,אבל זה
לא הסתיים שם .אלוהים לא היה מוכן להתרברב בעבודה ובשלמות שלו ,אלוהים היה נסער כי
העבודה הייתה צייתנית כי זה לא היה חלק מתוכנית האיבה.
כמו האמרה ,אנחנו לא צריכים תגים מסריחים ,ובמקרה של עבודה ,אנחנו לא צריכים איש צדיק
מסריח.
העבודה הצדיקה
.50
אלוהים אמר לש טן שהוא קיבל את הכוח והסמכות להרוס את כל העבודה ,כולל את ילדיו שלו,
ולגרום לנזק גופני נורא לעבודה ,אבל הוא לא הצליח להרוג את העבודה.
החברים שלי זה שווה לקצין בעל דרגה גבוהה לתת פקודות לכפופים לו ,ואז הם מצייתים .זה לא
משנה מה השטן עשה לעבודה ,כי כל זה היה תחת הסמכות וההוראות של אלוהים( ,המועצה).
כפי שתראו ,שוב כולם סביב איש האלוהים נהרסים ומענישים ,ואף נהרגו ,אלא האדם הנדון; .
הוא יכול להמשיך אבל במקרה של עבודה זה לא משנה ,מה אלוהים הדריך את השטן כדי לעשות
את זה ,העבודה מייחל שהוא מת ,הוא היה רוצה שהוא מעולם לא נולד.
אני שואל-מה הייתה העבודה השגויה לעונש הנורא שאלוהים בחר לגרום לו ,באמצעות השטן?
אפילו החברים הכי קרובים של העבודה .האמינו שהעבודה הייתה מקוללת בגלל איזה רוע שהוא
עשה במחשבה מוזרות בזמן קריאת הטקסט הזה ,זה היה חברים של העבודה ,כי גם הענישו קשות
על חשיבה כזאת.
? אבל מה הם היו אמורים לחשוב העבודה הוכתה כמו כלב נגוע בכלבת ,חייו נהרסו ועולמו
התהפך.
מדוע אלוהים שלח את השטן לתקוף את העבודה בצורה הגרועה ביותר מכל הדרכים?
מדוע להשמיד את משפחתו ,עושרו ,המקום רותחים על כל הגוף הזה ,ואפילו להשמיד את
אמונתו?
? איזה מין אלוהים היה משרת
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יש כאלה שציינו שזה קרה בעבודה כי היה לו חטא ,חטא של צדקנות עצמית .שמעתי מספר
מדינות הכמורה שהשטן בגאוותו לא הצליח לראות את חטאו של הצדקנות העצמית ,לכן הוא לא
תקף את העבודה.
זה כל כך מגוחך אפילו להציע את זה ,אם השטן היה מאמין שמישהו היה צדיק או לא היה משנה
לו אם הוא היה היריב והוא היה עד למישהו שהוא לא לקפל ,הוא עדיין יתקוף .האם ישו היה
צדיק? האם זה עצר את השטן? מלתקוף אותו
עבודה " 1/1היה אדם בארץ  ,Uzששמו היה התפקיד; והאיש הזה היה מושלם וזקוף ,ו  .אחד
שפחד מאלוהים ,ו  .eschewedונולדו לו שבעה בנים ושלוש בנות”.
העבודה הייתה מושלמת .וזקופה לפני אלוהים  ,אלוהים אמר .העבודה הייתה מושלמת השטן
אמר ,הוא לא יכול היה להגיע לעבודה כי הוא היה מוגן על צדקתו .המעשה כולו על ידי השטן
הורה ישירות על ידי אלוהים בעצמו ,היה לקבל עבודה לקלל את אלוהים ולמות.
העבודה מתנגדים .הפעם ו השעה שוב אם זה הפך אותו לצדקני ,אז כולנו נהיה במצב של זמן
מפחיד בגן החיות.
מה שהכי מעולם לא הבינו היה שביום שהגענו לממלכה הזאת ,דנו בחוק המוות ומעולם לא הייתה
דחייה .זה מה שהסיפור על אדם וחוה באמת חשף . .כבר הרסתי את זה בגינה
אם העבודה הייתה נכונה או לא חסרת משמעות ,משום שבמקום כלשהו בחיי העבר שלו הוא כבר
הובא תחת חוק המוות ולכן לא שמץ של צדק אחד היום יהיה שווה גבעה של שעועית .אי אפשר
להצדיק את זה בחוק ,זה בלתי אפשרי.
עכשיו חוזרים לשאלה העיקרית שנשאלה קודם לכן ,מדוע השטן בין בני האלוהים? ולמה הוא
הצליח? ללכת לפני המועצה
כאמור ,מה לא באמת מובן כאן ,אבל יכול בקלות להיות נגזר על ידי מה שקורה ,הוא שהשטן לא
רק לבוא לפני אלוהים כדי להיות .powwow
הוא נקרא לאלוהים; אלוהים רצה להשתמש בו כדי להעניש .את העבודה בדרכים הקשות ביותר
גנרל מפקד כללי בשם אחד הגדודים שלו לשחק את תפקידו של יריב הרשע?
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ההוכחה היא בעובדה כי השטן לא התחיל את השיחה .אם השטן בא לאלוהים כדי לשאול על
העבודה בניסיון למצוא דרך לתקוף אותו ,אז השטן היה מוביל עם התשאול ,לא אלוהים.
אלוהים שאל את השטן;  ,כפריצה לשיחהראית את עבודת המשרתים שלי?" ללא ספק ,זה לחשוף
את השטן לא היה מושג למה הוא נקרא לפני אלוהים .כאמור ,אם זו הייתה התקפה מוחלטת של
השטן מפני העבודה ,מדוע השטן לא התחיל את התשאול?
השטן לא בא לאלוהים כדי להאשים את העבודה כפי שהורו לנו בכנסיות נוצריות רבות ,הוא בא
לגלות מה אלוהים רצה ,והעבודה הפכה למרכז השיחה ,שהחלה על ידי אלוהים בתשאול השטן,
לא להיפך.
העולם הדתי הצהיר שהשטן הלך לפני אלוהים כדי להאשים את העבודה .אנחנו רואים שזו
הייתה .הערכה לא מדויקת של המצב
עכשיו תן לי להוריד את הכל .כדי שזה יהיה מובן יותר השטן מייצג את האויב של הטוב/אלוהים,
אז יש לנו את השטן ואלוהים מגיעים ל powwowעם שאר בני האלוהים.
מה שאנו עדים כאן הוא מועצת האלים הדנים בנושאים הקשורים לכדור הארץ ולתושביה.
בין האלים היו משפחת השטן והיהוה כולם ,ואותו משפחה משחקת בתפקידים שונים בעץ שלהם.
זכור  YHVHהוא פשוט כותרת משמעות אדון . .השטן הוא פשוט כותרת משמעות יריב אלה
אינם שמם ,אך כותרות המתייחסות למשימתן או לתפקידן" ,אין משחק מילים מכוון".
הם דנו במה שניתן לעשות כדי לעצור את העבודה ,מפני שהוא עשה את מה שהם מעולם לא
התכוונו או רוצים מהאנושות.
 .העבודה מילאה את החוק
המועצה החליטה שוב לשלוח עוינות בין העבודה ועולמו ,להפריד ולהרוס את כל העבודה
שעמדה .הם רצו שידעו שאסור .להיות מושלמים האדם שהוא מושלם .לא יכול לבוא תחת החוק
וזה החוק שמחליט .שהמשחק מתקיים
אז ,מה בכלל הייתה העבודה? שהייתה כל כך מחרידה
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התשובה טמונה בגן עדן.
אדם וחוה קיבלו את ההזדמנות פשוט לחיות בשלווה ובהרמוניה בתוך הגן לנצח ,או להיות
מקוללים ולהישלח הלאה כדי להפוך לעבדים לאלים לעשות עם רצונם.
אדם וחווה לא יכלו להגשים את החוק .יותר מכל מי שעומד בנעליו זה נועד שהם ייכשלו על ידי
לשים לפניהם הפיתויים הגדולים באמצעות קוסם והטלת איות .במונחים פשוטים ,הם לא היו
מצליחים ,הם לא היו להפוך לצדיקים ולהיות מופרדים מחוק השיפוט . .הם חייבים להיעשות
עבדים
אני כמעט יכול לשמוע את המילה שבאה מישיבת המועצה .אסור להם להצליח ,שלח את הנחש...
"
כמו במקרה של העבודה הנחש נשלח על ידי אלוהים כדי לגלות מה אדם וחוה עשו ואז אמרו להם
שהם לקחת את העץ של הידע של טוב ורע.
 ,בדיוק כמו במקרה של עבודה זה היה מבצע עוקץ ,ולאחר מכן המפלגה המדוברת תסבול
בצורה איומה ליפול למלכודת שניהלה מועצת האלים.
מה כל כך מצחיק במקרה של עבודה הוא מעולם לא עשה חטאים בחיים האלה ,בהתבסס על מה
שהכתובים מלמדים ,אפילו אחרי כל מה שהוא העביר; הוא מעולם לא חטא ,שקשה לי להאמין,
אבל זה מה שהוא אמר.
 ,הא מת היא הוא שאלוהים רצה להוכיח את כוחו וסמכותו עליו ,שהכל היה פיתוי לראות אם
העבודה תהיה רעה ,ובכל זאת נאמר לנו שאלוהים מפתה אף אדם עם רוע ,בכל זאת ,הוא שולח
את השטן לשחק משחקים רקובים מלוכלכים עם ג'ו בי כדי לגרום לו להפוך לרשע .ולדחות את
אלוהים
אם זה היה רק על אלוהים באמצעות השטן כדי להוכיח עבודה יישאר צדיק ,זה יגרום לאלוהים
להיראות טיפה יותר טוב . .אבל זה אפילו לא היה המקרה הוא פשוט בעט בשיניים ובסטירת
הכלב והתשובה הייתה ,אלוהים הוכיח את כוחו עליו.
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כאשר העבודה לא היתה להפוך לרשע ,אלוהים פשוט הכריז כי העבודה היתה בעיה לזהות את
כוחו של אלוהים ואת סמכותו ,אשר מעולם לא היה נכון .נראה היה שהוא רומז שחסר לו הבנה
שאין אלים אחרים מלבד אלוהים.
אם העבודה הייתה סוגדת לאל אחר ,אז הוא לא היה צדיק כמו הטענה שאלוהים בעצמו עשה. .
והוא מתכוון שהשטן כבר היה אצלו אבל איכשהו השטן .אפילו לא ידע את זה בלבול!
איך אלוהים יכול היה להסיק? את זה לפי מה שעשה העבודה כיצד הייתה העבודה חסרת הידע
הזה אם הוא היה מושלם וזקוף ושנוא על הרוע ואף פעם לא קילל את אלוהים למות גם לאחר
שהענישו אותו קשות?
העבודה מעולם לא נכשלה במבצע עוקץ זה ,הוא תמיד ציית אפילו במהלך העונש ,אבל זה לא
היה מספיק טוב .האלים נתפסו ועכשיו הם נאלצו .לטרוף כדי לצאת ממנה אז ,הם הפכו וברכו את
העבודה הכפולה של כל מה שנלקח ממנו.
אנשים מסתכלים בטיפשות על הסיפור הזה ואומרים וואו איזה אל נפלא לברך את העבודה עם
כפול מכל דבר.
מדוע המשרה אי פעם היתה צריכה לעבור את זה מלכתחילה ,הוא מעולם לא היה בטעות ,ואפילו
לאחר שעקץ אותו הוא מעולם לא השתנה ,אז למה עכשיו לברך אותו? בגלל שהוא לא הפר את
החוק בחיים האלה ,כאשר הם ניסו כל כך קשה לגרום לו להפר את החוקים שלהם.
אני לא רואה רחמים כאן ,ממתי? שוחד גורם למישהו להיות רחמן
העבודה נקנתה .כי האלים פישלו הם לא יכלו להכריח אותו לא לציית ולקלל את הפקודות שלהם,
אז עכשיו הם היו צריכים לבטל במהירות או לנסות לשנות את התוצאה.
אף על פי כן ,שום ברכה לא יכלה לקחת את העוקץ של עונש שהוא עבר ללא סיבה נכונה .הוא
לא החזיר את ילדיו שנטבחו .לא משהו ממה שקרה במקור .לעבודה המשוחזרת
זה היה רק משכורת גדולה אז העבודה הייתה לשתוק ולחיות את שארית חייו כמשרת מושפל.
 ,כן ,העבודה הייתה מבורכת .אבל זה כמו שמישהו לוקח שוחד האלים פישלו כך שהם .היו
צריכים לסדר את העניינים אבל העבודה לא הייתה צריכה להתברך כפול ,היה לו את כל מה
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שגבר כבר יכול להשתוקק לו , .אם העבודה באמת הייתה טעות בליבו? אז למה הוא לא נכשל
במבחן ומאחר והוא לא נכשל במבחן ,למה אלוהים לא התנצל בפניו ואמר שחשבתי שיש לך רוח
אחרת?
? אז ,השאלה המכריעה היא למה
? ממי האלים מפחדים
למה הם מובילים מלכודות כדי? שאנשים לא ילכו לפי החוקים שלהם אם הם אלים ,מדוע
לפעמים הם מוודאים שהחוקים מניגוד ,אם הם כל כך נלהבים לגבי החוק?
? ממי מסתתרים האלים
למה הם רוצים שבני האדם ייכשלו? ולא יצייתו לחוקים האלה
יש משהו בתמונה? שאנחנו לא מבינים
כן ,אכן יש ,כי מתוך כל הצער וההרס כי האלים האלה לקדם יש מפתח אחד לכל ,האלים האלה
הם פשוט חייזרים מכוכבים אחרים ,והם גורשו מביתם בגלל המחלה שלהם.
הם לא הורשו להיות בין הטבע האלוהי של הדברים והיו מתחת לשיפוט .הם יודעים שיש כוח
שקיים מעבר להם ,אבל הם רוצים לוודא שהאנושות אינה ניגשת לכוח הזה ,ואף לא מבינה אותו.
הם רוצים להיות אדוני הכוח והם יודעים ברגע שהאנושות מגישה את הכוח האלוהי האמיתי אז
הם לא יישארו דבר כדי לשלוט על האנושות .והם יהיו תקועים עם סטיות שלהם לשחק אחד על
השני של האלים בלילה של שחור לנצח.
ואני כאן כדי לגלות כי התהילה הגדולה בתוכך חייב להתעורר כך שכל אחד יכול להבין מה
התרחש בעולם הזה.
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.51

ישו חשף את האלים שנפלו

הכריסטוס האמיתי בגבר שנאמר לנו נקרא /Iesusישו/האי .אס .איי ,שנחשף לחסידיו על
החייזר/האלים המזויפים ששוטטו באדמה.
הוא סיפר להם שאנשי הזקנים עוקבים אחרי אלים זרים ולא את האב האמיתי .המסר שלו היה
לחשוף את האב והאם ,אשר מעולם לא נחשף בעבר.
ובכך להוכיח את האלים של הברית הישנה היו בראשות מלאכים נופלים/חייזרים לא מחובר בכל
מקרה עם ישו האמיתי.
הוא אמר שחסידי האלים האלה היו ילדיו של היריב/השטן .הם אלה אשר מגנים את האמת כי אין
להם את אהבת האב ,אשר היו אמורים להיות בהם ,אם הם היו ילדים אמיתיים.
בכל פעם שהאמת נאמרת באמצעות ילדי האב ,הם נרדפים ונידונו ,כי זה לא העולם שלהם ,הוא
שייך לאלה שנפלו.
המסר של ישו היה לעולם לא לגנות ,אבל להבחין תמיד ,הילדים של המודחים תמיד לגנות עדיין
לא מבחינים ! .הם חסרי דעת
חשוב מאוד להבין שהעולם הזה לא היה העולם המקורי שלנו ,למרות שרבים מאיתנו הגיעו
מכוכב דומה בכל המובנים לכדור הארץ שלנו ,זה היה כוכב הארץ התנודה גבוה יותר בצפיפות
גבוהה יותר שממנה נפלנו בגינה.
נפלנו מעולם התנודות הגבוה שלנו כשקנינו לתוך חוק הטוב והרע שבו נתנו לנו בגדים ביולוגיים
אנושיים לכסות את העירום שלנו בסתיו.
זה הפך למסכה שלנו שסוננו את גלי המציאות באמצעות אשליה .זה הפך להיות האויב .לאמת
שבפ נים הגוף שלנו הפך לכיסוי שחסם את הנשמה ,אשר בלטינית הוא סול ,המייצג את השמש,
את השמש האמיתית ,או את ישו שבתוך.
הכיסוי האנושי הוא בסוג של אנטיכריסט שמכסה את המשיח האמיתי...
עכשיו אנחנו קבורים בתוך אשליה .שמסתירה את המקור האמיתי שלנו
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.52

הסיפור האמיתי

סיפור כזה שהיה מואר על ידי בגידה זו של  firstbornsלהיות  supplantedהיה יעקב ועשיו.
ג'ייקוב נודע בשם האחד ש supplantedוגנב את המולדת של עשיו בשל הבגידה והשקרים של
אמו רבקה . .יחד הם אנונימיים לרמות את אייזק והעולם הנוצרי השתלט על ההונאה הזאת.
ואיפשר לקנוניה להיות מקובלת
ג'ייקוב נקרא על שמו של ה ,Supplantedהוא התייחס לאיך שהוא לקח משהו שלא שייך לו.
זה אחד המפתחות החזקים ביותר כדי לפתוח את ההונאה הגדולה ביותר אי פעם מוסווה.
עשיו ,הוא היחידה ,שהיא בסוג ,שמו של ישו.
איי .בי .איי איבדו את החוק .המולדת והחוקי של ה chicaneryוהשושלת שלו הפכה לנשאית.
עבור שליטי העולם הזה
זה חייב לגרום לתהות אם ישוע היה תאום ,או שהיה לו אח שהלך להפוך לישו הטיפוסי מאז
סיפורו של יעקב ועשיו הוא אלגורי לישוע המשיח כפי שהוא עם כל כך הרבה סיפורים בברית
הישנה.
לא כולם בשושלת הם ס וטה ,הם גם בני אדם וכמה גם של האב והאם בגלל ערבוב שהתחיל
להתקיים בין שני  .lineagesאתה לא יכול לגנות גזע שלם בגלל כמה  ,reprobatesלא יותר
מאשר אתה יכול לשבח גזע שלם בשל צדקת המעטים.
מדוע זה קריטי? בגלל שאלה או עשיו התכוונו לאדום ,או מה שאנחנו מכנים עכשיו הודו
המודרנית? זה השושלת האמיתית של מאיפה שישו בא.
הסיפור שאנחנו שומעים על ,אשר נאמר לנו היה בירושלים במזרח התיכון התרחש מה שאנחנו
קוראים עכשיו איסטנבול ,טורקיה.
זה השושלת האמיתית והבית שבו הגיע ישו האמיתי ,זה היה אדום/טורקיה הבית של עשיו ,אשר
לאחר מכן הפך להיות מאוחר יותר ,ישו .למעשה ,הכול החל בעולם הזה ,מגן עדן ועד לתחילת
משפחתו של נח ולמגדל בבל.
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ישוע נולד ונצלב במה שנקרא ירושלים הראשונה או מרכז העולם המוכר ,הידוע גם בשם הצאר
גראד ,קונסטנטינופול וכו '...
הוא נחשף אפילו לגלטיים ,בעיניהם הם חזו בישוע שנצלב .גלטיה היה גם ביתם של אטיס האל
היווני הדומה לישוע ,להיות זהה במובנים רבים.
אטיס היה המיתוס שצמח מתוך האגדה של ישו .הסיבה היתה ,האם הם היו אחד מהם ,למרות
אטיס מתואר להיות מאות שנים לפני ישוע ,הם אותו אדם אבל היסטוריה פגומה התווסף להונות.
ההיסטוריה שונתה כל כך קשה;  .שהאמת בקושי ניתנת לזיהוי
גלטיה היה שם אחר עבור פריגיה ,ואני מציין מאוחר יותר בעבודה אחרת שאני מאמין גלטיה
הגליל מהאזור המקורי של הברית החדשה של ישו והתלמידים.
אי ן שום דרך הגלטיים יכול היה לראות את ישו הצליבה ,לפי הסיפור שקיבלנו ,גלטיה היה
בטורקיה ועדיין עד היום הזה הוא ההון שנקרא ,אנקרה ,שהוא כ  217מיילים מאיסטנבול.
ראשית ,אני לא מאמין שישוע היה במקום קרוב לירושלים במזרח התיכון.
שנית ,הכנסייה בגלטיה לכאורה התוצאה של משרד פאולוס שהתרחש אחרי שישו כבר נהרג.
האנשים שקראו לכנסייה לא היו יודעים על ישוע הצליבה לפני שהם לומדים על ישוע ,אלא אם
כן סיפורו היה מקומי ועכשווי.
לפיכך ,ה Galatianלעולם לא ידע על המשיח אלא אם כן האירוע התרחש בדיוק בדלת האחורית
שלהם . ,מה שהוא עשה
משרד רוב התלמידים היה בטורקיה של אסיה הקטנה ,כי כאן הכל התחיל ,לא המזרח התיכון.
אפילו ג'ון ופיטר ורוב השליחים שרים בתורכיה ,ולא במזרח התיכון.
ישו האמיתי היה קרוב לוודאי בתקופת הצאר שהיה סוג של ירושלים ,אבל זה לא המקום בו אנו
מכנים את ירושלים היום .יש הוכחה חזקה שהמשיח נולד בשנת  1053adבתורכיה ,ולא 4bc
בירושלים ,כפי שדווח.
קרא את אנטולי " ,Fomenkoבדיוני היסטוריה או מדע".
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למעשה ,אפילו עד היום ,יש אמונה כי האגיה סופיה באיסטנבול ,הוא המקדש הבנוי של שלמה
הגדול ,אשר באופן אירוני מספיק נבנה על ידי אדם בשם ,סולימאן הגדול.
גם ,יש קבורה שם שחושף את שמו של ישו ,אבל רבים טוענים שזה היה /Jeshuaיהושע הבן של
נון .אני מצאתי תמונות של אזור זה וגיליתי מה אני מאמין להיות הגבעה מאוד כי המשיח נצלב,
המשקיף על הים בוספורוס.
 ,ואפילו אם זה היה ג'ושוע ,בנו של נון? למה ש/Jeshuaג'ושוע יהיה גם בטורקיה נראה שכולם
היו בטורקיה ובכל זאת הודו בקושי מוזכר מנקודת מבט דתית ,ובכל זאת החלה הסיבה ! .מוזר
מאוד
והאם זה רק צירוף מקרים שהשם ישו מגיע מהשם /Jeshuaג'ושוע? ואיך זה שנתנו לנו סיפור
שישוע לא היה אב אנושי ,אבל הוא היה בנו של אלוהים? האם זה יכול להיות בנו של נון ,שהוא
הכינוי של יהושע קבור בתורכיה ,התכוון לבן של אף אחד ,להתייחס למשיח כפי שהכריזו בטעות
לאורך ההיסטוריה כי אין לו אבא אנושי.
שוב ,רק ספקולציות כאן ,אבל יש הוכחה לאימות בנוגע למיקום זה קבר ,כמו גם את האזור שבו
 Jeshuaזה נקבר הוא כמעט מדויק כמו תיאור של ישו קבר בתנ ך; למעשה ,הוא מדויק יותר
ממה שאנו רואים בירושלים היום ,שהוא בעצם שמועה ואשליה.
יש גם הוכחות רבות אחרות כדי לגבות את התיאוריה הזאת ,יותר מאשר רוב אי פעם רוצה לפני
השטח .ההיסטוריה שלנו מבוססת על שקרים ,ושונתה ברצינות כדי ליצור את השקר הגדול
ביותר אי פעם ,כדי לקדם את סדר היום הכוזב.
זכור למרות ,לוציפר היה להגדיר את עצמו כמו ישו ,ולכן הוא מחקה את ישו כדי לגנוב או
ל supplantאת הכוח האמיתי .בדיוק כמו ג'ייקוב  supplantedעשיו .הסיפורים האלה ,אם
אלגוריים או לא כולם מתארים אמיתות נסתרות של העבר שלנו.
לפיכך ,ג'ייקוב המייצג את השטן/לוציפר ,שימש כדי לגנוב את הזכות הזאת משם ,וילדיו הפכו
לשושלת המלוכה וה bluebloodעל פני כדור הארץ .וישוע המשיח השקר הוגדר והיה מוכן
להיות בירושלים או מה שאנחנו מכנים המזרח התיכון.
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ובכל זאת יכו ל להיות ששום דבר מזה לא היה נכון ,כל זה היה מעשה כך שדורות מאוחרים יותר
היו סוגדים לשטן באזור זה תחת השם ,הציונות .לא אמרתי יהדות ,אמרתי הציונות . .השניים
שונים לגמרי
לאחר מכן הם השתמשו בסודות וטקסים מתוך ימי הביניים או תקופת הרנסאנס כדי לעקוב אחר
הזמן ל 4bcאו יפריד ,שהיה שקר נוסף ,והעולם כולו קנה לתוך הייצור הזה.
אני אפילו לא יכול להתחיל לגלות איך הם הוציאו את זה עקב מחסור בחלל ,אולם המידע נמצא
שם בחוץ .לחפש אנטולי  Fomenkoוכמויות מסיבית של הוכחה יתחילו לאט לחשוף את ג'יג הוא
למעלה.
הוכחת ספריות מלאה נו צרו מעבודות שווא ,הקמת חפצים ,ציורים ,פסלים וכתבים ,באמצעות
אמצעי הונאה ,והפקדת אותם בשטחי קבורה עתיקים כדי לתת את האפקט זה היה היסטוריה
עתיקה .זכור בתחילת ספר זה אמרתי שהדברים האלה הם הורדות דנ א כדי להשחית את המוחות
שלנו.
קרא היטב את הרמז הזה; רבים שמעו על אבירי הטמפלרים ,אבל מעטים מבינים מדוע הם הגיעו
למציאות .זה היה בערך  1118ADכי הטמפלרים מאוחדים להיות כוח של גמול על האדמה הזו.
הסיבה שהם התאחדו הייתה לחפש ולהרוג את אלה שרצחו את האל על העץ.
אבל איפה בעולם הם ימצאו את הרוצחים של ישו מעל  1000שנים לאחר מכן ב 12תאנון מאה?
עם זאת ,בהתבסס על המדע החדש תרשימים אסטרולוגיים בגיל העמידה ,נראה ישו לא קיים
 1000שנים לפני ,אבל למעשה הוא היה קיים 11תאנון המאה ,אולי בין התאריכים של 1053-
.1086AD
מעניין לציין את האזור שאנו מכירים כרוסיה היום ,אני מאמין שהסיפור היה על 14תאנון המאה
שבה התגלה כי הם שלחו צי של ספינות דרך הים השחור לעבר מצר בוספורוס ,לאזור שבו אמרו
להם שישו נרצח.
באופן מוזר ,הם נשלחו לטורקיה .סביב מה שנקרא ,קונסטנטינופול ,היום איסטנבול ? איך הם
יכלו להיות כל כך רחוקים
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אז עכשיו הרעיון שהטמפלרים התאחדו ב .1118ADכדי למצוא רוצחים של ישו ,זה כבר לא
 farfetchedזה היה יכול להיות רק  32שנים אחרי העובדה ,לא יותר מ 1000-שנים.
ישוע מעולם לא נהרג על צלב ,הצלב היה סמל שטני כדי לייצג את לוציפר כשמש הפיזית של
אלוהים או השמש להיות אלוהים בעצמו ,והצלב היה הצלב הדרומי . .השמש שולטת במרכז
הצלב
עיקרˈ/krʌksהוא הקטן ביותר של  88הכוכבים המודרניים ,אבל הוא אחד הבולטים ביותר .שמו
הוא לטינית לקרוס ,והיא נשלטת על ידי אסטריזם בצורת צלב שידוע בכינויו הצלב הדרומי.
ישוע נצלב על עץ לא צלב.
העץ ייצג את עץ הידע של טוב ורע .היא ייצגה את השושלת האמיתית של ילדי האב שהיו
מוסתרים לעץ השקר וכולם נצלב ,או האור היה חבוי בחשכה כמו הנשמות הוסתרו בגוף גלגול
כדור הארץ.
הוא ייצג את כל ילדי האב והאם שהיו מוכנים לעץ המוות כדי לחיות במה שנקרא עולם המוות,
או עץ השקר של הידע של טוב ורע על ידי היותו עבדים אל השקר והמשיח השקר  ,עד היום שבו
הם מוקמים מנית על ידי עץ החיים ,או התחייה ,כלומר התעוררות.
ועד שהתהליך מתגבר על הזרעים האמיתיים ,הם כבר לא נתפסים כילדים וכיורשים לממלכה
מפוארת ,אך משרתי הקשירה תחת חוק המוות באמצעות ממלכה מזויפת.
ישוע נצלב על העץ הזה משום שהאל של האל רצה להשמיד כל ידע של עץ המשפחה של החיים.
וכך ,ישו הכוזב השתלט תחת כוחו של לוציפר שנוצר אז להופיע כאחד שנהרג בעיקרו.
ועד היום ,רבים בעולם הדתי סוגדים למשיח מת על צלב ,במקום לכבד את המשיח החי שבפנים,
כי הם סוגדים לצלב המוות במקום להרמוניה עם עץ החיים.
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ישו בן אדם/אדם/סת

ישוע אמר שבסופו של דבר האנשים יהיו בדיוק כפי שהם היו בזמן נוח והמבול ,זה קריטי להבין
מה שעכשיו מתפתח.
“אז כשהימים של נוח היו”...
מדוע ישוע הכיר כבנו של האדם? בגלל שישו האמיתי לא היה ,אני חוזר לא היה אחד מבני
האלוהים? אבל ישו השקרי נולד מזרעו של אלוהים ולכן הוא היה ידוע כבן האלוהים.
אם אינך יודע כיצד לפענח את ה קודי אתה לא יהיה מבין .הרשו לי לפרק את זה שוב ,ילדי קין
היו ידועים כבני האלוהים ,ילדיו של סת ידועים כבני האדם.
 ,Thereforeשניהם ישוע הבן של האדם וישוע בנם של אלוהים שתיהן בתנ ך ,אבל הם לא אותה
ישות ,אבל הם בעוינות זה לזה.
קבוצה זו של חייזרים שנפלו כבר השליכו את עולמם בשל המלחמה שלהם כמו הטבע ובכל מקום
שהם הלכו הם הביאו את אותו מלחמה כמו המוח עם אותם ,והם הרסו כוכבי לכת אחרים ,זה היה
ידוע כ  . 2ndמלחמה בגן עדן
גן -עדן מורכב מאינסוף של ממדים . .זה לא רק מקום אחד כאמור ,בבית של אבי .יש הרבה בתי .
בתי האחוזה הם ממדים
הירידה בצפיפות המאפשרת לשדה קוטביות לפעול היא המונח "נפילה" מייצג .ליפול פירושו
לעזוב את המציאות הנצחית ולהיכנס לתחום מושחת ונרקב בשם 3רואד & 4תאנון צפיפות והיותו
לכוד;  .מתנגדים להיות בחול טובעני
בסופו של דבר ,כל ילדי האב והאמא יפרידו מהמלאכים שנפלו ,ויחזרו לצפיפויות הגבוהות שבהן
האנרגיה של האב והאם היא החשובה ביותר.
כאשר הוא מדבר על כך" ,כך שהימים של נוח היו כך שיבוא בנו של האדם" .כתבתי בהרחבה את
השנים בנושא זה.
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ישו לא יחזור לשלוט בעולם הזה כי זה לא או אי פעם היה העולם שלו .הבעיה היא שתי פעילויות
מתרחשות בסוף הגילאים באותו זמן.
האירוע הראשון הוא כאשר המשיח בא לאסוף חיטה שלו לתוך האסם ,הסרת אותם מהמישור
הזה .ואירוע שני יתרחש באותו הזמן ,שם גנב בלילה יביא חורבן גדול לעולם הזה.
האירוע השני הוא יום האלוהים ,שבו השמים והארץ יתמוססו בלהט נלהב ,יחד עם בואו של
"האדון" . .אין לי זמן לבזבז על הנושא הזה הספרים האחרים שלי .יגלו פרטים נוספים על
הדברים האלה
אבל בואו של הגנב בלילה או האל ביום האלוהים הוא לא המשיח חוזר להשתלט על כדור הארץ
כמו רבים מאמינים .ישו הבהיר כי הממלכה באה לא על ידי התבוננות ,אין ' עין ' יהיה לחזות את
חזרתו ,כי כפי שהוא אמר ,ממלכת האב בתוכך.
מה מגיע כי הולך להיות גנב בלילה ולהביא הרס גדול שבו כל עין יתבונן ,מעלייתו של השמש אל
המזרח והסביבה במערב?  .זה יהיה אירוע מחזורי פלנטרי זה לא אחר מאשר השומרוני Nibiru
הגדול בשמים ,הפלנטה השומרית של הצלבים . .יום האלוהים ,ייצוג
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? האם אני דויה העובדות

לפני שאני מגיע לקטע הבא אני רוצה לטפל בבעיה אחת ,כי תמיד יהיה מתנגדים כי לתקוף עבודה
כמו זה אומר ' ,אני זה שנמצא מחוץ לבסיס ולהיות השראה שלילית' .
עם זאת ,הם לא לחפש את עצמם או פשוט להסתכל טוב על הפירות ,הם לוקחים עין עיוורת
למציאות לפחד מהתוצאות.
הם מגנים את האנשים שעושים את העבודה ברגל בזמן שהם יושבים שם מקבלים תעמולה ואז
הם מגינים עליו .הם אוהבים את המסכה שלהם והם יגנו על זה לקברים שלהם כי הם שתו
מתערובת של הקוקטייל הקטלני ואפילו לא מבינים את זה.
היא הפכה לאמונתם ,וכפי שלעולם לא אעמוד מול אמונו של אף אחד; בגלל שאני מאמין
שהאמונה חזקה ,אני אומר את זה הרבה ,אמונה היא לא האויב ,האמונה בשקר היא.
יש כאלה שיאמרו שאין ספק; כי שמעתי הכל ,שלשקר אין שום קשר לידע על טוב ורע ,השקר
אמר לאדם ולחוה שהם בוודאי לא ימותו.
לפני שאני מסביר את זה ,זה סוג של רטוריקה כי הוא מתוכנת לאנשים באמצעות הורדת ה-
 DNAכולו ולכן הם מקבלים שגיאה מעורבב עם האמת כל כך בקלות.
ראשית ,אדון הגן אמר לאיב ' ,ביום שבו אכלו או נגעו בעץ האסור של הידע של טוב ורע ,כי
אדם וחוה בוודאי למות ' .אז הנחש אמר ' ,אתה לא תמות ,אבל העיניים שלך ייפתחו ואתה תהיה
כמו האלים היודעים טוב ורע' .
הפרקליטים ה .diehardיטענו שהנחש שיקר ואז הם שוכחים לחלוטין את החלק החשוב ביותר
של הסיפור ,ולכן ,מדוע האלים התחובבנו בטוב ורע?
מדוע הרשע היה בגן האלוהים?
הם לא רוצים לגעת בזה כי זה לא מתאים למסכת התיכנות.
 ,האל אמר לאיב שביום שהם יאכלו אותם הם בוודאי ימותו.
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 .מגיע מהעברים.'yowm
שאלה מספר אחת ,האם אדם וחוה נפטרו מלאכול או להשתתף בידע זה באותו יום?
לא!
מסתבר שכתבי הקודש חושפים את אדם חי במשך -930שנים כמאליות כאחד מהעולם הקדום של
שם ,ומדוע לא ,הם יצרו אותו.
שום דבר לא נאמר על חוה ,אבל אנחנו יודעים שהיא הייתה צריכה להיות בחיים במשך זמן מה,
כי האנושות היא פרי המבצע הזה ,ואנחנו יודעים בוודאות שסת ' נולד הרבה יותר מאוחר כאשר
אדם כבר היה בן  130שנים.
אבל רגע ,אם אדם היה אחד מהאלים? אז איך יכול להיות שהוא חלק מהאנושות המין האנושי
נוצר על ידי האלים ,אלא רק במקום בו הנשמה מושתלת ,אנו מכירים את ההבדל , .האנושות
זהה .חוץ מדם  ,לחלק יש דם דנ א גבוה יותר .וחלק נמוך יותר
הכלי או האווטר שאנו לובשים כגוף פירושו כלום ,זה המקום שבו הנשמה מופרה ,וזה כל מה
שחשוב.
שנית ,המתנגדים יטען שאלוהים לא התכוון שהם ימותו באותו יום ,אבל במקום לחיות נצחיות הם
ימותו.
? וואו ,זו השערה מדהימה למדנו כי מה שמיוצג כחיי נצח היה למעשה ,עולם ,וידוא אנשי מוניטין
רב ,אנשים חיו למעלה ל 1000-שנים.
עכשיו הם יגידו ,עץ החיים היה חסום להם ברגע שהם לקחו את הפרי של העץ האסור ,אז במובן
זה הם מתו והנחש שיקר.
תקשיב ,אני לא מגן על הנחש  .הוא הוביל את האנושות למזימה .מסיבית כדי לשלוט בהם
כעבדים
החברים שלי עץ החיים לא היו מעוררי חשק מינית או אליקסיר מהמזרקה של הנעורים שישמור
על אנשים בחיים לנצח.
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הסיבה שהם הובילו הרחק מעץ החיים היא בגלל שהם הלכו על העץ האסור ואיבדו את זהותם.
זה לא גרם להם למות באופן פיזי ,זה שלח אותם ל חיים במוות תמידי עד .שהטראנס נשבר
לא ייתכן שבשר ודם יכול לקבל חיי נצח .האנושות הייתה מונחת לתוך מלכודת שבה הם הושמו
לתוך תחום זה של ריקבון ושחיתות ,מה שאומר שהם יחוו מוות כעניין של חיים בתחום זה
באמצעות אשליה.
ואילו אם הם נשארו במצבו המקורי ,הם לעולם לא היו צריכים לחוות את המוות .אבל אתה חייב
להבין ,המוות .הוא לא מה שנאמר לנו
עבור הנשמה לעולם לא מת זה פשוט מחווה מוות שוב ושוב בזמן השינה ,עד שהוא התעורר.
אנו יודעים כעת כי בתוך כל אחד מן הזרעים האמיתיים היא הלהבה הרוחנית של הבורא האמיתי,
אבל את הגופים שניתנו על ידי האדונים צל מעולם לא היו חיי נצח; הם מסכות של אשליה
המכסים על המציאות הנצחית .הם תמיד במצב של ריקבון .ואם הם חיים  50שנים או  900שנים
זה עדיין בדעיכה זה לעולם לא יכול להיות נצחי.
עכשיו מבינים את התעלומה ,הוא מגלה כי ביום שבו אתה אוכל את זה ,אתה בוודאי תמות .זה
אומר שאחד ייכנס לתחום המוות ,אבל עדיין להיות מודע למרות שהם כבר לא ערים ,כי המוות
רק נראה אמיתי ליצורים נצחיים שעכשיו ישנים.
כאשר הנחש אמר לחוה ,לא תמות בוודאות ,הוא התכוון מנקודת מעמד נצחית .המוות הוא לא
אמיתי ,הבעיה היחידה היא מה שהוא לא אמר לאישה היה למרות שאתה בוודאי לא תמות ,אתה
תיכנס לתחום המוות שבו אחד נולד מחדש כל הזמן בגיהנום חי תוך כדי השחיתות האשלייתי,
הריקבון והמוות במה שיכול להיות דה  ,הקנס כמוות נצחי .עד להתעוררות
המפתח הוא ,מו ות הוא לא אמיתי ,זה גם אשליה ,כי לא משהו שהאב יצר בהתחלה יכול למות
כולל המלאכים .אך כאשר נפלנו למלכודת זו ,המוות הביא להופעת המציאות ,ולכן אדם וחוה
יכולים למות כעת.
? אבל שוב ,זה היה שקר הנחש ידע שהם לא יכולים באמת למות שיש להם את הכוח של עץ
החיים בתוכם .אבל הם היו מרומה לקחת את הידע של טוב ורע והם הוסרו באופן סמלי מן העץ
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של החיים כדי לחוות את המוות ,אבל לא רק שהמוות לא אמיתי ,אבל הם מעולם לא באמת
יוסרו מ Tרי ה  .Lגם ife
האנושות נידונה למוות ולהיוולד מחדש בסיפור שלא נגמר ,תמיד שוכחים מי הם ,בהיכנסו למימי
השכחה ,כלומר הנדן האנושי.
שוב ,אלה אשר מקבלים את הורדת ה DNA-ולאחר מכן לחזור ולומר ,ובכן מה זה אומר אלוהים
היה נותן להם חיים נצחיים אם הם צייתו ,אבל מאז הם לא צייתו הם לא הורשו להיות חיים
נצחיים הנשמה שלהם יהיה נידון.
אתה מבין לאן המחשבה? הזאת תוביל אותך אם אדם וחוה קיבלו חיי נצח ,בשל ציות;  ,בהתבסס
על הסיפור המקורי? מאיפה אתה ואני היינו מגיעים ? מה יקרה לאנושות  .אף אחד אחר לא היה
נולד ולכן ,אף אחד אחר מלבד אדם וחוה אי פעם היה קיים ,אם אתה מקבל את כל הורדת ה-
 DNAהזה.
החברים שלי ,אין לנו נשמות ,זה הטעה הגדול ביותר שאי פעם דיבר.
אנחנו הנשמה; הגוף הוא מכולה בלבד!
אם הנשמה אי פעם הוסרו זה פשוט אומר שאתה נלקח במקום אחר ,אך גופך יכול להישאר.
הגוף האנושי הוא זיוף שמכסה את האמת שאתה ואני ,כלומר הנשמה ,המקושרת תמיד לעץ
החיים ,המקושר למשיח ,ומחוברת לאב ולאמא .עם זאת ,גוף האדם של בשר ודם מחובר לעץ
אחר ,עץ הנקרא מוות.
רק באשליה אנו רואים את עצמנו מחוברים לעץ של המוות האסור בעת שאנו מופרדים מהעץ של
החיים.
השאלה הגדולה הייתה אמורה להיות כל הזמן כשסיפרו לנו את הסיפור הזה מההתחלה; גם אם
הסיפור הזה היה נכון כפי שהוא הועלה ,האם אתה באמת מאמין שאלוהים יכול להחליט על גורלו
הרוחני של האדם המבוסס על החלטה אחת שנעשתה בגינה שקודמתה על ידי ישות רעה שאמורה
להיות מעולם לא הייתה שם מלכתחילה?
ואם הם איבדו חיי נצח ,אז מה היה כל הסיפור של ישוע אז ,איך הוא יכול היה להציל אותך אם
אתה כבר נידון למוות? ? למה להשאיר את ההצגה ממשיכה
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ומדוע ישוע צריך להושיע אותך מאלוהים ,אם הוא היה בנו של אלוהים וכפי שטען ,ישוע והאב
היו אותו דבר? למה לסבול בשפיכות דמים ,למה לא פשוט לסלוח?
ומה הייתה הסיבה האמיתית לשפוך את דמו של ישו כדי לכסות את החטאים ,כשאין חטא יכול
להיות מכוסה בדם? בגלל שדם הוא מוות של הגוף האנושי;  .אין לזה מציאות נצחית
אלוהי הקדמונים מעולם לא היה האב והאם ,וישוע הוכיח זאת ללא הרף.
העובדות כפי שהם משחקים במכתב מילולי לחשוף ,כי הנחש אמר הזכר והנקבה את האמת ,אבל
האמת הובילה אותם לתוך החטיפה שלהם.
? אז ,האם הנחש שיקר
לא לגמרי ,מלבד השמטה ,הוא פשוט השתמש באמת על האלים על מנת ליצור קשירות ,וזה
הסיפור האמיתי של הגן של מסכת האשליה.
לפיכך ,נפשו של אדם הייתה המשיח שהתעורר לאחר מכן על עץ הידע המוביל אדם ,מקבילו
וחוה ,החצי השני שלו לקחת את העץ הזה ,כי זה היה עכשיו הדרך להגשים את השינוי ולשנות.
הזרעים האמיתיים באמצעות תהליך זה לעולם לא יורדים בפתיחות כמו המלאכים עשה ובכך נצח
להיות שלמות כמו ההורים האלוהי שלהם באמצעות תהליך של מוות  transmutingלחיים.
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אהבה מכסה שפע של חטאים

יש יותר מדי משתנים מדוע אנשים עושים את מה שהם עושים ,אבל רוב זה באמצעות רמאות ובורות
משוגרות אליהם מן היצורים המרושעים האלה.
דוגמה יכולה להיות ילדה צעירה הגדלה בבית שבו הם מטרידים ומוכים .אביהם התעלל באופן מיני
בילד המסכן הזה במהלך ילדותם .ואז הילד גדל ומתחיל להתעלל מינית בילדיהם.
זוהי התנהגות מתועבת ,אך אילולא אב אוהב ואמא המבין מדוע החטא והחולשה מתרחשים ,אזי כולנו
נזרקו לתוך האש .גרייס מדברת על לתת לאנשים .יותר הזדמנויות בחיים שונים
גרייס היא לא חנינה .חד פעמי ואז האש  .גרייס היא רחמים מתמשכים ישוע דיבר על חמלה זו להיות
מחילה  70פעם  7פעמים על אותו חטא.
נקודה נוספת היא שאנחנו יכולים לראות ילד כזה ולהאמין שהם היו צריכים להשתנות ממה שהאב
עשה להם ,אז אין תירוצים.
אך הילד הזה אינו שונה מכל אחד אחר בעולם הזה ,הבעיה היא שהם הונחו לתוך מצב והתקשה
להשתחרר מהתקיפה החתרנית שבה הוא הושתל לתוך המוח שלהם.
הסיבה שאני אומר לא שונה ,היא כי כל בני האדם הם כאלה על ידי מתוכנת מתוכנן .כשדברים קורים
ללא הרף ,אנשים מאמינים שזוהי מציאות מבוססת .לכן 99% ,של האנושות בעקבות כמו כבשים ,כי
הם כבר שולם על ידי העולם הזה שווא להאמין שזה הכל אמיתי.
להלן הודעה שבאה מהברית החדשה .ישנם שני מונחים הנמצאים בשימוש במשפט הרוחני הבא ובחטא.
בתוספת זו ,שיניתי א ת המונח ' חוק רוחני ' ללחם החיים ,והמונח ' חטא ' שהשתניתי אליו ' ,התוכנית '.
לקרוא בעיון על מנת להבין באופן מלא.
אנחנו מתחילים " ...אנו יודעים שלחם החיים הוא רוחני; אבל אני (בנוגע לגוף) לא רוחני ,נמכר כעבד
לתוכנית.
 .אני לא מבין מה אני עושה על מה שאני רוצה לעשות אני לא עושה ,אבל מה שאני שונא (זה) אני
עושה.
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ואם אני עושה מה שאני לא רוצה לעשות ,אני מסכים שלחם החיים הוא טוב.
כפי שהוא ,זה כבר לא אני עצמי שעושה את זה ,אבל זה התוכנית הפעלה (עם) בתוכי.
כי אני יודע שטוב עצמו אינו שוכן (התוכנית) ,כלומר ,בטבע המתוכנת שלי .כי אני (הנשמה) יש את
הרצון לעשות את מה שטוב ,אבל אני לא יכול לבצע את זה.
כי אני לא עושה את הטוב שאני רוצה לעשות ,אבל את התוכנית אני לא רוצה לעקוב אחר — זה אני
ממשיך לאפשר.
עכשיו אם אני עושה מה שאני לא רוצה לעשות ,זה כבר לא אני שעושה את זה ,אבל זה התוכנית חי בי
שעושה את זה.
אז אני מוצא את הלחם של החיים בעבודה :למרות שאני רוצה לעשות טוב( ,התוכנית) הוא שם עם (ב)
אני.
שבישות הפנימית שלי (הנשמה בתוך הגוף)  .אני מענג בלחם החיים
עם זאת ,אני רואה תוכנית אחרת בעבודה בתוכי ,מנהלת מלחמה נגד לחם החיים של מוחי והופכת אותי
לאסיר של רצון התוכנית בעבודה בתוכי.
 .איזה אדם עלוב אני מי יציל אותי מזה ( ?)programmedגוף המוות תודה ,להיות ללחם החיים”...
התנהגות נתעבת היא בכולם בגלל תוכנית הסימולציה המציאות הוירטואלית .אז לעולם אל תחשבו.
שאתם יותר טובים מהשני היום שבו אתה מוצב באותו מצב כמו תיאור זה של הנער הצעיר ,הוא היום
שאנחנו יכולים להחליט מי צריך לזרוק את האבן הראשונה.
זה לא קבלה של התנהגות מתועבת ,זוהי חמלה מוצגת כאשר התנהגות זו  materializesמכיוון שכולנו
צריכים לדעת טוב יותר מאשר לגנות כל אחד כאשר כולנו חיים בגופם של מוות ,כי יכול בקלות
להתפתות לבצע כל שגיאה.
שנית ,זכור שכתבתי בפרק מוקדם יותר על האישה שהועברה לגיהינום עם ישוע . .זכרי את הנשמה
שביקשה סליחה
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אם נשמה הייתה מתחרטת ומבקשת עזרה ,מדוע ישוע התוכחה אותו ובאותו הזמן ,לקחת עין עיוורת
ולאפשר לשדים לחגוג יחד ולעולם לא להוציא אזהרה אליהם?
האם ייתכן שישוע כמו אלי הזקן? נמצא בליגה עם השדים האלה הנה הם; שומרי הגיהנום ,שוחטים,
מענים ומרמים ,ובכל זאת הם שומרי הסף .אבל אלה אשר שיקרו ,שולל ,מרומה ,מרומה ,הם אלה
לקבל נענש ללא רחמים.
זה אותו סיפור ישן ,האלים כולם עובדים יחד כצוות אם הם משחקים שדים או אלים . .הם כולם אותו
הדבר  ,השדים משתחררים .והאנשים נענשים
 .ברור שזה לא היה ישו האמיתי
עכשיו המקומות שהאישה הזאת הלכה להתקיים ב 4-תאנון מוח מימדי .כפי שחשפתי מוקדם יותר
הנשמות האלה שנמצאות במקום שנקרא "גיהנום" ,מאמינים שהם חייבים להיות שם כי הם קנו לשקר
הגיהינום וה unworthinessשלהם .הם נשארים נענשים ומענים דרך המיינד רק ,עד שהם מתעוררים.
אני אומר רק ,כי ב 4-תאנון ממד אין בשר ודם .הם חושבים שהם עדיין אנושיים .ולכן הם מופיעים
כסובלים ב 4-תאנון ממד יש גם לא כאב ,לא תחושות משולה 3רואד ממד אלא אם כן מוחך יוצר
האשליה של זה.
כמו כן ,האש לא יכולה להזיק לנשמה ,הנשמה באה מהרוח ואש יכולה לצרוך רק את החומר
המאשלים .האש יכולה לצרוך את .הגופה ,אך לא את הנשמה
עכשיו האישה הזאת טוענת שהיא הייתה עם ישו האמיתי ,אולם אני יכול להבטיח לך שזה לא היה ישו
האמיתי .למעשה ,יש יותר סיפורים על אנשים שנלקחים לעולמות הנופלים האלה של הגיהנום שבו
ישוע מגיע להעביר את הנשמות המסכנות ,אומר להם שזה לא אמיתי ,זה הכל בראש והוא אוהב ליווי
אותם משם.
? באיזה מהם אתה מאמין
? מיהו אביך ואימך
ענה ,אתה תדע אותם על ידי הפירות שלהם .מה שאתם עדים ,זה מפירות האופל או פרי החיים
והאהבה.
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קרא שוב ספר אחד" ,הידע האסור ,ילדי הקציר".
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? האם נשמות אמיתיות משלמות קנס

אז למה נשארנו ללא השגחה כדי להפוך למספוא בגלל שנפלו אלוהים ?sזה בגלל שהפרתי את
החוקים? הראשוניים שלהם ועכשיו אנחנו חייבים לשלם
כשחושבים על זה כאשר להורים יש ילדים הילדים האלה ניתנים לכללים של הבית כדי לדבר ,הם
לציית לכללים אלה דרך העובדה שהם הצאצא.
לאף אחד אחר אין באמת את .הכוח או הזכות להתערב אם הילדים שוברים חוק או שלטון של הבית,
הם נענשים או נשפטים.
במובן זה ,עלינו לפעול לפי החוקים והחוקים של ההורה שלנו ...כאשר המשיח הגיע דרך ישוע ,הוא
לא בא להרוס את החוק ,הוא בא למלא אותו .זה אומר שהוא מילא את המחויבות של החוזה , .ברגע
שהחוק התמלא .אין לו עוד כוח עם זאת  .הוא מעולם לא הוציא את החוק
לא ניתן להסיר את החוק עד ששמים וכדור הארץ יחלפו והתהליך מתמלא .זה התבלבל כל כך הרבה
בעולם הדתי.
החוזה העתיק של החוק היה רק בגלל שהוא הרשיע אותך ,אם החוק הזה לא נידון לדין אין לו כוח
יותר.
עם זאת ,אם אינך מקבל את ההורים האלוהיים בחייך דרך הבן ,כמו ישו דרך האמונה ,אז אתה מובא
בחזרה תחת החוק וחייב לעשות את הצעות האלים האלה .זהו החוק האמיתי של שמירה עלינו כאסירים
עד שנשתנה.
זה רק דרך ישו שיש לנו גישה חזרה לאב ואמא ואז נוכל גם להשתחרר מחוק הקשירות.
להיות חופשי מחוק הקשירות לא נותן לנו את הזכות לחטוא בזדון ,אם זה אומר להזיק זה לזה .אנו
מוכרחים עדיין לכבד את מצוות האהבה אחד לשני ,הממלא את כל החוק והנביאים.
ישוע אמר ,אהוב אחד את השני ,ואהוב את השכן שלך בתור עצמך .לעשות לאחרים .כפי שהיית רוצה
שיעשו לך אם אתה עושה את הדברים האלה ,אתה ממלא את החוק ושברת את החוזה של קשירה ומוות
עם החייזרים האלה.
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אתה רואה ,כאשר הכל מסתכם בכך ,כאשר אנו חיים לפי ערך השירות אחד לשני ,לא נצטרך לוותר
על חוקי האלים ,ואם ינסו לרדוף אחרינו על האישום הגובר ,אנחנו נהיה מוגנים או שזה חלק מ בגלל
שאנחנו מכבדים את שלטון האהבה .דרך ההורים האלוהיים שלנו  .בכל מקרה אנחנו מנצחים
זה לא אומר שאנחנו לא חוטאים ,כי עד ההשתנות ומטמורפוזה מתרחשת ,אנחנו עדיין חיים בתוך הגוף
של המוות ,מה שאומר החטא .אבל אם אנחנו תחת המשיח באמונה זה אומר שאנחנו כבר לא תחת
החוק .ספר ארבע" ,המפתחות לקוד המאסטר" & ;gtעולם הרוחות ,יחשפו זאת בפרוטרוט.
מה שבסופו של דבר צריך להיות מובן ,הוא כל האנושות הוא של ה צאצאים של ה אלוהים ,sאבל
באמצעות אשליה ,עקב הדנ א-מטריצה הנדסה זה הם יצרו דרך הסימולציה.
ישוע מעולם לא ניסה לבטל את התהליך ,הוא המשיך עם זה כדי שהתוכנית תוכל להתגשם .אנחנו
הילדים של היצורים האלה מנקודת מבט פיזית/מסכה .בדיוק כמו שאנחנו ילדים של ההורים הפיזיים
שלנו או  progenitorsכאן בבשר  ,למרות שלפני הזמן והעולם הזה גרנו עם משפחות רבות ,גזעים,
אמונות ותרבויות.
Tהצאצא שלו משתרע בחזרה אל ה אלוהיםאלה שגרמו לנו להיות כמוהם והכניסו אותנו לקיום
באמצעות המדע של מניפולציהיון את לידה/דנ א באמצעות ההולוגרפי מטריצת סימולציה.
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אלי הימים הקדומים לא היססה ליצור קונפליקט ומלחמה .הם היו למעשה מחברם של בלבול,
הרס ושפיכות דמים .וכיום רבים מאותם אלים עדיין מעודדים מלחמה ואלימות תחת שמות שונים
למשחקים שונים.
אני מבין שרוב מה שאני אומר .לא קל לקבל רוב האמונות האהובות שלך יפריעו ,כי בחרתי
לחשוף את המשחק הזה קוטביות כי כבר שחררה על המוחות שלנו.
אני לא כאן כדי להגן על הרוע .אני כאן כדי לחשוף את ההונאה האלים האלה הם אלים שקריים
שיש להם רק דבר אחד בראש; כדי לעקם ,לעוות ולהטעות כדי לשמור על המשחק האיבה הולך.
זה נקרא Ordo ab ' ,כאוס ' :האלים ליצור את ההפרעה כדי לבסס את הסדר ,סגנון אלוהים.
זה לא צריך להרוס את האמונה של האדם אם הם באמת להסתמך על האב האלוהי ואמו בתוך
להנחיה שלהם .אבל זה בוודאי גלולה מרה לבלוע כאשר יש לך להציב את כל החיים שלך בידיים
של הונאות בתקווה שהם יצילו אותך כאשר למעשה הם אלה ששעבדו אותך מלכתחילה.
עבור בפה המילים טעם כמו דבש מתוק ועדין אבל בבטן ,זה הופך מריר ומלא במחלה.
היום עדיין יש לנו מחנות כל תחרה עבור התווית המשמחת של להיות טוב יותר מאשר מישהו
אחר .כמעט כל מה שאנו עדים על האדמה הזאת ,הוא התעסק עם להיכנס למטח בין המחנות
הטובים והרעים .כמובן ,הם אינם משתמשים בתנאים אלה .המונחים המשמשים כיום הם בדרך
כלל פלגים ,מסיבות או דתות.
כל קבוצה מחשיבה את החשיבה ההגיונית והנכונה ביותר .הדעה המנוגדת נחשבת בדרך כלל לא
ראויה אפילו לדיון .כולנו מוצאים את עצמנו נשען על סדר יום כלשהו שנקבע על ידי האלים
האלה אם אנחנו אוהבים את זה או לא או אפילו מודעים לכך.
אנו מאפשרים לעצמנו להיות .נשלטים על-ידי מפלגות ופלגים
אנו נוטים לנמשכים לתצוגה אישית מקובלת חברתית שעריץ את המושגים שלנו .אך אנו לא
מבינים כי ברגע שאנו מעניקים את כוחו של המחשבה שלנו לכל קבוצה ,מפלגה או דת .אנו
מובילים את עצמנו לשימוש שטני ערמומי של הקבלה שלנו כמו קארט בלאנש להוביל אותנו בכל
דרך הפלג או המפלגה בוחרת.
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במילים אחרות ,אם מישהו אחר מאמין כפי שאתה עושה ,אתה לא צריך למכור את הנשמה שלך
אליהם ולתת על הזכות שלך לחשוב ,פשוט כי אתה מסכים על כמה נקודות.
רוב האנשים מבלי להבין אותו כפוף ללוגיקה כי הוא כל כך מוטה זה גורם לך לתהות מדוע הם
איפשרו את זה להתרחש .זה קורה בגלל שבני האדם איבדו את הרצון ללמוד באמצעות ניסיון
אישי.
הם מוותרים על הרצון שלהם אל מי שנראה הכי קרוב לחשיבה שלהם ,כך שהם לא עושים עוד
את העבודה הכרוכה בגידול.
רק בגלל שמישהו יכול להסכים על כמה נקודות לא אומר שהם מסכימים על כל הנקודות האחרות
מדי ,אבל זה איך פלגים ומסיבות נוצרות.
זה כדי לפתות אחד להכניע לחלוטין את הלב ,הנפש והנשמה אל אחר;  ,קארט בלאנש .מבלי
לשאול שאלות נוספות כך האיבה נשארת בחיים .ואתה מעמיד פנים שהכול בסדר
לכן ,הסכם פשוט יכול להוביל לשליטה מלאה של המפלגה על המיינד.
אנחנו רואים היום שמסיבות .פוליטיות פועלות כך אנשים מתחילים ללכת בעקבות מסיבה כי הוא
מטפל בכמה בעיות שהם עשויים להסכים עם .עם זאת ,ברגע שאתה נכנע למשאלות של המפלגה,
לעתים קרובות אנשים להיכנע כל המחשבות האחרות לבוא בנאמנות מוחלטת למוח המפלגה.
היכן שאולי הסכמת לגבי נקודה אחת או שתיים ,המפלגה מקבלת את האחיזה שלהם כדי לעקוב
אחריהם ואף לתמוך בהם ,למרות שאג של המפלגה אינה מתעניינת בשלך ,והיא עשויה להיות
שטני מאוד ומסוכנת לחלוטין.
אנשים הופכים לעצלנים ,הם לא רוצים לחשוב ,אז הם משליכים את כל זכויותיהם לאידיאולוגיה
שבסופו של דבר מובילה אותם לתהום האפלה ,תקועה ולכודה.
החלוקה בתוך חוק הקוטביות הייתה הגורם המערער במשך שנים .לא משנה מה אתה חושב או
מאמין שהאויב/איבה ייווצרו ולכן יבלבלו את העולם בכניעת ההגיון והנפש הרוחנית כהגנה מפני
הרציונליות האחרת ,לפחות זה מה שמיליארדים הפכו להיות בעקבות.
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הייתי עדה בזירה הפוליטית והדתית שרבים הימרה את נשמתם בסוגיה שהם יתמכו בגלל
שהמפלגה מקבלת אותה.
עם זאת ,אם מפלגה או סיעה אחרת מצהירים בעצם על אותו הדבר ,האנשים שיכנעו את דעתם
לפלג הקודם ,יתלעגו ויתלעגו לפלג השני על הדבר שכבר קיבלו.
וזה לא נעשה בגלל מה המושגים מתייחסים מדי ,אבל פשוט כי הם לא של המפלגה שלך , .כל
השתייכות לקבוצה .היא שליטה במוח
עם זאת ,אתה יכול להסכים על אותה נקודה או נקודות בדיוק ,אבל הכול בגלל שהטינה הוצבה
בינך לבין האנשים ,אתה תהיה במצב רוח לא נעים כלפי הפלג האחר ,למרות שהם עשויים אפילו
להסכים .זה היה סוג החלוקה שהאלים יצרו ביעילות רבה עם השימוש בעוינות.
זהו הטיפשות שאנו מועטים בהם על ידי אלים אלימים מאוד שאוהבים לוחמה ומחלוקת יותר
מאשר שלום ,אהבה ואחדות.
הם האלים שמשחקים .בשני הכיוונים נגד האמצע האלים האלה תומכים בכל הפלגים השונים,
הצדדים והדתות...
לאלים האלה יש י ד ישירה ביצירת כל הפלגים המאורגן .הם ישחקו כל הקצוות ולמחוץ את
האנשים באמצע;  ,כי רק בלבול ,בבל .ישלוט בסוף היום  ,ואם האלים האלה יוכלו לקדם את סדר
היום שלהם .האנשים יישארו  doormatsנפשיים
אנחנו כמו בני אדם סיממו לתוך טיפשות כי אנו מאפשרים לעצמנו לשים את התקווה שלנו ואת
הביטחון הנפשי בתוך ראש קבוצה ,מנטליות כוורת.
לעתים קרובות כאשר זה קורה אנו הופכים מקוטבים כל כך ,כאשר האמת מתגלה אנחנו פשוט לא
יכול לקבל את זה כי זה לא בא מהמסיבה שלנו כי אנחנו הכניעו את הנשמה שלנו.
אנו נוצרנו כדי לעקוב אחר מה נקרא מנטליות עדר ,שבו אנחנו נשלטים על ידי סדר יום אחר ולא
שלנו.
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אפילו בקבוצות דתיות אנשים הודו שכאשר הם נחשפו למשהו מבפנים ,הם ניסו לספר על כך
לקבוצה שלהם .עם זאת ,הם נפגשו לעתים קרובות עם התנגדות ,אומר להם שאם האמת היא
להתגלות זה היה מגיע דרך ההיררכיה של הקבוצה ולא אחד היחידים שלה.
זה נוח מאוד ,אך מאוד מקולל ,כי זה הכל חלק מסדר היום של דוגמה דם כחול של שלטון .זו
סיבה נוספת שהאלים יצרו קוטביות ,כדי לשמור על האנשים נעולים בתוך האידיאולוגיות של
המוח הקבוצתי במקום להשתמש במוחו של האדם.
לכן ,אם האמת תגלה אי פעם זה יימחק ממוחך מיד ללא שאלות שנשאל על ידי השתייכות כי יש
לך את עצמך .זה מתרחש לעתים קרובות כל כך זה לא ייאמן איך אנשים מהירים בתוך פלגים
אמר הם גינו על ידי כביכול מנהיגים שלהם כאשר הם מנסים להשתמש בנפש התאומה שלהם.
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.58

האסון הטכנולוגי

הם יצרו סימולציה לתת את המראה של כוח אמיתי ,אבל זה היה כל הצגה ,משחק הונאה ומסכות.
היה להם ידע על שיבוט ולבדוק את היצירה לידה צינורית אשר אנו מלמדים כעת על ידי אלה
אותן ישויות .הם יכולים לעוף דרך החלל במובן מוגבל באמצעות מלאכה שאנחנו קרובים
להתאמה פעם נוספת היום.
באמת ,אלה היו מתכנתים הסימולציה.
הם עדיין יכולים לנסוע דרך מימדים של זמן ומרחב אבל הם מוגבלים לכמה רחוק הם יכולים
באמת לתמרן.
למרות זאת ,זה לא בגלל שהאנושות הפכה כל כך אינטליגנטית להבין את כל זה ועכשיו יש לנו
את החכמים ליצור את הטכנולוגיות העתיקות האלה.
אותם אל ים באלוהים מציגים את כדור הארץ עם טכנולוגיות אלה כדי לנסות להגשים את
התוכנית האולטימטיבית של העבדות הגלקטית הטוטאלית הברברית ,אשר בזמנים עברו תמיד
משמעותו הרס של כוכב הלכת 3רואד צפיפות.
בכל דרך של מחשבה הם הופיעו לאלו של פחות ידע כאלוהים ,או ישויות אלוהיות .זה היה העץ
האסור במרכז הגן .הטכנולוגיה אינה אלוהית זוהי אשליה.
העץ האסור היה הידע האסור של המדע הקוונטי והפיזיקה שהיו בידי מתכנתים הדמיית מחשב
ראשי .זה מה שנותן לאלים האלה את אשליית הכוח ,לא בגלל הזכות האלוהית אלא בגלל שהם
מורים את האמנות של מדעים גבו הים מסוימים שישמשו בתחום העניינים .כאמור לפני שהם
חנונים של המחשב.
הם יצרו מציאות וירטואלית להיות משכנו החדש והם גם חיים בתוכו.
הם שולטים במחשב המרכזי .של המחשבים ברמה הזו מה שזה אומר הוא ,שהם יכולים לשלוט
בעולם הזה מתוך 3רואד ו4-תאנון ממדים . .נכון ,קראת את זה נכון הם אלה ששולחים נשמות.
בחזרה לעולם הזה להתגלגל
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4תאנון הקרנה ממדית

יש להתחיל להעמיק את ההבנה שלהם לגבי פיזיקת הקוונטים וכיצד היא מנגנת בעולם שאנו
נראים בתוכנו.
תן לי לנסות להסביר .קצת איך זה עובד את 4תאנון ממד פועל כמו מאגר של מחשבות שכאשר
מתרכזים במוחך ,אתה מתחיל ליצור תמונה אוורירית שעדיין לא נראית.
העולם קיים בתוך 4תאנון תחום הצפיפות בדיוק כמו כאן .אך פועל תחת חוקים שונים
המחשבות שלך יכולות להוציא משום דבר ממה שנראה מוחשי ,אך זו רק יצירת אנרגיה
במחשבה .אולם ,זו אינה יצירת מציאות נצחית .זה לא אמיתי לומר ,זה רק המחשבות שלך
 materializingלתוך טופס ,באמצעות סימולציות.
בתוך 4תאנון צפיפות ,אם אתה מתמקד ארוך ומספיק קשה המחשבות שלך ייכנסו לתוך מה שהוא
מגיע מפעולות הנפש שלך.
כדוגמה ,אם היית לחשוב על מטבע זהב ,זה יתחיל להיפתח בצורה אוורירית ב  .4dזה יראה
אמיתי מאוד ,אתה יכול לגעת בו ,לטעום ,כל מה שתרצה ,עשיתי את זה ב 4תאנון ממד.
תאנון

עכשיו הנה המלכוד  ,22נניח שחשבת על מטבע זהב והוא הגיע ל 4-
שעלול להתרחש הוא שהוא מלא עם פירוטשאפילו לא חשבת עליה

ממד .עם זאת ,מה

דוגמא עשויה להיות ,שמחשבותיך העלו את הרעיון שמטבע הזהב היה עיט זהב אמריקאי ,אבל כל
מה שהתרכזת בו היה מטבע הזהב ,ובכל זאת הוא הוקם בפירוט מלא כנשר זהב אמריקאי.
זה תכסיס טוב ,הישג מדהים ,איך בעולם מבוסס רק על המחשבות שלך תוכל להביא מטבע זהב
עם פרטים מלאים ובכל זאת אף אחד מהפירוט נכנס המחשבות שלך.
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זה בגלל 4תאנון צפיפות היא מאגר מחשבה לאוקיינוס .היא נושאת את כל המחשבות של כולם,
בני אדם ,מלאכים ושדים .אם לא תזהה את הפרטים ,פשוט תמשוך את היצירה הקרובה שכבר
התבטאה.
כשאני משתמש ,המונח מתבטא ,זה כאשר היצירה המחשבתית של 4תאנון הצפיפות מתחילה לקחת
את הטופס החומר ב 3רואד צפיפות.
מה שאני מתייחס אליו הוא מחשבות מצטברות מכולם ,או שדות משותפים של מחשבות
המיוצרות על ידי כולם הוא מה שיוצר את התחום הזה באמצעות סימולציה מתוכנתת.
זה לא מחשב לומר כפי שהיינו מבינים את זה ,זה יותר כמו תוכנית המוח הפועלת ממחשבותיך
ולאחר מכן ביטוי.
ההבדל בין מציאות לאשליה ,הוא המציאות היא נצחית על ידי הטבע ,האשליה היא זמנית .אפשר
לומר 4תאנון ממד הוא תחום תרגול עבור הבריאה במקצת דומה משחקי סימולציה עבור ילדי
הרוח.
זה אולי נראה כמו מדע בדיוני אבל החברים שלי ,זה חלק מהעץ של טוב ורע .הכל קשור לכוח
שלאל הזה יש גישה ,כמו גם כולנו ,אבל לחיות בבורות שומר לנו עבדים לאלה שמבינים איך
הכל פועל.
תאנון

המשחק עצמו ולא את 3רואד או 4
ומניפולציות על ידי כוחות אפלים.
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מה שאנו רואים ,נוגעים ,מטעמו ,משמיעים ומריחים בעולם הזה מגיעים ממקור מעבר לעולם
הזה .כל מה שאנו מכירים באמצעות הפורטל המוגבל שלנו נקרא ,חמשת החושים ,מגויס תחילה
כשרטוט מתוך מישור אנרגיית המחשבה ,המכונה 4תאנון ממד.
בין אם זה הר ,נהר ,אפילו שמש ,ירח או כוכבים ,זה כל האנרגיה ה coalescedמחשבה כי
השתנה לחומר באמצעות הקרנה.
כשלוציפר הביא את כוונותיו לממלכה זו ,הוא הפך לתחום מחשבה של חשכה supplanting
האור .אפשר לומר את  4התחתוןתאנון  .המימד הוא ביתו של לוציפר זה המקום שבו כל המחשבות
הנמוכות החלו ליצור עולמות  vibratoryנמוך יותר כי אפשר בקלות לומר הוא כלא על נשמות
לא מתעוררות.
לוציפר לא יצר את הממדים הנמוכים ,אבל הוא משתמש בהם כדי לשדר את נפשו ורוחו בשל
העובדה שזוהי יצירה של תחום המוח .המבנה של כל הממדים נוצר על ידי האב והאם .עם זאת,
הם לא יצרו את הרטט התחתון ,שנבע מנפילתו של לוציפר.
את 4תאנון הממד חייב להיות קיים עבור ה3-
 coalescedומוקרן מהתוכנית תחום המוח.

רואד

ממד לקיים .עבור 3

רואד

ממד הוא פשוט מחשבות

כשאני משתמש במונח תוכנית אני מתכוון שהוא נשלט ,זה לא רק לבול של מחשבות .מישהו בצד
השני מוודא .שהוא נשלט ברמת המודעות שלהם
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 .אנחנו ישנים ב 4-תאנון ממד

כולנו קיימים בתוך 4תאנון  .מימד ,אבל הנשמות שלנו ישנות אנחנו חיים בתוך עולם החלומות
להאמין שאנחנו בגופים אלה ,אבל אנחנו מה שיכולים לקרוא ,להציב בתרדמת או שינה עמוקה,
קיים בעולמות ולהאמין שזה אמיתי באמצעות המודעות התודעה שלנו.
כאשר אדם הצהיר שהוא נלקח והוכנס לתוך שינה עמוקה ,זה קרה כאשר האנושות הורידה לתוך
4תאנון ממד כמו נשמות ולאחר מכן אתחול מחדש לתוך 3רואד תחום מימדי באמצעות חומר.
הבעיה היא שאדם מעולם לא התעורר ברגע שנכנס לצורה הנמוכה הזאת ,המייצגת את כל
הנשמות .פשוט הפכנו להיות מודעים דרך .רמה נוספת של מחשבה ,כמו חלום והיא מייצגת כיצד
כל האנושות כנשמות או כילדיו של האב והאם ,בסופו של דבר ימוקמו ב 3-רואד  .מימד ,ישן ,אבל
גם מודע
למרות שכמה דברים היו מעוותים ומפותלים כך שלא היינו מבינים את עץ ההונאה ,המפתח
לכולם להבין הוא ,העולם הזה נבנה על ידי תחזיות מחשבה בתוך 4תאנון ממד ולאחר מכן הם
מוקרנים לעולם העניין; כסוג של יקום הולוגרפי.
עלי התאנה שנתפרו לא היו בגדים לכסות את העירום הגופני של אדם וחוה ,אבל זה היה שהם
הודעות שוב בתוך עולם של חומר שנראה אמיתי מאוד ,אבל התחושות החדשות שלהם היו
צפופות יותר ,הם היו יותר בהרמוניה להרגיש כאב וחישה הם מסתובבים מנקודת מבט פיזית ,לא
רוחניים.
עלי התאנה היו הגופים האווטרים שתוכנתנו להתקיים בעולם מדומה ,כמו מציאות וירטואלית.
בגלל זה הגוף הזה פועל יותר כמו מחשב ,אבל הם מחשבים ביולוגיים .ולמרות שמעולם לא עזבנו
את הארבעהתאנון צפיפות ,המודעות שלנו פועלת במימד נמוך יותר.
עכשיו זה מוזר ,למה שאדם וחווה? יראו את עצמם עירומים לפתע
זה מעולם לא הפריע להם בעבר ,אלא אם כן זו לא הייתה המשמעות המילולית ,עכשיו פתאום,
הם מתביישים?  .ברור שמשהו אחר מתרחש כאן
אז אלוהים מגיע משום מקום .שקורא להם ,תוהה היכן הם
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מדוע האל הרואה לא יכול לזהות לא רק היכן הם נמצאים ,אלא גם מה התרחש? ? למה אלוהים
מתנהג בנאיביות
? אלוהים אמר ,איפה אתה
אדם מפחד אמר שהוא .עירום והחביא את עצמו אחד האלים השיב ,מי אמר לך שאתה עירום?
 .עכשיו זה באמת נהיה מוזר את מתכוונת שמישהו היה צריך להגיד? לאדם ולאיב שהם עירומים,
כאילו זה גילוי הלם
האם אלוהים באמת לא היה מודע לנסיבות ,או האם זה מה שאנשים דתיים מאמינים ,אלוהים רק
רצה לשמוע את זה משפתיו?
כאשר אדם ניסה לזרוק את כל האשמה על איב על מה שקרה ,איב הצהירה כי הנחש beguiled
אותה .זה היה צריך להיות מספיק כדי שאלוהים יאמר" ,אני מצטער שאני אתמודד עם הנחש
מאוחר יותר"...
האמת היא ,שאלוהים רצה לדעת איך הזכר והנקבה מבינים שהם כבר לא חלק מעולמם הגבוה.
מה שאלוהים בוודאי אמר גם הוא" ,מי אמר לך שזו מציאות וירטואלית ורוח מלאכותית?"
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תוכנית המחשב

אם זה מסוג כמו תוכנית מחשב למה הם לא יכולים פשוט לתכנת את המחשב כדי ליצור כל צורה
או להיות ברצון עבור הסימולציה? מדוע הם צריכים להשתלב בתוך התוכנית כדי ליצור את
הגבס של הדמויות?
התשובה פשוטה והספר שלי נקרא ,המורשת האסורה של האלים" ,תסביר את זה עוד יותר .אבל
לעכשיו אני רק אומר ,זו הסיבה שחלק מהאלים הפכו לחלק מהתוכנית הייתה בגלל המלחמה
בשמים ,והם הפסידו wherewith ,הרגליים שלהם חתכו באופן סמלי ועכשיו הם חייבים לשוטט
סביב הבטן שלהם.
המלחמה האחרונה בשמיים ,הייתה מלחמה בין האלים ,והשטן הפסיד והושלך .אבל לוציפר נשאר
בשמיים עם המלאכים שלו שנמצאים כעת החייזרים הרבים שאנחנו רואים לעתים קרובות.
האלים כיום שניהם מאוגדים כמו גם בשמים/חלל .ככוח הדואליות .של הטוב ורע
האלים הללו שאיבדו את המלחמה ,היו צריכים להתבטא בתוך הפרוטוקולים המתוכנתים של
האשליה .כמו ליצור כל מציאות וירטואלית ,עליהם לבחור את סוג הגוף שהם רוצים וכיצד הם
ייכנסו לעולם הוירטואלי.
כעת זכור שהעולמות הווירטואליים הנמוכים כבר נוצרו . .זה נעשה לפני זמן רב ע י לוציפר עם
זאת ,בדיוק כמו כל תוכנית ישנם עולמות מרובים ,סוגים ,יצורים ,וכללים של המשחק.
לכל עולם היו קודים ותכנות משלהם .כדי להשתלב בעולמות האלה ,הטלת הדמויות תצטרך
לעשות זאת דרך ההליכים המתוכנתים.
כל עולם כבר התווסף לתוכנית ,והם היו ייחודיים.
על פ ני כדור הארץ לפני החייזרים והאנשים הזריעה ,הצורה הגבוהה ביותר של החיים היה
הקדמון .ישות אנושית .אבל קרובה יותר לקוף
הקדמון היה חלק מהתכנות המקורי של ממלכת המוח 4תאנון כדור הארץ צפיפות ,אשר מוקרן
לתוך ממלכה זו או 3רואד ממד והפך לחומר או לעולם מסוג פיזי.
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שוב ,תנו לי לחזור ,כל העניין היקומים הם פשוט הקרנה של 4תאנון  ,מימד ,שום דבר לא נמצא
כאן .אבל המוח מוקרן מבפנים זה יותר כמו צפייה בסרט תלת-ממדי ,או אפילו יותר טוב זה כמו
לצפות בתמונת מראה של משהו שמשקף לתוך בריכת מים.
כאשר אתה עומד מול מראה אתה רואה את ההשתקפות שלך ,התמונה במראה היא תמונה תלת
ממדית מגיע הקרנה או השתקפות של המקור בפועל .לכן ,מראות משמשות לעתים קרובות כדי
להתחבר עם 4תאנון ממד מאחר שהוא כמו נקודת מחבר בין שני העולמות באמצעות הקרנה.
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המשחק מתקיים

אחד צריך להתחיל לטרוף את הרמזים האלה לפני שהם אי פעם יוכלו להבין את זה גנוסיס ,אחד
צריך להתחיל להבין כי רבים מהאלים האלה הם הולכים בבשר ודם בדיוק כמו שאנחנו דרך
התוכנית ההולוגרפית מתפזרים.
תאנון

אחרים לובשים תחפושות זר ,ועדיין אחרים הם כלואים ב 4
כדור הארץ ואולי כוכבי לכת אחרים של מערכת השמש מזויפות.

מימד ,או שהם קיימים בתוך

אלה שנכנסים לבשר ,הם נולדים ,הם חיים ,והם מתים והם נולדים מחדש כמו העץ שלהם של
הידע של טוב ורע.
יש לציין כי הן תמציות הרוח השוכנות בתוך גוף האדם באמצעות תוכנית הסימולציה של
המחשב.
 .אני מקווה שזה לא מבלבל מדי
זה היה חלק מהנפילה;  ,הם נפלו לתוך ממלכה נמוכה .שאני אייעד כ 3-רואד ו4-תאנון צפיפות או
ממדים;  .מה שיהיה קל יותר להבין אני מדבר על תוכנית המחשב ואני יודע שזה לא הגיוני בכלל
עדיין.
גופנו האנושי אינו אלא הקרנה הולוגרפית והגוף הזה הוא פשוט קובץ במערכת מחשב שאוסף
נתונים כל הזמן ,הן טקסט ,שמע ווידאו על כל אחד מאיתנו שנקרא ספריית הזיכרון או ספר
הזיכרון.
כל החיים הם צורת הרוח הראשונה המשתמשת בצורות אחרות כמו חומר.
תודעה היא רוח.
עם זאת ,העולם הדתי גרם לנו להאמין שיש רק שלוש צורות חיים ,רוח רעה ,רוח טובה ,והבשר
& דם.
 .או שדים ,מלאכים ואנשים
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רוח היא האנרגיה הראשונה ,והבשר הוא פשוט רוח הצורה יכול להשתמש באמצעות התוכנית,
אם טוב או רע .ולמרות ש archonsיצר את מערכת המחשב החסר מטריקס ,הם אינם יכולים
לשלוט בו לחלוטין ,הם מוגבלים באשר למה שהם יכולים לעשות על ידי האב והאם האמיתי,
אשר כאשר כל נאמר ונעשה הם בסופו של דבר שליטה על הכל.
שדים ,מלאכים וגופים אחרים יכולים להשתמש בצורה בשרני באמצעות הורדה או הקרנות לתוך
הגופים האלה אווטרים.
פעמים רבות ,התנ ך מתייחס למלאכים כגברים הצועדים בין בני האדם .אלה יכולים להיות
יחידות סטטיו ת הליכה בין הסוכנים האינטראקטיביים ,והם פשוט מתייחסים הנפילים שנפלו אשר
נולדו גם בבשר ,אבל הם נשלטים על ידי רוח אחרת.
יחידות סטטיות מתייחסות .לרוח של רשעות יחידה סטטית היא בעצם בורג כפי שלמדנו בתוכניות
הטלוויזיה שנקרא מסע בין כוכבים ,אורגניזם רובוטי ביולוגי כי אין לו שכל משלו ,זה רק לאחר
ההוראות על ידי פסקי הדין מועברת דרך המחשב המרכזי שלה.
בנוסף ,יש מלאכים שמימיים אמיתיים מהאב והאם ,והם עדיין פעילים ולעיתים קרובות משחקים
תפקידים בחיינו כדי לקדם את הפוטנציאל והתוכנית שלנו , .מלאכים הם שליחים .מדריכים
ומג ינים מלאכים מהאבא ,הביטו בנו מתוך התוכנית כסוכנים חיצוניים ,להיות מודעים לכל מה
שסביבנו ,בעוד האב והאם מתבוננים בנו מבפנים.
האלוהים נקרא גם מלאכים ושדים המשתמשים בבשר כמחשב ביולוגי .כאשר המקבילים
הבשריים שלהם מועברים ,הם עוזבים את המציאות הוירטואלית ופשוט קיימים ברמה או
בצפיפות אחרת ללא צורה פיזית בצפיפות הרביעית ,למרות שיש להם צורה אתרית או מה
שאפשר לקרוא לו רפאים.
לעתים קרובות הצורה האתרי שלהם היא מאוד מטרידה באמת .דעתם המציא הרשע מעבר לדמיון
והצורות שלהם הם לעתים קרובות צורות של מפלצות וחייזרים גרוטסקי.
האם היצורים האלה יכולים להשפיע על האנושות מרמה אחרת ומדחיסות?
כן ,הם יכולים אך לא כמעט חזקים ככל שהם יכולים כאשר הם משתמשים ברעלה/מסיכה פיזית
תחת החוק.
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יש מקום למלאכים הנופלים עמוק בתוך המיתון של הדחיסות הרביעית .משם הם יכולים לשלוט
על אנשים על ידי העברת מחשבה ,אשר יכול להוביל לדיבוק שטני או השראה כדלת להם להיכנס
אם מותר.
התחום האסטרלי הוזכר לעיתים בתנ ך כשהוא נכנס לתוך כדור הארץ .זו הדרך היחידה
שכותבים .יכולים להסביר את המעבר עם זאת ,קיימות ישויות השוכנות בתוך האדמה כחלק
מהתוכנית ,שעשויות להיות חייזרים מממדים אחרים ,יחד עם בני אדם ,שהם האסירים או
העבדים שלהם.
בסך הכל למרות שיש להם שליטה טובה יותר כאשר הם הידיים .הם יכולים לתמרן הרבה יותר
ובדייקנות טובה יותר כאשר הם יכולים להיראות כקיימים בקרב בני האדם ולאחר מכן להשתמש
במסכת הכיסוי שלהם המתחפשת לרמות את זהותם.
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אורות מצלמה פעולה

ישנם מספר עצום של מטיילים זרים שקיימים בתוך 4תאנון ממד ואפילו גבוה יותר .רבים מהם
יכולים להקרין לתוך אלה 3רואד עולמות הצפיפות לקחת שיא ולעזוב שוב מבלי להיות מאותרים.
אני מאמין שהאב והאמא .יצרו את ה 4-תאנון מימדי המוח בתחום כדי להיות מסוגל לחשוב או
להיות כל דבר שאתה רוצה ללא פקדים או מגבלות.
 .זה הפך לפארק שעשועים לרוחות לוציפר השתמש ביצירה זו לטובתו לגנוב נשמות משם על ידי
רמאות ,על ידי הקרנת המוח שלו נפל לחלקים של 3רואד ממד.
תאנון

את 4
שזה יהיה.

מימד הוא פשוטו כמשמעו מסע בין כוכבים -Holoהסיפון ,זה הופך מה שאתה רוצה

כל ממד נמצא בסוג צפיפות .כאשר אתה מתקדם בדחיסות אתה ברמה גבוהה יותר התנודות.
כדוגמה ,כאשר אתה קופץ מ3-רואד צפיפות 4תאנון אתה פשוט נעלם מן הרטט התחתון כמו הגוף
האנושי לא יכול ללכת איתך ,רק את הנפש התאומה ,כי אתה עכשיו פועל ברטט גבוה יותר, .
אתה עדיין יכול להיות בתחום הזה .אבל עכשיו בלתי נראה זה המקום שבו רוחות מגיעות לשחק,
בעוד הנפש התאומה נעה הלאה.
אתה יכול להיות קצת מבולבל לגבי מה שאמור על ידי הנפש התאומה . .זוהי תעלומת הנשמה ,
הנשמה שלנו לא כאן .היא קיימת ב 4-תאנון ממד בזמן שמוחו של הנשמה מוקרן כאן.
כדור הארץ שלנו נמצא ברמה של 3רואד צפיפות כתחזית .אם היית קופץ לתוך 4תאנון ,היית נעלם
מכאן אם השארת את 4תאנון ונכנס 5תאנון ,שוב היית נעלם מן הקודם . .וממשיך וממשיך עם זאת,
מה שנשאר בכל הצפיפויות הוא מודעות התודעה.
אלה של 4תאנון צפיפות יכול לראות אותך ב 3רואד ,ואלה של 5תאנון וגבוה יותר יכול לראות בתוכך
כאילו אתה חי בתוך הראש שלך ,אבל אלה של הצפיפויות הנמוכות לא יכול לראות מעליהם ללא
סוג של סיוע.
הכוכב שלנו מכנה את כדור הארץ קיים ב 4-
זה בממד הזה ,כי אנחנו מוקרנים גם ל .3
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ממד ומעלה ,אבל אנחנו לא יכולים לראות את

זר זר
כדור הארץ ב 4תאנון ממד הוא כדור הארץ של תחום המוח .והוא ייראה דומה מאוד לכדור הארץ.
מלבד בלי כל הפגמים שלו שגיאות ופגמים הם תוצאה של כללים מתוכנתים של 3רואד ממד .כדור
הארץ הוא גם ב 5-תאנון ממד ומעבר למקום שבו המציאות מתחילה להיוצר ,במצבו המושלם.
מבינים ,ממדים הם רמות של צפיפות או אבני הבניין של המציאות .הממדים הנמוכים יותר הם
אשליות או יצירת מחשבות ,הצפיפויות הגבוהות יוצרות מציאות.
כולכם ראיתם תמונות בשיעורי מדעים שבהם הם מנסים לומר שהאדם התפתח מקוף ואתם רואים
את תהלוכת ההתפתחות של הקוף לתוך האיש .זוהי דרך גסה לגלות כיצד המציאות הרוח מתחילה
בשלבי התקדמות .היא מראה כיצד אנו מתפתחים או נולדים מחדש ברוח.
כאשר אנו מפתחים ובונים פירות אנו עוברים דרך התקדמות משלב אחד למשנהו עד להקמתו של
יה לום השלמות .אולם ,המלאכים הנופלים מעולם לא עברו דרך התקדמות ,הם יצרו רוחות
מההתחלה והם נפלו כמו רוחות אשר הקימו משהו גרוטסקי . .הם לא עברו התקדמות
במובן מסויים ,זה כמו שרטוטים של בית ,שהם דו מימדי .ככל שהוא מתקדם בצפיפות הוא הופך
למודל תלת-מימדי של מה שהט ביעה הכחולה הדו מגלה .כפי שהוא ממשיך את המעבר כלפי
מעלה הוא מתחיל להיכנס 4תאנון ממד עד שהוא מגיע למציאות .לפני שהוא מגיע למציאות ,זה לא
אמיתי ,רק אשליה.
אתה יכול לשאול ,טוב אם הנשמה שלנו תקועה ב 4תאנון ממד ,זה אומר שאנחנו .לא באמת
אמיתיים הנשמה שלנו היא ל א המציאות .של הטבע האמיתי שלנו הנשמה שלנו היא גם הקרנה
מהרוח שלנו .אתה תלמד עוד הרבה .על זה בספר 4
אז למה השלושהרואד ? תחום הצפיפות מתפורר כי זה מה שמקרינים דרך המוח כפי שהוא
מתמודד עם כוחות אפלים של 4תאנון צפיפות .הסיבה לריקבון מתרחשת היא בשל המוח הקונצנזוס
של שחקני האופי והשליטים.
לקרוא היטב ,זהו סוד חבוי מסיבית ,כפי שאנו להיכנע למצב אפל של חשיבה ,המחשבות שלנו כי
הם מתורגמים 4תאנון הממד מתחיל לשחזר את הסביבה שלנו ואז הוא בא לידי ביטוי כאן בתוך 3
שלנורואד  .עולם מימדי
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כאשר הנפש מתגברת ברוח האפלה וההבל ,היא מתחילה להצהיר על השפעתה על הסביבה
ולאחר מכן היא מוקרנת מטה .עכשיו אתה יכול להבין למה האמונה היא כל כך חשוב ,כי זה
מנטרל את ההשפעות האלה טבעי.
כדור הארץ וכולנו .קיימים ב 4-תאנון  .ממלכת המוח הממדי אנחנו שם כרגע קיים על סוג של
כדור הארץ ב 4תאנון ממד כמו הנשמה המוקרנת .אבל אנחנו מוקרנים לצפיפות נמוכה יותר
באמצעות סוג של טכנולוגיית מחשבה ,שם אנחנו נחשפנו.
וככל שהמוחות שלנו מוצפים בהפצצה היומית של שליליות והתחשבות ,אנו עוזרים לשחזר את
כדור הארץ ב 3-רואד צפיפות ,כדי לעצב את זה מחדש על ידי המחשבות המטרידות שלנו ,על
ההשקפה הנפשית שלנו ,ולכן הוא מוקרן שוב כאן .זה מה שגורם לריקבון באמצעות שחיתות.
העולם שלנו הוא שפכים של מחשבות מוטעות ולא השתבש כי אנחנו ישנים.
אנחנו תחת אשליה של מצב טראנס שנוצר על ידי לוציפר משום שלקחנו את העץ האסור ונפלנו
לתוך המימד הזה של המוח.
? אתה מתחיל להבין את זה כבר
את 4תאנון ממד הוא ממלכה מרמה המוח ואף אחד מהם הוא אמיתי ,זה כל פארק שעשועים עבור
רוחות לחשוב ובאופן אוטומטי ליצור עולמות במהירות של מחשבה.
תאנון

כמה רחוק צריך ללכת ברטט כדי לצאת מתחום המוח הזה?  ,ממה שהבנתי .זה מעבר ל 4-
ממד ,כאשר אנו מטפסים במעלה הסולם ,ככל שאנו מתקרבים בצפיפות ככל שאנו להורים
האלוהיים שלנו .ככל שאנו ממשיכים למעלה ,כך אנו יוצרים פחות וככל שהתודעה משתלטת
לחלוטין .ברמה הגבוהה ביותר ,היא מודעות מושלמת טהורה ,ללא צורה.
כדוגמה ,אפילו הגוף האנושי שלנו חושף זאת ברמה אחרת .על פני השטח של 3רואד גוף מימדי.
אנחנו רואים בשר ועצמות כאשר אנו זזים עמוק יותר פנימה ,אנו רואים את זרימת הדם ,זהו
החיים של הגוף ברמה אחרת .לאחר מכן אנו מתפקדים עמוק יותר אנו רואים איברים המשמשים
לשליטה בכל פעולה של הגוף .ואז לבסוף אנחנו רואים אותות .חשמליים שיורים כמו נוירונים
וזה מי שאנחנו באמת ,בסוג ,ברמה הגבוהה ביותר.
פשוט אנרגיה שמדליקה .כאשר הנוירונים יורים
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היקום המוקרן שלנו

כל 3רואד עולם מימדי הוא הקרנה מתחום המוח וכולם נפרדים .הם לא נמצאים באותו זמן-מרחב
מערכת השמש ,גלקסיה או אפילו היקום החזותי.
לכן ,אי אפשר לנסוע מעבר למערכת השמש המקומית ולתוך היקום ולגלקסיות אחרות ,עליהם
לחזור ל 4-תאנון צפיפות ולהיכנס לתחום זה תחילה ,כדי להיכנס לעולמות שונים.
מה שיש לנו זה עותק של 4תאנון ממד בסכום הכולל של רצף זמן-מרחב המקרין את 3רואד ממד כדי
להציג עולמות שונים אלה ובכל זאת הם לא קיימים בתוך זה מקומי 3רואד ממד ,זוהי רק תמונה
מוקרנת.
הבדיקות שלנו ששלחנו לחלל כי יש עכשיו נכנס מעבר לנקודה הרחוקה ביותר במערכת השמש
שלנו ,נחסמים ,ומדענים לא מבינים למה זה לא לנוע קדימה ,זה משולה כמו כמה מדענים הגיבו,
כי זה תקוע בתוך הקור idor .
רבים היו קיימים על עולמות אחרים ביקום שלנו ,אבל דרך האשליה באמת אין עולמות החוצה
בחלל ברצף הזמן שלנו-מקום אחר מאשר כוכבי הלכת ההולוגרפיים המוקרנת בתוך מערכת
השמש שלנו .השאר שאנו רואים הוא הקרנה דו-ממדית כמו מסך וידאו חי או סרט.
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לאחר החיים והמרכזים המעבדים

נשמות רבות תקועות בצד השני של הרעלה ,של מה שאנחנו מכנים רוחות או רוחות .שוב ,זה רק
הנפש התאומה ,הנשמה האמיתית היא במקום אחר .אלה הם בעיקר בני אדם שנפטרו עכשיו ב -
4תאנון  .מודע לצפיפות ,אך עדיין לא ער עם זאת ,זה יותר מזה ,הם תקועים בין העולמות ,כי זה
עדיין לא זמן להם להיות מעובד מחזור.
רוב הזמן הם תקועים עקב הלם או כניסה אלימה חזרה לתוך 4תאנון  .ממלכת המוח הממדי הם
הופכים להיות תקועים כי המחשבות שלהם הם נועלים את מה שקרה להם פשוט ,הם שחזר
מחשבות אלה בתחום המוח שבו הם לא יכולים לשלוט בהם כי הם עדיין ישנים.
רוחות אלה לעתים קרובות נראה אינטראקציה בעולם הזה  ,3dכי המחשבות שלהם עדיין כאן,
ולכן הם מוקרנים ,אך אין להם שום גוף יותר ,זה רק הנפש התאומה שלהם .הם נשארים בתחתית
4תאנון ממד ,מאוגד ,עדיין הם מדמיינים את עצמם כמו עדיין להיות כאן ,אבל בגלל הרעלה
המפריד בין שני הממדים ,אלה של 3רואד אין אפשרות לראות את הממד ב4-תאנון ,רוב הזמן
הם לעתים קרובות במצב מבולבל מאוד לא להבין שהם נעולים בתוך המוח שלהם ,ולכודים.
אפילו האלים בצד השני לא יכולים להסביר להם ,אז הם נשארים לכודים עד לזמן שבו הם יכולים
להיות מוסרים ,ולאחר מכן נשלחים בחזרה אל מנהרת האור כדי להיות מעובד מחודש.
הרמז הוא ,האלים יכולים בקלות לשלוט בנשמות ב 3רואד מימדים ,עם זאת הדרך היחידה שהם
יכולים לשלוט על נשמות ב 4תאנון הממד הוא להציף נשמות עם מחשבות שמובילות לסדר יום, .
כמו להיות בגיהינום .או אפילו להיות בגן עדן ניתן לשכפל את הדברים האלה ב 4-תאנון ממד ,אבל
שוב .שום דבר מזה לא אמיתי
אז אכן כן ,גם בחיים שלאחר המאסר הנשמה עדיין ישנה ,והנפש התאומה חולמת ,ועדיין מודעת
לכך .אז ,כפי שכתוב ,במוות .המתים לא יודעים דבר וזה כל כך נכון לאלו .שעדיין ישנים
עכשיו חלק אפילו נכנסו לגיהנום בתארים שונים ב 4תאנון צפיפות והם מאמינים שהם מיוסרים כל
כי המחשבות המצטברות שלהם יצרו אשליה זו .אחרים נכנסו למה שהם מאמינים שהוא גן עדן,
הכל בגלל ש מצטברת  .מחשבות שכנעו אותם שזה כך
ובכל זאת ,זוהי אשליה של המיינד ,הנשמה עדיין ישנה ולכודה בממלכת הנפש שלהם.
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האלים לא רוצים אותנו רק ב 3-רואד ממד ,אבל הם רוצים להיות כאן כי הם יכולים לשלוט בעולם
הזה כמו אלוהים ,בעוד בצד השני הפקדים הם מסובכים ביותר.
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כרטיסים בבקשה כולם לעלות לכדור הארץ

 ,לא כל האלים בהתגלמותו .ישנם אנשים שעדיין פועלים מהצד השני כאשר אנשים מועברים
מכאן ,הם נפגשים לעתים קרובות על ידי האלים האלה ,ולעיתים קרובות הם מאמינים שאלה הם
מלאכים או בני משפחה שעברו לתוך האור.
אני שונא להיות הנושא של החדשות הרעות ,אם מישהו נפגש עם בן משפחה מתים או אהוב ,והם
נאלצים ללכת לכיוון האור ,זה אומר שאתה חוזר לכאן לעוד טיול מעגלי.
הסיכויים הם עניים כי זה היה באמת בן משפחה או אהוב-אחד אלא אם כן הם כבר בסכנה .אחרת
הם פשוט זר לוקח את התחזית של יקירכם ומרמה אותך עם התמונה והקול שלהם.
אתה תהיה בסכנה להאמין כי בא לכאן הוא הכול על תשלום חוב קרמתי ,אשר באמת לא יכול
להיות משולם .כי חוק שבור אחד רק יוצר .חוקים שבורים חדשים ללא הרף ברגע שהחוק שבור.
זה לא יכול להיות מוצדק
עכשיו המסתורין לסיפור הזה הוא ,אנחנו כאן כדי להתגבר על כוחות אפלים ,זה נכון ,אבל אנחנו
גם נשלטים על ידי ישויות נבזיות שאינן רוצות שנתגבר על שום דבר .הם רוצים להיות מסוגלים
לשלוח אותנו בחזרה לכאן לנצח ולעשות כל מה שצריך כדי לשכנע אותנו שזה הבית שלנו.
אם איננו מתעוררים למה ש transpiringהעולם שאנו קיימים בו הוא שקר ,אנו נתגבר על ידי
הרוח המלאכותית ואנו נאמין שעלינו לחזור לטובת עצמנו .כאילו אנחנו מתפתחים או משהו ,אבל
זה לא נכון .אנחנו לא כאן כדי להתפתח לפי נאמר ,במיוחד תחת סדר היום שלהם ,אנחנו כאן כדי
ללמוד להיפרד מהגיהנום האבולוציוני הזה על ידי שינוי הפנימי שלנו לדחוף דרך הפקעת מת ,אל
הפרפר המרהיב.
כאמור ,קודם לכן התייחסתי להתקדמות מקוף לגבר ואיך זה להיות כמו מה שאנחנו עוברים .עם
זאת ,ההבדל הגדול הוא ,מה שאנחנו משתנים להלן משתנה באופן אוטומטי לעיל .אין התקדמות
בינינו ,התהליך כולו קורה בבת אחת ,אבל אנחנו לא מבינים את זה ברמה זו.
זכור מה הוצג מוקדם יותר ,כי אנו מניחים על עצמנו אוצר בגן עדן שבו עש וחלודה לא
מושחתים .הפירות הטובים שאנו משיגים תמיד נשארים איתנו ברמה גבוהה יותר .כשאנו
מייצרים פירות ,הם מחוברים באופן אוטומטי לרוח האלוהית שלנו .זה לא התפתחות ,זוהי תכונה
מיידית.
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הרעיון של התפתחות נזרק מהחלון כאשר אדם מזהה את התקדמות האנושות מעולם לא השתנה,
הוא ממשיך להיכנס לרוע ורשעות לכאורה ,לנצח .עם כל הזמן שהיה לנו לפנינו ,להסתכל על
העולם שלנו עכשיו ,אם זה התפתחות ,עשינו עבודה נוראית ,כי זה יותר נראה כאילו הלכנו
אחורנית.
אנחנו לא יכולים להתפתח בבשר ,אנחנו יכולים רק להתפתח ברוח.
העולם שלנו הוא בבל אגן נורא ,כי אותם אלים עדיין שולטים עלינו ,באמצעות עץ הידע של טוב
ורע ,משחק האיבה שלהם ,אשר שומר לנו לנצח תקוע בכוחו ,עד שאנחנו מתעוררים ללכת
הביתה.
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.67

האשליה הגדולה & הצופים

חשוב שכולם יבינו מדוע מצאתי את הצורך לחשוף את שערוריית הדורות הזאת .מצאתי את זה
ה כרחי לפתוח את המוח כדי להבין מה שאנחנו מאפשרים או מקבלים בעולם הזה היה קוקטייל
של פשרה.
העולם באופן כללי אינו מודע לחלוטין לפקדים השטניים המוזרים העומדים מאחורי הקלעים כדי
לאלץ את כולם לציית בדרך האפלה .למרות שרוב ההבנה שמשהו לא בסדר עם העולם הזה,
מעטים הם אי פעם מוכנים להודות עד כמה עמוק זה חור הארנב הולך.
כאמור ,הדיוק של עבודה זו הוא תמיד לדיון כי אנחנו פשוט לא יש את כל העובדות ,זה היה היבט
אחד לחיות בתחום זה ,כי צריך לפחות לגלות לנו כי משהו הוא טעות חמורה.
אני מאמין אם התזה שנתתי היא מדויקת או לא ,יש כאן מספיק מידע לפחות להתחיל לפתוח את
המוח שהעולם שלנו נמצא תחת שליטתה של המלאכים הנופלים ,וזה היה חלק מההודעה שישוע
בא לחשוף לכולנו.
לא מעניין איך ישו יכול מדינה מספר פעמים בהגדרות שונות ,כי לא הוא ולא אביו יש שום קשר
עם העולם הזה ,ועדיין כל כך הרבה מאמינים שזה העולם שלהם ,כי הם בקרב של תבונה נגד
השטן מהגיהנום כדי להמשיך המשך  rolאת העולם הזה שכל אחד מהם מאמין שייך להם.
יוחנן  " 18/36ישוע ענה ,ממלכתי אינה מהעולם הזה :אם ממלכתי הייתה בעולם הזה ,אז
המשרתים שלי ילחמו שאני לא צריך להיות מועבר לציונים :אבל עכשיו היא הממלכה שלי לא
מכאן”.
שוב ,כאמור לעיל ,המונח של העולם כאן הוא היקום .לא המשיח ולא האב הם חלק .מהיקום
האפל והמחושב הזה  .זה הרבה יותר מהעולם הזה
אנו קיימים באשליה גדולה ,בעולם החלומות ,ובמציאות וירטואלית; מלבד המעטים שזיהו .את
המדע מאחורי העולם
גם היום המדענים האמיתיים מבינים כי חמשת החושים אשר נותן לנו מה שאנחנו מאמינים להיות
מציאות הוא פשוט לוח מעגלים אלקטרוניים זה די דומה למחשב.
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כדוגמה ,העיניים שלנו הן מה שנותן לנו את מה שנראה כאור חיצוני , .מה שאנחנו רואים
ומתבוננים .אנחנו מאמינים שהוא מחוץ לתו כנו  ,זו פשוט לא האמת .אין דבר מחוץ לתוכנו  .כי
אין כאן כלום
כל מה שאנו מתבוננים מגיע .מתוך מוח המחשב אור ,חומר ,זמן ומרחב .נמצאים בתוכנו העיניים
פשוט מקרינות .את זה למודעות שלנו
לוציפר שולט בתפקוד המוח האנושי .והוא חי גם בתוכנו ההבדל הוא ,האב והאם ,דרך המשיח,
לחיות בתוך הנשמה שלנו דרך הרוח . .ולוציפר חי בתוך המוח הזוחל שלנו
חמשת החושים מזוייפים ,אין מציאות לגביהם .אם לא קיבלנו את האותות החשמליים המאפשרים
לחושים האלה לתפקד ,שום דבר לא יהיה כאן.
אם נכנסנו לתוך המוח שלנו ומנותקים ,מראה ,שמיעה ,מגע ,ריח וטעם ,מה היינו צריכים
להשאיר? קודם כל ,הדבר היחיד שנשאר .הוא מודעות לתודעה
אנחנו עדיין יכולים לחשוב ,בתור דקארט מרץ  – 1596פברואר  ,1650אמר" ,אני חושב שלכן
אני  ".הדבר המעניין בדקארט הוא .שהוא הבין שעולמנו הוא אשליה כמובן ,לעגו לו גם להיות
משוגע על כך שהאמין לזה.
מחוץ למודעות התודעה היינו קיימים בחלל שחור ריק צף באתר . .אני רוצה שתדמייני את זה
לרגע לא יהיה שום דבר חיצוני ,אם התפוקה החשמלית של החושים נחסמה . .הכל ייעלם
 ,אולי תרצה להאמין שהוא עדיין שם .אבל זה לא וזה מעולם לא היה כל התחושות מתוכנתות
בתוכך לקבל את מה שנשלח דרכך .זה נקרא 4תאנון תכנות מימדי המוח.
לדוגמה ,אם הסרת את כל הקבצים שלך מהמחשב ,המחשב יהיה חסר תועלת ,הוא לא יפעל.
הסרת החושים ,אנו מקבלים כמובן מאליו ,היא כמו הסרת קבצים מהמחשב.
 .דמייני שכל התחושות נעלמו אתה לא יכול לראות כלום ,אתה לא יכול לשמוע כלום ,ואתה לא
יכול לטעום את זה ,להריח את זה ,או אפילו לגעת בו .שום דבר לא יאפשר לך להיות מודע .למה
שנמצא סביבך ,כי שום דבר לא קיים
זוהי רוח מלאכותית . .זה לא אמיתי  .זו אשליה של המוח
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זוהי עובדה בלתי מוויכוחת שמה שאנו מכנים מציאות הוא פשוט תוכנית בתוך ,המצורפת
למודעות שלנו מתחום אחר הנקרא ,חיקוי .אנחנו קיימים במה שנקרא עולם מדומה.
ומה מוזר כל כך ,אנחנו לא כל כך רחוק עם טכנולוגיית המחשב כדי ליצור עולם כזה לעצמנו
לחוות עכשיו.
אם אנחנו יכולים ליצור סוג זה של סימולציה ,איך אתה יודע שאתה לא בעולם כזה מדומה היום?
כל מה שאנו מאמינים הוא אמיתי כולל מוות ,חיים ,העולם ,כוכבי לכת ,ירחים ,כוכבים ,גלקסיות
הן כל פשוט יצירות מלאכותיות בתוך ממלכת המוח שאנחנו מאמינים הוא אמיתי ,אבל זה לא.
אנחנו מאמינים שאנו עדים .לזמן ולמרחב אנחנו חושבים שיש מרחקים .עצומים בחלל
ש mindbogglingאבל מאיפה אנחנו מקבלים? את נקודת המבט שלנו
אם היית מציב נמלה על מגרש כדורגל ,והתחלת לצעוד את כל  100היארדים ,אל הנמלה ,היא
תופיע במרחק של מיילים לא מטרים . .ובכל זאת ,זה אותו מגרש פוטבול
סרט שיצא לפני שנים ,קרא" ,גברים בשחור" ,הייתה סצנה שבה גלקסיה מסוימת הייתה בתוך
גולה שנקבעה בתוך קולר של חתול.
? גלקסיה שלמה בתוך שיש
פרספקטיבה היא מילה מוזרה כי זה יכול להיות שונה בהתבסס על איך אחד רואה את המצב .מה
שאנו מכנים מרחק ,אורך ,גובה ,ורוחב אינו מבוסס על שום דבר יותר מאשר הפרספקטיבה של
הסביבה שלנו ,אשר כולם מתוכנתים לעורר מציאות וירטואלית.
אם היינו בגובה סנטימטר אחד ,כל מה שהיה מסביבנו היה מקבל מציאות אחרת לגמרי .אם היינו
בגובה של  100מטר ,שוב ,הדברים היו שונו לחלוטין בתפיסה שלנו.
בסימולציה ,באפשרותך ליצור מחדש פרספקטיבה שונה מתפיסה אחת .סימולציה יכולה ליצור
מחדש  vistaשלמה של ספקטרום ,ובכל זאת זה לא יותר מאשר מצלמה ,אורות ומראות.
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 .בוא נגיד שהיית מתכנת למחשבים ברור שאתה מחשיב את עצמך .כתחום גבוה יותר מאשר
המחשב באפשרותך לתכנת את המחשב כדי ליצור הדמיה של מה שאתה עושה באותו רגע ,אבל
אתה לא בתוך המחשב ,אתה בעולם אחר מתכנת את המחשב מהמישור החיצון.
אתה יכול לומר ,היכן שאתה כמתכנת הוא 4תאנון ממד ,היכן שתפקוד המחשב ,הוא 3רואד ממד.
עכשיו אתה יכול לתכנת את המחשב כדי לדמות מחשבה ,אתה יכול לשלוט בו כדי לדמות מגע,
טעם ,ריח ,שמיעה וראייה.
מתכנת יכול לעשות הרבה דברים כדי לחקות את המציאות .אך המחשב שמדמה את העולם הזה
אינו באותו ממד כמו המתכנת.
עכשיו להיות המתכנת אתה מחליט להכניס את התודעה שלך לתוך הסימולציה שיצרת רק
במחשב ,זה יופיע עכשיו שאתה מתחום המחשב .התודעה שלך ,כפי שמוחך .יהיה מושפע
באמצעות ההדמיה
לאחר זמן מה להיות נעולים לתוך העולם הזה מדומה ,זה היה מתחיל להיראות אמיתי מאוד .וככל
ש enmeshedלעולם החדש הזה ,הוא יתחיל להיות המציאות היחידה שלך.
אני מבין שמה שאני אומר אולי נראה קיצוני ,אבל לאמיתו של דבר זה רק מדע קוונטי.
אנו חיים בעולם שבקרוב יהיה לנו את היכולת ,הטכנולוגיה והידע ליצור מחדש את היקום המדמה
כמציאות וירטואלית , .אנחנו עדיין לא שם .אבל אנחנו מאוד קרובים
אנחנו כבר חיים בעולם שבו הטכנולוגיה נמצאת בשימוש על ידי כמעט כולם ,והוא מתרחב כל
יום , .טלפונים סלולריים ,מחשבים .אני מכשירי תקשורת ,ועוד אנחנו עטופים לגמרי.
בטכנולוגיה כמרוץ
? איפה אתה חושב שזה ייגמר אפילו באינטרנט יש עשרות אם לא מאות משחקים צצים עכשיו כי
יכול לשחזר סוג אחר של סגנון חיים.
כמובן שהטכנולוגיה שלנו לא הורחבה עד לנקודה שבה אנו יכולים להיקלט לתוך מנגנון
המשחקים בפועל ,אך אנו נמצאים במרחק של שנים בלבד מהמתרחש בהתקדמות ובמהירות של
ההתקדמות הטכנולוגית.
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מעט מאוד סימולציות ניתן ליצור כי יופיע כל כך אמיתי אתה לא תאמין כי אתה להיות מדומה.
עוד קצת זמן לאחר מכן ,יכולות להיו ת סימולציות שבהן לא תוכל להבדיל בין העולם הזה לעולם
הזה.
הרעיון שכגזע של אנשים שלעולם לא היינו מרחיקים לכת עד כדי כך מגוחך ,אנחנו עושים ,כפי
שתמיד עשינו ,כי אנחנו סקרנים .זוהי הסקרנות המולדת שלנו לחוות דברים שונים או ייחודיים,
שתמיד יגרמו לבני האדם לראות את הדברים בצורה שונה , .וכפי שאומרים .הסקרנות הרגה את
החתול
אפילו עכשיו אנחנו חיים בעולם שבו .דבורים לא מאוישות יכולות להילחם במלחמות זה היה
נראה בלתי אפשרי או אפילו מטורף להרהר שנים רבות לפני.
השאלה שאתה חייב לשאול את עצמך .שהמדענים המובילים שואלים את עצמם כל יום אם נוכל
ליצור סימולציות כאלה בעתיד ,איך נדע שאנחנו פשוט לא חלק מסימולציה עכשיו?
אנו יודעים שזמן ומרחב .אינם אמיתיים זוהי רק מודעות שנוצרה על-ידי בניית העולם שאנו
נראים כקיימים בתוכו.
כמו בסרט המטריקס ,כאשר ניאו נלקח בתוך שולטת מטריקס והוא למד כי העולם האמיתי היה
בעתיד ,אבל את גרסת המטריקס נוצר מחדש כדי לאפשר לאחד לחוות את העבר או מה היה
מדומה העבר.
יותר ויותר אנחנו חיים בחברה שבה .הצעצועים שלנו הופכים לאלים שלנו אתה לא יכול אפילו
לעבור על אנשים .ולא לראות אותם משחקים עם הצעצועים שלהם אם הודעות טקסט ,דיבור על
גאדג'טים ,צפייה ביד שלהם קטעי וידאו ,אנחנו הופכים גזע מהפנט של רובוטים.
אנשים מבלים יותר זמן על מחשבים ,מיליונים בוהים במסכים שלהם בפורמט מה במשך שעות
ושעות בכל יום ביומו . .אנחנו מrobotized
תקשורת היא אמנות אבודה ,אנשים לא יודעים איך לתקשר עם אחרים יותר .גם במשקי בית
משפחה ,לעתים קרובות כדי לתקשר ,הם יציגו אחד את השני בחדרים שונים של הבית כדי
לשאול או לספר מה נחוץ לאחר לדעת.
? מה קרה
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אנו הופכים מניפולציות לטכנולוגיה השולטת במוחנו ,בפעולות ובחיים .ככל שאנו נכנסים עמוק
יותר לטכנולוגיה זו ,כפי שהיא מתרחבת ,אתה באמת חושב שהאנשים יחליטו להפסיק ולא
להתקדם יותר?
 .בהחלט ,הם לא
במוקדם או במאוחר ,אנחנו הולכים לחשוף עולמות מדומים באמצעות טכנולוגיה כי הוא נושבת
המוח אם הזמן היה מאפשר .הבעיה היא שלוציפר לעולם לא יאפשר לנו לעבור לעתיד כמו
שעשינו בעבר ,זה מתוכנת עכשיו ,אין עתיד בסרט הזה.
אם אנשים יכולים להיכנס לעולמות וירטואליים אלה ,העסקים שלהם יכוונו באמצעות המציאות
הכוזבת הזאת ,והקשר שלהם עם בני האדם האחרים יהפוך לדבר של העבר .אנחנו מחוברים
באינטרנט ,אף אחד לא יצטרך לעזוב את בתיהם או מעוקבים עבור כל דבר.
אפשר לאכול ,לשתות ולישון ממקום אחד .הם יוכלו לדמות פעילות גופנית ,פעילות אנושית ובכל
זאת אף פעם לא לזוז סנטימטר .במוקדם או במאוחר אנשים יהיו לא יותר מאשר ניצוץ חשמלי
מדומה שהם אינטראקציה עם העולם המדמה.
? מה אמרתי הרגע זה לא מה שאנחנו באמת בכל מקרה כשאנו מסירים את החזית הנקראת גוף
האדם.
 ,אתה חושב שזה  ? farfetchedשזה לא מציאותי החברים שלי כבר כמעט שם .בתחושת
המציאות שלנו והאנשים כבר מוכנים לנפילה הזאת .לתוך אשליה עמוקה יותר  ,נפילה שכבר
קרתה לפני זמן רב .פשוט שכחנו אנחנו פשוט מזהים עכשיו מה שהוביל אותנו למקום שבו אנחנו
נמצאים היום ,שכבר קרה בעבר.
עכשיו אני עומד לשאול אותך .את שאלת  1,000,000הדולר האם ייתכן שזה בדיוק איך
שלוציפר? יצר את העולמות האלה ככה הוא רימה אותנו? כדי לשחק את המשחק ככה הם הפכו
לאלים? על האנושות
איך נדע עכשיו שאנחנו לא חיים בעולם מימדי גבוה יותר ,אבל החלטנו להשתמש בטכנולוגיה
הזאת כדי ליצור עולמות מדומים שנוכל לחוות אותם כאילו באמת להיות שם?
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איך אנחנו יודעים את שלושתרואד ממד הוא לא יותר מאשר עולם מדומה שאנו מוקרנים באמצעות
המוח?
? אתה לא יכול להיות בטוח ,נכון
ובכל זאת ,נראה שהעובדות חושפות ,שאנו מוקרנים באמצעות מודעות המוח להדמיה ,והעולם
הזה והיקום כולם במוח הממוחשב שלנו.
המדע חשף ,כאמור מוקדם יותר ,כי כאשר אנו משתמשים בעיניים שלנו כדי לראות ,אין דבר
מחוץ לנו ,אנחנו פשוט רואים את מה שמוקרן מהראש .אם אינכם מאמינים לי ,עשו את הרגל
בעבודה ,והוכיחו לעצמכם מה מדענים רבים אומרים על עולמנו המדמה.
האם כך לוציפר יצר? את העולמות האלה ? זה הכי טוב שהוא יכול להמציא האם זו המציאות
המלאכותית שהוא הביא לקיום ,שישוע המשיח חשף בספריו האבודים של החמאדי?
האם אנחנו נופלים מעולם גבוה יותר על ידי הזנת הדמיה אשר מקרין אותנו אל עולמות שווא
אלה?
מה הם חייזרים ,מי זה כי מיליוני אנשים רואים מעופפים בחללית המופיעים ונעלמים באופן
מיידי? איך החייזרים האלה? יכולים לחטוף אנשים איך הם יכולים להיכנס לבתים? דרך קירות
וחלונות
אנוך כתב פעם כמה ספרים העוסקים במה שנקרא ,הצופים .נאמר לנו שמסתכלים עלינו ,שיש
יצורים שיכולים לצפות בכל מה שקורה בעולם הזה ,ולפעמים היצורים האלה אפילו מתקשרים
עם האנשים.
? השאלה היא ,מי היצורים האלה ? מאיפה הם באמת אף אחד לא מבין מאיפה הם באים ,ומי הם
באמת.
חייזרים אלה טוענים לבוא מעולמות אחרים ,ובכל זאת הם נעלמים מתוך הקיום כאילו לא באמת
להיות כאן מלכתחילה.
הגיע הזמן לחשוף את האמת .של הפרי בגן מה היה הידע של טוב ורע או של אלוהים והשטן?
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החברים שלי ,הידע של עץ המוות היה פשוט כי עולם מדומה נוצר ,ואנחנו נשאלו אם אנחנו
רוצים לשחק את המשחק.
כשקיבלנו ,איבדנו את כל המציאות ,ועכשיו כפופים למתכנתי המשחק.
ובכל פעם שאנחנו מתים ,אנחנו משתחררים מהסימולציה ,ואז אנחנו נשאלו אם אנחנו רוצים
לשחק שוב .כל זה חלק מהחוק .שהישויות הנופלות חייבות ללכת  .הם חייבים לקבל את הקבלה
שלנו
לכן ,אנו נמצאים תחת אשליה כה חזקה כדי לחזור לעולם הזה במה שאנו מכנים גלגול נשמות,
שהוא מחדש סימולציה.
אנחנו מרומה ,לכודים ומרומים לחשוב שאנחנו חייבים לחזור כדי למלא את החוזה .חוזה זה היה
מה שהאלים הנופלים מכנים אותנו התקשרו לאמנה הישנה . .כי קיבלנו את הידע האסור שלהם
החלק העצוב הוא ,שמעולם לא התעוררנו מהסימולציה ,הפכנו להיות כה רגילים לכך ,שאנו
מאמינים שזוהי המציאות היחידה שלנו אפילו כאשר אנו יוצאים מהחוויה המדמה.
ישו אמר ליוחנן בבשורה האבודה שההדמיה או הרוח המלאכותית כה חזקה ,שרבים נאלצים
לחזור ולהיוולד מחדש כאן כי הם מאמינים בעולם הזה.
החברים שלי ,האלים הם רמאים ,הם לא גדולים יותר ממתכנתי מחשבים .ואנחנו אלה שנפלו
למלכודת הזאת בגלל הסקרנות שלנו לחוות ממדים נמוכים יותר הנקראים סימולציות.
הניסיון שלנו בעולם המודחים הזה מלמד אותנו את אי-המציאות של ממלכה זו ,כי אנחנו כל הזמן
ממשיכים במחזורים שחוזרים על מה שכבר עשינו.
מה באמת קורה?  .אנחנו בסימולטור טיסה אנחנו משכילים באמצעות סימולציה זו ,כי לוציפר
מאמין שהוא משתמש כדי לשלוט בנו לנצח ,אבל אנחנו כאן כדי להשתחרר מהשליטה .לא כל כך
להטיס מטוסי קרב ,אלא להפוך ליצורים נצחיים של אהבה על ידי התנגדות לחיכוך בעולם הזה
שנמצא במלחמה עם נשמותינו.
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הגיע הזמן ללמוד את הסיבה האמיתית שאנחנו כאן ,ומדוע האב והאם איפשרו את זה .אם עדיין
לא קראת אותם ,חשוב שתקרא את כל הספרים שלי ,את כל השבעה ,אפילו את דברי הזמן
לולאה ,סדרת הסיפורים כי הם יתחילו לצייר תמונה כי הוא כל כך ברור כי אחד ייאלץ להעיר
קרא את הספרים האלה שוב ושוב ,וככל שאתה קורא אותם ,אתה תתחיל להרגיש את הקשר של
האב והאמא האמיתיים שלנו ,ולהתחיל להתעורר לסימולציה ומי האלים המזויפים באמת ,כי
שלטון העולם הזה.
זה הזרע זר-העולם הווירטואלי של האלים & בני אדם’.
האמת אף פעם לא קלה לקבל ,היא מגרגרת נגד השקר הפנימי שאכלנו במשך כל חיינו ,אך ברגע
שנתעורר ,היא תתמוך בנו בכל דבר.
 .לכן ,האמת תשחרר אותך

 208ע מ ו ד |

העולם הווירטואלי של האלים ובני האדם
.68

מסר מהאב והאם

אני יודע שהילדים שלי כל כך קשים ,אבל ההבטחה שלי עומדת ,אני לעולם לא אעזוב אותך או
אנטוש אותך מכל סיבה או גורם.
אני מבין את הקושי ש rהתקדמות הייתה באמצעות החיים עם כל ההונאה .ונושאי העוולות
הכוזבים
עם זאת ,ילדתי ,התוכנית שלי מושלמת למרות שהיא חיה בתוך עולם האפל הזה ,זה נראה כל כך
חסר ערך
ובכל זאת יש תהילה שמתבטאת בתוכך על ידי הסבל הרבים שלך.
לא שלחתי את הבכור הראשון שלי להציל אותך ,אתה לא צריך להציל ,שלחתי אותו כדי להעיר
אותך לאמת של מי אתה ומאיפה באת ,ולמה אתה עובר את ההכשרה הזאת ,כמו שהוא גם עשה.
 ,אז תעודדי טוב את ילדתי .אני תמיד איתך כמו סבלם של אמא בעבודה להביא מרהיב ראשים,
הכאב בלתי נסבל; אבל הפרס הוא תמיד נהדר.
ובכך ,אתה יודע את האמת ,אנחנו סובלים ביסורי בשבילך זה תהיה מחדשנולד  .uלא .זה ה רצון
וכך יהיה יטוי.
עם תשומת לב לא מותנית ,עם אהבה גדולה וחסרת פשרות,
 ,עם אהבה גדולה ,שלך אבא ואמא
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