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Πρόλογος
Προειδοποίηση
Σας ενημερώνω, επιθυμώ πραγματικά ότι διαβάζετε το
βιβλίο μου αποκαλούμενο, Ο θείος μυστικός Κήπος“Απαγορευμένη γνώση-τα παιδιά της συγκομιδής"πριν να
διαβάσετε αυτό το περιεχόμενο. Διαφορετικά, αυτό το
περιεχόμενο θα σας κάνει είτε θυμωμένος ή φοβισμένος.
Πρόθεσή μου είναι να αποκαλύψω την χαμένη γνώση από
τις καλές ειδήσεις και όχι το φοβισμένο δόγμα που έχει περάσει
κάτω, το οποίο εμπεριέχει την ιδέα ότι οι περισσότεροι θα
καταστραφούν από ένα ανώτατο αποκαλούμενο Ο θεός.
Η ακόλουθη εργασία δεν πρόκειται να είναι εύκολο να
χειριστεί. Δεν είμαι υποστηρίζοντας άφεση αμαρτιών στη
δουλειά μου είμαι παρουσιάζονται μόνο ιδέες για να επιτρέψει
το μυαλό να λειτουργήσει σε ένα διαφορετικό τρόπο.
Αυτή η πληροφορία πρόκειται να αποκαλύψει ένα
κρυμμένο μυστικό που θα θέσει έξω τις εργασίες εδάφους για
να απεικονίσει τη συντριπτική δυνατότητα, ότι ο κόσμος και το
σύμπαν μας δημιουργήθηκε και κατακτήθηκε από μια φυλή των
νεκρών αγγέλων, με το πρόσχημα του τι μπορούμε να
ονομάσουμε εξωγήινους θεούς , πριν πολύ καιρό.
Και από τότε η γη ήταν υπό τη διοίκηση νεκρών
πνευμάτων, φορώντας κοστούμια όπως ερπετά, γκρίζα και ένα
σωρό δαιμονικούς ηγεμόνες, και ναι ακόμη και το ανθρώπινο
κοστούμι.
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Είναι εξαπατά ολόκληρο τον κόσμο χρησιμοποιώντας ένα
πεσμένο σύστημα που ονομάζεται απατηλή ολογραφική
προσομοίωση μήτρα, ενώ χρησιμοποιώντας την αρχαία
εντάλματα, όπως η χριστιανική Βίβλος και πολλά άλλα
θρησκευτικά και κοσμικά γραπτά να χειραγωγήσουν τον κόσμο.
Αυτά τα όντα είναι πόλεμος μυαλό, αίμα διψασμένος,
αναρχικοί που αυτοαποκαλούνται, Lord θεών, και έχουν παιδιά
που σταθμεύουν σε αυτόν τον πλανήτη που ζουν μεταξύ των
παιδιών του πατέρα. ΔΕίτεΟ θείος μυστικός Κήπος -Βιβλίο ένα
")
Τώρα Διαβάστε και Κατανοήστε αυτή την παραβολή που
αποκάλυψε ο Ιησούς Χριστός, σε αυτό θα αποκαλύψει το
μυστικό των αιώνων. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι η
Βίβλος μαζί με άλλες αρχαίες λογοτεχνία δημιουργήθηκε ως
ένα μείγμα αλήθειας και λάθους, σωστό και λάθος, καλό και το
κακό.
Αυτό δεν σημαίνει ότι ορισμένα από το κείμενο δεν ήταν
ακριβής, ή ότι η ιστορία της μπορεί να είναι εσφαλμένη, αυτό
σημαίνει απλώς ότι είχε σχεδιαστεί για να εξαπατήσει τους
ανθρώπους να πιστεύουν ένα ψεύτικο πνεύμα, δηλαδή ένα
τεχνητό πνεύμα.
Ματθαίος 13/24 "Έβαλε μια άλλη παραβολή μπροστά τους,
λέγοντας, η Βασιλεία των ουρανών μπορεί να συγκριθεί με
έναν άνθρωπο που σπείρει καλό σπόρο στον τομέα του, αλλά
ενώ οι άνδρες του κοιμόντουσαν, ο εχθρός του ήρθε και σπείρει
τα ζιζάνια μεταξύ του σιταριού και πήγε μακριά.
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Όταν οι εγκαταστάσεις ήρθαν και άντεξαν το σιτάρι,
κατόπιν τα ζιζάνια εμφανίστηκαν επίσης. Και οι υπηρέτες του
πλοιάρχου του σπιτιού ήρθαν και του είπαν, Δάσκαλε, δεν
σπέρνεις καλό σπόρο στο χωράφι σου; Πώς τότε έχει ζιζάνια;
Είπε σε αυτούς, ένας εχθρός έχει κάνει αυτό.
Οι υπηρέτες του είπαν, τότε θέλεις να πάμε να τους
μαζέψουμε; Αλλά είπε, όχι, μήπως στη συλλογή των ζιζανίων
σας ρίζα μέχρι το σιτάρι μαζί τους. Ας αναπτυχθούν μαζί μέχρι
τη συγκομιδή, και κατά τη συγκομιδή του χρόνου θα πω στους
θεριστές, να συγκεντρώσει τα ζιζάνια πρώτα και δεσμεύουν
τους σε δέσμες που πρέπει να καεί, αλλά συγκεντρώνει το
σιτάρι σε αχυρώνα μου.”
Είναι απαραίτητο για σας να δείτε πώς όλα αυτά έλαβαν
χώρα, και πώς εξακολουθεί να λειτουργεί ακόμη και κατά τη
διάρκεια της εποχής μας.
Η παραβολή παραπάνω έχει ένα διττό νόημα. Το μήνυμα
που στέλνεται ήταν κατά τη διάρκεια του χρόνου, όταν ο
Ιησούς Χριστός περπάτησε αυτή τη γη, όπου δίδασκε τα
μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, μέχρι το supplanter?
ένας δεύτερος Χριστός ή Αντίχριστος εισήχθη.
Το μυστήριο που αποκάλυψε ήρθε με τη μορφή των
λέξεων, αυτά τα λόγια ονομάζονταν σπόροι. Έτσι, ο Ιησούς
ήταν σπορά σπόρων της καλής λέξης.
Από αυτή τη στιγμή προς τα εμπρός αυτή η λέξη που
αποκαλύφθηκε λήφθηκε και αργότερα προστέθηκε στο βιβλίο
των βιβλίων ή αυτό που ονομάζουμε Αγία Γραφή, η οποία έχει
ένα κρυφό νόημα, αποκαλύπτοντας Βαβέλ.
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Η λέξη Βαβέλ από την αρχαία εβραϊκή προέρχεται από τη
ρίζα λέξη «μπάλα» που σημαίνει να αναμειγνύεται, σμίξει,
συγχέουμε, ή σύγχυση. Η υπογραφή του είναι απλά BBL.
Προέρχεται κυριολεκτικά από τη ρίζα για να αναμίξει ή να
μπερδέψει. Τώρα θα Cna αρχίσουν να κατανοούν την Μυστικό από
αυτό που ο Ιησούς αποκάλυπτε. TΕδώ είναι ένα εναλλακτικό νόημα
σε αυτό Παραβολή επίσης, και αυτό συνεπάγεται ακριβώς ως προς
το τι Βαβέλ ή Βίβλος πραγματικά ΑντιπροσωπεύουνS.
Το πρόβλημα είναι, πολλοί ξέχασαν την προειδοποίηση αυτής
της παραβολή στο ότι αυτό που ο Ιησούς ήταν προειδοποίηση ήταν
ότι ένας άλλος σπόρος/Word επρόκειτο να φυτευτεί δίπλα-δίπλα με
το αρχικό σπόρο/λέξη.
Η Βίβλος δεν επρόκειτο ποτέ να είναι η αρχική μυστήρια που
ομιλούνται από τον Ιησού, αλλά ένα μείγμα αλήθειας και λάθους.
Τώρα Κατανοήστε το μυστήριο:
Ο «σπόρος» έχει μια διττή έννοια, ο σπόρος είναι ο λόγος
Χριστού όπως και είναι τα παιδιά της ο πατέρας και η μητέρα. Όταν
ο σπόρος φυτεύτηκαν για πρώτη φορά, ήταν καθαρό, σαν ένα
νεογέννητο παιδί, αργότερα ο εχθρός ήρθε και φύτεψε ένα νέο
σπόρο δίπλα-δίπλα με το αρχικό σπόρο.
Δεν το έκαναν, επαναλαμβάνω, δεν αφαίρεσε εντελώς το
αρχικό σπόρο/λέξη, θα αφήσει να παραμείνει. Σημαίνοντας και
οι δύο σπόροι και οι εκδόσεις θα εμφανίζονταν στην ίδια
θεμελιακή μορφή για να παραγάγουν τελικά το BBL.
Αυτό σημαίνει ότι η Βίβλος δεν είναι, επαναλαμβάνω, δεν
είναι η αλάνθαστη λέξη της αλήθειας, αλλά ένα μείγμα
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αλήθειας και λάθους, το σιτάρι και
προειδοποίησε γι ' αυτό σε αυτές
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
αναζητώντας την πηγή της αλήθειας,

τα ζιζάνια. Ο Ιησούς μας
τις παραβολές. Η Βίβλος
να βρει την αλήθεια,
αλλά είναι BBL-σύγχυση.

Και δεν είναι μόνο η Βίβλος, αλλά και το Κοράνι, το
Ταλμούδ και όλα τα άλλα αποδεκτά κείμενα θρησκευτικής
πίστης που συνδέονται με τα κοσμικά κείμενα και την ιστορία.
Έχουν όλα έχουν αλλοιωθεί με τη χρήση αυτού του ίδιου
τύπου, δηλαδή ανάμειξη αλήθεια με λάθος.
Τώρα η δεύτερη πτυχή έννοια είναι, ο σπόρος είναι τα
παιδιά του πατέρα, και ο εχθρός ήρθε και φύτεψε ένα άλλο
σπόρο, και ότι οι σπόροι ήταν ένας αγώνας των όντων που
εμείς όρος αλλοδαπός/άγγελοι, αυτά ήταν εξωγήινοι που ήρθε
σε αυτό το Βασίλειο λόγω της εξορίας τους από τον κόσμο τους
, δηλαδή διάσταση.
Και πολλοί από αυτούς ενσαρκώνονται παράλληλα με τους
ανθρώπους, αλλά δεν ήταν άνθρωποι, αλλά εμφανίστηκε με
κάθε τρόπο ως άνθρωπος. Και οι δύο θα αυξηθούν δίπλα-δίπλα
μέχρι τη συγκομιδή ή το χωρισμό που έρχεται στο τέλος κάθε
μεγάλου κύκλου ή το τέλος των ηλικιών.
Τώρα διαβάστε προσεκτικά: 2 Τιμόθεο 2:15 "Μελέτη για να
δείξει τον εαυτό σας εγκριθεί..."
Γιατί κάποιος πρέπει να διαιρέσει το λόγο της αλήθειας;
Επειδή αναμιγνύεται με το λάθος. Δεν είναι αλάνθαστη. κάποιος
πρέπει να διαχωρίσει το σιτάρι από το άχυρο μέσα στη λέξη.
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Αυτό είναι επειδή ήταν ανασπαρμένο με ένα ξένο σπόρο
που είναι θανατηφόρο δηλητήριο. Ως εκ τούτου, η Βίβλος έχει
αντιφάσεις όλα μέσα από αυτό, επειδή ο εχθρός σπείρει άλλο
σπόρο παράλληλα με την αρχική σπόρων. Η δουλειά σου και η
δική μου είναι να διαχωρίσουμε τους δύο σπόρους για να
έχουμε πρόσβαση στην αλήθεια.
Η Θεσσαλονικείς 5/21 "Αποδείξτε όλα τα πράγματα?
Κρατήστε γρήγορα (προς) αυτό που είναι καλό.”
Αυτό το στίχο αποδεικνύει ότι δεν είναι όλα στη λέξη είναι
καλό? θα πρέπει να το διαιρέσει και στη συνέχεια να κρατήσει
για αυτό που είναι καλό και να απελευθερώσει το λάθος ή θα
σας παραβιαστεί.
Η Βίβλος είναι μέρος του μυστηρίου της ανομίας, της
Βαβυλώνας/Byblion μυστηρίου θρησκεία. Ήταν αλλοιωμένο από
τον εχθρό για να γίνει ένα θανάσιμο μίγμα του καλού και του
κακού, την αλήθεια και το λάθος, ο Θεός και ο διάβολος. Και αν
καταπιεί ή να κατεβάσετε κάθε λέξη ως σωστή και αλάνθαστη,
τότε σίγουρα θα έχουν μεθύσει από το αμπέλι της οργής της
εξαπάτησης και ψευδαίσθηση.
Η Βίβλος ήταν προσεκτικά κωδικοποιημένες να έχουν μόνο
66 βιβλία, όταν υπήρχαν εκατοντάδες και εκατοντάδες νωρίς
και αργότερα γραπτά, αλλά μόνο 66 βιβλία είχαν επιτραπεί στο
τελικό σενάριο.
Η ημέρα δημιουργίας για την ανθρωπότητα απεικονίζεται
πάντα από τον αριθμό «6,» στις 6Th ημέρα και το θέμα της
Βίβλου έχει σχεδιαστεί για να εμφυτεύουν το σπόρο του
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σκότους μέσω του μυστικού κώδικα των 66 βιβλίων, φέρνοντας
τη συνδυασμένη ευαισθητοποίηση σε 666.
666 είναι το μαγικό Εβραϊκά αριθμό για τον ήλιο που θα
μάθετε πολλά για το έργο αυτό. Είναι επίσης μια γενεαλογία
του αίματος που φυτεύτηκαν στη γη ως μια αλλοδαπή φυλή να
σμίξει μεταξύ των ανθρώπων, όλων των φυλών, τα χρώματα
και τα δόγματα.
Αυτή η κούρσα ξεκίνησε με τον ήλιο Θεό τους «RA», η
οποία στα εβραϊκά σημαίνει κακό, και στην αιγυπτιακή, σημαίνει
ήλιος, η οποία ήταν επίσης ο τίτλος του Κάιν ο πατέρας σε αυτή
τη φυλή των ερπετών.
666 είναι ένας κώδικας που σημαίνει πολλά πράγματα,
αλλά ο ίδιος ο κώδικας είναι αλλοδαπός στη φύση, και αν και
είναι ο αριθμός του ανθρώπου, δεν είναι ανθρώπινης
προέλευσης? είναι η εμφάνιση ενός ανθρώπου, η ανάμειξη του
DNA για να δημιουργήσει σύγχυση.
Αυτή η γενιά κυβερνά αυτή τη γη από τότε, υπό το
πρόσχημα του κυβερνώντος ανθρώπου του Θεού. Αυτός ο
αγώνας σπείρει το δικό τους σπόρο μεταξύ των ανθρώπων και
μέρος αυτού του σπόρου χρησιμοποιήθηκε ως Βασιλική γενιά,
με την εκ νέου μετάφραση του DNA μας, "Ας κάνουμε τον
άνθρωπο μετά από τη δική μας εικόνα και ομοιότητα".
Αυτός ήταν ο κώδικάς τους για να δημιουργήσουν πλοία ή
μεταφορείς για να τους εξυπηρετήσει ως σκλάβους.
Η ανθρωπότητα δόθηκε στη συνέχεια ένα ερπετό
εγκεφάλου μηχανικής μέσω ενός DNA συγκόλληση να
αναμειγνύεται με το δικό μας ανθρώπινο εγκέφαλο. Και στη
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συνέχεια χώρισαν μια ολόκληρη γενεαλογία χρησιμοποιώντας
δώδεκα φυλές των ανθρώπων που επελέγησαν λόγω του
στενότερου αίματος DNA τους μέσω αυτών των θεών, μια
ομάδα που ονομάζεται Ισραήλ ή ish RA EL.
Αυτή η ομάδα φύτεψε τελικά το σπόρο τους σε όλη την
ανθρωπότητα ως μίγμα, ενώ μια ενιαία γενεαλογία των μπλε
αίματος από αυτόν τον σπόρο παρέμεινε καθαρότερη για
λόγους δικαιωμάτων.
Από αυτή την ομάδα φυλών υπήρχε μια μεμονωμένη γενιά
που θα κυβερνούσε την ανθρωπότητα ως πολέμαρχους. Αυτός
ο όρος του Ισραήλ ήταν για τη λατρεία του αίματος, και αυτό
σημαίνει, "οι άνδρες που λατρεύουν το Θεό Κυρ RA ή κακό
αλλοδαπός φυλής.
«Ish» είναι Εβραϊκά για άνδρες, RA είναι ισοδύναμο με τον
ήλιο και ή το κακό, και EL είναι Εβραϊκά για το Θεό. Το Ισραήλ
είναι ένας κώδικας για την γενεαλογία του αίματος.
Μέσα σε αυτή την γενεαλογία υπήρχε μια θεμελιακή
υποδομή κώδικα που επέτρεπε σε αυτούς τους εξωγήινους
θεούς να ενσαρκώσει την ανθρωπότητα λόγω μιας ειδικής
συχνότητας.
Δεν μιλάμε για μια ενιαία φυλή ανθρώπων, δεν μιλάμε
για Εβραίους εδώ., γι ' αυτό Βγάλε το από το μυαλό σου.
Υπάρχουν πολλοί Εβραίοι που είναι επίσης ενσαρκώνονται ως
σπόροι του θείου πατέρα και της μητέρας.
Είναι μια φυλή των αλλοδαπών που είχε μέσα στο DNA
τους κάτι που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να φέρει στο
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πεσμένο σπόρο για να αναμίξει με όλη την ανθρωπότητα που
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως οικοδεσπότες φορέων για τους
πεσμένους θεούς. Θυμηθείτε ότι οι σπόροι θα φυτευτούν
μεταξύ των αρχικών σπόρων και μεγαλώνουν μαζί μέχρι τη
συγκομιδή.
Καταλάβετε ένα μυστήριο: ο σπόρος δεν είναι σάρκα και
αίμα, αλλά αυτό που εμφυτεύεται στο εσωτερικό της σάρκας.
Δεν μιλάμε για μια συγκεκριμένη κούρσα, αλλά ξενιστές
του «προγράμματος υπολογιστή» για να καταστεί δυνατή η
φαύλους σπορά μείγμα να συμβεί. Αυτό που πρόκειται να
μάθετε είναι ότι όλα αυτά είναι μια προσομοίωση, η γη, οι
άνθρωποι, το σύμπαν, τα αστέρια, Σελήνη, και πλανήτες κλπ
είναι όλα ένα αντίγραφο επαναπρογραμματιστούν σε μια
εικονική πραγματικότητα.
Τα Γαλαζοαίματοι προστατεύουν αυτά τα σκάφη με όλες τις
δυνάμεις τους επειδή χρειάζονται τους οικοδεσπότες φορέων
για την ουσία πνευμάτων τους για να ζωντανέψουν μεταξύ των
ανθρώπων που εμφανίζονται όπως είμαστε, αλλά έχοντας
κάποια ικανότητα της ανάκλησης που μπορεί να κρατήσει τα
μέρη της μνήμης τους ενώ το υπόλοιπο ποτό των υδάτων του
Λήθη.
Μετά από πολύ καιρό όλοι οι άνθρωποι έχουν δοθεί αυτή η
ουσία φορέα μέσω αυτού που ονομάζουμε ερπετό εγκέφαλο.
Τώρα μπορούν να διεισδύσουν σε όλες τις φυλές ανά πάσα
στιγμή που επιθυμούν μέσα από αυτό που ονομάζουμε
μετενσάρκωση ή αναζωογόνηση και την κατοχή.
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Έτσι λοιπόν, το μυστήριο της ανομίας είναι όταν το λάθος
έχει φυτευτεί παράλληλα με την αλήθεια, δημιουργώντας μια
πολυπλοκότητα που θα κατευθύνει τις ψυχές σε μια
χαμηλότερη δόνηση του σκότους, ενώ φαινομενικά μετά το
φως.
Από αυτό το σημείο στους ανθρώπους είναι υπό έλεγχο του
αριθμού 322 ή 3-22. Μια μυστική εντολή συχνά σημειώνεται
από την Τεκτονικές Στοές και άλλες μυστικές κρυφές κοινωνίες
που εκπροσωπούνται από αυτό το αριθμητικό συνδυασμό.
Πολλαπλασιάστε 3 φορές 22 και έχετε τον κωδικό τους 66
για το βιβλίο κώδικα τους. 66 είναι ο αριθμητικός κωδικός για
τους πεσόντες αγγέλους. 6 είναι ο κωδικός αριθμού για τους
ανθρώπους. Μαζί σε αυτό το μίγμα, έχουμε 666, που σημαίνει
ότι οι άνθρωποι και οι άγγελοι είναι σπαρμένοι μαζί.
Αλλά είναι ακόμα πιο αποτρόπαιο, 322 είναι για τη σπορά
αυτής της αλλοδαπής φυλής και όταν συνέβη, και
τοποθετήθηκε δεξιά στο εσωτερικό της Βίβλου/BBL/Βαβέλ.
Γένεση 3-22 αποκαλύπτει το πεδίο εφαρμογής αυτής της
θηριωδίας και γιατί αποφάσισα να αποκαλύψει αυτό το
επικίνδυνο και πιο ισχυρό οικόπεδο κατά της ανθρωπότητας και
όμως σε μια μεγάλη αναδρομική, το οικόπεδο πρόκειται να
μετατραπεί σε μεγαλείο και δόξα.
Γένεση 3-22-"Τώρα ο άνθρωπος έχει γίνει σαν ένας από
εμάς να γνωρίζουμε καλό και το κακό...”
Αυτή ήταν η αρχή της μεγάλης αποστροφής που αρχίζει
να κάνει έρημο, αλλά αντιστρέφεται για να το κάνει να φαίνεται
καλό.
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Έτσι, έχουμε την αποκάλυψη ότι ο κόσμος μας είναι ένα
μίγμα του καλού και του κακού, Άγγελος και διάβολος, τα
παιδιά του πατέρα, και τα παιδιά του Λούσιφερ/Σατανά, που
μας έφερε από τον εχθρό να συγχέουμε και συμβιβασμό.
Οι καλές ειδήσεις ή η απαγορευμένη γνώση είναι και πάντα
ήταν, ότι θα υπάρξει ένας χωρισμός, η αλήθεια θα επικρατήσει
και ο εχθρός θα αποκαλυφθεί κατά τη διάρκεια του κύκλου
συγκομιδών που πρόκειται να εμφανιστεί.
Και έτσι επίσης θα τα πραγματικά παιδιά του πατέρα και
της μητέρας να γίνει πρόδηλη, αν δεν έχουν εκτεθεί σε ντροπή
και γύμνια και στη συνέχεια θα πρέπει να αναληφθούν και να
αρχίσει και πάλι.
Το μυστήριο της ανομίας έχει ήδη αφθονούν, μόνο αυτός
που τώρα περιορίζει θα συνεχιστεί μέχρι να απομακρυνθεί? και
τότε το κακό ένα ' (s) θα αποκαλυφθεί.
Ο εμφυτευμένος σπόρος μιας αλλοδαπής φυλής θα
αποκαλυφθεί τελικά, αυτός που hath ένα αυτί τους αφήνει να
ακούσουν ή ένα μάτι τους αφήνει να δουν. Η μεγάλη
αποκάλυψη αλλοδαπός δεν είναι για τους βοηθούς για την
ανθρωπότητα, αλλά η αποκάλυψη των νεκρών σπόρων-τα
ζιζάνια.
Το παρακάτω είναι μια προσπάθεια να αποκαλύψει το
σιτάρι από τα ζιζάνια, με την ορθή διαίρεση της αλήθειας από
το λάθος και κρατώντας γρήγορα σε αυτό που είναι καλό.
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Πριν εισέλθουν στην αρχή πίσω στον κήπο, θα πρέπει να
αρχίσουν να μαθαίνουν κάποια μυστικά που μας έφερε με τη
μορφή αλληγορική, μεταφορική βιβλικές ιστορίες.
Στη συνέχεια θα κάνουμε αργά ελιγμούς από τον κόσμο
που ζούμε σε έναν κόσμο προσομοίωσης. Για αυτό που
πρόκειται να διαβάσετε θα είναι μυαλό-φυσώντας. Πρέπει
πρώτα να ξεκινήσουμε αυτή την ιστορία με το να
διαλευκάνουμε το λάθος.
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1. Μυστήριο της αποπλάνησης
Οι θεοί της Βίβλου ήταν φίλοι μας ή δημιουργούσαν
εντολή για υποδούλωση της ανθρωπότητας; Θέλω να ξεκινήσω
αυτή τη διατριβή αποκάλυψης εκθέτοντας το ξύλο αυτής της
μεγαλιθικά φωτιάς που μαίνεται ενάντια στις ψυχές της
ανθρωπότητας.
Αν και πολλοί θα πιστεύουν ότι αυτό δεν τους επηρεάζει,
επειδή πολλοί πιστεύουν ότι δεν συνδέονται με το πρόγραμμα
Βίβλων, ωστόσο θεωρώ ότι είναι σημαντικό να αποκαλύψει
ακριβώς πώς ένα βιβλίο όπως η Βίβλος μπορεί να χειραγωγείται
για να αναδιατάξετε το DNA μας και να αποκαλύψει ότι αυτό το
πρόγραμμα ΕΤΑ ECTS κάθε άνθρωπος σε αυτόν τον πλανήτη
είτε το ξέρουν είτε όχι.
Η Βίβλος είναι μόνο ένα πρόγραμμα DNA που
παρουσιάζεται εδώ για να χειραγωγήσει το μυαλό. Ωστόσο, σε
πλήρη αντίθεση η Βίβλος έχει πραγματικά στοιχεία όλα μέσα
από αυτό, καθώς και πολλά άλλα θρησκευτικά και κοσμικά
κείμενα έχουν όλα τα γεγονότα αναμειγνύονται με λάθος.
Εάν αποδέχεστε απλώς αυτό που αναφέρεται κυριολεκτικά,
λέξη προς λέξη, τότε δεν θα έχετε κανένα μπλοκ ή φίλτρα
ενάντια στο σύνολο του προγράμματος που μεταφορτώνεται
μέσα στο DNA σας. Επειδή η αλήθεια αναμιγνύεται με το λάθος
είναι μια αραίωση που οδηγεί εις αυταπάτη, η οποία δημιουργεί
σύγχυση, η οποία είναι Αντίχριστος.
Σας παρουσιάζω το φίλτρο στο "Ο θείος μυστικός
Κήπος"βιβλίο (ένα). Παρακαλούμε να το χρησιμοποιήσετε πριν
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από την ανάγνωση αυτού του υλικού, είναι το απαιτούμενο
θεμέλιο ότι θα πρέπει να κατανοήσουν αυτά τα μυστήρια.
Το μυστικό για το πώς αυτή η εξαπάτηση έχει εκδηλωθεί
κατά τη διάρκεια των ηλικιών του χρόνου οφείλεται στο πώς
εμείς, όπως οι άνθρωποι δέχονται λάθος εσωτερικά χωρίς
ερώτηση. Συχνά χρειάζεται καθηγητές ή καθηγητές ενός
θρησκευτικού σώματος, καθώς και επιστημονική πίστη, ή ακόμη
και ένα κυβερνητικό μηχανισμό ελέγχου για να βεβαιωθείτε ότι
είστε αποδοχή του προγράμματος, όπως επιθυμούν.
Σχεδόν όλες οι θρησκείες είναι ιεραρχικά στη δομή, για να
βεβαιωθείτε ότι η διοχέτευση της σκέψης ενεργοποιεί το DNA
σας μέχρι το μυαλό έχει εντελώς ασβεστωμένα να αποδεχθεί ό,
τι είναι προγραμματισμένο.
Η διατριβή που είμαι έτοιμος να εισαγάγει εάν επιτρέπεται,
θα αφυπνίσει το DNA, το οποίο έχει προγραμματιστεί αρνητικά
για να αποδεχθεί ελαττωματικό υλικό που διοχετεύεται στο
μυαλό? να δημιουργήσει εμπιστοσύνη ή την πεποίθηση ότι είναι
ασφαλές και ή εμπνευσμένο.
Ήρθε η ώρα να αφυπνίσει την πραγματικότητα ότι υπάρχει
μια μυριάδα των πηγών εκεί έξω που δεν έχουν ανθρωπιστικών
συμφερόντων
συμφέρον
στη
ρυμούλκηση.
Στην
πραγματικότητα, θέλουν να εξαπατηθείτε και να οδηγηθείτε σε
λάθος.
Αυτό που πρόκειται να εισαχθεί σε θα δημιουργήσει ένα
βάρος των ειδών, όπως τα προγραμματισμένα κύτταρα του DNA
αρχίζουν να δονούνται σε ένα επίπεδο που θα μπορούσε να
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προκαλέσει φόβο. Ο φόβος ενεργοποιείται μόνο επειδή ο
προγραμματισμός αμφισβητείται.
Τα παρακάτω πρόκειται να αποκαλύψει ένα σενάριο μέσα
στην Αγία Γραφή που δημιουργήθηκε από μια αλλοδαπή φυλή
υπό την επήρεια μιας σκοτεινής ενέργειας που ονομάζεται, οι
άρχοντες σκιά που θα μάθετε σύντομα. Ένα μεγάλο μέρος της
Βίβλου είναι μια κωδικοποίηση DNA για να μεταφράσει την
ψυχή για να δεχτεί την ελαττωματική γνώση καθώς επίσης και
τις λεωφόρους φραγμών στις απαραίτητες πηγές που θα
οδηγούσαν εις τη γνήσια.
Αυτή η αποκάλυψη μπορεί να είναι προσβλητική για
πολλούς, αλλά είναι η επιθυμία μου να αναπολώ τα γεγονότα
των ιστοριών της Βίβλου μαζί με άλλες εργασίες που
χρησιμοποιούν τη διάκριση καθώς επίσης και το πνεύμα του
πατέρα και της μητέρας, για να αρχίσουν να αναγνωρίζουν
έναν πραγματικό προγραμματισμό που δημιουργήθηκε και
έπειτα hopef ully η ψευδής κατήχηση μπορεί να καθαριστεί
μέσα στο DNA και να ξεπλυθεί.
Δεν σου ζητώ να δεχτείς τη διατριβή μου για το τι είμαι
έτοιμος να φέρω προς τα εμπρός, το μόνο που επιθυμώ είναι να
ανοίξεις το μυαλό σου σε κριτική σκέψη και να αρχίσεις να
συνειδητοποιείς ότι κάτι δεν πάει καλά με το αποδεκτό
παγκόσμιο δόγμα μας.
Αυτό που θα αποκαλύψει τα κλειδιά διάκριση για να σας
επιτρέψει να δείτε μόνοι σας ότι ίσως, απλά ίσως αυτό που
πολλοί έχουν επιτρέψει στη σκέψη τους θα μπορούσε να είναι
δηλητηριώδης. Και ενώ έρχεται κάτω από το πρόσχημα της
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αλήθειας θα μπορούσε να είναι εξαπάτηση εμφανίζεται σαν ένα
ελιξίριο.
Είναι καιρός να ξεκινήσουμε:
Οι πληροφορίες που θα παρουσιάσω βασίζονται σε
ιδεολογικές έννοιες μέσω των ιστοριών που μας έχουν
παραδοθεί μέσω της Βίβλου μαζί με την επιστήμη, την ιστορία
και τον πνευματικό λόγο.
Θέλω να αναγνωρίσετε μια γνώριμη ρύθμιση, έτσι ώστε να
είστε σε θέση να δείτε κάποιες σημαντικές υποκείμενες τόνους
των πιθανών ανακρίβειες μέσα σε αυτές τις έννοιες που μπορεί
να έχετε ποτέ ακόμη και εξέτασε να δούμε μια δεύτερη φορά,
από μια άλλη άποψη.
Δεν λέω ότι η Βίβλος είναι ψευδής, στην πραγματικότητα
υπάρχει πολλή αλήθεια σε αυτό το χρονικό των γεγονότων,
αλλά το λάθος τοποθετείται ακριβώς όπου πρέπει να είναι έτσι
ώστε οι αλήθειες θα διαγραφούν από τη μνήμη στο RNA/το
DNA δεδομένου ότι είναι εκ νέου μεταφρασμένος.
Ως παράδειγμα, αυτή η δήλωση θα αποκαλύψει πώς αυτό
το δηλητήριο μπορεί να προστεθεί ως ένα μίγμα του πόσο
εύκολο είναι να μεταφράσει το DNA. "Είμαι ένας στοργικός
Θεός που παίρνει την οργή του πάνω σε όλους όσους είναι
εναντίον μου."
Έχετε συνειδητοποιήσει πώς αυτή η δήλωση θα
δημιουργήσει σύγχυση και σιγά αργά να αρχίσει να αλλάζει τον
προγραμματισμό του DNA, σκέφτονται πολύ και σκληρά γι '
αυτό;
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Αυτό που προσπαθώ να κάνω είναι να αποκαλύψω πώς
προγραμματίζεται η χρήση της Βίβλου ως ένα από τα πολλά
μεταφορτώνουν τα προγράμματα σπουδών που έχουν
πανουργία σχεδιαστεί για να στραφούν DNA μας να αποδεχθεί
μια άλλη μορφή, η οποία είναι το σκοτάδι και όχι το φως.
Αν έχετε δει ποτέ την ταινία, "η μήτρα", είχε δείξει πώς το
πλήρωμα του πλοίου Ναβουχοδονόσορ, θα μπορούσε να
κατεβάσετε πληροφορίες σε απίστευτα ταχύτητες στο μυαλό.
Ένα γεγονός σε αυτό το show που έρχεται στο μυαλό είναι
όταν Trinity ήταν φορτωμένο με τις πληροφορίες απευθείας
στον εγκέφαλο, αποκαλύπτοντας πώς να πετάξει ένα
συγκεκριμένο ελικόπτερο.
Αυτό είναι ακριβώς αυτό που αναφέρομαι, πληροφορίες
μέσω βιβλίων, κειμένων, τεχνουργήματα, έργα ζωγραφικής,
γλυπτά και άλλες πηγές είναι να κατεβάσετε τα προγράμματα,
εμείς απλά ποτέ δεν συνειδητοποίησε αυτό πριν από απλά
επειδή οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν ποιοι πραγματικά είναι.
Όταν ο άνθρωπος Ιησούς Χριστός ήταν σε αυτή τη γη
έδωσε μια προειδοποίηση, μια συγκεκριμένη προσοχή που έχει
αγνοηθεί από πολλούς από εκείνους που ισχυρίζονται ότι τον
ακολουθούν.
Αποκάλυψε ότι στην αρχή του κόσμου ο εχθρός ήρθε και
φύτεψε έναν σπόρο των απόβαρου μεταξύ του σιταριού και
αυτός ο κακός σπόρος θα ανθίσει και θα αυξηθεί δεξιά
παράλληλα με τον καλό σπόρο, μέχρι το χρόνο της συγκομιδής
όπου έπειτα ο χωρισμός θα επέλθει.
20 | Σ ε λ ί δ α

Εικονικός κόσμος των Θεών και των ανθρώπων
Αυτή η προειδοποίηση ήταν δύο φορές στη φύση, η πρώτη
ήταν αποκαλυπτικό ότι το σιτάρι ήταν τα παιδιά του
δημιουργού, οι οποίοι είναι ο θείος πατέρας και η μητέρα. Και ο
άλλος σπόρος ήταν μια εξωγήινη φυλή που χωρίστηκε από το
θεϊκό φως για να ακολουθήσει τη σκοτεινή ενέργεια του νόμου
του καλού και του κακού, ένας νόμος δυαδικότητας και
πολικότητας.
Και θα ζούσαν μαζί, οι άνθρωποι και οι πεσόντες άγγελοι.
μέσα στο άβαταρ ονομάζουμε σάρκα και σώματα αίματος, χωρίς
κανείς να συνειδητοποιεί ότι η ανθρωπότητα εισέβαλε από
εξωγήινους.
Η δεύτερη εκδήλωση αυτής της προειδοποίησης ήταν να
αποκαλύψει ότι οι λέξεις ο Ιησούς είχε μιλήσει θα πρέπει να
αλλοιωθεί, και παράλληλα με τα γεγονότα θα ήταν τα λάθη.
Οι λέξεις που πιστεύεται ότι είναι από τον Χριστό θα γίνει
τότε μια πληθώρα τόσο καλό και κακό, αλήθεια και ψέμα,
σωστό και λάθος. Και μόνο εκείνοι που κατέχουν και
χρησιμοποίησαν το κλειδί αποκρυπτογράφησης θα μπορούσε να
κατανοήσει και θα μπορούσε δικαίως να διαιρέσει το λόγο της
αλήθειας από το λάθος.
Εντούτοις οι περισσότεροι δεν συνέλαβαν ποτέ την ιδέα ότι
αυτή η λέξη θα ήταν ένα ολόκληρο μίγμα σε ένα ενιαίο βιβλίο.
Η Βίβλος έρχεται σε αντίθεση με τον εαυτό της σε όλη, γιατί
όπου ποτέ η αλήθεια φυτεύτηκε ο εχθρός φύτεψε επίσης το
ψέμα να φυτευτεί ακριβώς δίπλα.
Με αυτό τον τρόπο το πνεύμα θα αναγνωρίσει την αλήθεια,
αλλά όταν αναμιγνύεται με το ψέμα θα γίνει ένα θανατηφόρο
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κοκτέιλ για την ανυποψίαστους, οδηγώντας τους στο σκοτάδι,
ενώ πιστεύοντας ότι ήταν μετά το μονοπάτι του φωτός. Έτσι, το
φως άλλαξε στο σκοτάδι και λίγοι συνειδητοποίησαν ότι ο
Χριστός και τα παιδιά του πατέρα και της μητέρας θυσιάστηκαν
πριν από τα θεμέλια αυτού του κόσμου.
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2. Το φως Θυσίασαν από το σκοτάδι
Δεν είναι σημαντικό εάν πιστεύετε σε μια ορισμένη ρύθμιση
ή όχι. Ως παράδειγμα, ορισμένοι μπορεί να ισχυρίζονται ότι οι
ιστορίες και οι άνθρωποι της Βίβλου που είμαι έτοιμος να
αναφερθώ σε ποτέ δεν υπήρχε πραγματικά, ότι είναι
αλληγορίες.
Δεν πρόκειται να συζητήσω ποιος μπορεί να είναι
πραγματικός ή όχι σε αυτό το έργο. Θέλω απλά να δείτε τι
προετοιμάστηκε για το μυαλό και όχι να υποστηρίζει με την
πραγματική ιστορική ακρίβεια.
Θα σας πω αυτή τη στιγμή όλη η ιστορία του κόσμου είναι
ως επί το πλείστον ένα ψέμα αναμιγνύεται με κάποια αλήθεια.
Και αυτοί οι άνθρωποι που πρόκειται να διαβάσουμε, πολλοί
από αυτούς όντως υπάρχουν αλλά με διαφορετικά ψευδώνυμα
μέσω διαφορετικών προσαρμογών πολιτισμού.
Είναι το πρόγραμμα που πρέπει να καταλάβετε και πώς
δημιουργήθηκε για να σας πάρει από το δρόμο της εσωτερικής
διάκρισης, όχι αν το ίδιο το πρόγραμμα είναι αλήθεια ή όχι,
αλλά πώς χρησιμοποιείται για την επιρροή του μυαλού
γενικότερα.
Ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα μπορεί να είναι εντελώς
ψευδής, αλλά εξακολουθεί να επηρεάζει το μυαλό σας. Δεν
είναι για το ποιος είναι πραγματικός ή ποιος είναι ένας
χαρακτήρας από τη φαντασία κάποιου, είναι για την
προσομοίωση και πώς ήταν προετοιμασμένη και πώς λειτουργεί.
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Τα παρακάτω πρόκειται να ξεκινήσει μια ολόκληρη διατριβή
για το πώς μια ομάδα εξωγήινων όντων από άλλους κόσμους
εισήλθαν σε αυτό το τρισδιάστατο Βασίλειο και τι στόχος τους
ήταν.
Όταν μιλάμε για άλλους κόσμους, μιλώ για άλλες
διαστάσεις, δεν είναι μόνο φυσικό σύμπαν μας θέμα. Θα
αποκαλύψει τελικά όλα αυτά που γνωρίζουμε για είναι βασικά
ψεύτικο. Περισσότερα για αυτό προς το τέλος του βιβλίου.
Πάνω σε αυτό το πλωτό δορυφόρο που ονομάζεται γη,
αυτοί οι εξωγήινοι έχουν χειραγώγηση της ευαισθητοποίησης
μας χρησιμοποιώντας την τεχνολογία που είναι ακόμα πέρα από
αυτό που έχουμε σήμερα, τουλάχιστον για γενική κατανάλωση,
αλλά έχουμε πάρει πολύ κοντά στην αντιγραφή του.
Είμαστε ήδη σε μια εικονική πραγματικότητα του ολοκατάστρωμα ή αυτό που ο Χριστός αποκάλυψε στον Ιωάννη
στο χαμένο Ευαγγέλιο, ήταν ένα τεχνητό πνεύμα.
Αυτή η θεωρία μιας τεχνητής σφαίρας δεν είναι πολύ
παράξενη εξετάζοντας αυτό είναι πώς η ζωή της υλικής
δύναμης παρουσιάζεται στην ύπαρξη. Η ύλη δεν είναι
πραγματική, από την ίδια τη φύση του είναι μια ψευδαίσθηση
των ατόμων που επιπλέουν στο διάστημα, ακριβώς όπως οι
πλανήτες και οι ήλιοι φαίνεται να επιπλέουν στο διάστημα.
Είναι καιρός να αναγνωριστεί η μεγάλο λάθος στη
θρησκεία και δημιουργικό απαραίτητο υποστηρικτικό δόγμα
τους ότι το θέμα δεν είναι πραγματική, γι ' αυτό το DNA είναι
προγραμματιζόμενη,
είναι
ένα
ολογραφικό
πρόγραμμα
υπολογιστή και είμαστε όλα τα αρχεία μέσα από αυτό το
πρόγραμμα.
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Προσπαθήστε να μείνετε μαζί μου, δεν θα είναι
απογοητευμένοι
αν
το
μυαλό
σας
έχει
επηρεαστεί
ανεπανόρθωτα από τον προγραμματισμό. Ξέρω ότι αυτά τα
πράγματα είναι δύσκολο να αποδεχθούν, αλλά μόλις αρχίσετε
να διαλευκάνουν τη μυστική επιστήμη τότε θα καταλάβετε το
Βαβυλώνα επιστήμες μυστήριο και τη θρησκεία.
Είναι η συνείδηση ότι τα έργα σε μια ολογραφική σφαίρα
του τι ονομάζουμε ύλη που θα αποκαλύψει αυτή τη λειτουργία
του φωτός κάμψης, ή σταυρώνοντας φως μέσω σκοτεινή ύλη.
Αυτός ο κόσμος κατασκευάστηκε από πεσμένους αγγέλους
και ένα πρωτογενές Σεραφείμ που ονομάστηκε Εωσφόρος.
Αυτά τα εξωγήινα όντα από όλα τα διαφορετικά είδη και
πολιτισμούς αυτοαποκαλούνται θεοί του Θεού. Έζησαν και
υπεάρξαν στις σφαίρες πέρα από τίποτα οι άνθρωποι θα
μπορούσαν να συλλάβουν τώρα. Και ξέρεις τι είναι περίεργο
ήμασταν εκεί μαζί τους, αλλά οι περισσότεροι δεν θυμούνται.
Υπήρχαν πολύ πριν από τα θεμέλια αυτού του κόσμου που
δημιουργήθηκε
κατά
λάθος.
Ζούσαν
σε
διαφορετικά
συστήματα, σε διαφορετικούς πλανήτες, και σε διαφορετικές
διαστάσεις του χρόνου, του χώρου και του νου.
Και αυτό με οδηγεί στην αρχή του πότε η χειραγώγηση
άρχισε σε αυτόν τον πλανήτη για να εξαπατήσει ολόκληρο τον
κόσμο.
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3. Ο Θεός άρχισε τα τεχνάσματά τους.
Ο βασιλιάς Δαβίδ, όπως οι περισσότεροι γνωρίζουν ήταν
γνωστός ως ο άνθρωπος μετά την καρδιά του Θεού. David είναι
ένας ήρωας των τύπων για πολλούς βιβλικούς οπαδούς, αλλά
των οποίων η καρδιά έκανε David πραγματικά εντυπωσιάσει,
και ποιος ήταν ο Θεός του;
Ο Ντέιβιντ ήταν καλός άνθρωπος; Και ποιος ήταν ο Θεός
που πραγματικά υπηρετούσε; Ακριβώς ακριβώς ποιος είναι ότι η
ανθρωπότητα σε μεγάλο υπηρετεί? είτε εν δυνάμει είτε όχι;
David ειπώθηκε για να είναι ένας καλός άνθρωπος,
ωστόσο, όπως όλοι οι άνθρωποι, ο David δεν ήταν τέλεια, που
κατά καιρούς έχασε την παροιμιώδης σήμα και διέπραξε την
αμαρτία, όπως η Βίβλος υποστηρίζει, ή θα έπρεπε να πω ότι
ήταν προφανώς δεν είναι απόλυτα υπάκουος στο Θεό του.
Ένα από τα τραγικά αμαρτήματα που ο David διέπραξε με
βάση την ιστορία της Βίβλου, έχει πάντα αναδεύεται μέχρι
ερωτήσεις στο μυαλό μου. Όταν σκέφτεστε τις αποτρόπαιες
πράξεις που συλλαμβάνονται από τον ίδιο τον Θεό, θα
μπορούσε κανείς να σκεφτεί τι έκανε ο David ήταν ανόητο στην
καλύτερη περίπτωση, και δεν αξίζει καν μια αναφορά, αλλά για
χάρη μας, είμαι ευτυχής που δηλώθηκε.
David κατηγορήθηκε σε ένα χρόνο από τη λήψη μιας
απογραφής, ή αυτό που ονομαζόταν, αρίθμηση του Ισραήλ.
Προφανώς, όπως αυτό έχει εξηγηθεί σε πολλούς
θρησκευτικούς τομείς, ο David έλειπε η πίστη έτσι ήθελε να
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ερευνήσει ακριβώς πόσοι ήταν εκεί στο Ισραήλ ως μια πιθανή
άμυνα κατά του εχθρού σε περίπτωση που ακολούθησε μάχη.
David ζήτησε από ἰωὰβ, η οποία ήταν ο καπετάνιος του
ξενιστή, στρατιωτική διοίκηση του Δαβίδ, για να λάβει αυτή την
απογραφή. Ωστόσο, ἰωὰβ ήταν δυσαρεστημένος με το αίτημα,
επειδή πίστευε ότι δεν ήταν απαραίτητο για τον Λόρδο, ο
βασιλιάς να κάνει αυτό το πράγμα, αλλά ακολούθησε διαταγές
και πήρε την απογραφή μετά από αίτημα του βασιλιά.
David είχε διαπράξει αμαρτία με τον τρόπο αυτό με βάση
τη βιβλική λογαριασμό. Ήταν αμάρτημα ανυπακοής και απιστία.
Όταν η τιμωρία έπεσε πάνω σε αυτό το θλιβερό λάθος που
διαπράχθηκε από τον David, δεν ήταν ο David που ήταν
πραγματικά τιμωρείται? ανά πω, ακόμα κι αν, ήταν αυτός που
διέπραξε αυτή την αμαρτία, αλλά 70000 Ισραηλίτες
σκοτώθηκαν επειδή Δαβίδ κάλεσε για μια απογραφή, ανά την
ιστορία που παραδόθηκε.
Εδώ ήταν το μεγάλο ερώτημα που είχα για πολλά χρόνια,
ήταν ο David λάθος ή ήταν αυτός ελιγμούς για να καταστεί η
απόφαση αυτή μέσω μιας ανώτερης εξουσίας; Όπως θα έρθει
να συνειδητοποιήσει υπάρχει ένας λόγος που κάνω αυτή την
ερώτηση.
Προφανώς, οι συγγραφείς αυτής της αρχαίας ιστορίας
πρέπει να έχουν αναρωτηθεί το ίδιο πράγμα, επειδή δεν
μπορούσαν να το πάρει κατ ' ευθείαν ως προς το γιατί ο David
διέπραξε αυτή την αμαρτία και επιπλέον ο οποίος ήταν πίσω
από τον David διαπράττει αυτό το λάθος στην πρώτη θέση.
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Στο ΙΙ Samuel 24/1, δηλώνει κατηγορηματικά ότι «YHVH»,
ο Θεός του Ισραήλ ήταν θυμωμένος με τα παιδιά του Ισραήλ,
έτσι Μετακίνησε προσωπικά τον Ντέιβιντ για να πάρει την
απογραφή.
"Και πάλι, η οργή του κυρίου άναψε κατά του Ισραήλ, και
μετακόμισε Δαβίδ εναντίον τους να πω, πηγαίνετε, και τον
αριθμό του Ισραήλ και του Ιούδα."
Τότε γιατί ήταν αμαρτία;
Πώς ο David διέπραξε μια αμαρτία, αν ο Θεός
υπεύθυνος για την υποκίνηση του να κινηθεί προς
κατεύθυνση, καθώς και ότι δηλώνει ο Θεός κίνητρο
απόφαση, επειδή ήταν θυμωμένος και ευλόγος
Ισραηλίτες;

του ήταν
αυτή την
αυτή την
με τους

Ρώτησα αυτό για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα πριν είχα
όλα τα κομμάτια για να χωρέσει το παζλ για να αποκαλύψει ένα
από τα μνημειώδη βιβλική, εξαπάτηση αποκάλυψη.
Τα
βιβλία
των
χρονικών
στη
Βίβλο
είναι
μια
ανακεφαλαίωση μέσα από τα γεγονότα αυτής της βιβλικής
ιστορίας που είχε συμβεί μέχρι εκείνο το σημείο, με βάση αυτό
το έπος. Μια περιοχή που πήρα μια βαθύτερη ματιά, είναι αυτή
που recaps την ιστορία του Δαβίδ αρίθμηση του Ισραήλ.
Το βιβλίο του Σαμουήλ κατέστησε σαφές ότι ο Θεός,
δηλαδή YHVH, η υποτιθέμενη αιώνια ένα, κινήθηκε David να
λάβει αυτή την απογραφή. Και δεν ήταν καν γίνει επειδή ο
Θεός ήταν θυμωμένος με τον David, ήταν επειδή ήταν
θυμωμένος με όλο το Ισραήλ.
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Ωστόσο, ήρθε κάτω σε μας ως ένα ιστορικό γεγονός όπου
υπαινίχθηκε ότι ο David έκανε πράγματι διαπράξει αμαρτία στην
αρίθμηση του Ισραήλ λόγω της λήψης της απογραφής.
Έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα, έτσι δεν είναι;
Φαίνεται Δαβίδ έκανε μόνο την προσφορά του Θεού του,
επειδή YHVH ήταν θυμωμένος με το Ισραήλ. Γι ' αυτό, όταν η
τιμωρία επρόκειτο να δοθεί έξω, ο David δεν έλαβε την σφοδρή
τιμωρία, αλλά το Ισραήλ έκανε? με το να έχουν 70.000
άνθρωποι σφάζονται από λοιμό.
Ωστόσο, η Βίβλος δηλώνει Δαβίδ διαπράξει αμαρτία,
ακολουθώντας θεϊκά εμπνευσμένο διάταγμα του Θεού.
Μπορείς να φανταστείς τι σκέφτονταν οι συντάκτες όταν
έπρεπε να το τοποθετήσουν στους πάπυρους τους; Έπρεπε να
συμβεί σε αυτούς ότι ένα μόνο ο Θεός δεν θα δελεάσει ένα να
διαπράξει αμαρτία και στη συνέχεια διάταγμα μια τιμωρία.
Γιατί ο Θεός Μετακίνησε τον Ντέιβιντ για να διαπράξει
αμαρτία;
Όταν προσπαθεί να βρει την απάντηση σε αυτό το
ερώτημα το σύνολο της εκδήλωσης παίρνει θολό πάνω από τις
καταχωρήσεις στο χρονικό. Όταν αυτή η ίδια ιστορία είχε
ξαναειπωθεί, παρατηρήστε τι ειπώθηκε για τον David αρίθμηση
του Ισραήλ.
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I χρονικά 21/1 "Και ο Σατανάς σηκώθηκε εναντίον του
Ισραήλ, και προκάλεσε τον David να αριθμό του
Ισραήλ."Hmmm...
Έπρεπε να αναρωτιέμαι μήπως διάβασα αυτό σωστά,
Μήπως αυτό λέει ο Σατανάς σηκώθηκε να κινηθεί David να
κάνει ό, τι ο Θεός YHVH υποτίθεται ότι είχε κάνει, γραμμένο σε
Samuel; Λοιπόν, ποιο από τα 1 ήταν;
Θυμηθείτε χρονικά ήταν μια ιστορική ανακεφαλαίωση που
θα μπορούσε να έχει γραφτεί από κανέναν, αλλά Samuel ήταν
προφήτης της YHVH. Γιατί οι συντάκτες δίνουν δύο αντίθετες
άκρες του φάσματος ως προς το οποίο ένας μετακόμισε Δαβίδ
στον αριθμό Ισραήλ;
Γιατί ο Σάμιουελ είπε ότι ήταν ο Θεός που μετέφερε τον
Ντέιβιντ στον αριθμό του Ισραήλ και η ανακεφαλαίωση
αποκάλυψε ότι ήταν ο Σατανάς;
Πώς μπορεί ένα περιστατικό να γίνει τόσο κωδικοποιημένο
στο κείμενο ως προς το τι πραγματικά συνέβη αν αυτή είναι η
αλάνθαστη λέξη;
Ήταν λάθος αυτό;
Ήταν αυτό ένα λάθος στη μετάφραση που αποδεικνύεται
με ελάχιστο περισσότερες ανακρίβειες;
Ήταν επειδή ο συντάκτης των χρονικών δεν θα μπορούσε
με καλή συνείδηση να πω ότι ο Θεός στον πειρασμό Δαβίδ,
όταν ο Θεός υποτίθεται ότι δεν θα δελεάσει κανέναν άνθρωπο;
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Τι έγινε εδώ;
Πρόκειται για μια κλασική περίπτωση αντίφασης · αλλά
αυτό που πρέπει να ρωτήσουμε τους εαυτούς μας είναι γιατί;
Γιατί να υπάρχει τέτοια αντίφαση στη Βίβλο όπως αυτή;
Είναι όλα οφείλονται σε αυτό που έχω γράψει για εδώ και
χρόνια, ονομάζεται η μάσκα της ψευδαίσθησης, το σήμα του
κτήνους, ή η θρησκεία Μυστήριο Βαβυλώνα, όπου είμαστε
διοχετεύεται ένα πρόγραμμα για να δημιουργήσει ένα ορισμένο
αποτέλεσμα σκέψης, ενώ το αντίθετο είναι αλήθεια.
Όταν τοποθετείτε αντίφαση σε ένα συγκεκριμένο πεδίο ή
εργασία και στη συνέχεια να ταξινομήσει ότι η εργασία ως
αλάθητος, έχετε αυτό που ονομάζεται ένα θανατηφόρο κοκτέιλ
DNA που θα καταστρέψουν την κατανόηση στο μυαλό, αν
κάποιος συνεχίζει να πίνει αυτό το δηλητήριο...
Αυτό που είναι τόσο λυπηρό για όλη αυτή την ιστορία είναι
ο David επέστρεψε στο Θεό μετά δήλωσε ότι ο Θεός ήταν πολύ
δυσάρεστη με τον David αρίθμηση του Ισραήλ, και ο David
ήταν γεμάτη με απόλυτη ντροπή για αυτό το υποτιθέμενο κακό
πράξη.
Ο David ζήτησε από το Θεό να αντιμετωπίσει αυτή την
αμαρτία και θα συμμορφωθεί με όποια και αν ήταν η τιμωρία.
Γιατί να νιώσει έτσι ο Ντέιβιντ;
Πρώτον, ο David δεν ήξερε ότι μετακινήθηκε από το Θεό
του για τον αριθμό του Ισραήλ, επειδή ο Θεός ήταν θυμωμένος
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με τους Ισραηλίτες, ή μήπως αυτός; Φαίνεται ότι ο Ντέιβιντ δεν
καταλάβαινε τι παρακίνησε τις πράξεις του.
Προφανώς, ο David ποτέ δεν ήξερε γιατί οι σκέψεις του
τον πρόδωσε, δεν είχε συνειδητοποιήσει ότι κάποια οντότητα
πνεύμα τοποθετείται σε σκέψεις του για να κάνει μια πράξη που
θα επιστρέψει για να τον στοιχειώσει, και δεδομένου ότι
πίστευε ότι ήταν δικές του σκέψεις του, δέχτηκε ότι ήταν
ένοχος.
Ο Θεός ήρθε ποτέ πίσω στον David και να πει, καλά θα σας
πω τι Δαβίδ, από τότε που σας μετακόμισε για να λάβει αυτή
την απογραφή δεν υπάρχει αμαρτία και δεν θα υπάρξει
τιμωρία;
Όχι, δεν το έκανε!
Μήπως ήρθε πίσω και να πω, καλά ξέρετε David σας δεν
διέπραξε μια αμαρτία ανά πω, ήταν ότι ήμουν θυμωμένος με το
Ισραήλ γι ' αυτό προκάλεσε αυτό να συμβεί έτσι το Ισραήλ θα
πάρει τη γεύση του από την εκδίκησή μου;
Όχι, για άλλη μια φορά δεν το έκανε αυτό. Γιατί?
Αυτό που γίνεται ακόμη πιο ενοχλητικό σε αυτό το
επεισόδιο είναι στο βιβλίο του Samuel, δεν λέει ότι ο Θεός ήταν
πολύ δυσάρεστη για τον David αρίθμηση του Ισραήλ, δηλώνει
ότι η καρδιά του Δαβίδ χτύπησε τον εαυτό του, και στη
συνέχεια πήγε για να εξηγήσει την τιμωρία για αυτή την
αμαρτία.
Ο λόγος είναι, αν ο Θεός μετακόμισε Δαβίδ για τον αριθμό
του Ισραήλ πώς θα μπορούσε ο Θεός να είναι αναστατωμένος
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με τον David; Έτσι, η ευθύνη πήγε απλά για τον David
δημιουργώντας την πεποίθηση ότι η καρδιά του τον πρόδωσε
και στη συνέχεια ο Θεός ήταν ελεύθερος από την κατηγορία.
Ωστόσο, στο βιβλίο των χρονικών αποκαλύπτει ότι ο Θεός
ήταν πολύ ευγνώμων, γιατί δηλώνει, ο Σατανάς κινήθηκε David
να ζητήσει την απογραφή αυτή.
Οι συγγραφείς πρέπει να αισθάνθηκαν όταν έβαζαν αυτά
τα πράγματα στους αρχαίους πάπυρους. Αν ο Θεός μετακόμισε
τον David να κάνει αυτό το πράγμα, τότε γιατί ο Θεός θύμωσε
με τον David;
Οι συγγραφείς ήταν πολύ προσεκτικοί για να μην πω ότι ο
Θεός ήταν θυμωμένος, που αναφέρεται στο βιβλίο του Samuel,
επειδή ο Θεός προσέλκυσε Δαβίδ να το κάνει? Αυτό θα
εμφανιζόταν, πολύ υποκριτικό.
Ωστόσο, σε χρονικά, δηλώθηκε ότι ο Σατανάς μετακινηθεί
Δαβίδ, έτσι αισθάνθηκαν ότι ήταν ωραία να πω, ο Θεός ήταν
πολύ ευγνώμων, η οποία ήταν μια άμεση διάψευση του
Samuel. Μπορείτε να δείτε τη σύγχυση, ακόμη και στο μυαλό
των εκδοτών, για να μην αναφέρουμε τους αναγνώστες του;
Λοιπόν, ποια ήταν η τιμωρία;
Ο Ντέιβιντ έπρεπε να διαλέξει ανάμεσα σε τρεις απαίσιες
τιμωρίες.
Για να προσθέσετε σε αυτό το παράξενο παζλ, ο Γκαντ, ένα
τηλεσκόπιο, ένας επιστήμονας αστρολογικά για τον David, το
οποίο η Βίβλος καλεί απλά μια μάντισσα. Ήταν αυτός για να
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σπάσει τα νέα στον David ως προς το είδος της τιμωρίας που ο
David ήταν να λάβει.
Ο Θεός είπε προφανώς στον προφήτη Γκαντ, να πάει να
αποκαλύψει την τιμωρία για τη φρικτή αμαρτία του Δαβίδ. Αυτό
ήταν αναπαραχθεί στο λογαριασμό στο χρονικό επίσης.
Τώρα αστρολόγοι, οραματιστές, μάγισσες και μάγοι ήταν
όλα βασικά ταμπού ανά το Θεό της Βίβλου. Θυμηθείτε, όπως
πολλοί Χριστιανοί θα έλεγαν, "μαγεία είναι κακό."
Αλλά να θυμάστε ότι είναι όλα μια μάσκα! Ο Ντέιβιντ είχε
τον προσωπικό του μάντη, έναν αποκρυφισμό, κάποιον με
πάνω από ανθρώπινες δυνάμεις, και ο Θεός θα μιλούσε σε
αυτόν τον αποκρυφισμό για να αναμεταδίδει πληροφορίες πέρα
δώθε στον Ντέιβιντ. Έχεις μπερδευτεί ακόμα; Γιατί ο Θεός δεν
μίλησε μόνο στον Ντέιβιντ;
Ήταν ο μάντης ο προφήτης με κάποιο τρόπο πιο κοντά στο
Θεό που ακόμα και ο δικός του ειδικά επιλεγμένος βασιλιάς του
Ισραήλ;
Αυτό είναι κοινό σε όλη την Αγία Γραφή, καθώς και
θρησκευτικές κοινωνίες σε όλο το χρόνο, όπου οι κυβερνήτες
μπορούν να ανακατεύομαι στο απαγορευμένο, ενώ οι άνθρωποι
λένε ότι είναι κακό και αμαρτία.
Για να ολοκληρωθεί αυτή η ιστορία, τελικά δόθηκε στον
David να επιλέξει μεταξύ τριών ποινές ότι ο Θεός ήταν να
στείλει εμπρός λόγω αυτής της αμαρτίας.
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David ήταν εντελώς αηδιασμένοι λόγω της μεγάλης
αμαρτίας του ότι διέπραξε, σε τόσο μεγάλο βαθμό ώστε να μην
μπορούσε να κάνει την επιλογή.
Αλλά γιατί ο David ζήτησε ποτέ να κάνει μια τέτοια επιλογή
που γνωρίζουμε τώρα πολύ καλά, ήταν ο Θεός που μετακόμισε
David να κάνει αυτό το πράγμα; Αλλά περίμενε, ίσως ήταν ο
Σατανάς; Πώς ξέρουμε ότι η απόδοση του Σάμιουελ ήταν
ακριβής, ίσως τα χρονικά να το έκαναν σωστά;
Η απάντηση είναι, ότι θα τους γνωρίσεις από τους καρπούς
τους. Samuel δήλωσε, ο Θεός ήταν θυμωμένος με το Ισραήλ,
και ο Θεός κινήθηκε Δαβίδ για τον αριθμό των στρατών. Και
ποιος έλαβε την τιμωρία αφού ο Ντέιβιντ συμμορφώθηκε; Ήταν
το Ισραήλ!
Ποτέ δεν μας είπαν γιατί ο Σατανάς είχε προκαλέσει τον
David να αριθμό των στρατευμάτων, πήρε ακριβώς την ευθύνη,
επειδή οι συγγραφείς δεν μπορούσε να ασχοληθεί με αυτό το
αίνιγμα.
Θα μπορούσε να είναι ότι ο Θεός προσπαθούσε να βάλει
όλες τις ευθύνες για τον David αφήνοντας τον εαυτό του έξω
από την εξίσωση, σε τόσο μεγάλο βαθμό ώστε δεν ήθελε καν
να επιλέξει την τιμωρία, αλλά επέτρεψε στον David να επιλέξει,
έτσι ώστε να φαίνεται ο Θεός δεν είχε καμία σχέση με αυτή την
αμαρτία; Αυτό φίλοι μου, δεν φαίνεται καλό για το Θεό του
Δαβίδ.
Αυτό που επέλεξε ο David ήταν να επιτρέψει στο Θεό να
κάνει την επιλογή λόγω του υποτιθέμενου μεγάλου ελέους του.
Ωστόσο, ήταν ο Θεός από την αρχή που ήθελε να σφαγή
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Ισραηλίτες και στη συνέχεια κίνητρα Δαβίδ να διαπράξει αυτή
την αμαρτία. Έχω ένα τεράστιο πρόβλημα με το έλεος ως το
μυαλό του Θεού εδώ.
Πρώτον, ο Θεός ενέπνευσε τον David να κάνει κάτι που ο
ίδιος ο Θεός επιθυμητό, επειδή ήταν θυμωμένος με το Ισραήλ,
αν δεν Samuel ήταν γεμάτη ζεστό αέρα. Αυτό αποκαλύπτουν οι
γραφές. Δεν βλέπω το έλεος εδώ, βλέπω την εξαπάτηση.
Αυτό που βλέπω είναι, ο Θεός χρησιμοποίησε τον David να
κάνει κάτι παράνομο για να πάρει ο Θεός από το γάντζο, ώστε
το Ισραήλ θα μπορούσε να υποστεί τιμωρία, και ως εκ τούτου
δεν κατηγορούν τον Θεό για τους οποίους συνέβη, αλλά να
θέσει το φταίξιμο για τον David.
Ο Θεός επέλεξε, από τα τρία, η τιμωρία της πανώλης, η
οποία με τη σειρά του σκότωσε 70000 Ισραηλίτες, όλα επειδή ο
David πήρε μια απογραφή. Αλλά και πάλι, ο Θεός θα μπορούσε
απλά να πει, hey, David έκανε την επιλογή για να μου
επιτρέψετε να επιλέξουν, έτσι είμαι αθώος από τα πάντα.
Τώρα μερικοί μπορούν να σκεφτούν ότι παίρνω την
τολμηρή άδεια για να αμφισβητήσω το Θεό εδώ, πώς τολμώ; Η
αλήθεια είναι, όπως και με κάθε χαρακτήρα του κάθε
παιχνιδιού, είμαι απλά προσπαθώ να καταλάβω την πρόθεση
που
διαδραματίζουν
οι
ηθοποιοί.
Προχώρησε
και
αντικαταστήστε το όνομα του Θεού για όποιον επιθυμείτε, αλλά
η ίδια πραγματικότητα υπάρχει.
Αν ο Σάμιουελ είχε πει, ο Μπομπ Μετακίνησε τον Ντέιβιντ
για να πάρει την απογραφή, κανείς δεν θα είχε πρόβλημα να
κατηγορήσει τον Μπομπ. Αλλά για να πω ότι ήταν ο Θεός, τώρα
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ο καθένας άλματα πίσω στο φόβο και αποδέχεται το διάταγμα
χωρίς πρόκληση, διότι το DNA/RNA έχει καταστραφεί.
Αυτή είναι η μια μορφή της έλεγχος μυαλού!
Ο βασιλιάς όλων των Ισραηλινών έκανε ένα διάταγμα όπου
οι άνθρωποι έπρεπε να υπακούουν και να ακολουθούν, και τότε
τιμωρούνται για μια αμαρτία που ο ηγέτης του διέπραξε,
wherewith δεν έλαβε καμία προσωπική τιμωρία.
Και Θυμήσου, υπήρχαν τρεις επιλογές που ο David θα
μπορούσε να έχει επιλέξει για να διορθώσει αυτή την αμαρτία,
αλλά επέτρεψε στον Θεό να επιλέξει την εξόντωση του δικού
του λαού.
Έτσι, οι άνθρωποι δεν είναι καν μέρος αυτής της
απόφασης, καθώς και ἰωὰβ πιστά έκανε ό, τι ο βασιλιάς του είχε
εντολή, αλλά ο David δεν τίμησε πιστά τον Κύριό του,
σύμφωνα με την ιστορία, ή μήπως αυτός;
Ακόμα μπερδεμένος;
Αυτή η ιστορία μου μαστίζεται για χρόνια, ποτέ δεν είχε
κανένα νόημα και όμως την ίδια στιγμή που έκανε τέλεια
αίσθηση? Αν κάποιος θα ξετυλίξουν το μαζικό προγραμματισμό
που έχει εμπλακεί μέσω της διαδικασίας του ποιος και τι ο Θεός
ή ο Θεός είναι πραγματικά, καθώς φορούν μάσκες τους για να
εξαπατήσει.
Οδήγησα με αυτή την ιστορία για να αρχίσει να ζωγραφίζει
μια εικόνα που είναι τόσο σαφής όσο ένα κουδούνι, αν κάποιος
θα κατανοήσει απλά τι είναι να αποκαλυφθεί. Αυτό μπορεί να
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είναι το πιο αμφιλεγόμενο έργο που γράφτηκε ποτέ, και το πιο
επικίνδυνο να αποκαλύψει.
Αυτό που είμαι έτοιμος να αποκαλύψει είναι ότι ο Θεός ότι
τρεις από τις πιο ισχυρές θρησκείες λατρεία, δεν έχει σημασία τι
ιερά βιβλία τους αποκαλύψει, και ο υπόλοιπος κόσμος
ακολουθεί μέσω trickeries και κρυμμένα λεπτές διατάγματα,
δεν είναι άλλη από μια αλλοδαπή φυλή των όντων που παίζουν
και τα δύο μέρη του Θεού και του διαβόλου και βασιλεύουν από
μια οικογένεια.
Αν είστε σε αναμονή για κεραυνούς για να Blast αυτή τη
σελίδα από την ύπαρξη θα σας περιμένει για μεγάλο χρονικό
διάστημα, γιατί αυτό που είμαι έτοιμος να αποκαλύψει θα
χτυπήσει κυριολεκτικά κάλτσες σας μακριά και να σταθεί τα
μαλλιά σας στο τέλος.
Για το μεγάλο Θεό που ακόμη και ο David ήταν
εξαπατημένοι αρκετά για να πιστεύουν ότι ήταν τόσο
φιλεύσπλαχνος, έστω και αν δεν τις γνώσεις του ήταν κορόιδο
σε μια μαζική εξαπάτηση, από το δικό του Θεό, ήταν ο
θανάσιμος πλοίαρχος του παίζοντας δύο άκρα κατά τη μέση.
Ήταν πράγματι ο Θεός του καλού και του κακού.
Ο Λόρδος Δαβίδ, ήταν στην πραγματικότητα ένα ερπετό
αλλοδαπός από την ελικοειδή φυλή των αρχαίων οπαδών του
Λούσιφερ μετά την εξέγερση.
Οι συγγραφείς δεν έκανε ένα λάθος, έγινε πολύ σαφές ότι
κάποιος ήξερε τι ήταν αυτοί οι θεοί και δεν ήταν αυτοί που
είχαμε πίστευε. Οι συγγραφείς προσπαθούσαν να το κάνουν
γνωστό, αλλά έπρεπε να έχεις το φίλτρο ή αλλιώς θα τα
καταπιείς όλα.
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Samuel δήλωσε ότι ο Λόρδος YHVH μετακινηθεί David να
διαπράξει αμαρτία και όταν το χρονικό μιλώντας για το ίδιο
ακριβώς γεγονός γράφτηκε, δήλωσε, ήταν ο Σατανάς που
κινήθηκε David.
Αυτό είναι αυτό που ονομάζουμε συντάκτες σύγχυση, ενώ
αποκαλύπτει την απλή αλήθεια.
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4. Η σύγχυση αρχίζει
Από την αρχή πίσω στον κήπο της Εδέμ, έχει αποκαλυφθεί
ότι έχουμε παραποιηθεί για να πιστέψουμε το ψέμα ότι ο Θεός
ήταν καλός και ο διάβολος ήταν κακός? Όταν είναι γεγονός ότι
είναι όλα τα ίδια όντα που παίζουν διαφορετικούς ρόλους σε
ένα μεγάλο ολογραφικό ηλεκτρονικό παιχνίδι προσομοίωσης,
που ονομάζεται το πρόγραμμα Earth Matrix.
Η Βίβλος αναφέρει σαφώς ότι ο Θεός δεν δελεάζει κανέναν
άνθρωπο-αυτή είναι η σπορά του σιταριού, όπου ο πατέρας
πράγματι δεν δελεάζει κανέναν. Είναι αποκαλυπτικό ότι ο
πατέρας και η μητέρα δεν θα χρησιμοποιούσαν ποτέ την
αμαρτία ή τον πειρασμό να λειτουργήσουν μια εξαπάτηση.
Μόνο τα ζιζάνια/άχυρο που προστέθηκαν ως η ψευδής λέξη,
και τα παιδιά του Σατανά θα μπορούσε να παίξει αυτό το
παιχνίδι της δυαδικότητας.
James 1/13 "Ας μην πω άνθρωπος όταν μπαίνει στον
πειρασμό, είμαι στον πειρασμό του Θεού? για το Θεό, δεν
μπορεί να μπει στον πειρασμό με το κακό ούτε δελεάζει κάθε
άνθρωπο."
Ωστόσο, ο Samuel είπε, ο Θεός μετακόμισε Δαβίδ για τον
αριθμό του Ισραήλ. Και αυτή η πράξη του Δαβίδ λέγεται ότι
είναι αμαρτία. Έτσι, ο Θεός Μετακίνησε τον David να διαπράξει
αμαρτία. Δεν υπάρχει χώρος για κούνημα εδώ.
Είναι καιρός να καταλάβετε ότι ο Θεός και ο πατέρας είναι
δύο διαφορετικές παρουσίες. Ωστόσο, οι συντάκτες της Βίβλου
δεν κάνει αυτό το σαφές, και έτσι εξαπάτηση είναι ανεξέλεγκτη.
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Έτσι, ας μεταφράσουμε αυτό το στίχο παραπάνω για να
δούμε την αλήθεια.
"Ας μην πω άνθρωπος όταν μπαίνει στον πειρασμό ότι είμαι
στον πειρασμό του πατέρα? για τον πατέρα, δεν μπορεί να μπει
στον πειρασμό με το κακό ούτε δελεάζει κάθε άνθρωπο."
Είναι
σημαντικό
να
κατανοήσουμε
ότι
αν
δεν
χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα για να ραγίσει τον κώδικα που θα
εξαπατηθεί. Ο πατέρας και η μητέρα ποτέ δεν εξαπατά ή να
δελεάσει κανέναν στην αμαρτία, αλλά ο Θεός από την άλλη
πλευρά, προφανώς χρησιμοποιείται πειρασμό αρκετά συχνά
στην ατζέντα του. Αν δεν διαχωρίσετε την Ήρα από το σιτάρι
θα σας προδώσει.
Καταλάβετε, είναι αλήθεια ότι η πνευματική θεία γονείς δεν
θα δελεάσει ποτέ τα παιδιά τους να κάνουν κακό, αλλά αυτό
που ονομάζεται Θεός συχνά στην αρχαία εντάλματα δεν ήταν ο
πατέρας
και
η
μητέρα,
αλλά
μέρος
των
νεκρών
αγγέλων/αλλοδαπών, και έκαναν χρήση κακό αναμιγνύεται με
καλό για τη δημιουργία confus Ιόντων.
Ι Κορινθίους 14/33 αναφέρει, "Για (ο πατέρας) δεν είναι ο
συντάκτης της σύγχυσης.” THsi Αντιπροσωπεύει η σπορά του
σίτου BefoRe το ζιζάνια/δηλητήριο προστέθηκε. Αλλά όπως θα
δούμε (ο Θεός από την άλλη πλευρά) είναι ο συντάκτης της
σύγχυσης.
Αν πάμε πίσω στη Βαβέλ την εποχή της οικοδόμησης του
μεγάλου Πύργου, αποκαλύφθηκε στην Αγία Γραφή ότι ο Θεός
είδε ότι η ανθρωπότητα μίλησε με την ίδια γλώσσα και τίποτα
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δεν θα είχε κρατηθεί από αυτούς για να ενεργήσει τις σκέψεις
τους.
Αποκάλυψε ότι ο Θεός μπέρδεψε τις γλώσσες έτσι ώστε η
ανθρωπότητα δεν μπορούσε να καταλάβει μια άλλη ομιλία, ως
εκ τούτου είναι ο τόπος που ονομάζεται Βαβέλ, και αυτό
σημαίνει, Σύγχυση.
Μόλις πήραμε γίνει ανάγνωση ότι ο πατέρας δεν είναι ο
συντάκτης της σύγχυσης, ωστόσο ο Θεός έκανε σύγχυση
συγγραφέα. Αυτά είναι τα κλειδιά που πρέπει να σε
ελευθερώσω.
Τώρα, αν δεν διαβάζουμε δύο διαφορετικές Sagas, γιατί να
δηλώσει ο Θεός δεν είναι ο συντάκτης της σύγχυσης και όμως
αποκαλύπτει ότι συνέταξε τη μεγαλύτερη σύγχυση σε αυτή τη
γη, η διαίρεση των γλωσσών, σε τόσο μεγάλο βαθμό ώστε να
το ονομάσει ακόμη, ΣύγχυσηΔηλαδή. Βαβέλ?
Και πάλι, αυτές είναι όλες οι εκδηλώσεις της εξαπάτησης
να επαναπρογραμματίσουν το DNA και να προκαλέσει τους
ανθρώπους να εισέλθουν στη σύγχυση του φόβου μέσα από
αμηχανία.
Ποιος είναι αυτός ο Θεός που σε μια σταγόνα μια δεκάρα
θα αλλάξει το μυαλό του, να πάει ενάντια στους δικούς του
κανόνες, αλλά αναφέρει ότι ποτέ δεν αλλάζει; Έχουμε να
κάνουμε με πολλαπλή προσωπικότητα εδώ;
Η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι ένα ηχητικό ναι, αλλά
με μια στρεβλότητα. Δεν έχουμε να κάνουμε με ένα μόνο Θεό,
αλλά μια οικογένεια των αλλοδαπών που προέρχονται από έναν
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άλλο κόσμο, το χρόνο και τη διάσταση του χώρου, οι οποίοι
επαναστάτησαν κατά του πατέρα και της μητέρας-οι δημιουργοί
της αιώνιας πραγματικότητας? εξαιτίας της υπερηφάνειας και
της ζήλιας.
Από την αρχή ο άνθρωπος παρασύρθηκε από αυτά τα όντα
σε μια παγίδα του πειρασμού και της εξαπάτησης που είχαν όλα
συσταθεί από τη γνώση, για το πώς να χρησιμοποιούν το καλό
και το κακό για να επισκιάσει.
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5. Ο αλληγορικός Κήπος της Εδέμ
Από την είσοδο στον κήπο, ο Αδάμ και η Εύα είχαν
πρόσβαση σε όλα τα μάτια τους θα μπορούσε να δει, εκτός από
αυτό το καταπληκτικό και δελεαστική δομή που στάθηκε άμεσα
στο κέντρο αυτού του υποτιθέμενου παραδείσου κήπων.
Χρησιμοποιώντας την απλούστερη των όρων, θέλω να
δηλώσω κατηγορηματικά ότι στην αρχή, με βάση την ιστορία,
το αρσενικό και το θηλυκό ήταν να μπουν στον πειρασμό με
κάτι που ήταν στον ίδιο τον κήπο της Εδέμ η ίδια. Hmmm.
Ποτέ δεν φαίνεται να αυγή για τους ανθρώπους ως προς το
γιατί κάτι απαγορευμένο ήταν στη μέση του παραδείσου στην
πρώτη θέση. Θυμάσαι το Ο πατέρας δεν μπορεί να μπει
στον πειρασμό με το κακό ούτε θα δελεάσει κανέναν με
κακό.
Αυτό υποτίθεται ότι είναι ένα μέρος της αγιότητας και της
δικαιοσύνης, όπως έχουμε οδηγήσει να πιστεύουν κάτω από τις
γενιές, αλλά το δικαίωμα σκαμπίλι χωματίδα στο Broadway
μέσα στον κήπο, στήθηκε η πιο ύπουλη και δόλια δημιουργία
όλων των στοιχείων.
Ένα καταραμένο δέντρο υποτίθεται ότι φυτεύτηκαν που
είχε μέσα σε αυτό κάτι απαγορευμένο, και ότι ο Αδάμ και η Εύα
δεν έπρεπε καν να το αγγίξει μήπως πεθαίνουν. Αυτό το δέντρο
τοποθετήθηκε όχι μόνο στον κήπο, αλλά δεξιά σκαμπίλι
χωματίδα στο κέντρο. Δεν ήταν για να χαθεί.
Είναι ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι η εξαπάτηση παίχτηκε
όταν η ανθρωπότητα ζούσε σε μια υψηλότερη ενεργειακή
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πυκνότητα όταν ήταν δελεάζονται στο σκοτεινό μονοπάτι και
τοποθετείται στο ολογραφικό πρόγραμμα υπό την επιχορήγηση
του πατέρα και της μητέρας.
Ωστόσο, η βιβλική λογαριασμός είναι μια φυσική αναψυχής
που μας έφερε από τους θεούς της σκιάς για να μας εξαπατήσει
να πιστέψουμε ότι αυτή ήταν η καταγωγή μας. Όταν στην
πραγματικότητα ήταν όλα ένα διπρόσωπο δυαδικότητα της
χαμηλότερης πολικότητας. Ήταν στην πραγματικότητα η
καταγωγή των εξωγήινων και η δυσοίωνη ιστορία τους.
Μάθαμε ότι ο Αδάμ και η Εύα τοποθετήθηκαν σε ένα
υπέροχο κήπο, που ονομάζεται Eden. Σε αυτόν τον κήπο,
υπήρχε η προϋπόθεση όλα όσα θα μπορούσαν ενδεχομένως να
επιθυμούν.
Αν και, κάτι παράξενο και ανώμαλο προστέθηκε άμεσα στο
κέντρο αυτού του ένδοξου τέλειου κήπου, ένα απαγορευμένο
«δέντρο» στήθηκε για να το δουν όλοι.
Μόλις αρχίσετε να εξοικειώνεστε με αυτήν την ορολογία θα
αρχίσετε να αναγνωρίζετε τα κλειδιά στον κώδικα, ο οποίος θα
σας βοηθήσει να αποκρυπτογραφήσει το γρίφο.
Ο κήπος ήταν η γη και αυτό που φυτεύτηκαν ήταν ο κήπος
της ανθρωπότητας. Ο Αδάμ και η Εύα εκπροσωπούν τον πατέρα
και τη μητέρα της ανθρωπότητας, σε σύγκριση με τον
πνευματικό μας πατέρα και μητέρα. Ο κήπος αποτελούνταν
επίσης από τους πεσμένους αγγέλους πριν από την πτώση,
αποκαλούμενος Ελοχίμ, ή οι θεοί, καθώς επίσης και κάποιος
μυστηριώδης επιβάτης αποκαλούμενος το φίδι.
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Το δέντρο που φυτεύεται στο κέντρο αντιπροσωπεύει το
εμφύτευμα των ερπετών στον εγκέφαλο των ανθρώπων που
επιτρέπουν τόσο τη συχνότητα του καλού και του κακού.
Καθώς και επιτρέποντας το σπόρο του σκότους να σπέρνονται
μεταξύ των σπόρων του φωτός, ή το δέντρο του θανάτου
σπαρμένος δίπλα στο δέντρο της ζωής.
Ωστόσο, σε ένα παράξενο στρίψιμο της ειρωνείας, ο Αδάμ
και η Εύα είχαν πει να μην λάβει από το απαγορευμένο δέντρο,
το οποίο αντιπροσώπευε τη δυαδικότητα του καλού και του
κακού. Τότε γιατί ήταν εκεί στην πρώτη θέση;
Γιατί να παρουσιάσει αυτόν τον πειρασμό σε έναν κόσμο
που ανήκε στον Θεό, ένα θεωρητικό τέλειο Βασίλειο που
επρόκειτο να στερηθεί εντελώς το κακό;
Γιατί υπάρχει Σύγχυση In Ο θεόςείναι ο Ιερός κήπος;
Δεν ήταν αρκετά καλό για να επιτρέψει απλά Αδάμ και την
Εύα, σε αυτή την ιστορία, να αποφασίσει για τον εαυτό τους αν
θα λάβει από αυτό το απαγορευμένο δέντρο. Όχι, όπως
απεικονίζει η ιστορία, έπρεπε να πολεμήσουν ενάντια σε ένα
φίδι με τη μορφή ενός φιδιού που τους πίεσε για να έχουν
πρόσβαση στο δέντρο.
Δεν ήταν μόνο αυτό το απαράδεκτο δέντρο στη μέση του
κήπου? προφανώς εμφανίζεται τρόπος έξω από τη θέση, όπως
ήταν μοναδική και ευδιάκριτη, αλλά τώρα υπάρχει ένα φίδι για
να αντιμετωπίσει ότι είναι επίσης στο Βασίλειο του Θεού, ένα
που δελεάζει αυτούς τους ανθρώπους να παρακούσει τον Θεό
τους, στον κήπο του.
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Αυτά τα δύο θνητά όντα έπρεπε να αποχαιρετήσουν τη
δύναμη του κακού. με τη μορφή ενός φιδιού να είναι επιλέξιμες
για να παραμείνουν στον παράδεισο κήπο.
Πού είναι ο Θεός σε όλα αυτά; Πήγε μια βόλτα και απλά
ήταν εκτός θέας; Ήταν σε διακοπές σε άλλο ηλιακό σύστημα;
Ακριβώς τι συνέβη με το μεγάλο δημιουργό του Θεού ότι
στάθηκε πίσω, ενώ αυτή η αντιπαράθεση έλαβε χώρα ότι από
τα δικαιώματα, δεν θα έπρεπε ποτέ να συμβεί στο δικό του
κήπο του;
Είχε τέτοια έλλειψη ανησυχίας για τα νεοσύστατα παιδιά
του ότι δεν ανησυχούσε για το ερπετό περιαγωγή στον κήπο
του της δικαιοσύνης, γνωρίζοντας ότι ένα λάθος θα προσθέσει
μέχρι μια αιώνια καταδίκη, όχι μόνο για αυτούς, αλλά όλοι τους
απογόνους τους, για πάντα;
Ήταν αυτός που αγνοεί ότι το φίδι θα επιχειρήσει να
εξαπατήσει αυτά τα πλάσματα κατά τη λήψη του
απαγορευμένου δέντρου;
Γιατί ήταν το ερπετό στον κήπο του Θεού;
Δεν μας είπαν ότι όταν ο Αδάμ και η Εύα διέπραξαν αυτή
την αμαρτία ότι εκδιώχθηκαν από τον κήπο επειδή καμία
αμαρτία δεν θα μπορούσε να επιτραπεί στον παράδεισο της
δικαιοσύνης;
Ωστόσο, ένα ερπετό, ένας απατεώνας, ένας πιο
σαγηνευτικός, ο μεγάλος αντίπαλος που ήταν ο γόνος της ίδιας
της αμαρτίας περπατούσε πέρα δώθε μέσα σε αυτό το δίκαιο
τομέα.
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Τι πρόβλημα έχει αυτή η φωτογραφία;
Θα μπορούσε η μεγάλη ένα πανίσχυρο Οζ να είναι τόσο
αφελής, ή ήταν μια πονηριά παγίδα που ορίζονται για αυτούς
τους φτωχούς αδαείς, αβοήθητοι άνθρωποι;
Ποιος πραγματικά ήταν αυτό το ερπετό; Αυτός ήταν ο
διάβολος με το ζόρι; Ήταν κάποιο είδος μαύρης μαγείας; Ή ο
ίδιος ο διάβολος μιλούσε μέσω αυτού του φιδιού; Ό, τι ήταν,
γιατί ήταν το δέντρο εκεί? και τι ήταν αυτό το δέντρο;
Αν είχατε ένα παιδί και να τοποθετούνται δέκα παιχνίδια
μπροστά τους και τους είπε ότι θα μπορούσαν να παίξουν με
όλα τα παιχνίδια. Ωστόσο, το ένα παιχνίδι, το πιο υπέροχο
παιχνίδι, που είχε τοποθετηθεί ακριβώς στο κέντρο όλων των
άλλων παιχνιδιών και να πείτε στο παιδί ότι δεν μπορεί να
αγγίξει ακόμη και το συγκεκριμένο παιχνίδι ή αλλιώς θα είναι
Σοβαρά Τιμωρείται.
Τώρα πόσα παιδιά ξέρετε ότι θα αγνοήσει ότι ένα μόνο
απαγορευμένο παιχνίδι, το πιο δελεαστικό παιχνίδι, αυτό που
ξεχωρίζει στο κέντρο όλων των άλλων παιχνιδιών;
Εμείς ως ενήλικες είμαστε αρκετά έξυπνοι για να
συνειδητοποιήσουμε ότι το παιδί είναι τώρα θα είναι πολύ πιο
περίεργος για το απαγορευμένο παιχνίδι από όλα τα άλλα
παιχνίδια, επειδή είναι ένας πειρασμός!
Αφήσαμε ένα
δέλεαρ για το παιδί μας, οπότε τι περιμέναμε πραγματικά;
Γνωρίζαμε ήδη το αποτέλεσμα, έτσι δεν είναι;
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Στην πραγματικότητα, τα άλλα παιχνίδια θα κατατάσσονται
πολύ πιο κάτω σε σημασία, επειδή έχετε τοποθετήσει ότι ένα
άθικτο απαγορευμένο παιχνίδι ακριβώς μπροστά τους και είπε
να το αφήσει μόνο του.
Η περιέργεια του παιδιού δεν θα αμφιβολία περίπου 99%
του χρόνου τον αναγκάζει για να φθάσει έξω και να αγγίξει
τουλάχιστον το παιχνίδι.
Τώρα τι θα συνέβαινε αν γυρίζαμε το τραπέζι και το κάναμε
ακόμα πιο δύσκολο για το παιδί να αρνηθεί; Τι και αν ο θείος
Joe ήρθε πάνω ντυμένος σε ένα κοστούμι αποκριών, και όταν
οι γονείς δεν έψαχναν άρχισε να μιλήσει με το παιδί σε
φιλικούς όρους, λέγοντας το παιδί για να πάρει το παιχνίδι,
διότι θα ήταν διασκεδαστικό να παίξει με;
Το παιδί στη συνέχεια απαντά λέγοντας, μπορώ να παίξω
με όλα τα παιχνίδια εκτός από το ένα, αν προσπαθώ να παίξει
με αυτό, θα είμαι βάναυσα τιμωρείται.
Το αρπακτικό στην απάντηση κοστουμιών, δεν θα πάρετε
στο πρόβλημα, οι γονείς σας δεν πρόκειται να σας τιμωρήσουν
για απλά να παίξουν με ένα παιχνίδι, ένα παιχνίδι που άφησαν
δεξιά στο κέντρο όλων των άλλων παιχνιδιών σας.
Στην πραγματικότητα, καταλαβαίνουν ότι αυτό το παιχνίδι
είναι ειδική, γι ' αυτό είναι στο κέντρο όλων των άλλων
παιχνιδιών που μπορείτε να παίξετε με.
Δεν θα ήταν αυτό φαίνεται να είναι σκληρή και μια
ασυνήθιστη τιμωρία για να δελεάσει το παιδί με αυτό το
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καταπληκτικό παιχνίδι, αλλά να τους πούμε ότι δεν μπορούν να
παίξουν με αυτό;
Ο θείος Joe συνεχίζει... Ωστόσο, θα δείτε πόσο
διασκεδαστικό είναι να παίξει με αυτό το παιχνίδι. Και επιπλέον,
αν οι γονείς σας πραγματικά δεν θέλουν να παίξετε με αυτό το
παιχνίδι, πιστεύετε πραγματικά ότι θα το έχουν τοποθετήσει στο
κέντρο όλων των άλλων παιχνιδιών που θα μπορούσατε να
παίξετε με, ενώ απαγορεύει ότι ένα παιχνίδι;
Προφανώς, ο θείος Τζο έχει ένα καλό επιχείρημα, ένα που
θα μπορούσε να σταθεί σε ένα δικαστήριο υπό παγίδευση για
να προκαλέσει τραυματισμό.
Γιατί οι γονείς θα υποβληθούν το παιδί τους σε έναν
πειρασμό όπως αυτό εάν πραγματικά δεν θέλουν το παιδί για να
αγγίξουν εκείνο το παιχνίδι; Και γιατί το απαγορευμένο παιχνίδι
τοποθετείται στο κέντρο όλων των άλλων παιχνιδιών; άμεσα
στο πλαίσιο της συνειδητοποίησης των παιδιών;
Θα αφήσετε ένα φορτωμένο όπλο στο κέντρο των
υπόλοιπων παιχνιδιών του παιδιού σας, έτσι ώστε το παιδί σας
είχε πρόσβαση σε το και έπειτα απλά να τους πει για να μην το
αγγίξει; Ή θα το αφαιρέσετε από το κέντρο της αντίληψής τους
και να το πάρει από το δρόμο τους, επειδή τους αγαπάτε και
δεν επιθυμούν καμία βλάβη να έρθουν σε αυτούς;
Απάντηση προσεκτικά!
Φίλοι μου, θέλω να το καταλάβετε αυτό βαθιά, αυτή είναι η
διαφορά μεταξύ των γονιών που αγαπούν σε σχέση με έναν
αδιάφορο ξένο, όποιος κι αν είναι. Μια στοργική γονέας δεν θα
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υπόκεινται ποτέ το παιδί τους σε έναν πειρασμό όπως αυτό
γνωρίζοντας ότι ήταν εξαιρετικά επικίνδυνο, ειδικά για τη
νοοτροπία αρχάριος ενός εφήβου. Ωστόσο, αν δεν είστε
πραγματικός γονέας του παιδιού, τότε όλα τα στοιχήματα είναι
ανοικτά ως προς την πραγματική πρόθεσή σας για αυτόν ή
αυτήν.
Θυμηθείτε, δεν μιλάμε για ένα τραύμα από πυροβολισμό
στο κεφάλι, λόγω της ένα τυχαίο όπλο που άφησε πίσω ότι ένα
παιδί μπορεί να βρει. Μιλάμε για κάτι που αντιπροσώπευε την
απώλεια της αιώνιας ζωής.
Τώρα δεν οι πιθανότητες απλά άλμα μέσα από την οροφή
εδώ, η οποία θα κάνει αυτή την ιστορία ακόμα πιο μυστηριακή;
Βλέπουμε κάποιο μοτίβο εδώ;
Ακριβώς όπως με την ιστορία του Δαβίδ, όπου ο Θεός
υποκίνησε τον David να κάνει λάθος. Μήπως ο Θεός θέση ότι ο
πειρασμός εκεί για να μετακινήσετε τον Αδάμ και την Εύα να
διαπράξει αυτό το θλιβερό λάθος, λόγω της ένα κρυφό
αποτέλεσμα που ήθελε να συμβεί, αντί να είναι εξέγερση ή
απιστία των εν λόγω ανθρώπων;
Και τι γίνεται με το ερπετό που είναι εκεί, δεν ήταν τίποτα
περισσότερο από μια αποκάλυψη του ποιοι είναι πραγματικά
αυτοί οι Θεός, οι πειρασμοί, παίζοντας τους ρόλους του Θεού
και του διαβόλου-καλό και το κακό, και ήταν απλά περιαγωγής
γύρω στο δικό τους αρχηγείο;
Θυμηθείτε απαγορευμένο δέντρο τους τοποθετήθηκε
ακριβώς στο κέντρο του κήπου και αυτό το δέντρο ήταν όλα
σχετικά με τη γνώση του καλού και του κακού.
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Η ιστορία συνεχίζεται όπου Αδάμ και την Εύα
απαγορευόταν να λάβει από τον καρπό αυτού του δέντρου,
όπως είναι η αλληγορία για κάτι που ασχολούνται με
απαγορευμένη γνώση.
Το ερπετό βρήκε την Εύα και την προσέλκυσε στην λήψη
αυτής της γνώσης λέγοντάς τους ότι ο Θεός ήταν αυτός που
δεν ήταν ειλικρινής μαζί τους.
Αυτό έχει όλα τα χαρακτηριστικά κάποιου που ήταν στο
εσωτερικό και αποφάσισε να χύσει τα φασόλια. Για την Εύα είπε
το ερπετό? ότι την ημέρα που τρώμε από αυτό το
απαγορευμένο δέντρο Που σίγουρα θα πεθάνουμε.
Το ερπετό επανέλαβε την ιδέα ότι η Εύα δεν καταλάβαινε,
στην πραγματικότητα, όπως δήλωσε, αν πάρετε από αυτό το
απαγορευμένο φρούτο όχι μόνο δεν θα πεθάνετε, αλλά θα γίνει
σαν τους θεούς.
Γένεση 3/5 "Για το Θεό ξέρει ότι την ημέρα που τρώτε
τους, θα πρέπει να είναι όπως (οι) θεοί, γνωρίζοντας το καλό
και το κακό."
Ο όρος Θεός εδώ είναι η εβραϊκή αναφορά σε "Ελοχίμ."
Αναφέρεται σε έναν πλουραλισμό. Όταν χρησιμοποιείται το
όνομα Ελοχίμ. κατά μία έννοια, είναι σαν να λέμε τους
ανθρώπους και όχι ένα άτομο.
Οι Ελοχίμ είναι οι θεοί, και όχι μια μοναδική μορφή, «EL»,
που εκπροσωπεί ένα μόνο Θεό. Και όλα εξυπηρετούν σε βαθμό,
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τάξη και το αρχείο κάτω από ένα ισχυρό Θεό που καθοδηγεί
όλα αυτά, επίσης, κάλεσε? ο Θεός και ο Λόρδος.
Το ερπετό που δηλώθηκε στην Εύα ότι η λήψη αυτής της
απαγορευμένης γνώσης θα επέτρεπε να ανοίξουν τα μάτια της.
Όπως μάθαμε στο βιβλίο ένα από αυτή τη σειρά, ότι ο όρος
τρώει έχει μοναδικές πνευματικές αποχρώσεις. Αντιπροσωπεύει
καταναλώνει τη λέξη.
Θυμηθείτε ότι η λέξη ήρθε σε δύο μορφές, καλό και κακό.
Ο Χριστός σπέρνει την αληθινή λέξη και ο αντίπαλος ο διάβολος
σπέρνει την ψευδή λέξη, όλα στον ίδιο κήπο.
Ο όρος τρώει έχει μια ειδική απεικόνιση και ενσωματώνει
τη γνώση που καταναλώνεται και όχι μερικά φρούτα από ένα
δέντρο. Αυτό σημαίνει ότι η Εύα ήταν τυφλή σε ορισμένες
γνώσεις που είχαν οι θεοί.
Η Εύα έπρεπε να ξυπνήσει σε αυτό που αποκαλύφθηκε ως
προς το γιατί δεν της επετράπη να φάει αυτή την
απαγορευμένη γνώση.
Για το ερπετό που δηλώθηκε, ότι την ημέρα που θα τα
φάει, θα γίνει σαν το Ο θεόςS. Γιατί ο Θεός «δεν» θέλει τους
ανθρώπους για να φάει από αυτό το δέντρο και να το επιτρέψει
ακόμα στον κήπο μαζί με το ερπετό;
Η απάντηση είναι προσεκτικά κατασκευασμένη μέσα σε ένα
σκοτεινό μυστικιστικό μυστικό. Το δέντρο δεν ήταν δέντρο!
Αυτό το δέντρο αντιπροσώπευε κάτι που ανήκε στους
θεούς. Ήταν κάτι που χρησιμοποίησαν. Ήταν κάτι που μπορεί
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να έχουν εργαστεί ακόμη και γύρω. Ήταν πιθανώς το αρχηγείο
για τους θεούς που κατοικούσαν στη γη, σε αυτή τη θέση.
Το δέντρο είναι συμβολικό της γενεαλογίας της
οικογένειας, δεν ήταν ένα φυτό, ήταν ένα μέρος για να σταθώ
μέσα για τα παιδιά των θεών.
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6. Ποιος είναι ο Θεός;
Γιατί χρησιμοποιείται ο όρος «θεοί»; Πού υπήρχαν άλλοι
Θεοί στην αρχή;
Εδώ και καιρό υποτίθεται ότι μόνο ένας Θεός υπήρχε. Ο
θρησκευτικός κόσμος έχει δηλώσει από καιρό ότι το ερπετό είπε
ψέματα στην Εύα.
Η ερώτησή μου είναι σε ποιο σημείο το φίδι ψέματα;
Της το είπε στο στρατηγό 3/5. ότι την ημέρα που έφαγε,
ότι τα μάτια της θα άνοιγαν. “
Αυτό σημαίνει ότι θα καταλάβει κάτι που προηγουμένως
δεν έγινε αντιληπτό. Το ερπετό δήλωσε ότι την ημέρα που
τρώει αυτή, ότι θα γίνει σαν το Ο θεόςs, να γνωρίζουν το καλό
και το κακό.
Το ερπετό είπε ψέματα; Ήταν αυτή η δήλωση ψευδής;
Ήταν αυτό το αμάρτημα που ο Αδάμ και η Εύα δεσμεύτηκαν να
ακολουθήσουν ένα ψέμα που θα καταδικάσει γενιές μετά από
αυτές;
Ή μήπως ήταν ότι στην πραγματικότητα, το ερπετό δεν
είπε ψέματα αποκάλυψε ακριβώς κάτι που ήταν απαγορευμένο
για τους ανθρώπους να γνωρίζουν για τους θεούς;
Αν αυτό είναι αλήθεια, εγείρει το ερώτημα, γιατί θα το
ερπετό αποκαλύψει αυτό όταν ο Θεός αρνήθηκε;
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Η απάντηση βρίσκεται στη Γένεση 3/22. "Και ο κύριος
ΕΛοχίμ (θεοί) είπε, Ιδού ο άνθρωπος έχει γίνει ως ένας από
εμάς (όλοι οι θεοί), να ξέρω το καλό και το κακό. Και τώρα,
μήπως έβαλε εμπρός το χέρι του, και να λάβει επίσης από το
δέντρο της ζωής, και να φάνε, και να ζήσουν για πάντα..."
Δεν είναι λέξη προς λέξη αυτό που είπε το ερπετό στην
Εύα;
Δεν της είπε ότι την ημέρα που έφαγαν από το
απαγορευμένο δέντρο ότι θα γίνονταν όπως ο Θεός ξέροντας
το καλό και το κακό;
Το φίδι προφανώς της είπε την αλήθεια, αλλά γιατί; Θα
μπορούσε να είναι ένα τέχνασμα ήταν να παίξει; Είναι πιθανό
το ερπετό να ήθελε να μάθουν οι άνθρωποι για τη δύναμη των
θεών και τι πραγματικά αντιπροσώπευε αυτό το δέντρο, ή ήταν
κάτι εντελώς διαφορετικό;
Θα μπορούσε να είναι ότι υπήρχε ένας νόμος ενσωματωθεί
ακόμη και στους θεούς, όπου έπρεπε να υπακούσουν, η οποία
κήρυξε την αλήθεια πρέπει να μιλήσει για να δώσει στους
ανθρώπους μια επιλογή;
Ακόμη και μέχρι σήμερα τα ίδια πρωτόκολλα που
χρησιμοποιούνται, όπου η ανθρωπότητα είναι να πει την
αλήθεια με τόσους πολλούς τρόπους μέσα σε τόσες πολλές
μορφές, και στη συνέχεια η αλήθεια αναμιγνύεται με το ψέμα
να υποτάξει τους ανθρώπους και να τους παραλύσει υπό
σύγχυση, αφήνοντας τους με λίγη κατανόηση .
Γιατί ο θρησκευτικός κόσμος μας εξαπάτησε λέγοντας ότι
αυτό που το φίδι είχε αποκαλύψει στην Εύα ήταν μια
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κατασκευή και έχουν στριμμένα όλη αυτή την ιστορία να είναι
τίποτα περισσότερο από φίδια και μήλα;
Αν ήταν ψέμα, τότε γιατί ο κύριος ο Θεός επέστρεψε
λέγοντας, "Behold, ο άνθρωπος έχει γίνει σαν ένας από εμάς να
γνωρίζουμε το καλό και το κακό…" Αν αυτό δεν ήταν αλήθεια;
Γιατί το φίδι και ο Θεός συμφωνούν για το ίδιο πράγμα;
Και όμως το ένα είπε, δεν λαμβάνουν από το δέντρο και το
άλλο είπε, να λάβει από το δέντρο.
Το δέντρο τους δεν λέγεται γνώση του καλού και του
κακού; Τότε γιατί θα πρέπει να σας σοκάρει ότι το ένα παίζει το
ρόλο του καλού/Θεού και το άλλο παίζει το ρόλο του
κακού/διάβολος;
Είναι λόγω της μάσκας της ψευδαίσθησης. Το ψέμα ήταν
πιστεύοντας ότι το ερπετό είπε ψέματα, είναι ένα διπλό
στρίψιμο της σύγχυσης αναμιγνύεται με το φόβο για την
αποπροσανατολισμό των ανθρώπων? στην αποδοχή της μάσκας
της ψευδαίσθησης. Όλοι οι θεοί ήταν παίκτες του καλού και του
κακού, όπως και ο δείκτης αναγνώρισής τους.
Ο ένας έπρεπε να διαδραματίσει το ρόλο του δεν θέλουν
αυτοί οι άνθρωποι να λάβουν από αυτό το δέντρο, και έτσι
έπρεπε να αποκρύψουν τον εαυτό του ως μέρος του
καλού/Θεού πολικότητα λόγω του νόμου που δήλωσε, τα
θέματα πρέπει να πει την αλήθεια.
Και ο άλλος έκρυψε τον εαυτό του ως ένα ερπετό, για να
καλύψει τον εαυτό του κάτω από το κακό, με το οποίο μίλησε
επίσης την αλήθεια, αλλά ήταν δελεάζοντας αυτούς τους
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ανθρώπους να σπάσουν την αρχική αυτοσυγκράτηση έτσι θα
τιμωρηθούν από το νόμο.
Ως εκ τούτου, παρείχε αρκετή σύγχυση για να
διαβεβαιώσει τους ανθρώπους θα κάνουν ό, τι έπρεπε να
κάνουν στην πρώτη θέση, δηλαδή να λάβει από τον
απαγορευμένο καρπό και να τους κλειδώσει σε αυταπάτη.
Προφανώς, αυτό που το ερπετό είπε ο Αδάμ και η Εύα
ήταν αλήθεια, επειδή οι θεοί το επαλήθευσε. Σύμφωνα με το
νόμο, έπρεπε να πουν στους ανθρώπους την αλήθεια, και
έχοντας αυτή τη γνώση, ανάγκασε τους ανθρώπους να είναι
μέρος ενός τέχνασμα που παγιδεύει τις ψυχές τους στο
σκοτάδι, επειδή παράκουσαν τις αρχικές διαταγές.
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7. Ο Θεός αφαιρέθηκε HU-Man από τον κήπο
Πριν προχωρήσω θέλω να αντιμετωπίσει το δεύτερο μέρος
του καλού και του κακού στίχους. Αφότου πήραν το
απαγορευμένο δέντρο, ο Θεός αποφάσισε στο Συμβούλιο για να
αφαιρέσει τον άνδρα και τη γυναίκα από τον κήπο έτσι δεν θα
μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στο δέντρο της ζωής, και να
φάνε από το και να ζήσουν για πάντα.
Ο κήπος της Εδέμ συμβολίζει την ανθρωπότητα στον
παράδεισο πριν από την πτώση, το δέντρο στο κέντρο
αντιπροσωπεύει τους πεσόντες αγγέλους στη μάσκα της
ψευδαίσθησης. επίσης, κάλεσε την Εδέμ μετά την πτώση.
Συνδυάζονται και οι δύο στο κέντρο του κήπου, οι
άνθρωποι και οι πεσμένοι άγγελοι. Δύο σπόροι φυτεύονται μαζί
στον ίδιο κήπο, το καλό δέντρο και το κακό δέντρο.
Έχουμε μάθει για το κακό δέντρο, αλλά τι γίνεται με το
καλό δέντρο. Το δέντρο της ζωής έχει επίσης παραποίηση. Ο
Θεός είπε, δεν ήθελαν οι άνθρωποι να πάρουν από αυτό το
δέντρο, γιατί τότε θα μπορούσαν να ζήσουν για πάντα.
Αυτό είναι ψευδεπίγραφος, είναι επίσης παρερμηνεύεται
από την αρχική γλώσσα που παραδόθηκε σε εμάς. Υπάρχουν
διάφορα κλειδιά που πρέπει να πάρετε επάνω. Και θα
περιγράψω το πρώτο.
Ακριβώς πριν από την πλημμύρα, Γένεση 6/4 αποκαλύπτει
ένα μυστικό, ανακοίνωση: "Υπήρχαν γίγαντες στη γη σε εκείνες
τις ημέρες? και επίσης μετά από αυτό, όταν η γιοι του Θεού
ήρθε προς τις κόρες των ανδρών, και γυμνά [τα παιδιά] τους,
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το ίδιο [έγινε] ισχυροί άνδρες που [ήταν] των παλαιών,
άντρες με φήμη.”
Παρατηρήστε πώς περιγράφει αυτά τα όντα ως γιοι του
Θεού. Τους περιγράφουν ως ισχυρούς άνδρες των παλαιών.
Γιατί είναι αυτό σημαντικό;
Το κλειδί εδώ είναι η λέξη Παλιά, μεταφράζεται στα
εβραϊκά για να Ολάμ. Τώρα κράτα τα καπέλα σου, πριν σου
εξηγήσω αυτό ας πάμε πίσω στα δύο δέντρα.
Γένεση 3/22 και τώρα, μήπως έβαλε εμπρός το χέρι του,
και να λάβει επίσης από το δέντρο της ζωής, και να φάνε, και
να ζήσουν για-πάντα:"
Προσέξτε τη λέξη, για-πάντα, πολλοί έχουν πιστέψει ότι η
λήψη αυτού του δέντρου ήταν αυτό που αφαίρεσε την αιώνια
ζωή μακριά από τους ανθρώπους. Λένε ότι ο διάβολος τους είπε
ψέματα, γιατί τώρα έχασαν την αιώνια ζωή, είναι η ρητορική
τους.
Υπάρχει ένα πρόβλημα, ο όρος για-πάντα είναι επίσης η
λέξη Ολάμ. Δεν σημαίνει αιώνια ζωή. Είναι μια άγνωστη λέξη
που αντιπροσωπεύει ένα άγνωστο χρονικό διάστημα. Ο όρος
χρησιμοποιήθηκε για να αποκαλύψει ποιοι αυτοί οι γιοι του
Θεού είναι πραγματικά και από πού προήλθαν, και πώς είχαν τις
εξαιρετικά μακροχρόνιες ζωές.
Αυτό είναι ένα ισχυρό κλειδί, πρώτον, ο σωστός όρος για
την αιώνια ζωή είναι «' AD"στην εβραϊκή και ī-ō'-nē-OS στην
Ελληνική, σημαίνει χωρίς αρχή ή τέλος, αιώνια, ή ηλικίες χωρίς
τέλος. Όταν μιλάει για την αιώνια ζωή ή την αιωνιότητα,
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χρησιμοποιώντας αυτό το σωστό όρο αντιπροσωπεύει
κυριολεκτικά Πάντα, όλων των εποχών, χωρίς όριο? παρελθόν
ή παρόν.
Η λέξη «ολάμ» δεν σημαίνει αυτό, στην πραγματικότητα
αντιπροσωπεύει μια μοναδική στιγμή? μια ειδική περίοδο. Κάτι
που ήταν ασυνήθιστο, αλλά δεν ήταν αιώνιο. Όπως ως
παράδειγμα, εκείνοι που έζησαν εκατοντάδες και εκατοντάδες
χρόνια πριν από την πλημμύρα. Αυτοί ήταν άνθρωποι της
φήμης, εκείνοι ολάμ, ή εκείνοι που ήταν υπερβολικά παλαιοί.
Θυμηθείτε πότε οι συντάκτες αυτού του υλικού είχαν
γράψει αυτές τις πληροφορίες στους πάπυρους, είτε από το
στόμα του στόματος, είτε από τα παλαιότερα γραπτά έγγραφα η
ζωή των ανθρώπινων εκτάσεων ήταν πολύ σύντομη, περίπου
70 έτη, με τις προφανείς εξαιρέσεις καθένας τρόπος.
Όποιος ζει σε 500 ή ακόμη και 900 χρόνια ήταν πέρα από
την κατανόηση. Αυτοί ήταν οι άνθρωποι του ολάμ, που
σημαίνει τους αρχαίους θεούς που έζησαν πολύ καιρό. Ήταν οι
γιοι του Θεού, οι Ελοχίμ που περιφέρονταν στον πλανήτη.
Όταν δήλωσε, "τώρα ο άνθρωπος έχει γίνει σαν ένα από
Μας..."χρησιμοποιούσε τον πληθυντικό για να προσδιορίσει ότι
οι Ελοχίμ είναι πολλοί θεοί. Αυτοί ήταν οι γιοι του Θεού,
κάνοντάς τους θεούς επίσης. Και θα μπορούσαν να ζήσουν
κοντά σε 1000 χρόνια, μέχρι την πλημμύρα άλλαξε τα πάντα.
1000-χρόνια είναι το κλειδί!
Τώρα το δέντρο της ζωής αντιπροσώπευε την αιώνια ζωή,
ωστόσο οι αληθινές ψυχές είχαν ήδη αιώνια ζωή και ως εκ
τούτου, αυτός ο πειρασμός ήταν δόλιος.
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Έχετε πρόσβαση στο δέντρο της ζωής από μέσα σας. Οι
θεοί δεν ήθελαν το αρσενικό και το θηλυκό να καταλάβουν ότι
ήταν ένα από τα αιώνια αιώνες, από πριν από τα θεμέλια του
κόσμου, γιατί τώρα είχαν ξεχάσει ακόμη και μερικές από τις
προηγούμενες αποκαλύψεις σχετικά με το πού προέρχονταν,
ήταν όλα αφαιρεθεί από τη μνήμη.
Το αληθινό δέντρο της ζωής ήταν μια αιώνια σύνδεση με
τον πατέρα και τη μητέρα. Δεν ήταν κάτι που έτρωγε, όπως αν
έτρωγαν ή πίνοντας ένα ελιξίριο που τους κρατούσε ζωντανούς
συνεχώς. Τα αληθινά παιδιά έχασαν αυτήν την σύνδεση λόγω
της πτώσης στο λάθος, και μέσω του Χριστού γίνεται έπειτα
δυνατό να επανακτήσει αυτήν την σύνδεση.
Επομένως Οι θεοί δεν μπορούσαν να προσφέρουν το
αληθινό δέντρο της ζωής., αυτή ήταν η εξαπάτηση και η
μεγάλη απάτη. Οι άνθρωποι έπρεπε να αποτύχουν.
Καταλαβαίνεις? Δεν υπήρχε δέντρο της ζωής στον φυσικό κήπο
της Εδέμ. Σκέψου το, αν το μόνο που έπρεπε να κάνουν ήταν
να το φάνε και να ζήσουν για πάντα, τότε γιατί δεν το πήραν
απλά; μια φορά;
Μέχρι τη στιγμή που οι αληθινές ψυχές έπεσαν στο 3Rd
διαστατική γη το αληθινό δέντρο της ζωής ήταν κρυμμένο μέσα
τους, και ένα άλλο δόλιο δέντρο της ζωής τους προσφέρθηκε.
Δεν υπήρχε περίπτωση ο Θεός να τους επέτρεπε να έχουν
πρόσβαση σε αυτό το δέντρο, γιατί το χορό θα ήταν επάνω.
Επομένως, οι άνθρωποι αναγκάστηκαν να πάρουν το
δέντρο της γνώσης αντ ' αυτού, ως τρόπο τιμωρίας για να τους
αναγκάσουν για να γίνουν σκλάβοι στους θεούς.
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Ο στίχος δήλωσε επίσης στη Γένεση 6, ότι αυτοί ήταν
άνθρωποι της φήμης. Αυτό σημαίνει ότι αυτές ήταν οντότητες
που ήταν γνωστές με ένα όνομα. Το ' όνομα ' ήταν γνωστό από
Σημ.
Τώρα αυτή είναι ενδιαφέρουσα λέξη. Ο Σημ ήταν ένας από
τους γιους του Νώε. Γένεση 6 είναι πριν από την πλημμύρα, και
στην πραγματικότητα είναι αποκαλυπτικό η πλημμύρα
επρόκειτο να συμβεί σε περίπου 120 χρόνια από τη στιγμή που
ο Νώε ήταν να ξεκινήσει την οικοδόμηση της Κιβωτού.
Προφανώς, αυτό δεν μπορεί να αναφέρεται μόνο στο γιο
του Νώε, αλλά ο όρος Σημ ήταν πολύ σημαντικός και χωρίς
αμφιβολία γιατί ο Νώε ονόμασε τον γιο του Σημ, όπως θα
μάθετε σε μια στιγμή.
Το όνομα Σημ έχει μια ιδιαίτερη σημασία, προέρχεται από
τη λέξη «όνομα», όπως προαναφέρθηκε, αλλά όχι όπως θα
μπορούσαμε να κατανοήσουμε αυτόν τον όρο.
Σήμερα θα καλούσαμε κάποιον με το όνομά του ως
ταυτοποίηση του ατόμου.
Αυτό δεν είναι μια ακριβής αναπαράσταση του ονόματος
Σημ. «Σημ» προέρχεται από την ιδέα της επίτευξης ενός
μεγάλου άθλου και κάνοντας ένα «όνομα» για τον εαυτό του.
Είμαι βέβαιος ότι όλοι γνωρίζουν τις ιστορίες των αρχαίων
Ελλήνων θεών, όπως ο Δίας, ο Απόλλωνας, και ο Ηρακλής,
κλπ.
Αυτοί ήταν αρχαίοι θεοί που γράφτηκαν ως μυθικοί
χαρακτήρες ακόμα ήταν μερικοί από τους θεούς ολάμ ακριβώς
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κάτω από τα διαφορετικά ονόματα και τους τίτλους. Κάθε ένας
από αυτούς τους θεούς είχε ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ως
προς τη φήμη και τη δόξα τους, έτσι έκαναν ένα ' όνομα ' για
τους, του μεγαλείου και της δόξας.
Αυτοί ήταν οι θεοί του ολάμ που ήταν διάσημοι ή έδωσαν
το όνομα, ως Σημ.
Ωστόσο, υπάρχει ένα άλλο νόημα ρίζα σε αυτή τη λέξη
Σημ, αντιπροσωπεύει κάτι που είχε τεθεί όρθια, όπως σε ένα
μνημείο, ή έναν πύργο, κάτι που ήταν μια απεικόνιση αυτών
των θεών και από όπου προέρχονταν, η οποία τους έδωσε το
καθεστώς ως άνδρες της φήμης.
Γένεση 6 είναι αποκαλυπτική, ότι υπήρχαν γιοι του Θεού
που κατέβηκε από πάνω, η χρήση του όρου Υιοί του Θεού,
προέρχεται από τη ρίζα λέξη, και αυτό δεν σημαίνει γίγαντες
ανά πω, όπως έχουμε πάντα πει.
Ωστόσο, πολλές από αυτές τις οντότητες πριν από την
έρχονται στη γη, καθώς και μέσω μιας παράνομης
διασταύρωσης με τους ανθρώπους, καθώς και μηχανικές
μηχανορραφίες δοκιμή, έγινε μαζική και γιγαντιαία, αλλά η
λέξη επιμονής που χρησιμοποιείται εδώ αντιπροσωπεύει, εκείνοι
από ανωτέρω που πετάχτηκαν κάτω. Στην πραγματικότητα, η
πραγματική λέξη προέρχεται από NaPhal, που σημαίνει? να
πέσει.
Αυτό που βλέπουμε εδώ είναι ότι αυτά ο Θεός ήρθε κάτω
από τον ουρανό ή άλλες διαστάσεις, ή καλύτερα μεταφραστεί
ήταν cast κάτω, ή αναγκάζονται κάτω. Λοιπόν, από τι ήταν
γνωστό;
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Ήταν γνωστές ως οι θεοί από τα αστέρια, και είχαν
σημειωθεί ως SHEMS. Εξωγήινοι και τα σκάφη τους από το
διάστημα. Ωστόσο, με βάση τις αρχαίες ταμπλέτες
σφηνοειδούς γραφής, το όνομα Σημ αντιπροσώπευε έναν
πύραυλο, ή κάποιο είδος ιπτάμενης μηχανής για να ταξιδέψει
στο διάστημα.
Και τι είναι ένας πύραυλος ή ακόμα και η πλατφόρμα του,
είναι ένα κάθετο αντικείμενο που σημαδεύεται με τα αστέρια;
Επομένως, αυτοί οι θεοί έλαβαν το όνομά τους από το να είναι
διαστημικοί ταξιδιώτες, κάτι που κανένας άλλος άνθρωπος
εκείνη τη στιγμή δεν θα μπορούσε να ολοκληρώσει. Ήταν απλά
εξωγήινοι που πετούν σε UFO τους, ακριβώς όπως αυτό που
έχει αναφερθεί, ακόμη και μέχρι σήμερα.
Υπάρχει πολύ μικρή αμφιβολία ότι πριν από την πλημμύρα
του πύργου που χτίστηκε στην πόλη της σύγχυσης, που
ονομάζεται Βαβέλ? ήταν μια πλατφόρμα για έναν πύραυλο
στους ουρανούς, ή ένα διαστημόπλοιο. Αλλά ο Θεός είχε
απαγορεύσει αυτό επειδή δεν ήθελαν τους ανθρώπους στο
έδαφός τους ή θα γίνονταν έπειτα όπως ένας από τους θεούς.
Τώρα να πάρει πίσω στη λέξη ρίζα για τη ζωή για πάντα,
όπως σημειώθηκε. Τώρα αναγνωρίζουμε τον όρο δεν σημαίνει
αιώνια ζωή, αυτό σημαίνει ότι οι εξωγήινοι που θα μπορούσαν
να ζήσουν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
Αν το αρσενικό και το θηλυκό ήταν να έχουν πρόσβαση
στο δέντρο της γνώσης που θα εμφανίζονται στη συνέχεια,
όπως οι θεοί, όπου θα ήταν σαν αυτούς, που ζουν όπως
κάνουν, γιατί τότε θα γνωρίζουν την αλήθεια των οποίων είναι.
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Δεν είχαν ποτέ την ευκαιρία να έχουν πρόσβαση στο δέντρο
της ζωής.
Είναι σημαντικό για σας να συνειδητοποιήσετε το μεγάλο
ταμπού που οι θεοί φοβήθηκαν ήταν ότι οι άνθρωποι θα
μπορούσαν να γίνουν όπως τους, ξέροντας όλα ξέρουν, και
έπειτα οι άνθρωποι δεν θα ήταν υπηρέτες και σκλάβοι σε
αυτούς τους θεούς, επειδή έπειτα θα αντιληφθούν οι ίδιοι ως
ίσοι.
Τότε γιατί ήταν το αρσενικό και το θηλυκό καταραμένο
μαζί με όλες τις γενιές τους να ακολουθήσουν;
Ήταν επειδή επαναστάτησαν, ή μήπως βρήκαν κάτι που
δεν έπρεπε να γνωρίζουν, ένα μυστικό; Που σημαίνει ότι αυτές
οι πληροφορίες ήταν μόνο για την ελίτ.
Ή ήταν και το σχέδιο από την αρχή;
Τι πραγματικά ήταν το απαγορευμένο δέντρο που
ανεγέρθηκε στον κήπο. Ήταν πραγματικά ένα δέντρο που είχε
φρούτα όπως τα μήλα και τα ροδάκινα, ή ήταν κάτι άλλο;
Ήταν το δέντρο στον κήπο το διαστημόπλοιο του Θεού στα
άστρα; Και μέσα σε αυτό το πλοίο, ήταν η γνώση τους για όλα
τα πράγματα καλό και το κακό, μέσω των τεχνολογικών
υπολογιστών τους.
Ήταν η Εύα μια περιοδεία γύρω από το εσωτερικό του
πλοίου, όπου οι θεοί ζούσαν και εργάστηκαν; Γι ' αυτό
μισούσαν τη Βαβέλ επειδή οι άνθρωποι υπολόγισαν πώς να
υποχρεώνουν τις ιπτάμενες μηχανές τους;
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8. Πεσμένοι άγγελοι μετασχηματίζονται σε Ελοχίμ
Από την αρχή έχουμε ήδη δει ένα σημαντικό πρόβλημα
ερμηνείας που ασχολούνται με την έννοια του Θεού. Ο Θεός
είναι εδώ αναγνωρίζονται ως μια πολυφωνία δεν είναι ενικός.
Αυτό το βλέπουμε από το παραπάνω απόσπασμα, όπου ο
όρος Ελοχίμ χρησιμοποιείται μαζί με τον όρο, «Μας.' Αυτό
συνεπάγεται πολλαπλά όντα, όχι μόνο ένα.
Νωρίτερα, όταν μιλάμε για τον Θεό, για τον David, ο
βασιλιάς του Ισραήλ, ο Λόρδος του Δαβίδ ήταν YHVH, και
φάνηκε ότι ήταν ένας από τους κορυφαίους θεούς, αλλά όπως
θα δείτε αργότερα το όνομα YHVH έχει επίσης μια παράλληλη
έννοια. Θα μπορούσε να ήταν οποιοσδήποτε από τους θεούς,
αλλά δεν ξέρουμε ποια σε κάθε δεδομένη στιγμή που μιλάει.
YHVH μπορεί να υπονοεί μια μοναδική εκδοχή του Θεού,
ωστόσο αυτό το όνομα είναι ένα Τίτλο και όχι ένα προσωπικό
όνομα. Το όνομα μεταφράζεται μέσα, Κύριος, και πολλοί από
τους θεούς είχαν λάβει αυτή την απόδοση. Ωστόσο, μπορεί
επίσης να αναφέρεται σε έναν Θεό ή πρόσωπο.
Το όνομα YHVH χρησιμοποιείται το μεγαλύτερο μέρος του
χρόνου για το Λόρδο όταν ασχολείται με τους πολλαπλάσιους
θεούς. Για όλους τους θεούς ονομάζονταν, άρχοντες.
Προφανώς, υπήρχαν πολλές οντότητες αυτής της φυλής
γνωστή ως θεοί εκείνη την εποχή, και ένας από αυτούς
προφανώς θα μπορούσε να έχει αναλάβει τον εαυτό του έναν
προσωπικό τίτλο εξουσίας του YHVH ως ηγέτης των θεών, αλλά
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ήταν στην πραγματικότητα ένας τίτλος της εξουσίας, για
οποιονδήποτε από τους θεούς να χρησιμοποιούν.
Στη Γένεση 2/4, μιλά για τον ουρανό και τη γη που
δημιουργείται από τον κύριο Θεό, αλλά χρησιμοποιεί τον
πληθυντικό YHVH Ελοχίμ, «Λόρδος του Θεού».
Σπάνια είναι ο ενικός όρος "El" που χρησιμοποιείται στην
αναφορά ενός Θεού στα πρώτα πέντε βιβλία της Βίβλου, όπου
το σύνολο θεμέλιο ενός «ένας Θεός θεωρία» ήταν που.
Τώρα Μάθε ένα μυστήριο, στην αρχή ο πατέρας μητέρα
μια διπλή ανδρόγυνη ενεργειακή δύναμη δημιούργησε τον
ουρανό και τη γη.
Εδώ έχουμε την έννοια του ενός Θεού επειδή είναι μια
ενεργειακή δύναμη του θεϊκού κόσμου. Ωστόσο, ο ουρανός και
η γη που δημιούργησαν ήταν πνευματικοί τομείς, δεν ήταν
maη Τέρι Κόσμους Όπως βιώνουμε εδώ.
Έτσι, ως εκ τούτου, έχουμε κατά μία έννοια αεροπειρατεία
σε ένα ψεύτικο απατηλό Cosmos-σύμπαν, κάνοντάς μας να
πιστεύουμε ότι είναι πραγματική λόγω της μάσκες που
φοριούνται ή αντίγραφα του πραγματικού πράγματος. Υπάρχει
ένας πραγματικός παράδεισος και μια πραγματική γη, αλλά
αυτό που βιώνουμε είναι μόνο ένα αντίγραφο, ένα περίτεχνο
πρόγραμμα.
Όταν οι πεσμένοι άγγελοι/αλλοδαποί δημιούργησαν τον
προγραμματισμό του υπολογιστή του ολογραφικό σύμπαντος,
επιθυμούσαν όλοι να πιστέψουν ότι ήταν στην πραγματικότητα
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ένας Θεός χρησιμοποιώντας τη γνώση που κάποτε ήταν γνωστή
και στη συνέχεια τη χρησιμοποιούσαν για εξαπάτηση.
Χρησιμοποίησαν την έννοια του ενός Θεού, όπως
παράλληλα με τον πατέρα, αν και υπήρχαν πολλοί θεοί, επειδή
αισθάνθηκαν ότι ήταν η πραγματική πηγή ενέργειας, και οι γιοι
του Θεού ήταν τα παιδιά τους. Θυμηθείτε ότι προσπαθούσαν να
κλέψουν μακριά την αρχή και τη δύναμη του αληθινού
δημιουργού και να αυξηθούν πάνω από την υπεροχή τους.
Γιατί? Επειδή ο ηγέτης τους ο Εωσφόρος ζήλευε και
απαίτησε τη λατρεία, και ήταν θυμωμένος καθένας κοιτούσε
πίσω προς τον πατέρα και τη μητέρα, και απαίτησε την πλήρη
λατρεία για να υπακούσει και να τον ακολουθήσει και να
καταγγείλει τον πατέρα και τη μητέρα.
“Ας μην υπάρχει άλλος Θεός μπροστά μου.”
Έτσι, δήλωσε, εγώ ο κύριος ο Θεός σου Είμαι ζηλιάρης Ο
θεός, εσύ δεν θα έχεις άλλη Ο θεόςS Πριν Me.
Θυμηθείτε από το πρώτο βιβλίο, το θείο μυστικό κήπο σας
θα τους γνωρίζουν από τους καρπούς τους, ζήλια είναι μια
αμαρτία του Σατανά και δεν αποτελεί χαρακτηριστικό του
πατέρα και της μητέρας.
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9. Λόρδος θεοί-YHVH Ελοχίμ
Προφανώς, αν το χωρίο αναφέρει, "Λόρδος Θεού", η οποία
στα εβραϊκά είναι, η YHVH Ελοχίμ τότε πώς μπορεί αυτό να
αναφέρεται σε ένα Θεό;
Οι πεσμένοι άγγελοι επαναπρογραμματίστηκαν την αλήθεια
και δημιούργησαν ένα λάθος χρησιμοποιώντας μέρος της
αλήθειας ή ένα μείγμα αλήθειας και λάθους.
Ένα από τα μυστικά του πώς δημιούργησαν αυτό το μείγμα
της σύγχυσης ήταν μείγμα γλώσσες που είχαν διαφορετικές
σημασίες για παρόμοιες λέξεις.
Θυμηθείτε Βαβέλ, ο Θεός κατέκρινε τη γλώσσα, ώστε να
μην είναι πλέον του ενός μυαλού.
Έτσι, σήμερα διαβάζουμε? ' ρχοντα του Θεού ' στην
αγγλική μετάφραση, όταν ήταν, ο Λόρδος Ο θεόςS.
Teh YHVH Ελοχίμ δημιούργησαν τους ουρανούς και τη γη,
όχι YHVH Ελ.
Ο κύριος Ο θεόςS δημιούργησε τον ουρανό και τη γη... θα
μπορούσε κανείς να πει Που υπήρχαν πολλοί προγραμματιστές
για αυτή την προσομοίωση. Βλέπεις τη σύγχυση; Η αλήθεια
είναι εκεί, αλλά ήταν ανάμικτη.
Στην αρχή, όλοι οι θεοί ήταν υπεύθυνοι για τη χαμηλότερη
δημιουργία ή ελαττωματικό προγραμματισμό αυτού του
χαμηλότερου παγκόσμιου συστήματος ότι από μόνη της έχει
κολλήσει στο κάτω αστρικό ή 4ο διαστάσεων περιοχές όπου η
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3η διάσταση προβάλλεται από,
Luciferian ήλιο ή 666, Αντίχριστος.

χρησιμοποιώντας

τον

Αυτό που έχουμε εδώ είναι το σύνολο θεμέλιο του
ονόματος Θεού στη Γένεση βασίζεται σε πολλαπλά όντα όλα
ονομάζονται άρχοντες, με μια σπάνια εξαίρεση της YHVH που
χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει μια μοναδική υψηλότερη
οντότητα στην κατάταξη, το αρχείο και την τάξη, αλλά μόνο
επειδή είναι ένας τίτλος πολλών , όχι μόνο ένα.
Έχουμε μάθει ένα πολύ ισχυρό κομμάτι της γνώσης,
μπορεί κανείς να το ονομάσουμε την απαγορευμένη γνώση της
αλήθειας αναμιγνύεται με λάθος.
Μάθαμε ότι στη μέση του παραδείσου του κήπου της Εδέμ,
οι θεοί είχαν μια μυστική γνώση που ήταν αποθηκευμένη και
αποτελούνταν από το καλό και το κακό, Ο θεός Και διάβολος.
Όταν μας δίνονται οι όροι Θεός και ή διάβολος, ξέρουμε
ήδη όπου αυτοί οι όροι προέρχονται από, και από όπου αυτό το
παράξενο δέντρο προέρχεται.
Τόσο ο Θεός και ο διάβολος είναι από το δέντρο της
αρχαίας ολάμ, θεοί από τα αστέρια, οι άνθρωποι της φήμης, η
SHEMS-διαστημόπλοια.
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10.

Το διορισμένο φίδι

Να πάρει πίσω στην προηγούμενη εικασία κάποιος πρέπει
να θέσει σοβαρά το ερώτημα ως προς το γιατί ο Θεός
τοποθέτησε τον άνδρα και τη γυναίκα σε μια κατάσταση όπου
κάτι αυτού του μεγέθους τέθηκε ως πειρασμό;
Και γιατί ο Θεός επέτρεψε στο ερπετό να είναι στον κήπο
στην πρώτη θέση;
Αυτά είναι σημαντικά ερωτήματα που χρειάζονται σοβαρές
απαντήσεις επίσης. Η αρχαία εβραϊκή γλώσσα περιέγραψε τον
Σατανά ως αντίπαλο. Η Βίβλος προτείνει επίσης ότι ο Θεός
δημιούργησε το ερπετό στη Γένεση.
Γένεση 3/1 "Τώρα το ερπετό ήταν πιο διακριτικά ότι κάθε
θηρίο του πεδίου που ο κύριος του Θεού» είχε γίνει."Έτσι, οι
Ελοχίμ ήταν υπεύθυνοι για την κατασκευή του φιδιού.
Θέλω να κεντράρετε την προσοχή σας στον όρο Έκανε.
Αυτό δεν σημαίνει δημιουργήθηκε. Ο όρος για τη δημιουργία
είναι Bara, ο όρος που χρησιμοποιείται σε αυτή την περίπτωση
είναι, Asa.
Παρατηρήστε ότι δεν λέει δημιουργήθηκε. Ο όρος ' Made '
κατανεμημένος για να σημάνει, διορισμένος. Για να διορίσεις,
ή για να Ινστιτούτο. Αυτό ρίχνει τα φασόλια σε αυτό που
συμβαίνει εδώ.
Οι θεοί δεν δημιούργησαν το ερπετό, διόρισαν έναν δικό
τους να γίνει ο αντίπαλος ως μέρος του Θεού και του διαβόλου,
δηλαδή του συνηγόρου του διαβόλου.
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Το φίδι όνομα προέρχεται από την εβραϊκή λέξη»nä ·
khäsh, «με ένα Έμφασης πάνω από τα δύο "äακούγεται σαν
Μπα-KHASH. Μας είπαν ότι αντιπροσωπεύει ένα φίδι.
Η εβραϊκή λέξη στην πραγματικότητα φαίνεται να
αποκαλύψει ότι είναι ένα φίδι, αλλά...
Κατά τη διάρκεια των πολλών ηλικιών, έχουμε έρθει να
πιστέψουμε ότι η Εύα ήταν συνομιλεί με ένα πόδι-γεννημένο
φίδι με τη δυνατότητα να έχουν τα πόδια? επειδή κάτω από την
κατάρα άρχισε να σέρνεται στην κοιλιά του, δεν επιτρέπεται να
περπατήσει πια.
Η Εύα πραγματικά συνομιλεί με ένα φίδι;
Ελάτε παιδιά, τι είναι αυτό, Αλίκη και χώρα των θαυμάτων;
Ίσως ναι.
Στο μυαλό πολλών είναι εύκολο να πάρει τους ανθρώπους
να αποδεχθεί ότι η Εύα ήταν εξαπατημένοι από ένα φίδι, για το
ποιος στο σωστό μυαλό τους θα επιτρέψει μια «φολιδωτό
ερπετό, «που οι περισσότεροι φοβούνται ούτως ή άλλως, να
μιλήσει κατά του μεγάλου δημιουργού και στη συνέχεια να
αποδεχθεί φρικτό κατηγορίες του , εναντίον είπε δημιουργός;
Έπρεπε να είναι τρελή, σωστά;
Ένα από τα απόλυτα θα αποδείξω σε αυτή τη συνοπτική
εξήγηση είναι συχνά οι λέξεις αλλάζουν και έννοιες γίνονται
καμία επίδραση, απλά προσθέτοντας ένα μικρό λάθος, (η
μάσκα) για να ρίξει από την προβλεπόμενη έννοια θέμα, έτσι
ώστε δεν θα είμαστε σε θέση να κατανοήσουν την κατάσταση.
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Ωστόσο, υπάρχει μια άλλη εκπροσώπηση εδώ που έχει
χάσει τη χρήση του όρου nä • khäsh, προέρχεται από το αρχικό
όνομα της ίδιας ακριβώς ορθογραφίας, ωστόσο είναι nä ·
khash, «η προφορά είναι μόνο πάνω από το πρώτο "ä"και οι
δύο συλλαβίζουν το ίδιο και ακόμη προφέρεται όσο.
Ενδιαφέρουσα, μια εύκολη και διαβολική μικροσκοπική μικρή
αλλαγή που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να συγχέουμε.
Τώρα φυσικά μπορεί να φαίνεται σαν να είμαι διάσπαση σε
τρίχες εδώ. Ωστόσο, μόλις αρχίσετε να κατανοήσει τη διαφορά
μεταξύ αυτών των μικρών δεικτών, μπορείτε να καταλάβετε
καλύτερα τους οποίους Eve μιλούσε και δεν ήταν βρωμερό
φίδι!
Ήταν εύκολο για τους δόλιους και φαύλους τσαρλατάνους
να προσθέσετε μία από τις εμφάσεις κατά τη διάρκεια του
δεύτερου «α» για να το κάνει nä • khäsh να κυριολεκτικά και
εντελώς αλλάξει την έννοια του αυτό το αρπακτικό.
Θεωρήθηκε δεδομένου ότι υπαινίχθηκε ότι ο Θεός
δημιούργησε το ερπετό από όλα τα θηρία του τομέα που είχε
μόνο νόημα ότι αυτό αναφερόταν σε ένα φίδι, ξέρετε όπως τα
αμφίβια, θηλαστικά κ. λπ., το ρίχνει ακριβώς στο μίγμα κάπου.
Αλλά ο Θεός δεν δημιούργησε αυτό το ερπετό. διόρισε το
ερπετό., δηλαδή ASA.
Αυτό ήταν απλά μια άλλη προγραμματισμένη εξαπάτηση
για να αλλάξει την κατανόηση του DNA μας και να
επαναπρογραμματιστούν.
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Όντας Ιταλικά υπάρχει μια φράση που χρησιμοποιείται
συχνά ειδικά στη μαφία ότι όταν κάποιος διορίζεται σε ένα
ανώτερο γραφείο, σημειώνεται ότι ήταν, «Made».
Η αλήθεια είναι ότι το ερπετό δεν ήταν φίδι. ήταν ένας από
τους Nephilim Ελοχίμ.
Με βάση την πραγματική αρχική λέξη, nä • khash; η
ταυτότητα του φιδιού ήταν ένας γόης φιδιών. Το ερπετό ήταν
ένας μάγος, ένας ταχυδακτυλουργός ξόρκι, ένα θεϊκό
μαγεμένος, ένας «μάγος», ένα εξαιρετικά ισχυρό Ελ του Ελοχίμ
ή Άρχοντας των θεών.
Αυτό το ερπετό ήταν ένα ισχυρό ον που πιθανότατα είναι
ένας από τους κορυφαίους θεούς, γιοι του YHVH. Και
διορίστηκε να γίνει ο θεϊκός μαγεμένος για να δελεάσει τον
Αδάμ και την Εύα στην παγίδα.
Τώρα το ερώτημα είναι γιατί;
Αυτός ο μάγος έριξε τη γυναίκα κάτω από ένα ξόρκι. ένας
γητευτής της μαγείας την αποπλάνησε. Υπήρχε μικρή
πιθανότητα χωρίς προστασία ότι δεν επρόκειτο να παρακούσει
τις αρχικές εντολές.
Τώρα να έχετε κατά νου για τον όρο που χρησιμοποίησα
ονομάζεται,
Παρασυρθεί.
Είναι
πολύ
σημαντικό
να
κατανοήσουμε τι συμβαίνει.
Η απλή εξάλειψη της προφοράς πάνω από ένα από τα
äαλλάζει την έννοια της λέξης, Φίδι, Εξ ολοκλήρου.
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Ένας από τους ορισμούς του φιδιού στα παλιά αγγλικά
σημαίνει ένα ύπουλο πρόσωπο. Πρέπει να κάνουμε την
ερώτηση, πού ήταν η προστασία από τον Θεό για την
ανθρώπινη δημιουργία του;
Adam προειδοποιείται από αυτό το μάγο δεν θα μπορούσε
να αντισταθεί στον πειρασμό, είτε μετά την Εύα ήταν
παρασυρθεί. Και επίσης partook αυτή τη γνώση.
Προφανώς, οι θεοί έπαιζαν κάποιο είδος της γάτας και του
ποντικιού παιχνίδι όπου κάποιος θα πει ένα πράγμα και το άλλο
θα πει ένα άλλο, δηλαδή καλός μπάτσος, κακός μπάτσος.
Ήταν και οι δύο δελεάζονται και στον πειρασμό να κάνει ό,
τι δηλώθηκε ήταν απαγορευμένη, ως εκ τούτου, και οι δύο
πήραν μέρος αυτού του μυστηριώδους «δέντρο».
Πήραν από το δέντρο του Θεού και του διαβόλου, ή αυτό
που ονομάζεται τεχνητή προσομοίωση εμπειρία, ώστε να
μπορούν να τεθούν μεταξύ μιας πολικότητας, και για το
υπόλοιπο της ζωής τους και πολλές ηλικίες να έρθουν, να
συλληφθούν σε χαμηλότερη πυκνότητα να εξαπατηθεί και να
παραμείνουν δούλοι, εν τούτοις κολλήσει μεταξύ δύο δένδρων
ή διαχωρίζονται από το εσωτερικό δέντρο της ζωής τους, με
την προσκόλληση στο δέντρο της de Αθ.
Γιατί ο Μέγας Θεός της δικαιοσύνης και της λογικής να
επιτρέψει τέτοια απάτη και ατιμία;
Γιατί ο Θεός να τιμωρήσει τόσο σοβαρά αυτόν τον άνδρα
και τη γυναίκα και όλες τις γενιές που γεννήθηκαν προς αυτούς
για μια πράξη ανοχής που οι πιθανότητες είναι ότι κανείς δεν θα
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μπορούσε να αντέξει; Και τι πραγματικά ήταν η επιείκεια σε
αυτό το θλιβερό πράξη στην πρώτη θέση, τι πραγματικά
καταναλώνουν;
Αν πράγματι η γυναίκα τοποθετήθηκε κάτω από ένα ξόρκι,
τότε πώς θα μπορούσε να έχει χειροτονήθηκε ως αμαρτία; Δεν
είχε καμία ικανότητα να αντέξει αυτό το είδος της γοητευτικής.
Και συνειδητοποιώντας ότι αυτή η αμαρτία προήλθε
ακριβώς στη μέση του κήπου του Θεού, δεν θα πρέπει ο Θεός
να έχει αναλάβει την ευθύνη ως σοφός γονέας, να έχουν
προστατεύσει τα παιδιά του κατά αυτής της εξαπάτησης,
δεδομένου ότι ήταν σε πολύ τομέα του, όπου έλαβε χώρα;
Αν άφηνες τα παιδιά σου στο σπίτι αλλά ήξερες ότι ένας
δολοφόνος, ο βιαστής και ο απαγωγέας είχαν μπει κρυφά στο
σπίτι σου, αλλά άφησες τα παιδιά σου ακατοίκητα έτσι κι
αλλιώς, δεν ευθύνεσαι εσύ;
Και ακόμη χειρότερα από αυτό, τι νοοτροπία πρέπει να
είναι ένα για να επιτρέψει στον κλέφτη να εισέλθουν
γνωρίζοντας πολύ καλά ότι τα παιδιά σας θα πρέπει να
βλάψουν;
Το πρόβλημα είναι ότι αυτό το δέντρο ανήκε στους θεούς,
και αντιπροσώπευε αυτό που αυτοί οι θεοί πραγματικά ήταν, και
από πού προήλθαν. Ήταν η ίδια η γνώση που έζησαν με την
αποκαλούμενη διπλή πολικότητα του Θεού και του διαβόλου,
ήταν η επιστήμη της προσομοίωσης ή του Αντίχριστος.
Μου φαίνεται ότι ο λόγος που οι άνθρωποι αποφεύγονται
λόγω της αμαρτίας τους, είναι ότι ήταν μέρος μιας παγίδας που
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από τους ίδιους τους θεούς. Και γίνεται κάπως προφανές ότι το
δέντρο της γνώσης τους είχε κάτι να κάνει με το πρόγραμμα
προσομοίωσης αυτού του ψεύτικου κόσμου.

79 | Σ ε λ ί δ α

Αλλοδαποί σπόροι

11.

Ο διακόπτης DNA και ο νόμος

Το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού ανήκε
στους Ελοχίμ θεούς, τους YHVH Ελοχίμ. Το αληθινό δέντρο της
ζωής ανήκε στον πατέρα και τη μητέρα.
Ο λόγος που προσφέρθηκαν και οι δύο ήταν επειδή οι
πεσόντες πρέπει από το νόμο να μας πουν τι κάνουν και ποια
είναι η αλήθεια, έτσι τα αληθινά παιδιά έχουν μια επιλογή.
Δυστυχώς όμως, λόγω των reprehensive θηρία αυτές οι
οντότητες είναι, αναμιγνύουν την αλήθεια με λάθος να
παραπλανήσουν.
Εντούτοις, εάν οι αληθινοί σπόροι θα πήγαιναν απλά μέσα
οι ίδιοι για να διακρίνουν το δικαίωμα από το λάθος, θα
αποκαλύψουν αυτό το φαύλο παγίδα.
Ο τρόπος που οι θεοί έχουν εξαπατήσει αυτόν τον κόσμο
εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ συμβαίνει με τον ίδιο ακριβώς
τρόπο, ακόμη και μέχρι σήμερα.
Πηγαίνοντας πίσω πάλι στην ιστορία, και ο Αδάμ και η Εύα
πήραν το απαγορευμένο φρούτο και δηλώνει ότι τα μάτια τους
άνοιξαν, Gen 3/6.
Αμέσως λόγω αυτής της γνώσης που αντιλήφθηκαν ότι
ήταν γυμνοί, και το Ελοχίμ άρχισε να ράβει τα φύλλα σύκου
μαζί για να τα καλύψει. Τώρα αρχίζει να γίνεται ενδιαφέρον.
Αυτό που φαίνεται να έχει συμβεί είναι, Eve
επαναπρογραμματίστηκε από το αρχικό DNA να αποδεχθεί μια
νέα πορεία του προγραμματισμού από το ερπετό μέσω μιας
80 | Σ ε λ ί δ α

Εικονικός κόσμος των Θεών και των ανθρώπων
διαστάσεων μετατόπιση του μυαλού, το οποίο ο πατέρας και η
μητέρα είχε την άδεια να συμβεί.
Adam κατά την εκμάθηση ότι η σύζυγός του
επαναπρογραμματίστηκε έδωσε επίσης και έγινε μέρος του νέου
προγράμματος. Αλλά τι πραγματικά συνέβη; Θα μπορούσε να
είναι ότι ο Θεός είπε, hey, θέλετε να παίξετε ένα παιχνίδι
εικονικής πραγματικότητας;
Τα φύλλα σύκο ήταν μια προφανής αλληγορία ως προς το
τι είχε λάβει χώρα. Θέλω να πω για το κλάμα φωναχτά, αυτοί
οι θεοί είχαν την τεχνολογία που αντικαθιστά ακόμη και τη δική
μας από σήμερα, και το καλύτερο που θα μπορούσαν να
καταλήξουν με ράψιμο φύλλα συκιάς;
Τα φύλλα συκιάς αντιπροσώπευαν την ανθρώπινη μορφή
avatar που όλοι αναλαμβάνουν μέσω του τοκετού ότι μια
συνείδηση ψυχή έγινε για να φορέσει για να τους κρατήσει
κλειδωμένο σε μια ισχυρή εξαπάτηση της 3ης πυκνότητας,
εμποδίζοντας την πραγματικότητα. Ήταν είδος σαν ρίψη σε
κάποια εικονικά εργαλεία κεφάλι και να απορροφηθεί από το
πρόγραμμα.
Πριν από αυτό το αρσενικό και το θηλυκό, καθώς και ο
καθένας από εμάς σε ένα χρόνο ήταν όντα που δεν ήταν τόσο
περιορισμένες. Πιστεύω ότι η πρώτη μας μορφή όταν φτάσαμε
σε αυτά τα χαμηλότερα επίπεδα ήταν πιο αιθέρια, ή αυτό που
μπορούμε να ονομάσουμε ένα φάντασμα σαν εμφάνιση. Τα
ενεργειακά μας σώματα ήταν πολύ υψηλότερες δονήσεις και
δεν περιορίστηκαν στην ύλη/ψευδαίσθηση, όπως στα 3Rd
διάσταση όπως είμαστε τώρα.
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Πάνω από τον κόσμο μας σε υψηλότερες διαστάσεις είναι
μια αιθερική σφαίρα όπου κάποτε υπήρχε πριν πέσαμε σε
ύλη/προσομοίωση. Εδώ μας προσέλκυσε το ερπετό πριν
έρθουμε εδώ.
Προφανώς, τα ρούχα δεν ήταν μια επιλογή, τα σώματά
μας, αν επιλέξαμε να εμφανιστεί με αυτόν τον τρόπο ήταν
αιθερικό, χωρίς ρούχα και σεξ. Διαφορετικά θα ήταν πιθανώς
σφαίρες της φωτεινής ενέργειας.
Αν και τα 4Th διάσταση δεν είναι αληθινό σπίτι μας, είναι
υψηλότερο από το θέμα World 3Rd Διάσταση. Τα 4Th
διαστάσεων σφαίρα είναι μια σφαίρα ενέργειας σκέψης που
πέσαμε από το 5Th διάσταση και άνω, ενώ τα πάντα κάτω από
τα 5Th η διάσταση είναι ένα απατηλό Βασίλειο του νου.
Πιστεύω ότι αυτό που είμαστε μάρτυρες ήταν η πρώτη
φορά που τα ενεργειακά όντα έγιναν ανθρώπινα όντα μέσα
στην πρόσοψη του πέπλου της εξαπάτησης, σπαρμένος στο
εσωτερικό του ανθρώπινου σώματος ή μάσκα εικονικής
πραγματικότητας. Αυτό είναι όταν φύγαμε από τον πνευματικό
κήπο και έπεσε στο 3Rd διαστατική σφαίρα της δημιουργίας
μυαλού του πεσμένου αγγέλου.
Αυτό που παρατηρούμε εδώ είναι ένα απίστευτο
ολογραφικό πρόγραμμα που προβάλλεται από την ενεργειακή
σφαίρα σκέψης δημιουργώντας την ψευδαίσθηση του θέματος.
Ό, τι το δέντρο ήταν, ήταν μέσα σε αυτό το δέντρο, όπου
οι άνθρωποι είχαν μετατραπεί από μια υψηλότερη πυκνότητα
είναι να τυλίγονται μέσα σε ένα Super techno εικονικής
πραγματικότητας προσομοίωσης για να καλύψει όχι μόνο την
82 | Σ ε λ ί δ α

Εικονικός κόσμος των Θεών και των ανθρώπων
πραγματική τους επίγνωση, αλλά και τις ψυχές τους. Αυτή ήταν
η γύμνια τους, ήταν ντυμένοι από την πραγματικότητα τους και
αναγκάζονται να είναι γυμνή στην ψευδαίσθηση, μέσω της
προσομοίωσης.
Ό, τι αυτό το δέντρο ήταν θα ήμουν πρόθυμος να
στοιχηματίσετε τα χέρια κάτω ότι ήταν ένα διαστατικό πλοίο
μεταφοράς να φέρει το μυαλό ψυχή που είναι τώρα
κοιμισμένος από τη μία διάσταση στην άλλη, αφήνοντας τους
ανίδεοι ως προς το τι συνέβη.
Και αντί για ένα πεθαίνει να αφήσει ένα σώμα, όλοι
πέθαναν/κοιμόταν για να εισέλθουν αυτά τα σώματα και έχουν
στον εικονικό κόσμο techno από τότε, ναι ακόμη και πέρα από
το θάνατο.
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12.

Ο Θεός και το φίδι το μεγάλο παιχνίδι

Προερχόμενος από την εβραϊκή λέξη μαθαίνουμε ότι ο
όρος "εξαπατάται" είναι «νας», που σημαίνει να εξαπατήσει ή
να αποπλανήσει με μεγάλη δύναμη.
Αυτό δεν ήταν κάποιο ηλίθιο φίδι γλιστρώντας? Αυτό ήταν
μια ύπαρξη μεγάλων πόρων και πειρασμούς που έχουν τη
δυνατότητα να ρίχνει ξόρκια δημιουργώντας σύγχυση και
αποπροσανατολισμό του θέματος.
Ήταν ένας μαγικός βασιλιάς των απατεώνων, και
εξαπάτησε αυτή τη φτωχή γυναίκα που, τώρα ήταν να
παρασυρθεί.
Απλά δήλωσε, δεν υπάρχει κανένας τρόπος σε αυτό το
μεγάλο παλιό πράσινο γη που θα μπορούσε να έχει αντισταθεί
αυτό το δέλεαρ της εξαπάτησης, το κατάστρωμα ήταν
στοιβάζονται εναντίον τους δύο.
Ο θρησκευτικός κόσμος υποστηρίζει ότι ο Θεός τους
δοκίμαζε για να δει εάν θα υπακούσουν, αλλά δηλώνει ότι ο
πατέρας δεν δελεάζει κανέναν με το κακό ούτε μπορεί αυτός να
μπει στον πειρασμό με το κακό.
Γιατί να το κάνει αυτό ο Θεός; Τώρα κάποιοι στην άγνοιά
τους θα διακηρύξουν, ότι ο Θεός δεν τους δελεάσει, ο Σατανάς
τους δελεάζει. Βλέπετε πώς το μυαλό είναι εύκολα ξεγέλασε, να
κρατήσει τη συμμόρφωση με την ψευδαίσθηση;
Προφανώς, όπως έχω δηλώσει συνεχώς, αυτό δεν ήταν ο
πατέρας, αυτό δεν ήταν ο πραγματικός δημιουργός, αυτοί ήταν
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οι αλλοδαποί που ισχυρίστηκαν ότι ήταν Θεοί χρησιμοποιώντας
4Th διαστατική τεχνολογία μεταβίβασης σκέψης, η οποία είναι
μια μάσκα της πραγματικότητας για να καλύψει την αληθινή
ψυχή.
Η τεχνολογία είναι μια ψευδαίσθηση.
Αλλά, ο Θεός νοιάζεται;
Μήπως είπε κάποτε, ω λυπάμαι γι ' αυτό, άφησα ότι
συμμορία OLE» ερπετό στον κήπο και θα έπρεπε να είχα
συνειδητοποιήσει ότι θα το κάνει αυτό;
Όχι, καθόλου, στην πραγματικότητα, όπως η ιστορία παίζει
έξω ήταν περισσότερο από πρόθυμοι να πιάτο έξω αντίποινα,
όχι μόνο για τον Αδάμ και την Εύα, αλλά και σε όλους τους
απογόνους της, η οποία σήμαινε ο καθένας από εμάς.
Τώρα σε παρακαλώ Σκέψου το λίγο. Αν αυτό ήταν μια
αιώνια καταδίκη, τότε γιατί ακόμη και να επιτρέψει σε άλλες
γενιές ακόμη και να γεννηθεί αν χαθούν πριν αρχίσουν ποτέ;
Γιατί ακόμη και να περάσει από τα βήματα;
Επειδή χρειάζονταν σκλάβους.
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13.

Ο Σατανάς η αντιπαράθεση con καλλιτέχνης

Ο όρος Σατανάς προέρχεται από τη λέξη έχθρα, σημαίνει απλά
αντίπαλος.
Ο Σατανάς δεν είναι Ο θεόςείναι αντίπαλος, είναι
ανθρωπιστικός αντίπαλος ως ένας από τους Ο θεόςs όπως
διορίστηκε από τον Θεό να φέρει εχθρότητα μεταξύ των δύο.
Γιατί ο Θεός δεν έβαλε εχθρότητα μεταξύ του εαυτού του και
του Σατανά και να κλωτσήσει τον πισινό του έξω από τον κήπο
πριν είχε την ευκαιρία να δελεάσει τους ανθρώπους;
Γιατί να τοποθετήσει την εχθρότητα εναντίον των δικών του
παιδιών και του Σατανά; Προφανώς, δεν φαίνεται ότι ο Θεός είναι
τόσο πρόθυμος να χωρίσει τον αντίπαλο, αλλά είναι πρόθυμος να
χωρίσει τα παιδιά του.
Σκεφτείτε το λογικά και στη συνέχεια πνευματικά.
Ο Σατανάς είναι εκεί για αιώνες και ηλικίες, ίσως και
εκατομμύρια χρόνια. Οι άνθρωποι αναφέρθηκαν να έρθουν
ακριβώς στη σκηνή πρόσφατα, ανάλογα. Αλλά μόλις η αμαρτία του
ανθρώπου, είναι πέταξαν έξω από τον παράδεισο και
καταδικάστηκε σε θάνατο σε όλες τις γενιές, αλλά οι πεσόντες
συνεχίζουν να περιφέρονται και να κάνουν βρώμικα έργα τους ως
άρχοντες των ανθρωπιστικών επιστημών.
Ποιος πραγματικά διευθύνει το σόου εδώ;
Διάβαζα για μια ιστορία που δεν είναι πολύ καιρό πριν, όπου
μια γυναίκα ισχυρίστηκε πήγε στην κόλαση με τον Ιησού,
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προφανώς μεταφέρονται στο μυαλό πίσω στο 4Th Διάσταση. Ενώ
ήταν εκεί ήταν μάρτυρας, οι άνθρωποι να βασανίζονται, καίγοντας
με τη φωτιά, όπως η σάρκα τους έπεσε από τα σώματά τους.
Ωστόσο, δεν μπορούσαν να πεθάνουν, απλά υπέφεραν σε φρικτό
μαρτύριο.
Πήγαν σε μερικά από τα θύματα καθώς υποφέρονταν και
αυτές οι φτωχές ψυχές έκλαιγαν στον Ιησού που ήταν με αυτή τη
γυναίκα. Αυτές οι ψυχές ήταν εξηγώντας πόσο λάθος ήταν και γιατί
ήθελαν μια αναστολή, διότι γνωρίζουν τώρα ότι έχουν αμαρτήσει
φρικτά και έκανε τρομερά λάθη.
Ωστόσο, ο Ιησούς περπατώντας μαζί με τη γυναίκα δεν θα είχε
κανένα έλεος, είπε ότι προσπάθησα επανειλημμένα να σας
προειδοποιήσω, αλλά με απέρριψε έτσι τώρα θα πρέπει να
υποφέρουν για όλη την αιωνιότητα.
Τώρα αυτό που ήταν περίεργο, όπως η γυναίκα στεκόταν εκεί
με τον Ιησού, είπε ότι είδε δαίμονες όλων των τύπων με τα πόδια
και δώθε πηγαίνει πίσω στον κόσμο των ζωντανών και εξαπατούν
τους έτσι θα μπορούσαν να συλλάβει περισσότερες ψυχές για να
τους φέρει στην κόλαση για το μαρτύριο τους.
Εδώ ήταν όλοι, δαίμονες πέρα από τον αριθμό που έχουν ένα
κόμμα να εξαπατά και να βασανίζει ψυχές. Ωστόσο, πολύ σπάνια
διασχίζει το μυαλό κανενός, γιατί αυτοί οι δαίμονες επιτρέπεται να
έχουν μια ακμή και το κόμμα πάνω από τις χαμένες ψυχές; Γιατί
είναι ελεύθεροι να περιφέρονται και να κάνουν ό, τι επιθυμούν,
όταν οι άνθρωποι είναι εξόριστοι για πολύ μικρότερα εγκλήματα;
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Εδώ ο Ιησούς είναι δήθεν ανάμεσά τους και καταδίκασε τις
φτωχές ψυχές, αλλά αγνοεί το λάθος και την κακία αυτών των
άψυχων δαιμόνων.
Τι είναι λάθος με αυτή την εικόνα;
Λοιπόν πρώτα, αυτό δεν ήταν ο αληθινός Ιησούς. Ο πατέρας
και η μητέρα δεν θα επέτρεπε ποτέ σε κανέναν να υποφέρουν για
όλη την αιωνιότητα για τα λάθη που γίνονται σε μια ενιαία ζωή. Αν
πιστεύετε ότι θα μπορούσαν τότε δεν είναι του πραγματικού
σπόρου.
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14.

Εχθρότητα μεταξύ δύο φυλών

Ο Θεός στη συνέχεια μιλώντας με το φίδι είπε αυτό,
Γένεση 3/15, "Και εγώ θα θέσει εχθρότητα μεταξύ σας (το
φίδι) και η γυναίκα, και μεταξύ των σπόρων σας και το σπόρο
της..."
Σταματήστε τα πιεστήρια... Αν δεν το έχεις κάνει,
πρέπει να διαβάσεις το βιβλίο μου, "Ο θείος μυστικός Κήποςαπαγορευμένη γνώση-τα παιδιά της συγκομιδής.”
Πρέπει να ρωτήσουμε τους εαυτούς μας, ποιος είναι το
ερπετό; Δεν μάθαμε ότι ήταν ένας από τους θεούς, οπότε αυτό
δεν λέει, ότι επρόκειτο να τοποθετήσουν έχθρα μεταξύ της
ανθρωπότητας και των θεών;
Αυτό που είναι ενδιαφέρον για μένα σχετικά με αυτό το
στίχο είναι ότι δηλώνει ότι ο Θεός έχει δημιουργήσει μια
πολικότητα, μια αντίθετη παρέμβαση σαν αντίπαλος. Ο όρος
έχθρα σημαίνει απλά εχθρότητα, μίσος, ανταγωνισμός, έχθρα,
έχθρα, και κακή θέληση.
Ο Θεός έστησε έχθρα, που σημαίνει ένα πικρό, βαθιά
κρατημένο, και μακράς διαρκείας κακή θέληση ή δυσαρέσκεια
μεταξύ του φιδιού και των παιδιών του, έναντι της Εύας και
όλων των παιδιών της σε όλο το χρόνο για γενιά εις γενιά.
Το μυαλό σου δεν γυρίζει ακόμα;
Γιατί ο Θεός να σκαλίζει αυτό το υπόγειο των
συναισθημάτων και να το θέσει ως σύγκρουση μεταξύ του
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σπόρου του φιδιού και του σπόρου της γυναίκας διαρκώς για
τις επόμενες γενιές;
Ας γίνουμε αληθινοί, αν αυτός ήταν ο διάβολος,
χρειαζόμαστε πραγματικά εχθρότητα ανάμεσα σε εμάς και
αυτόν. Νομίζω ότι υπήρχαν πολλά για να πάει γύρω πριν από
όλα αυτά συνέβησαν.
Καλά φυσικά ο Θεός έπρεπε να το κάνει αυτό, επειδή αυτοί
ήταν οι θεοί του καλού και του κακού, σωστό και λάθος,
αλήθεια και λάθος, ο Θεός και ο διάβολος. Είναι απλά το
εγχειρίδιο τους.
Όπως η παλιά ζώνη Λυκόφως αποκάλυψε όπου οι
αλλοδαποί ήρθε κάτω με ένα βιβλίο που είπε, "για να
εξυπηρετήσει τον άνθρωπο." Ο καθένας πίστευε ότι αυτές οι
οντότητες ήρθαν για καλοπροαίρετους λόγους μέχρι που
έμαθαν ότι για να εξυπηρετήσει τον άνθρωπο ήταν ένα
αλλοδαπό βιβλίο μαγειρικής και οι άνθρωποι ήταν οι λιχουδιές.
Από αυτό το σημείο και μετά λέει ότι το μίσος, η έχθρα, η
κακή θέληση τοποθετήθηκε ανάμεσα στην ανθρωπότητα και
τους θεούς. Αυτά δεν ήταν καλοπροαίρετα όντα, ήταν ψυχικά
στραβά διεστραμμένους τύραννους.
Αυτό που είναι αποκαλυπτικό είναι ότι ο σπόρος του φιδιού
θα είχε μίσος ενάντια στο σπόρο της γυναίκας συνεχώς.
Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό; Λένε ότι οι θεοί δεν μπορούν
να μας σταθούν. Είμαστε αξιοθρήνητοι στα μάτια τους.
Είναι σαφές ότι η γυναίκα μαζί με όλα τα παιδιά που
γεννήθηκαν από την ίδια και τις γενιές να ακολουθήσουν,
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συμπεριλαμβανομένων και εσάς και εμένα, προς την αιώνια,
παντοτινά? γίνονται τώρα εχθροί στο ερπετό/του Θεού και τα
παιδιά τους.
Τι στο καλό κάναμε για να το αξίζουμε αυτό;
Ξαφνικά όλα γίνονται σαφέστερα... Ο σπόρος είναι ο
απόγονος που γεννήθηκαν σε αυτές τις οντότητες. Αυτό
σημαίνει ότι το ερπετό έχει μια οικογένεια και θα έχει τις γενιές
του δικαιώματος απόγονος δίπλα από τη γυναίκα και τις γενιές
της.
Ακόμα ακούγεται σαν ένα φίδι που γλιστράει;
Η γυναίκα έχει πλέον τεθεί σε αντίθεση με αυτό το μάγο,
έτσι ώστε θα πρέπει τώρα να του επιτραπεί να μισούν, δηλαδή.
Κανόνα πάνω από αυτή και τα παιδιά της για τις επόμενες
γενιές.
Η γνώση του καλού και του κακού αποκαλύφθηκε σε
αυτούς, αλλά μόνο εν μέρει. Έπρεπε να τοποθετήσουν αυτό το
τμήμα ανάμεσα στους θεούς και τους ανθρώπους.
Το έμαθες αυτό στο Κυριακάτικο σχολείο; Σου το είπε ποτέ
ο ιερέας, ο Επίσκοπος ή ο ραβίνος;
Πώς ο σπόρος ενός φιδιού έχει οποιαδήποτε σύγκριση σε
αυτήν την κατάρα αποκάλυψης στους ανθρώπινους απογόνους;
Από εκείνη τη στιγμή προς τα εμπρός ο Αδάμ, το αρσενικό
θα εργαστεί για τη διαβίωσή του σε δύσκολες καταστάσεις, ως
μέρος της κατάρας. Ωστόσο, η γυναίκα ήταν καταραμένος,
επίσης, και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη μεγαλύτερη.
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Η γυναίκα πήρε ακόμη και την κατάρα του επώδυνου
τοκετού, πολλαπλασιάζοντας σε μεγάλο βαθμό τη θλίψη της.
Και μετά για να κάνει τα πράγματα ακόμα χειρότερα, έκανε τον
άνθρωπο να κυβερνήσει τη γυναίκα ως μέρος της τιμωρίας
επειδή είχε εξαπατηθεί.
Πώς δεν εξαπατάται όπως αποκαλύπτει του Αδάμ, όπου
κάποιος αναγνωρίζει το κακό και στη συνέχεια παραβιάζει το
νόμο ούτως ή άλλως, να αποκτήσουν μεγαλύτερο σεβασμό από
ένα εξαπατημένο πρόσωπο που είχε εξαπατηθεί σε λάθος;
Ωστόσο, ο άνθρωπος απέτυχε στην ευθύνη του επειδή
ήξερε τι συνέβαινε. Δεν τον εξαπάτησε. EVE όμως στάλθηκε
εμπρός ένα φίδι-γοητευτικό μάγος, ένας Θεός, και ήταν
εξαπατημένοι και όμως έγινε η γελοιοποίηση αυτής της
αμαρτίας για όλες τις γενιές.
Adam δεν ήταν ποτέ να κυβερνήσει την Εύα, επειδή
πνευματικά ήταν DNA ισούται με δηλαδή συν-κληρονόμους.
Είμαστε όλοι στην πραγματική μας κατάσταση ανδρόγυνο,
όπως και οι θεϊκοί γονείς μας που σημαίνει. Όντας ούτε
αρσενικό ούτε θηλυκό, αλλά έχουν παρόμοιες αρσενικές και
θηλυκές ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που δίνει την
εντύπωση της δυαδικότητας, αλλά είναι ένα.
Αυτοί οι κατώτεροι θεοί με βάση την ιδέα τους, που
κυβερνούν πέρα από άλλους, δημιούργησαν τις ρίψεις και τις
κατηγορίες για να διδάξουν στους ανθρώπους το νόμο της
υποταγής. Το ένα κυβερνάει το άλλο.
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Είναι ο νόμος του να έχεις δεσμούς με υπηρέτες και
δούλους.
Τι έπαθε αυτή η φωτογραφία;
Η απάντηση είναι απλή, η κατάρα ήταν η επιθυμία του
Ο θεόςείχε όλο το χρόνο. Δεν ήταν ποτέ για τον Αδάμ και
την Εύα υπακούοντας τον Θεό.
Ήταν για να σιγουρευτούν ότι δεν.
Ακριβώς όπως στην περίπτωση του Δαβίδ, δεν ήταν για τον
David διαπράττουν αμαρτία κατά του Θεού για την αρίθμηση
του Ισραήλ. Ήταν επειδή ο Θεός ήταν θυμωμένος με το Ισραήλ
και αποπλάνησε και ξεγέλασε Δαβίδ σε αυτή την ανυπακοή,
ώστε ο Θεός θα μπορούσε να τιμωρήσει το Ισραήλ.
Αν ο Θεός ήταν θυμωμένος με το Ισραήλ, τότε γιατί να μην
πάρει ακριβώς έξω σε αυτούς, γιατί η χρήση Δαβίδ; Επειδή οι
θεοί χρειάζονται ανθρώπους για να συμμορφωθούν με τις
απάτες τους για να επιβάλουν το νόμο του καλού και του
κακού.
Είναι όλα εξαπάτηση, είναι η μάσκα της ψευδαίσθησης ή το
σκοτεινή ενέργεια πέπλο της ψευδαίσθησης γνωστός
D.E.V.Il. Το σημάδι του κτήνους = προσομοίωση της
τεχνολογίας ή ένα τεχνητό πνεύμα.
Όσο για το ερπετό και αυτό που έκανε στην Εύα, θα πω
μόνο ότι ο λόγος που η κατάρα ήρθε ανάμεσα στην Εύα και το
ερπετό και τους απογόνους της και του, είναι προφανής.
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Ανακάλυψε κάτι σημαντικό για τους θεούς και έμαθε ότι δεν
ήταν αυτό που τους οδήγησαν να πιστέψουν, στην αρχή.
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15.

Το κράτος δικαίου είναι το κλειδί λειτουργίας

Εάν η Ο θεόςs είχε τόσο λίγο σεβασμό για τη νέα δημιουργία
τους, τότε γιατί παίζουν αυτά τα παιχνίδια με τη διδασκαλία των
νόμων και στη συνέχεια απαιτητική υπακοή;
Γιατί να περάσουν από τη διαδικασία, όταν θα μπορούσαν να
έχουν δημιουργήσει απλά το Ανθρώπινη και Send τους στα
χωράφια για να κάνουν την εργασία τους; Σκέψου το!
Δεν ήταν τόσο απλό., έπρεπε επίσης να ακολουθήσουν
ορισμένα πρωτόκολλα που επέτρεψαν στους ανθρώπους ελεύθερη
επιλογή βούλησης.
Ένας από τους τομείς που είχα δυσκολίες να θέσω όλα αυτά
μαζί ήταν αυτό ακριβώς το σημείο. Ωστόσο, όταν βρήκα την
απάντηση δεν βρίσκεται με Teh αρχαίο κείμενο, ανακαλύφθηκε με
την προβολή Πώς η Ο θεόςκαι τα παιδιά τους είναι ακόμα
Λειτουργικό Σήμερα.
Σαφώς Teh Ο θεόςs έχουν πάντα δημιουργήσει νόμους και
κανόνες για την κατάλληλη δύναμή τους πάνω από τους
ανθρώπους που διέπονται.
Το αποκαλούν "κράτος δικαίου".
Ωστόσο, Οι νόμοι τους δεν ισχύουν ποτέ για τον εαυτό τους,
φαίνεται ότι πιστεύουν ότι είναι πάνω και πάνω από όλα το νόμο.
Κάθε φορά που ακούτε έναν πολιτικό να χρησιμοποιεί τον όρο
κράτος δικαίου, είναι της νοοτροπίας του Ελοχίμ Ο θεόςs και
υπακούουν θρήσκευμα τους ως Luciferians.
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Το κράτος δικαίου σημαίνει παράβαση του νόμου Θα πράγματι
συμβεί, και ο νόμος θα αντιβαίνει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
Γιατί είναι νόμος που ορίζει την αμαρτία, χωρίς νόμο δεν θα
υπήρχε αμαρτία. Ωστόσο, η αμαρτία δημιουργείται επίσης από την
ύπαρξη όλο και περισσότεροι νόμοι.
Tο νόμος δημιουργήθηκε τόσο αμαρτία θα μπορούσε να
συσσωρεύσει, και οι περισσότεροι νόμοι οι περισσότερες αμαρτίες,
όχι το αντίθετο, όπως διδάσκουν όλες οι θρησκείες.
Η αμαρτία δεν έφερε το νόμο, ο νόμος έφερε τη γνώση της
αμαρτίας. Υπάρχει μόνο ένας αληθινός νόμος, αγαπώντας τον
πατέρα και τη μητέρα με όλη την καρδιά και την ψυχή σας και
αγαπώντας ο ένας τον άλλον καθώς αγαπάτε τον εαυτό σας.
Ποια είναι η εμμονή τους για το νόμο, όταν δεν υπακούουν σε
κάθεΤρόπος?
Μπορούν να αλλάξουν τους κανόνες ανά πάσα στιγμή και να
παίξει ό, τι δυσάρεστο παιχνίδι που επιθυμούν, αλλά κανείς από
εμάς δεν τολμούν να σπάσει οποιαδήποτε από τους νόμους ή
αλλιώς θα πληρώσουμε πικρά.
Η απάντηση που βρήκα είναι ότι αν μας δώσουν νόμους όπως
μας σάρκα γονέων και θα τους σπάσουμε, Που θα μας
παραπλανήσει να μην παρακούσουμε., τότε έχουν κάθε δικαίωμα
να κάνουν ό, τι θέλουν σε εμάς και κανείς δεν θα μπορούσε να
παρέμβει.
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Ως παράδειγμα, δεν θέλετε τα παιδιά σας να έχουν προγαμιαίο
σεξ, αντιλαμβάνεστε αυτό δάκρυα κάτω από τις οικογενειακές ρίζες
και το οικογενειακό δέντρο. Λοιπόν, τι κάνεις, τους δίνεις
προφυλακτικά;
Η δικαιολογία είναι, είναι καλύτερα να προστατεύονται από ό,
τι δεν είναι. Το πρόβλημα είναι ότι το να δίνεις προφυλακτικά στα
παιδιά τους δελεάζει μόνο να κάνουν ό,τι επιθυμείς για να μην το
κάνουν. Και θα το κάνουν. όπως η Εύα πήρε το απαγορευμένο
δέντρο.
Όλες οι δικαιολογίες και δίκαια dodges αυτής της λεωφόρου
της σκέψης δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξει το αποτέλεσμα. Αν δεν
θέλετε τα παιδιά σας να παίζουν με ένα φορτωμένο όπλο,
αφαιρέστε το από την παρουσία τους. Μην μοιράζετε σφαίρες και
να πω, δεν θέλουμε να χρησιμοποιήσετε αυτά, αλλά είναι καλύτερο
να έχουμε προστασία.
Το ερώτημα είναι, Ποιος είναι εκεί για να παρέμβει;
Αυτό είναι το ερώτημα που όλοι πρέπει να αναρωτιούνται
γνωρίζοντας αυτούς τους παράνομους θεούς φαίνεται να αγαπούν
το δίκαιο, αλλά αντ ' αυτού ηAve επέλεξε να ακολουθήσει το ψέμα.
Ενώ ο καθένας έχει ξοδέψει όλο το χρόνο τους λατρεύοντας
ψευδείς Ο θεόςS κάνουν την προσφορά τους, φροντίζοντας να
ικανοποιηθούν όλα τους τα συμφέροντα. έχουν ξεχάσει ότι είμαστε
από μια άλλη σφαίρα όπου η αληθινή θεϊκή φύση και οι
πνευματικοί φυσικοί νόμοι της αγάπης υπάρχουν πραγματικά.
Δεν πρόκειται για κανόνες δικαίου · είναι Κανόνες της
αγάπης.
97 | Σ ε λ ί δ α

Αλλοδαποί σπόροι
Και είναι προγραμματισμένοι μέσα μας σαν θεϊκά παιδιά. Αλλά
όταν πέσαμε χάσαμε αυτή την πολύτιμη γνώση της υπηρεσίας σε
ένα άλλο, και έπεσε στην παγίδα της υπηρεσίας στον εαυτό, και
τώρα είμαστε εύκολα ελιγμούς να ακολουθήσει μια σκοτεινή
τελετουργία του νόμου και της αμαρτίας, και έχουμε όλοι, αλλά
ξεχάσει τον κανόνα της αγάπης.
Αυτών αλλοδαπός θεοί που είναι στη γη και έχουν την
απόφαση για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα; γνωρίζουν πολύ
καθαρά για τις εξουσίες που υπάρχουν πολύ πέρα από τα
μικροσκοπικά μυαλά τους.
Φοβούνται αυτές τις δυνάμεις, και ξέρουν ότι ο καθένας από
εμάς έχει αυτές τις εξουσίες ως αγωγούς. της πραγματικής πηγής,
μόλις ξυπνήσει. Γιατί είμαστε οι αληθινοί σπόροι.
Ωστόσο, πιστεύουν ότι είναι χωρίς ενοχές αν μας δώσουν
νόμους ως γονέων μας, τότε πρέπει να υπακούσουμε, και αν
αποτύχουμε να το πράξουμε, τότε έχουν κάθε δικαίωμα να μας
φέρονται όπως τους αρέσει.
Μέρος αυτής της εξαπάτησης προέρχεται από θεϊκή αγάπη και
καθοδήγηση, τις οποίες χρησιμοποιούν για να μας ελέγχουν. Ο
Χριστός δεν μας είπε να είμαστε ανυπάκουοι στο νόμο, μας είπε ότι
πρέπει να δούμε το νόμο με το πνευματικό φως. Ειπώθηκε στους
παλιούς χρόνους, εσύ δεν θέλεις να σκοτώσεις, σου λέω να μην
μισήσεις καν. Βλέπεις αν κάποιος έχει αγάπη, δεν θα τον σκότωναν
ποτέ.
Σκέψου το, σχεδόν κάθε εξωγήινη φυλή που είναι ποτέ
ερωτηθεί από τον τομέα ούφο μέσω έρευνας που αναφέρεται,
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“Γιατί είναι ότι ότι οι εξωγήινοι δεν θα παρέμβουν για να μας
βοηθήσουν, ξέροντας ότι μας ελέγχουν ενάντια στη θέλησή μας;
Υπάρχει απάντηση είναι, "δεν επιτρέπεται να παρεμβαίνει στις
υποτάξεις σας με βάση το θεϊκό νόμο."
Ήμασταν παγιδευμένοι πράγματι, αλλά τώρα πρέπει να
βρούμε τα κλειδιά αυτού του παζλ. για την ελευθερία, αλλά όχι από
τους εαυτούς μας, όπως ορισμένοι πιστεύουν, αλλά αναζητούν
τους δημιουργούς της πραγματικής κληρονομιάς μας? ο πατέρας
και η μητέρα. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος και το δυναμικό μας για
πραγματική ελευθερία.
Ο κόσμος έχει πει ψέματα, οι περισσότεροι δεν θυμούνται καν
τον πατέρα και τη μητέρα πια. Σίγουρα, ακολουθούν τους θεούς
τους, ακολουθούν τους Μεσσία τους, αλλά δεν επιδιώκουν τον
πατέρα και τη μητέρα, επειδή έχουν ξεχάσει ποιοι είναι και πώς
είμαστε συνδεδεμένοι.
Ακόμα και ο Ιησούς Χριστός είπε ότι ήρθε για να αποκαλύψει
τον πατέρα και τη μητέρα, αλλά τι κάνουν οι άνθρωποι;
Τοποθετούν όλη την προσοχή τους στον αγγελιοφόρο και δεν
άκουσαν ποτέ το μήνυμα.
Και αυτό είναι το πρόβλημα που έχουμε ακόμα σήμερα. Οι
άνθρωποι δεν θα ακούσουν το μήνυμα που πηγαίνουν πάντα μετά
από τον αγγελιοφόρο, και είτε τους Καταστρέψτε είτε τους θέστε
σε ένα βάθρο, αλλά βλασφημία είναι το μήνυμα.
Φαίνεται δεδομένου ότι κανείς δεν έχει έρθει να μας βοηθήσει
ότι το σχέδιο παιχνιδιού τους ήταν άψογη ότι θα είναι για πάντα να
υποβληθούν σε αυτές τις πέσει Ο θεόςs από την αρχαιότητα,
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εξαιτίας των αμαρτιών μας, το οποίο κανείς δεν φαίνεται να είναι
σε θέση να κατακτήσει.
Δεν έχει σημασία πόσο καιρό είμαστε εδώ σε πολλές ζωές μας,
η αμαρτία θα είναι πάντα μαζί μας ατομικά επειδή ο νόμος είναι
πάντα εκεί. Και το σώμα μας είναι ένα σώμα θανάτου μέσω της
αμαρτίας. Είναι προγραμματισμένο έτσι.
Και η ιδέα ότι κάποιος ήρθε να καλύψει τις αμαρτίες σου στο
αίμα, είναι επίσης μέρος της ατζέντας των πεσόντων. Το αίμα είναι
μέρος της διαφθοράς αυτού του νεκρού προγράμματος και δεν
μπορεί να καλύψει τις πνευματικές ατέλειες, χρησιμοποιείται μόνο
από τους θεούς για να κατευνάσει το προγραμματισμένο τεχνητό
πνεύμα τους.
Ο πατέρας και η μητέρα δεν ζητούν, επιδιώκουν, ή χρειάζεται
το αίμα κάποιου που πρέπει να χυθεί για να τους κάνει ό, τι έρχεται
φυσικά, και αυτό είναι να αγαπούν, να συγχωρήσουν και να
διδάξουν/διδάξει, όπως κάθε κανονική γονέας θα κάνει.
Ποιος από εσάς αν το παιδί σας παράκουσε θα απαιτήσει μια
προσφορά αίματος για να παρουσιάσει πριν από τον εαυτό σας να
συγχωρήσει το γιο ή την κόρη σας;
Είναι παράλογο να το σκέφτεσαι ακόμα, έτσι δεν είναι; Δεν
είναι ανθρώπινο όχι περισσότερο από ότι είναι πνευματικά θεϊκό.
Τότε γιατί πιστεύουμε αυτό από τους θεϊκούς γονείς μας;
Ο όρος εχθρότητα σημαίνει πραγματικά ότι έχουμε υποβληθεί
στο νόμο της πολικότητας, το δέντρο του καλού και του κακού.
Είμαστε τοποθετημένοι μεταξύ αψίδωνEs πάντα να τραβιέται σε
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δύο διαφορετικές κατευθύνσεις καθιστώντας αδύνατη τη ζωή του
ζήτησε πνευματικά δίκαιος ζωής.
Ως εκ τούτου, το να είσαι χωρίς αμαρτία είναι απλούστατα
αδύνατον, γιατί δεν δικαιολογείται από τις πράξεις του νόμου,
επειδή στο πλαίσιο του νόμου δεν υπάρχει καμία δικαιολογία πέρα
από το θάνατο.
Είμαστε δικαιολογημένοι από την πίστη.
Όταν η κατάρα ήταν να Φέρει εχθρότητα μεταξύ του σπόρου
του φιδιού και του σπόρου της γυναίκας, ήταν να δημιουργήσει μια
σχέση αγάπης-μίσους Ως για άλλη μια φορά μια πολικότητα,
δηλαδή Masters και σκλάβοι Αυτό θα στραγγίξει πάντα τους
δούλους του κάθε καλού μέσα τους, καθιστώντας ακόμη πιο
αδύνατη την τήρηση των οδηγιών.
Επομένως,
όταν
περισσότεροι
περισσότερη καταστροφή εξελίσσεται.
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16.

Ο Θεός και ο Σατανάς ήταν σε πόλεμο.

Η έχθρα ήταν η νοοτροπία αυτών των θεών. Αυτό που
συνέβη ήταν, ο Θεός και ο Σατανάς είναι όλα τα οποία είναι η
ίδια οικογένεια πήγε στον πόλεμο μεταξύ τους.
Διάβασε τις ιστορίες του ίνοκ και του Τζουντ.
Πιστεύω ότι πήγαν ενάντια σε όλους τους θεϊκούς
αξιωματικούς του νόμου της υπηρεσίας ένα προς ένα άλλο και
άρχισαν να ακολουθούν τη σκοτεινή δύναμη και το μονοπάτι,
το οποίο είναι το κράτος δικαίου που αρνείται την αγάπη του
πατέρα και της μητέρας, και έγινε ο νόμος της υπηρεσίας για
τον εαυτό.
Απέρριψαν τον απόλυτο νόμο της τελειότητας και επέλεξαν
να τιμήσουν έναν πεσμένο νόμο της πολικότητας που θα
μπορούσε να εκτελεστεί μόνο σε χαμηλότερες πυκνότητες,
όπου μια πεσμένη ή λανθασμένα υπολογισμένη επιστήμη έγινε
γνωστή ως Θεός και Σατανάς ενώ ζούσε με μάσκες
καλύπτοντας τη θεϊκή επίγνωση.
Έτσι, ο Εωσφόρος είχε ένα μεγάλο πρόβλημα στα χέρια
του. Σε όλη τη σοφία του, δεν καταλάβαινε γιατί ο πατέρας δεν
θα επέτρεπε ποτέ το σκοτάδι ή το κακό να εισβάλει στο
υψηλότερο βασίλειό τους. Είναι γιατί μόλις το κακό
αναμιγνύεται με το καλό δεν υπάρχει πλέον η αλήθεια ή η ζωή
πια. Όλα είναι γραφτό να καταστραφούν.
Σήμερα εμείς στη γη παίρνουμε πολύ κοντά στην
τεχνολογική τεχνογνωσία ότι αυτά τα όντα είχαν τότε, και ίσως
σε μερικούς υψηλότερους κύκλους έχουμε ήδη.
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Αυτό δεν είναι σε καμία περίπτωση ένα ατύχημα. Αυτά τα
ίδια όντα είναι γύρω και στα 3Rd και 4Th επίπεδα πυκνότητας
εξακολουθούν να λειτουργούν και να διέπουν αυτή τη γη και
πέρα σε βαθμό όπου το πρόγραμμα προβολής υπολογιστή
επιτρέπει.
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17.

Ο Θεός του πολέμου

Για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα η ανθρωπότητα έχει σε
πόλεμο φαινομενικά με τον εαυτό τους. Ωστόσο, αυτό είναι το
τέχνασμα οι θεοί έχουν τράβηξε μακριά για μας, επειδή έχουμε
αποτύχει να αφήσει να πάει το μυαλό του Κόμματος, η οποία
διαιρεί τους ανθρώπους.
Δεν είμαστε σε πόλεμο με το ένα το άλλο, όπως φαίνεται?
Οι θεοί και οι απόγονοί τους που είναι πόλεμος-μυαλό
χρησιμοποιούν τον πόλεμο για να κυβερνήσουν αυτόν τον
κόσμο και το στάδιο ημερήσιες διατάξεις για να συνεχίσουν να
κρατούν αυτόν τον έλεγχο. Ως εκ τούτου, είμαστε σε πόλεμο με
τον Θεό, δηλαδή τους θεούς.
Μερικοί έχουν έρθει να πιστεύουν λανθασμένα ότι επειδή
δεν ανήκουν σε οποιαδήποτε ομάδα ή φατρία που
χρησιμοποιούν το δικό τους μυαλό. Αυτό για άλλη μια φορά
αποδεικνύεται
συχνά
να
είναι
γελοίο.
Οι
άνθρωποι
κατακλύζονται με ομάδα-Mind σκέψης όλη την ώρα, ακόμη και
αν προσωπικά δεν ανήκουν σε καμία ομάδα.
Τα μέσα ενημέρωσης είναι ένα ισχυρό εργαλείο που κρατά
τους ανθρώπους συνεχώς ενήμερους για το τι αναμένεται από
αυτούς και πώς είναι να σκέφτονται. Θρησκευτικών θεσμών
μας και της εκπαιδευτικής Ακαδημίας δεν διδάσκει πλέον τους
ανθρώπους πώς να σκέφτονται? σου μαθαίνουν τι να
σκέφτεσαι, υπάρχει μια μεγαλιθικά διαφορά.
Το μυαλό μας είναι συνεχώς βομβαρδίζεται με ιδεολογίες
τόσο γρήγορα και γρήγορα ότι είναι εύκολο να πιστέψει κανείς
ότι είναι το μυαλό σας σκέφτεται τις σκέψεις. Εντούτοις, η
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απόδειξη είναι συνήθως στη δράση όπου το άτομο υποκύπτει
στην κυψέλη-μυαλό εάν το γνωρίζουν ή όχι.
Έχω παρακολουθήσει τους ανθρώπους κυριολεκτικά
παρωδία κάποια άλλη άποψη σχεδόν λέξη προς λέξη, αλλά θα
υπερασπιστούν τη δράση τους με τη ζωή τους, λέγοντας ότι
ήταν η προσωπική τους πεποίθηση. Ακριβώς όπως τα κόμματα
και φατρίες, δεν γνωρίζουν καν ότι έχουν παραποιηθεί και
πλύση εγκεφάλου.
Αυτοί οι θεοί έχουν γεννήσει τη βία και το μίσος μέσω του
νόμου της εχθρότητας και συνεχίζουν να χρησιμοποιούν την
ασθένειά τους ως όπλο ενάντια στην ανθρωπότητα για να
πυροδοτήσουν τη δυσαρέσκεια και το μίσος ο ένας προς τον
άλλο.
Ζούμε σε έναν κόσμο όπου δεν έχει σημασία ποια πλευρά
του πλανήτη σας υπάρχουν, έχετε έναν εχθρό που μπορεί να
μην γνωρίζουν καν ή συνειδητοποιούν. Αλλά έχετε βεβαιωθεί
ότι αυτή η άλλη ομάδα σας μισεί, έτσι σε αντάλλαγμα θα πρέπει
να τους μισούν πίσω.
Το λυπηρό με όλα αυτά είναι, είναι ότι όλες οι
αντιμαχόμενες φατρίες έχουν έναν ηγέτη που κάθεται στην
κορυφή καλώντας τα πλάνα. Αυτοί οι ηγέτες χρησιμοποιούνται
από τα μπλε αίματα για να σιγουρευτούν ότι είμαστε συνεχώς
σε ένα πολεμικό πλαίσιο του μυαλού.
Η ανθρωπότητα έχει χωριστεί σε πολλές περιοχές όχι λόγω
της φυλής, θρήσκευμα ή χρώμα ανά πω, αλλά λόγω της
δημιουργίας της ικανότητας να έχουν περισσότερο πόλεμο.
Είναι όλα σχετικά με τη δημιουργία κομμάτων, ομάδων,
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φατρίες, θρησκείες και πολλαπλές άλλες ιδεολογικές έννοιες
δημιουργία τμηματικών περιβάλλοντα που αντιτάσσονται
μεταξύ τους.
Φυσικά, τίποτα από αυτά δεν λειτουργεί αν δεν καλό Θεό
και το κακό διάβολος είναι τα μέσα της αξίας. Οι περισσότερες
όλες οι ομάδες πιστεύουν ότι είναι οι καλοί αγωνίζονται για τις
αρχές τους κατά του κακού αυτά.
Λίγοι θέλουν να δουν τον εαυτό τους ως κακό, αν και κατά
καιρούς οι ενέργειες που λαμβάνουν και επιτρέπουν είναι
εξαιρετικά κακό και σατανικό, αυτό γίνεται στο μυαλό τους για
να καταστρέψουν το κακό. Δημιουργούν την έννοια ότι μερικές
φορές θα πρέπει να αποδεχθεί την ιδεολογία του κακού για να
κατακτήσει άλλο κακό. Και αυτό είναι το πρώτο μάθημα
πολικότητας που τους δόθηκε από τους θεούς για να
επιτρέψουν στο κακό ως μέρος της έκφρασης του Θεού.
Έτσι δημιουργείται ο πόλεμος. Οι άνθρωποι είναι
πεπεισμένοι ότι σκοτώνοντας ένα άλλο είναι εντάξει, αν το
κάνετε για το κόμμα (καλό Θεό) αιτία.
Τώρα μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα ποια είναι η
διαδικασία σκέψης αυτών των πεσόντων θεών. Αυτό είναι
ακριβώς το πώς οι λόγοι γύρω από δηλητηριώδη νοοτροπία
τους. Και αυτός είναι ο λόγος που τόσοι πολλοί έχουν
ακολουθήσει αυτούς τους θεούς ακόμα κι αν τους
αναγνωρίζουν ως στρατιωτικούς.
Είναι επειδή πιστεύουν ότι ο Θεός μερικές φορές πρέπει να
σκύβω σε χαμηλά επίπεδα για να νικήσουμε τον εχθρό, όπου
δεν υπάρχει ανθρώπινος εχθρός. Ο εχθρός είναι οι θεοί που
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οδηγούν τους ανθρώπους στον πόλεμο χρησιμοποιώντας το
δικό τους νόμο της εχθρότητας εναντίον του άλλου.
Όταν ο Θεός λέει, ου σκοτώσεις, αυτό ισχύει μόνο για
εσάς, αν οι θεοί δεν αλλάζουν τους κανόνες ή να προσθέσετε
μια διάκριση στους κανόνες. Σε αυτή την περίπτωση η διάκριση
είναι, εσύ δεν θέλεις να σκοτώσει εκείνους που συμφωνούν με
την άποψη του κόμματός σας. Διαφορετικά, Kill, σφαγή,
εξαφανίζονται και να καταστρέψουν, είναι το σύνθημά τους.
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18.

Στενή επαφή του ανεπιθύμητου είδους

Τώρα είναι καιρός να πάρει στο να τα καρφιά ορείχαλκο,
όπως θα μπορούσε κανείς να πει και να μην κρατήσει πίσω πια.
Το ερπετό βίασε την Εύα να την γονιμοποιήσει με δίδυμα.
Χρησιμοποιώ τον όρο βιασμό, διότι ήταν μια απατηλή
μαγική αποπλάνηση, δεν είναι ακριβώς μια εθελοντική
απάντηση. Η Εύα δεν ήταν στο σωστό μυαλό όταν έδωσε στο
διάβολο. Ήταν σε κατάσταση έκστασης.
Είμαι βέβαιος ότι αυτό που είδε όταν πήγε μέσα στο δέντρο
πραγματικά φύσηξε μακριά της και έπεσε σε μια ερωτική
έκσταση και απλά έδωσε ελεύθερα.
Οι αρχαίοι πάπυροι των θραυσμάτων του χαμένου
Ευαγγελίου του Ιωάννη, δήλωσαν ότι Llaldabaoth γνωστός και
ως YALDABAOTH, ένας από τους άρχοντες των αρχαίων, ή
ολάμ όπως μάθαμε, βίασε την Εύα.
Κάτω από τα δισκία σφηνοειδούς γραφής, Enki ήταν ο
πρώτος άρχοντας της γης και ήταν το ερπετό και ο πλοίαρχος
του συμπλέγματος DNA.
Αυτό που είχε αποκαλυφθεί είναι ο Αδάμ δεν φοβόταν γιατί
ο ίδιος και η Εύα ήταν γυμνή ανά πω, αν και έχει κάτι να κάνει
με αυτό σε μια μεγαλύτερη έννοια μεταφυσική. Όπως έχουμε
μάθει το nakedness Ήταν απώλεια αφύπνισης και
εισαγωγή προσομοίωσης, αλλά υπάρχει λίγο περισσότερο σε
αυτό.
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Η γύμνια τους ήταν αποκαλυπτική πως έπεσαν. Είχαν χάσει
τους λευκούς ρόμπες της δόξας, η οποία ορίζει απλά
πνευματικό κόσμο τους της τελειότητας και πώς όλα τα
πραγματικά παιδιά είχαν ανήκε στον πατέρα και τη μητέρα και
τώρα πέφτουν σε αυτή την κατάσταση της αποσύνθεσης και
του θανάτου που πρέπει να εξυπηρετήσει δημαγωγοί.
Όταν ο Θεός φώναξε στον Αδάμ, ο όρος ντροπή του να
είναι γυμνή είχε δύο φορές έννοια, Eve άρχισε να δείχνει ότι
ήταν έγκυος σε αυτό το νέο 3Rd διαστάσεων σφαίρα, η οποία
ήταν διαφορετική από τις 4Th Διάσταση.
Και αυτό δημιούργησε την ντροπή μεταξύ Αδάμ, Εύα, και
το ερπετό, διότι, το φύλο εισήχθη για πρώτη φορά με
αποτέλεσμα τη συνέπεια.
Δεν υπάρχουν παιδιά που
γεννήθηκαν στο 4Th διάσταση, έχει απλά ψυχές ή μυαλά ψυχής
του πατέρα και της μητέρας, καθώς και τα πνεύματα των
πεσόντων αγγέλων.
Στο 3Rd η πυκνότητα όπου βρέθηκαν τώρα μέσα, ένα
ολόκληρο νέο σχέδιο για το πώς τα πράγματα ήταν έτοιμος να
αλλάξει αποκαλύφθηκε. Τα παιδιά έγιναν το όχημα ή τα σώματα
avatar για άλλες ψυχές που είχαν επίσης τεθεί σε κώμα
κατάσταση trance να βυθιστεί στο ανθρώπινο πρόγραμμα.
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19.

Ο αλλοδαπός εμποτισμός

Δεν ήταν ποιος σου είπε ότι ήσουν γυμνός, ήταν ποιος σε
έβαλε σε πειρασμό και άφησε έγκυο τη γυναίκα;
Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε ότι αυτό που
συνέβη με την Εύα ήταν αναhashed στην ψευδή ιστορία της
Μαρίας, Ιωσήφ και ο Ιησούς να δημιουργήσει μια άλλη μάσκα
της ψευδαίσθησης για να καλύψει πάνω από την αλήθεια.
Θυμηθείτε μας είπαν ότι ο Ιωσήφ δεν εμποτισμού Mary, ότι
ο Ιησούς ήταν ένας άμεσος γιος που γεννήθηκε από μια
θεότητα. Φυσικά, εξήγησα σε άλλα γραπτά πως όλο αυτό το
μήνυμα ήταν μια εξαπάτηση από τους άρχοντες της σκιάς. Αν ο
Ιησούς δεν γεννήθηκε από τους ανθρώπους, όπως ο Υιός του
ανθρώπου, τότε το αποτέλεσμα θα είναι ο Αντίχριστος, ως ένας
από τους υιούς του Θεού.
Ως εκ τούτου, χρησιμοποιήθηκε για τους απογόνους του
ψευδούς Χριστού, και υπάρχει μικρή αμφιβολία ότι αυτό μπορεί
να έχει συμβεί ότι ένας από τους αλλοδαπούς άρχοντας σκιά
εμποτισμένο "α" Mary, δεν είναι απαραίτητα "σοι" Mary, να
έχουν μια μετενσάρκωση ενός προηγούμενου άρχοντα σκιά και
την ενδεχόμενη Ιερή καταγωγή που πολλοί έχουν μιλήσει για.
Δεν ήταν ο αληθινός Χριστός, αλλά ο ψεύτικος, ο
supplanter, τα ζιζάνια που προστέθηκαν μαζί με το σιτάρι.
Επομένως Κάιν και Άβελ ήταν οι πρωτότοκοι γιοι του
φιδιού, δεν ήταν ο σπόρος του Αδάμ.
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Αυτό ξεκίνησε τη διαδικασία εχθρότητας μεταξύ Κάιν και
Άβελ, αλλά υπήρξε ένα πρόβλημα.
Η Βίβλος δηλώνει ότι ο Αδάμ ήξερε την Εύα και συνέλαβε
και είχε ένα γιο. Πολλοί προσπάθησαν να πουν ότι ο όρος
ήξερε ότι σήμαινε σεξουαλική επαφή. Καλά φυσικά ότι ήταν η
σιωπηρή έννοια ως μέρος του προγραμματισμού.
Το κλειδί για αυτό το στίχο αποκαλύπτει την εξαπάτηση.
Όταν δήλωσε, Adam γνώριζε Eve και αυτή συνέλαβε και είχε
ένα γιο, αυτό δεν θα ήταν η περίπτωση σε μια σωστή ιστορική
βιβλική κείμενο.
Ο άνθρωπος αποκαλύφθηκε πάντα για να γεννήσει τα
παιδιά, αυτό ήταν ο τρόπος τα πράγματα ήταν πίσω σε εκείνες
τις ημέρες. Ακόμα κι αν η γυναίκα γέννησε, είχε υποβιβαστεί
βασικά σε ένα μωρό Maker και ο άνθρωπος ήταν πάντα
θεωρείται το ένα για να γεννήσει τους γιους και τις κόρες.
Το γεγονός ότι αυτή η Εύα κράτη είχε το γιο αποκαλύπτει
ότι δεν ήταν ο γιος του Αδάμ, αυτό ήταν το κλειδί μέσα στην
εξαπάτηση, και θα το αποδείξει αυτό.
Προφανώς, ο Αδάμ γνώριζε την Εύα με σεξουαλικό τρόπο
τελικά, αλλά στην προκειμένη περίπτωση το παιδί ή τα παιδιά
που γεννήθηκαν στην Εύα, δεν ήταν γιοι του Αδάμ.
Adam έλαβε γνώση αυτής της γυναίκας ως κάτι το
ιδιαίτερο για τις ανθρώπινες επιθυμίες του και θέλει, τα οποία
έχουν πλέον ενισχυθεί σε μεγάλο βαθμό λόγω αυτής της
χαμηλότερης δόνησης διάσταση.
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Θυμηθείτε Αδάμ και την Εύα μόλις έπεσε από το 4Th
διάσταση, και ενώ υπάρχουν εκεί, ήταν ψυχές που ζουν σε
αιθέρια σώματα σκέψης που υπήρχαν στην υψηλότερη σφαίρα.
Τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά στο πώς λειτουργούσαν
λόγω των δονήσεων επιπέδων, κατόπιν πώς λειτουργούν στα
3Rd Διάσταση.
Τώρα είναι δυνατό λόγω κάποιας μορφής πονηριά ότι το
φίδι ήρθε με τη μορφή του Αδάμ και ήξερε την Εύα και είχε ένα
γιο. Θυμηθείτε ότι ήταν ένας μάγος προκαλώντας αυτή τη
γυναίκα να πέσει σε έκσταση, δηλαδή Nash, πολύ
εξαπατημένοι. Ωστόσο, η Εύα αργότερα ήξερε ακριβώς ποιος
ήταν ο πατέρας και αυτή τον αποκάλυψε.
Ο Αδάμ άρχισε να συνειδητοποιεί τι της έκανε το ερπετό
και τα μάτια του άνοιξαν επίσης, και ήθελε επίσης τα φρούτα.
Το σεξ έγινε εργαλείο πολλαπλασιασμού για να επεκτείνει την
ανθρωπότητα, και υπήρχαν λόγοι γι ' αυτό.
Ο σπόρος εμφυτεύτηκε στο αυγό της μητέρας για να
δημιουργήσει τα νέα σπίτια για τους ανθρώπους. Ο καρπός του
σπόρου ήταν τα παιδιά που γεννήθηκαν. Βασικά, οι άνθρωποι
επρόκειτο να γίνουν ένα βιολογικό Διαδίκτυο, ένας παγκόσμιος
ιστός, αποκαλούμενος γενεαλογικούς καταγωγές.
Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα όπως τα μικρά παιδιά ανά
πω, είναι απλά νεαρά είδωλα που έχουν πρόσφατα σπέρνονται
και πάλι στη σάρκα, ενώ μεταφέρουν μια παλιά ψυχή μέσα.
Αυτό που είμαστε μάρτυρες εδώ σε αυτόν τον κόσμο από
κούνια σε τάφο, είναι μια ψευδαίσθηση.
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Δεν γερνάμε, δεν γεννιόμαστε πραγματικά, ούτε
πεθαίνουμε πραγματικά. Είναι όλα μέρος της προσομοίωσης
που παρουσιάζει αυτές τις παρανοήσεις.
Σεξ έγινε για να είναι ο μεγαλύτερος καρπός όλων ότι η
μεγαλύτερη επιθυμία, επειδή η ανάγκη για τα ανθρώπινα σπίτια
έγινε υψίστης σημασίας για τους θεούς σε αυτό το παιχνίδι της
εξαπάτησης.
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20.

Ο μεγάλος ηλίθιος κάτω

Μπορείτε να φανταστείτε τι Εύα σκέφτηκε όταν ήταν
παρασυρθεί σε μια σεξουαλική επαφή με έναν από τους θεούς,
καθώς και έμεινε έγκυος από αυτόν;
Πώς θα μπορούσε να είναι αυτό;
Φυσικά, η πρόγνωση του φιδιού έδωσε Eve ήταν πολύ
περισσότερο από απλά μια σεξουαλική φλερτ, είχε να κάνει με
την κβαντική γνώση του ποιος και τι οι θεοί ήταν και από πού
προήλθαν.
Αυτό είναι μέρος του τι Εύα έδωσε στον Αδάμ και πήρε από
το απαγορευμένο δέντρο επίσης. Ωστόσο, προφανώς, γνώριζε
ήδη την αλήθεια, όπως έχω εκφράσει πριν.
Οι άνθρωποι έλειπαν ορισμένα χαρακτηριστικά γονιδίων
μέσω της συγκόλλησης DNA και μια νέα αλληλουχία
χρωμοσωμάτων πήρε μακριά ένα μεγάλο μέρος των ικανοτήτων
τους καθώς επίσης και τους άλαλος κάτω αρκετά ότι έχασαν
την πρόσβαση στις υψηλότερες ενεργειακές δυνάμεις τους,
καθώς επίσης και άλλες μοναδικές ψυχικές ικανότητες. Το πιο
σημαντικό είναι ότι τους προκάλεσε να ξεχνούν ποιοι ήταν και
έγιναν εύπλαστοι υπηρέτες.
Αφού χάσαμε αυτά τα δώρα μας είπαν ότι οι εξουσίες όπως
αυτές ήταν κακό και δεν είχαμε τίποτα να κάνει με αυτούς.
Αυτό ήταν επειδή οι θεοί δεν ήθελε να μας ανάκτηση χάσει
τις δυνάμεις του νου, έτσι ώστε να καταδικασμένη όλα ως κακό
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στο μικρό καλό και το κακό παιχνίδι τους, αλλά δεν είχαν
κανένα πρόβλημα με αυτά τα δώρα για τον εαυτό τους.
Θυμηθείτε ότι είναι όλο το μυαλό πέρα από την
ψευδαίσθηση δηλ.
Όλες οι κυβερνήσεις και οι θρησκείες που ισχυρίζονται ότι
δεν υπάρχει άλλη ζωή πέρα από αυτόν τον κόσμο μας έχουν
εξαπατήσει. Είναι ο λόγος που ορισμένες επιστήμες έχουν
παρακρατηθεί από τις γενικές μάζες, όπως η κβαντική φυσική,
μέχρι πρόσφατα.
Γενικώς, θα κατανοήσουμε όλοι το ταξίδι του χρόνου, και
διαστάσεων κόσμους ως πρώτης ποιότητας επιστήμη. Και όπως
είπε το ερπετό στην Εύα, θα γίνουμε σαν τους θεούς για να
μάθουμε την αλήθεια για το καλό και το κακό, ή για τον Θεό
και το διάβολο.
Εκείνοι που κάθονται σε ισχυρές θέσεις καταλαβαίνουν
πράγματι αυτά τα πράγματα, αλλά φροντίζουν ώστε τα
τσιράκια, τα βοοειδή της ανθρωπότητας να μην γνωρίζουν ποτέ
αυτές τις αλήθειες γενικότερα.
Στέλνουν τους αγγέλους τους με φλογερά ξίφη για να
σιγουρευτούν ότι δεν μπορούμε να αποκτήσουμε πρόσβαση
πίσω στο δέντρο της ζωής μας. Είμαστε σε θέση να εισέλθουν
πίσω
στον
κήπο,
4Th
πυκνότητα
«ξύπνιοι»,
μήπως
ανακαλύψουμε ότι είναι απάτες.
Αυτό που έγινε με την Εύα την ημέρα που το ερπετό την
εξαπάτησε ήταν μεγάλης εισαγωγής που στην καλύτερη
περίπτωση περιορίστηκε στην κατανάλωση ενός μήλου.
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Αδάμ και η Εύα γνώριζαν ότι ήταν σε δημιουργίες τύπου
αυτών των θεών, γιατί είχαν επίσης πολλά από τα ίδια
χαρακτηριστικά, τόσο στη μορφή και την εικόνα. Ωστόσο,
έμαθαν ότι η ψυχή τους ήταν θεϊκή μιας μεγαλύτερης δόξας,
που ανήκει σε μια άλλη.
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21.

Ας κάνουμε τον άνθρωπο μετά την εικόνα μας

Διαβάζουμε στη Γένεση, όπου δήλωσε ότι η Ελοχίμ,
δηλαδή οι θεοί δημιούργησαν άνδρες και γυναίκες μετά την
εικόνα και την ομοιότητα τους.
Γένεση 1/27, "Και (η Ελοχίμ) δημιούργησε τον Αδάμ στην
εικόνα τους, στην εικόνα του Ελοχίμ δημιούργησε τους, άνδρες
και γυναίκες που τους δημιούργησε."
Ήθελαν να το κάνουν αυτό με βάση αυτά που
αποκαλύφθηκαν στα αρχαία κείμενα, για να δημιουργήσουν μια
φυλή σκλάβων που θα έκανε όλη τη δουλειά τους. Πώς το
έκαναν αυτό; Με την υπο-ανάπτυξη του αρσενικού και θηλυκού
DNA.
Αυτό προέκυψε από τις κραυγές των μικρότερων θεών που
αρρωσταίνουν και κουράστηκαν να πρέπει να κάνουν όλη τη
δουλειά. Ήθελαν έναν βοηθό να κάνει τη δουλειά γι ' αυτούς.
Στη Γένεση 1/26, αποκάλυψε την αποστολή τους.
"Και ο Ελοχίμ είπε, ας κάνουμε τον άνθρωπο στην εικόνα
μας, μετά την ομοιότητα μας..."
Αυτό ήταν το Συμβούλιο των θεών που δήλωνε την
αποστολή τους.
Τώρα αυτό που είναι τόσο ενδιαφέρον για αυτό είναι στα
Εβραϊκά με βάση τη λέξη, «εικόνα», αποκαλύπτει την αλήθεια,
προέρχεται από τη λέξη»Tselem", που σημαίνει στην εικόνα
ειδωλολατρικών θεών ή ψευδών ηγεμόνων.
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Είναι ακόμη πιο γραφικό από αυτό? σημαίνει σε είδος?
Εικόνες. (των όγκων, ποντίκια, Και Ειδωλολάτρες Ο θεόςs
Μπορείς να πεις αηδιαστικό;
Ακόμη χειρότερα από αυτό, ο όρος που χρησιμοποιείται για
την εικόνα σημαίνει κενό, σαν ένα σκάφος που δεν έχει τίποτα
σε αυτό. Έτσι, ομοιότητα και η εικόνα δεν σημαίνει ανθρώπινη
μορφή ανά πω, αυτό σήμαινε να γίνει σαν τους θεούς στο πώς
ενήργησαν και λειτούργησε.
Enki, με βάση τα κείμενα, επίσης ο δεύτερος στη διοίκηση
επιλέχθηκε για να εκπληρώσει αυτή την αποστολή. Enki, το
ερπετό που βίασε και εξαπάτησε την Εύα επιλέχθηκε μεταξύ
των θεών για να εκπληρώσει το σχέδιό τους.
Αυτό ήταν το σχέδιο για να δημιουργήσει ένα κατώτερο
κλώνο που κοίταξε και εμφανίστηκε λίγο πολύ σαν τους θεούς,
αλλά είχαν δημιουργηθεί για να γίνουν σκλάβοι. Αυτό έγινε με
να σιγουρευτεί το αίμα τους ήταν χαμηλότερης ποιότητας από
τους θεούς.
Το DNA άλλαξε ριζικά ώστε η ανθρωπότητα να είναι αργή
για να καταλάβει τι είχε συμβεί. Θα γίνει ανόητο πρόβατα που
θα ακολουθήσει μόνο τίποτα και θα πιστέψουμε οτιδήποτε μας
είπαν, αλλά εξακολουθούν να έχουν αρκετό πάθος για να κάνει
τη δουλειά για τους θεούς. Και μέσα στο σχέδιο δημιούργησαν
έναν νέο κανόνα.
Ας μην τη νέα δημιουργία γνωρίζουν τα μυστικά της
καθολικής τάξης μέσω της επιστήμης και της τεχνολογίας
μήπως γίνονται σαν τα παιδιά μας και δεν εξυπηρετούν πλέον
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τις ανάγκες μας και ανταρτών και
αναγκάζονται να εργαστούν ως σκλάβοι.

διαμαρτύρονται

ότι

Αποφασίστηκε να επιτραπεί ένα καθαρότερο αίμα στον
αγώνα για τη δημιουργία ενός τύπου χάρακα που θα ήταν ένα
ανθρώπινο χάρακα, αλλά μεταφέρουν περισσότερο αίμα DNA
από τους θεούς. Έτσι, Enki φύτεψε το σπόρο του στην Εύα, τον
οποίο είχε δημιουργήσει.
Δημιούργησαν έναν βασιλικό αγώνα για να γίνουν οι
άρχοντες των κατώτερων αιμοσφαιρίων. Έτσι, έχουμε
εχθρότητα μας μεταξύ των παιδιών του φιδιού μέσω Κάιν, και ο
Αδάμ και τα παιδιά της Εύας μέσω Seth. Περισσότερα για να
έρθει...
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22.

Οι άνθρωποι σχηματίστηκαν από τη σκόνη;

Γένεση 2/7 "Και ο κύριος ο Θεός σχημάτισε τον άνθρωπο της
σκόνης του εδάφους, και αναπνέει στα ρουθούνια του την πνοή
της ζωής, και ο άνθρωπος έγινε μια ζωντανή ψυχή.”
Όταν κάποιος διαβάζει αυτό το στίχο, έχει γίνει κατανοητό ότι
ο άνθρωπος έγινε από ο κόκκινος ρύπος δηλ. ο Αδάμ ή η γη, άλλες
αναφορές του κειμένου διδάσκουν Eve έγινε από πλευρά του Αδάμ.
Τι μπορούμε να κάνουμε από αυτό το στίχο και άλλοι αρέσει;
Αν πάρουμε το εβραϊκό που ειπώθηκε, θα διάβαζε έτσι..
Γένεση 2/7 "Και όλοι οι θεοί σχημάτισαν τον Αδάμ από τα
πήλινα μείγματα του Adamah, (κόκκινο χώμα), και αναπνέουν
(N'Shamah) θεϊκή έμπνευση και Νόηση της ζωής-(Chay KHAH-EE)
και ο Αδάμ έγινε ένας ζωντανός (Chay KHAH-EE) Nephesh-Soul"
Δεν είναι ενδιαφέρον ότι η ψυχή που αυτά τα Ο θεόςs
δημιουργήθηκε ονομαζόταν, Nephesh (ne-σάρκα NaPhash).
Λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτά τα όντα ονομάζονταν, (NeFelNaPhal)/Nephilim.
Είναι πολύ κοντά για να είναι σύμπτωση. Πιστεύω ότι αυτοί οι
όροι που εκπροσωπούν ένα είδος Η ψυχή αναφέρεται στη σάρκα
και το αίμα μας εναντίον της σάρκας και του αίματός τους.
Ωστόσο, η δική μας είναι χαμηλότερη στην αλληλουχία του
DNA. όπως και εμείς από τη γη. Επομένως θα Έγινε NaPhash, όπου
και αν είναι NaPhal, αυτοί που έπεσαν από τον ουρανό.
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NaPhal αντιπροσωπεύει εκείνους από πάνω που ήταν ρίχνει
κάτω και Nephesh ήταν η δημιουργία τους κάτω, οι γήινοι.
Ο όρος ψυχή έχει δοθεί για να είναι απλά ένα ζώο που δεν
συνδέσεις πνεύμα, εκτός από όπου η πνοή της ζωής δόθηκε εις τον
Αδάμ, είναι Στη συνέχεια έλαβε διάνοια και θεϊκή έμπνευση, που
πολλοί φαίνεται να αγνοούν σε αυτό το παζλ.
Επίσης, αναφέρεται στην ψυχή και ή το πνεύμα για τη λέξη
N'Shamah. Πιστεύω ότι αυτό είναι διάνοια συνείδηση μας ότι ο
πατέρας και η μητέρα μας έδωσαν ως δημιούργημα τους. Υπάρχουν
δύο ψυχές, η μάσκα και η συνείδηση, ή η ψευδαίσθηση και η
πραγματικότητα.
Η αρχαία γνωστική του δίδαξε ότι αυτή η αναπνοή που δόθηκε
προήλθε από το θεϊκό πατέρα και η μητέρα, καθώς είναι η ζωή του
πνεύματος που αναπνέει στον Αδάμ για να γίνει ένα ζωντανό ον.
Ο θεϊκός πατέρας Και Μητέρα επιτρέπεται στα παιδιά τους να
σπέρνονται στο γήινο σκάφος avatar ανθρώπινο σώμα για να
επιτύχει τελικά το σχέδιο.
Llaldabaoth/Yaldabaoth, ή η γνωστική πρώτος άρχοντας της
γης, η οποία παράλληλα με Enki του λογαριασμού θύμωσε όταν
συνέβη αυτό επειδή ένιωθε ότι τον είχαν ξεγελάσει. Παρ ' όλα αυτά,
ο λογαριασμός που αποκάλυψε Yaldabaoth ήταν ένα ανόητο ον,
μια ψευδή δημιουργία από τη μητέρα του Σοφία.
Τώρα αυτοί οι λογαριασμοί δεν μπορεί να είναι καθαρά
παράλληλες μεταξύ τους όσο πιο κοντά θα θέλαμε, αλλά πιστεύω
ότι βλέποντας άλλους λογαριασμούς ενισχύει καλύτερα τη
συνολική διευκρίνιση ή την ερμηνεία του τι συνέβη πίσω στις
παλιές ημέρες.
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Η θεϊκή έμπνευση και διάνοια δεν είναι διαφορετική από όταν
ο πατέρας και η μητέρα περνά τα γενετικούς κώδικες για να Τους
Παιδιά. Αυτοί οι γενετικοί κώδικες είναι μέσα στο DNA μας, και
συνδέονται με αυτό που αποκαλώ πνευματικό Κρυμμένα κωδικοί
μνήμης.
Το φυσικό μας DNA είναι από το Ο θεόςS και τους η εξέλιξη
και ο πνευματικός δείκτης DNA στις ΗΠΑ είναι άμεσος από το θεϊκό
κόσμο, ο πατέρας μας Και Μητέρα δημιουργός, πηγή κλπ....
Ο πνευματικός κώδικας μνήμης ή το πνευματικό μας DNA είναι
το υψηλότερο μοτίβο συνειδητοποίησης και διάνοιας μέσα στον
καθένα μας. Αυτό το μοτίβο ονομάζεται ψυχή, η οποία είναι μια
προβολή από Πνεύμα.
Καθώς η ψυχή είναι μια προβολή του πνεύματος, έτσι είναι το
ανθρώπινο σώμα μια προβολή των 4Th διάσταση στα 3Rd Διάσταση.
Όταν αυτά τα Ο θεόςs αναμιγνύεται ο πηλός, η οποία ήταν
απλώς μια ορολογία της ανάμειξης του DNA, και συγκόλληση gΕνές,
δηλαδή Γένεση ή γονίδια του ISIS; Isis Όντας ένα από τα θηλυκός
ΘεόςS.
Δημιούργησαν
ένα
πρόγραμμα
υπολογιστή
χρησιμοποιώντας τη μήτρα του τι ονομάζεται Matrical τοκετού
πρόγραμμα.
Έδωσαν σε μας αυτό που ήδη είχαν, το οποίο πέρασε μέσω
των απογόνων τους εκτός από ένα χαμηλότερο επίπεδο ακολουθίας
επειδή είναι η Ανθρώπινη Γονείς. Βασικά, είναι όλο το λογισμικό
ενός βιολογικού υπολογιστή Προσομοίωση Πρόγραμμα.
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Επιτρέψτε μου να είμαι πιο ακριβής, μας έδωσαν τα
χαρακτηριστικά τους, αλλά ήμασταν ήδη πολύ πιο προηγμένες από
ό, τι θα μπορούσε ποτέ να είναι, έτσι έπρεπε να dumb μας κάτω
χρησιμοποιώντας τη μήτρα. Θέλω να το σκεφτείς.
WHat κατά την πρώτη εμφανίζεται τίποτα περισσότερο από
σάρκα και οστά που δημιουργούνται από ακαθαρσίες, είναι ένα
χαμηλότερο ρεπλίκα σχεδιαστεί από την ανάμειξη των γονιδίων και
το DNA Complex, η οποία δημιούργησε επίσης ένα κέλυφος για το
ανώτερο μυαλό Σπόρος μέσω αυτής της διαδικασίας ενσωμάτωσης
για τις ψυχές.
All του είναι δυνατό όχι λόγω του τι το Ο θεόςέκανε,
βοήθησαν μόνο σε μια τεχνολογική επιστήμη. Αυτό που
πραγματικά συνέβη είναι η ζωή που ήδη υπήρχε εμφυτεύεται πίσω
σε αυτές τις χαμηλότερες μορφές μέσω αυτής της δόνησης
πρόγραμμα ολοκλήρωσης συχνότητας που ονομάζεται, η
μεταμετανάστευση της ψυχής.
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23.

Ο κώδικας της προϋπάρχουσας ζωής

Όλα αυτά αποκαλύπτουν έναν κώδικα που μπορούμε να
Απεικονίσει Μόλις αφαιρέσουμε τους τυφλούς.
Από τον Νεάντερταλ σε σχεδόν στιγμιαία μόδα στο hUMAN
όντας, μια επιστήμη χρησιμοποιήθηκε που Inter-συγκολλημένα
γονίδια DNA με την υπάρχουσα πολύ χαμηλότερη φυλή και voila,
ένας νέος αγώνας γεννήθηκε.
Τι ήταν αυτός ο νέος αγώνας;
Ήταν απλά ένα παρασκεύασμα του Ο θεόςs, ή μήπως κάποιος
έφερε πίσω; Το έκαναν αυτό επειδή δεν μπορούσαν να κάνουν
παιδιά;
Πιστεύω ότι είναι πιθανό ότι όταν μιλάμε για τα παιδιά του
Θεού ότι δεν ήταν πραγματικά παιδιά. Ήταν οπαδοί στη μεγάλη
εξέγερση Luciferean και στο χρόνο υιοθέτησαν τα νέα πρωτόκολλα
θέσης τους στις χαμηλότερες διαστάσεις.
Οι οπαδοί του Λούσιφερ μπορούν να αποκαλούνται τα παιδιά
του. Όταν το πνεύμα του Σατανά ήρθε σ ' αυτό το Βασίλειο,
δημιούργησε παιδιά μέσω του DNA μέσω της γενιάς του.
Αυτό που είναι αποκαλυπτικό είναι, τα παιδιά του Λούσιφερ
είναι οι θεοί του ουρανού πάνω, οι εξωγήινοι, και τα παιδιά του
Σατανά είναι οι κυβερνήτες της γης, κάτω, στο παιχνίδι πολικότητα.
Περισσότερα για να έρθει σε αυτό το καίριο σημείο.
Επομένως Teh Θεών ήθελε να δημιουργήσει έναν αγώνα που
είχε πολλά από τα χαρακτηριστικά που είχαν, αλλά λείπει στο
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μυαλό και τη δύναμη, έτσι ώστε να γίνουν καλοί οπαδοί ως
σκλάβοι και υπάκουος σε Teh κράτος δικαίου, το οποίο θα
δημιουργήσει αμαρτωλούς για να καταδικάσει τους αναγκάζοντάς
τους μέσω του φόβου να υπακούουν Αιώνια.
Αν έδινα μια μικρή υπόδειξη για το τι συνέβη και την αλήθεια
πίσω από το σχέδιο και το.ncil των θεών να δημιουργήσουν
ανθρώπους. Θα ισοδυναμούσε με τη δημιουργία μιας εικονικής
πραγματικότητας συσκευή που θα μπορούσε να δοθεί σε άλλο να
αναδημιουργήσει μια ψεύτικη πραγματικότητα ή μια ψευδαίσθηση.
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24.

Η γνωστική έκδοση

Οι πεσμένοι άγγελοι/εξωγήινοι, μετασχηματίζονται στους
θεούς των αρχαίων μετά την πτώση.
Η αρχαία γνωστική κλήση ενός από αυτούς τους υπηρέτες
της κόλασης, Llaldabaoth/Yaldabaoth, η οποία είναι μια μορφή
του Λόρδου YHVH. Αυτά τα όντα ονομάζονταν ' ρχοντες.
Ισχυρίζονται ότι Llaldabaoth δημιουργήθηκε από μια
χαμηλότερη δύναμη που ονομάζεται Σοφία ότι κατά λάθος είχε
δημιουργήσει αυτό το ον που έγινε ο γιος της. Και λόγω της
αυθάδειας της αυτή η δημιουργία γίνεται μια διαστροφή, που
είναι εντελώς άκυρη όλη την αλήθεια. Στη συνέχεια πήγε για
να δημιουργήσει το δικό τους αγγέλους του, η οποία έγινε τους
γιους και τις κόρες του, καθώς και όλα τα θηρία του πεδίου.
Δεν ξέρω αν αυτή η ιστορία είναι μια αλληγορία
προχρονολόγηση των κόσμων, ή αν είναι σχετικά με το πνεύμα
του Λούσιφερ, ή απλά ένας από τους οπαδούς του. Είτε έτσι
είτε αλλιώς, πιστεύω ότι υπάρχει μια μικρή ποσότητα της
αλήθειας
εδώ.
Ωστόσο,
ο
Εωσφόρος
πριν
γυρίσει
δημιουργήθηκε από τον πατέρα και τη μητέρα, όποια και αν
ήταν η Σοφία που δημιουργήθηκε ήταν απαράδεκτη, αλλά δεν
πιστεύω ότι ήταν ο Εωσφόρος. Εντούτοις, η ίδια η ιστορία είναι
αρκετά συναρπαστική να βγάλει έξω μερικές πρόσθετες
πληροφορίες.
Είναι σημαντικό να διαβάσετε μερικά αποσπάσματα από το
χαμένο Ευαγγέλιο του Ιωάννη για να αρχίσει να διατυπώνει την
κατανόηση του τι συνέβη εδώ και πολύ καιρό. Θα προσθέσω τα
σχόλιά μου με έντονους χαρακτήρες.
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"Και η αδελφή μας Σοφία (είναι) αυτή που κατέβηκε στην
αθωότητα για να διορθώσει την έλλειψή της. Σοφία είναι το
πνεύμα που ήταν υπεύθυνη για τη δημιουργία αυτού του
τέρατος που ονομάζεται Yaldabaoth και αποφάσισε να γίνει
άνθρωπος για να διορθώσει το λάθος της.
Ως εκ τούτου, κλήθηκε, Ζωή, η οποία είναι η μητέρα των
ζωντανών, από την πρόγνωση της κυριαρχίας του ουρανού. Η
Σοφία ήρθε στο Βασίλειο και έγινε Εύα.
Και μέσα από αυτήν έχουν γευτεί την τέλεια γνώση.
ΘαΧριστού) εμφανίστηκε με τη μορφή ενός αετού στο δέντρο
της γνώσης, η οποία είναι η ΕΠΙΝΟΙΑ από την πρόγνωση του
καθαρού φωτός, που θα μπορούσα να τους διδάξει και να
αφυπνίσει τους έξω από το βάθος του ύπνου."
Ένα επιπλέον σημείο, όταν μίλησε για την Εύα που
ονομάζεται Life. Ενδιαφέρον να σημειωθεί στην αρχική
Εβραϊκά, η λέξη για την πλευρά ή την Εύα που λαμβάνονται
από το πλευρό του Αδάμ, σήμαινε τη ζωή, η λέξη πιστεύω ότι
ήταν, «tee ή TI». Η Εύα γεννήθηκε από τη ζωή, Δεν από το
πλευρό- tsela '.
Ο ύπνος είναι το κώμα τα πραγματικά παιδιά είναι κάτω,
ενώ ζουν στο θάνατο, δεν συνειδητοποιούν ότι είναι να
εξαπατηθεί. Είναι που διδάσκονται με τη χρήση της τριβής του
κακού για να αφυπνίσει το καθαρό φως μέσα.
Πριν προχωρήσουμε… Επιτρέψτε μου να εξηγήσω τι το
ΕΠΙΝΟΙΑ Σημαίνει. It είναι το πνεύμα που προέρχεται από μια
αρχαία εποχή πριν από αυτούς τους ψευδείς κόσμους
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δημιουργήθηκαν. Είναι το πνεύμα της θείας μητέρας. το
δεύτερο μισό του ανδρόγυνου πατέρα, μέσω του γιου της, του
Χριστού.
Το ίδιο πνεύμα ήρθε στον Αδάμ και την Εύα για να τους
αφυπνίσει σε αυτό που συνέβη. Τώρα αυτό που θα σου δείξω.
Να σοκ που.
Tτο πνεύμα της μητέρας είναι γνωστή ως ΜπαρμπlLo ήρθε
στο γιο της για να αποκαλύψει τα μυστικά της μεγάλης πτώσης,
γνωστή ως ο ύπνος του θανάτου. Ήταν ο Χριστός που είχε
Αδάμ και την Εύα λάβει το απαγορευμένο δέντρο, εμφανίστηκε
ως αετός στο δέντρο της γνώσης.
Ο αετός πρέπει να εκπροσωπεί το πνεύμα του Χριστού
μέσα στον Αδάμ και την Εύα που είναι μέρος τους, ενώ οι
ψυχές τους κοιμόντουσαν.
Αποκαλύπτω γιατί αυτό συνέβη στο πρώτο βιβλίο, μας
δείχνει ότι η children της Πατέρας και μητέρα Ήταν Οδήγησε
Εδώ μέσω της πεσμένης επιλογής τους, Έτσι ουΣτο θα
μπορούσαν να μάθουν από εκπαίδευση μέσω μιας μακράς
διαδικασίας της τριβής κάτω από το hanDS των πεσόντων
αγγέλων ποτέ να στραφούν μακριά από το Πατέρας και μητέρα
και τελικά θα μπορούσαν να επιστρέψουν στην αιωνιότητα
τελειοποίησε.
Ας συνεχίσουμε με αυτή την ιστορία του Αδάμ και της
Εύας...
“Γιατί ήταν και οι δύο σε ένα πεσμένο κράτος, και
αναγνώρισαν τη γύμνια τους. Το ΕΠΙΝΟΙΑ εμφανίστηκε σε τους
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ως φως Seh (το πνεύμα της θείας μητέρας) ξύπνησαν τη σκέψη
τους.
Και όταν Yaldabaoth παρατήρησε ότι αποσύρθηκαν από
αυτόν, καταράστηκε τη γη του. (Η γη ανήκει στους
πεσόντες.) Βρήκε τη γυναίκα καθώς ετοιμαζόταν για τον
άντρα της."
Αυτή είναι η περιοχή όπου μπαίνουμε στη βιβλική εκδοχή
του όπου ο Αδάμ υποτίθεται ότι γνώριζε την Εύα, με
σεξουαλικό τρόπο. Αλλά Διαβάστε τι συνέβη από αυτό το
μοναδικό λογαριασμό.
“Yaldabaoth ήταν Λόρδος πάνω της, αν και δεν ήξερε το
μυστήριο που είχε έρθει να περάσει μέσα από το ιερό
διάταγμα.”
Ήταν γεμάτος άγνοια και δεν καταλάβαινε ότι όλα αυτά
ήταν μέρος του σχεδίου. Αυτοί οι θεοί πίστεψαν ότι πέτυχαν
στην εξαπάτηση και την εξαπάτηση των αληθινών παιδιών,
αλλά στην πραγματικότητα αυτό ήταν το προγραμματισμένη
λειτουργία από την αρχή. "και ο Αδάμ και η Εύα φοβόντουσαν
να τον κατηγορήσουν."
“Και Yaldabaoth έδειξε στους αγγέλους του την άγνοιά του
που είναι μέσα του. Και πέταξε τον Αδάμ και την Εύα από τον
παράδεισο και τους έντυσε στο ζοφερό σκοτάδι."
Αυτό το representEd να σταλεί εις το Βασίλειο της
διαφθοράς και της αποσύνθεσης. Αυτό είναι το 3Rd
προσομοίωση διαστάσεων, όπου υπάρχουμε τώρα. Αυτό είναι
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το πρόγραμμα Matrix που ονομάζεται, το DNA Matrical γέννα
Πρόγραμμα.
Παρατηρήστε ότι πετάχτηκαν έξω από τον παράδεισο και
στάλθηκαν στο Dark κατήφεια, ή η βαρύτητα αυτής της
πυκνότερης διάστασης... Προφανώς, η πραγματική Εδέμ ήταν
πριν τους ρίξει πάνω στη γη.
“Και ο αρχηγός Άρχων είδε την παρθένα που στάθηκε
δίπλα στον Αδάμ, και ότι η φωτεινή ΕΠΙΝΟΙΑ της ζωής είχε
εμφανιστεί μέσα της.”
Αυτό ήταν η ψυχή που εισήλθε στο σώμα της μέσω του
προγράμματος Όταν το πνεύμα της θείας μητέρας εισήλθε.
"Και Yaldabaoth ήταν γεμάτος άγνοια. Και όταν η
πρόγνωση του όλα παρατηρήσει (IT), (που είναι ο πατέρας)
έστειλε μερικά και άρπαξαν τη ζωή από την Εύα."
Η ζωή από την Εύα, Σήμαινε σπόρος της-που φέρουν τα
παιδιά.
"Και ο αρχηγός Άρχων την αποπλάνησε και αυτός γέννησε
στους δύο γιούς της. το πρώτο και το δεύτερο (είναι) Eloim και
yave. Eloim έχει μια αρκούδα-πρόσωπο και yave έχει μια γάταπρόσωπο.
Ο ένας είναι δίκαιος, αλλά ο άλλος είναι άδικος. (Yave=
Yhvh και είναι δίκαιος, αλλά, Eloim= Ελοχίμ και είναι άδικο.
Καλό και το κακό -Ο Θεός και διάβολος -Yave
εκπροσωπείται ο Θεός στον κήπο με τη μορφή του Abel. Ελοχίμ
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αντιπροσώπευε το ερπετό, με τη μορφή του Κάιν. Οι θεοί ήταν
έτοιμος να παραγάγουν και να κατευθύνουν το ανθρώπινο
παιχνίδι τους χρησιμοποιώντας τα νέα είδωλα.
“Yave, έβαλε τη φωτιά και τον άνεμο. (ακριβώς όπως ο
Θεός του κήπου) και Eloim το νερό και τη γη. (ακριβώς
όπως το φίδι) Και αυτά που κάλεσε με τα ονόματα Κάιν και
Abel με σκοπό να εξαπατήσει.
Yave ως Άβελ = Εωσφόρος
Ελοχίμ ως Κάιν = Σατανάς
Τώρα μέχρι σήμερα, η σεξουαλική επαφή συνεχίστηκε
λόγω του αρχηγού άρχοντα. Και φύτεψε σεξουαλική επιθυμία σ
' αυτήν που ανήκει στον Άνταμ. Και παρήγαγε μέσω συνουσίας
τα αντίγραφα των πτωμάτων, και τους ενέπνευσε με το
ψεύτικο πνεύμα του.”
Tτου είναι κρίσιμη στο δικό μας Καταλαβαίνωτης
εκδήλωσης αυτής. Tαντιγράφει τα πτώματα. αντιπροσώπευαν
ότι οι εν λόγω οντότητες Ήταν Εκείνοι που υπήρχαν πριν, αλλά
τώρα είναι να διαμορφωθεί ως μέρος του προγράμματος DNA.
Αντίγραφα του σώματός τους αντιπροσωπεύουν είδωλα σώματα
των αρχικών αλλοδαπών του Κάιν και Abel.
Η Ελοχίμ ήρθε μέσω Κάιν, το άδικο ένα, ή το κακό, και το
Yhvh ήρθε μέσω του Έιμπελ, του ενάρετου, ή του καλού. Και
ξέρουμε την υπόλοιπη ιστορία, ο Έιμπελ αποκλείστηκε.
Θυμηθείτε αυτές είναι αλληγορικές ιστορίες που έχουν συσταθεί
για να μας διδάξει τι συνέβη στη μεταφορά και σύμβολα.
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Αυτές οι οντότητες υπήρχαν ήδη πριν έρθουν εδώ,
επομένως, αποκαλύπτει ότι μέσω αυτού του βιασμού της Εύας,
συνέλαβε αντίγραφα των πτωμάτων της Κάιν/Ελοχίμ και
Abel/YHVH έτσι ώστε να Θα μπορούσε Τώρα υπάρχουν σε αυτό
το Βασίλειο ως άνθρωποι. Τώρα Θυμήσου, Ελοχίμ σημαίνει
θεοί, και YHVH σημαίνει Λόρδος.
Παρατηρήστε επίσης ότι οι δύο γιοι είχαν ένα πρόσωπο
αρκούδας και ένα πρόσωπο γατών, τοy δεν ήταν Εντελώς
άνθρωπος, αλλά μέσω Teh Προγραμματισμός μήτρας DNA είναι
δημιούργησε ένα σπόρο που άρχισαν να εμφανίζονται πιο
ανθρώπινα σαν. Με τον καιρό, είναι άρχισε να εμφανίζεται
Όπως Τους ανθρώπους καθώς το αίμα τους ήταν πιο σωστά
αναμεμειγμένο με το πρόγραμμα Matrix Co-DNA. Ας
συνεχίσουμε...
"Και οι δύο άρχοντες που έθεσε πάνω από πριγκιπάτα, έτσι
ώστε να μπορούν να κυβερνήσουν πάνω από τον τάφο."
Ο τάφος είναι αυτό που πραγματικά είναι αυτός ο κόσμος,
καθώς αυτή η σειρά βιβλίων αποκάλυψε, Υπάρχουμε σε έναν
κόσμο θανάτου.
“Και όταν ο Άνταμ αναγνώρισε την ομοιότητα του δικού
του πρόγνωση, γέννησε την ομοιότητα του Υιού του ανθρώπου.
Τον αποκάλεσε Σεθ, σύμφωνα με τον τρόπο του αγώνα στο
αιώνες."
Η αιώνες, δεν πρέπει να συγχέεται με τους άρχοντες, είναι
τα πνεύματα των παιδιών του πατέρα και της μητέρας, before
αυτός ο κόσμος δημιουργήθηκε ποτέ.
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Τέλεια γενεαλογία ανθρωπότητα πριν από τη γη-Time:
Πατέρας-μητέρα
Χριστού
Αδάμ
Seth
Tο
αιώνες
της
Teh
τέλεια
ανθρωπότητα
wEre
Δημιουργήθηκε ως οικογενειακή γενεαλογία που, αρχικά ήρθε
από το θεϊκό πατέρα και τη μητέρα, όπως και ο Σεθ ήρθε από
τον Άνταμ πριν τον κόσμο.
Ως εκ τούτου, ο άνθρωπος Seth ήταν επίσης ένα
αντίγραφο του αρχικού, ακριβώς όπως ο Αδάμ και ακόμη και ο
Χριστός. Αλλά ξέρουμε ότι και οι τρεις ήταν παρομοιάζονται εις
Χριστό, επειδή ήταν αυτός που οι σπόροι προέρχονταν από.
Επομένως. Ο Ιησούς ήταν ένα αντίγραφο του Χριστού όταν
ήταν πάνω στη γη. Έτσι, το όνομά του ήταν ο Ιησούς Χριστός.
Ο Άνταμ ονόμασε Seth επειδή η πρόγνωση αποκάλυψε σε
αυτόν ποιος ήταν και από πού ήρθαμε. Hε άρχισε να έχει την
πρόγνωση της προηγούμενης γνώσης του ποιος ήταν
πραγματικά για μια εποχή και εποχή. Αλλά εδώ σε αυτό τον
κόσμο Seth ήταν ένα αντίγραφο ή διπλότυπο του τι συνέβη
παραπάνω, τόσο κάτω.
Teh Ο θεόςs δημιουργούσαν σπίτια για να ζήσουν στη Via
Κάιν και Abel, αλλά Abel έπρεπε να πάει επειδή δεν ταίριαζε με
το σχέδιο, όπως θα δείτε σύντομα..
Οι άνθρωποι ήταν οι Αρτοφόρια που ήταν δημιουργήθηκε
για την τέλεια ανθρωπότητα που ξεκίνησε κάτω από τον ΣΕΘ.
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Adam αντιπροσώπευσε το Χριστό μέσω του αετού στο
απαγορευμένο δέντρο για να καθιερώσει το σχέδιο. Και ο Seth
αντιπροσώπευε το πρώτο σπόρο μεταξύ πολλών, όπως ήταν
πριν από τα θεμέλια αυτού του κόσμου.
“Ομοίως, η μητέρα (Σοφία-Εύα) επίσης έστειλε κάτω το
πνεύμα της, το οποίο είναι στην ομοιότητα της και ένα
αντίγραφο εκείνων που είναι στο pleroma, (που σημαίνει το
σύνολο των θεϊκών δυνάμεων), γιατί θα ετοιμάσει μια
κατοικία για τους αιώνες. IE (τέλεια ανθρωπότητα) που θα
κατέβει."
Αυτό είναι αποκαλυπτικό πώς όλα τα πραγματικά παιδιά θα
εισέλθουν τελικά αυτόν τον κόσμο στο πρόγραμμα ως
αντίγραφα του ποιοι ήταν πριν. Που σημαίνει ότι είναι ο σπόρος
του αληθινού τους πνεύματος.
Tτο πνεύμα του Barbello, η θεϊκή μητέρα, που είναι η
διπλή ανδρόγυνη γυναικεία πτυχή του θεϊκού πατέρα, έστειλε
το πνεύμα της ζωής της στην Εύα, πουm κατά την πρώτη ήταν
Σοφία, η οποία ξεκίνησε το πρόγραμμα για όλα τα παιδιά να
περάσει μέσα.
Έστειλε τα πνεύματα των ίδιων των παιδιών της στην Εύα
για να περάσει μέσα από τις γενιές της ανθρωπότητας να έχουν
ένα χώρο κατοικίας για την Ψυχές των παιδιών της σε αυτό το
Βασίλειο του σκότους, να Συνεχίσει τη διαδικασία.
“Και Yaldabaoth έκανε Αδάμ και την Εύα πίνουν τα ύδατα
της λήθης, η οποία προήλθε από τον αρχηγό άρχων, ώστε να
μην γνωρίζουν από πού ήρθαν Από."
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Αυτό που είναι ενδιαφέρον εδώ είναι αυτό λύνει καλύτερα
το αίνιγμα του ποιος αυτή η οντότητα ήταν, επειδή με βάση τις
πληροφορίες γνωστικών, Yaldabaoth ήταν ο πρώτος άρχοντας,
ωστόσο, σε αυτό το περιεχόμενο που δείχνει, Yaldabaoth έλαβε
τα ύδατα της λήθης από τον αρχηγό Άρχων. Και αυτό κάνει
τέλεια αίσθηση τώρα...
Enki ήταν ο πρώτος άρχοντας, επίσης, ο οποίος έπαιξε το
φίδι θεραπευτής, και YHVH ήταν ο δεύτερος, ο οποίος στη
συνέχεια μέσω ίντριγκα yave ή YHVH έγινε κορυφαίο σκυλί
μέσω skullduggery. Έτσι τώρα ταιριάζει με την ιστορία. Enki
έχασε αναφαίρετο δικαίωμα του και έγινε δεύτερη στην εντολή
που έτυχε να είναι ο πρώτος κυβερνήτης, σύμφωνα με τους
Γνωστικούς.
Αυτό συνέβη μετά τον Αδάμ και την Εύα εν συντομία
ξύπνησε μέσω του πρόγνωση του Χριστού, όπως ο αετός.
Afterwards, Αδάμ και την Εύα και όλες τις γενιές τους θα
ξεχάσει εντελώς ποιοι ήταν, και ζουν στο σκοτάδι μέχρι το
πνεύμα αφύπνισης του ίδιου αετού εισέρχεται ξανά μέσω του
πατέρα και της μητέρας.
All της ανθρωπότητας έχει πόσιμο αυτό το νερό, το οποίο
είναι το κράτος σε κωματώδη κατάσταση οι ψυχές μας έχουν
περιοριστεί μέχρι την αφύπνιση.
“Έτσι, ο σπόρος παρέμεινε για λίγο βοηθώντας (αυτόν),
ώστε, όταν το πνεύμα έρχεται εμπρός από το ιερό αιώνες,
μπορεί να αυξήσει και να θεραπεύσει τον από την ανεπάρκεια,
ότι το σύνολο pleroma μπορεί (και πάλι) να γίνει ιερή και
αλάνθαστη."
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Αυτό είναι απόδειξη του σχεδίου που αποκαλύπτει Που ο
στόχος είναι να βεβαιωθείτε ότι όλα τα παιδιά είναι Τελικά
Αποκατασταθεί εις την τελειότητα. Όπως στον Αδάμ όλοι
πεθαίνουν, όπως και στο Χριστό όλοι θα πρέπει να γίνει
ζωντανός. Αυτό είναι το τέλος του κειμένου και Μου Σχόλια.
Αυτό που περιγράφει είναι ο πατέρας και η μητέρα είχε ένα
σχέδιο για την επεξεργασία θεία παιδιά τους σε αυτόν τον
κόσμο του θανάτου, που δημιουργήθηκε από τις σκοτεινές
λεγεώνες ως ένας τρόπος για την τελειοποίησή τους και την
προστασία τους από το σκοτάδι που προέκυψε από το
εσωτερικό των πεσόντων αγγέλων μέσω μιας διαδικασίας CAL
τριβή LED.
Και μόλις περάσουν από αυτή τη διαδικασία θα
επιστρέψουν για άλλη μια φορά στο Βασίλειο της τελειότητας
ως το τέλειο ιερό αιώνες.
Μόλις εισέλθουν σε αυτό το Βασίλειο και να μάθουν από
τους σκοτεινούς τρόπους των πεσόντων αγγέλων, ως σκλάβοι,
τελικά με την πάροδο του χρόνου ποτέ δεν θα επιχειρήσει να
πέσει μακριά μια φορά πλήρως ξύπνησε. Και τότε μπορούν να
επιστρέψουν στη σφαίρα της τελειότητας έχοντας χτίσει το
χαρακτήρα που απαιτείται για να παραμείνει πάντα ακλόνητη
στην αλήθεια του παραδείσου.
Τώρα συνεχίζουν να μαθαίνουν ακόμη περισσότερα για το
ποιοι είναι αυτοί οι Ελοχίμ πραγματικά. Αναφέρει ότι τρία από
τα ονόματα που αυτή η διεστραμμένη δημιουργία ήταν,
Yaldabaoth, ΣΑΚΛΑΣ και Samael.
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Δήλωσε στο μυστικό βιβλίο του Ιωάννη ότι Yaldabaoth
ήταν κακό λόγω της απερισκεψίας που ήταν σε αυτόν.
Γιατί είπε, "Είμαι ένας ζηλιάρης Θεός, και δεν υπάρχει
άλλος Θεός εκτός από μένα;" Αυτός που ισχυρίστηκε ότι ζήλευε
ήταν ο Θεός του Μωυσή. Τώρα εδώ είναι που γίνεται δύσκολο.
Φαίνεται ότι το φίδι βίασε την Εύα, αλλά αυτό λέει ότι αυτός
που ισχυρίστηκε ότι ζήλευε ήταν αυτός που βίασε την Εύα.
Πιστεύω ότι η απάντηση σε αυτό είναι ότι ο Μωυσής
μιλούσε σε έναν άλλο Άγγελο του Λούσιφερ. Διάβασε το
τελευταίο μου βιβλίο με τίτλο "η απαγορευμένη κληρονομιά
των Θεών".
Η Βίβλος αποκαλύπτει ακόμη, ότι ο Μωυσής μιλούσε σε
έναν άγγελο του κυρίου στο φλεγόμενο θάμνο. Ο κύριος εν
λόγω ήταν ο Θεός του κήπου, αλλά αυτός που μιλούσε με τον
Μωυσή μιλούσε για τον Θεό. Γι ' αυτό τα πράγματα γίνονται
τόσο στριμμένα, δεν γνωρίζουμε ποιος ήταν ποιος μέσω αυτού
του κειμένου.
Τώρα Llaldabaoth, όπως είναι γραμμένο σε πολλά από τα
έγγραφα που δημιουργήθηκαν 12 χάρακες και το όνομά τους
ως τέτοια;
1. Athoth
2. ΧΑΡΜΑΣ το ζηλιάρης μάτι
3. Καλίλα-Oubri
4. Yabel
5. Adonaios που ονομαζόταν Σαβαώθ ή το Σάββατο.
6. Κάιν που γενιές ανθρώπων αποκαλούσαν τον ήλιο.
7. Abel
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8. Abrisene
9. Yobel
10. Armoupiael
11. Melcheir Adonein
12. ΜΠΕΛΙΑΣ το Ο θεός του κάτω κόσμου.
Ήθελα να δείξω ότι τα ονόματα δόθηκαν σε αυτούς τους
θεούς πριν γίνουν άνθρωποι. Σε κάθε μία δόθηκε ένα όνομα
που ταίριαζε στον ηγεμόνα και τη θέση της εξουσίας τους, και
έγιναν οι YHVH Ελοχίμ, θεοί του Θεού. Αλλά θυμήσου ότι αυτοί
οι θεοί υπήρχαν πριν μπουν στη σάρκα.
Είναι γνωστό ως το Πάνθεον των θεών.
Παρατηρήστε πως ο Κάιν και ο Άβελ είναι σε αυτή τη λίστα
πριν γεννηθούν ποτέ.
Όταν η Εύα ήταν εμποτισμένη από τον κύριο, συνέλαβε
ένα γιο και το όνομα του Κάιν και στη συνέχεια είχε επίσης ένα
άλλο γιο και ονόμασε τον Abel.
Αυτοί ήταν θεοί που απλά άρχισαν να ενσαρκώνουν τη
σάρκα μέσα από την Ένωση της εμποτισμού της Εύας από τον
κύριο, φίδι στον κήπο.
Όλοι στην παραπάνω λίστα είναι τα κορυφαία σκυλιά
αυτής της ομάδας που υπηρέτησε τον Εωσφόρο και τη
νοοτροπία του.
Και όλοι τους δόθηκαν ένα σώμα και μερικές φορές πολλοί
διαφορετικοί φορείς κατά τη διάρκεια των ετών έτσι θα
μπορούσαν
να
κατοικήσουν
αυτόν
τον
κόσμο
της
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ψευδαίσθησης δίπλα-δίπλα με τα παιδιά του πατέρα και της
μητέρας, που ήρθαν μέσω Seth και όχι Abel όπως
αποκαλύφθηκε νωρίτερα.
Αυτό είναι μια απόδειξη ότι η Εύα ήταν εμποτισμένη από
έναν από τους θεούς για να φέρει εμπρός περισσότερα παιδιά
στους θεούς με τη σάρκα. Έτσι, φαίνεται ότι οι θεοί θα
μπορούσαν να γεννηθούν εις τους ανθρώπους και ακόμη και
μέσω των ανθρώπινων γυναικών.
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25.

Η Εύα ήξερε ποιος ήταν ο πατέρας.

Η Εύα δεν είχε πρόβλημα να πιστέψει ότι οι απόγονοί της
ήταν τα κατεξοχήν παιδιά του Θεού. Για όταν γεννήθηκε ο
Κάιν, η Εύα είπε: Έχω λάβει έναν άντρα από τον κύριο. (YHVH)
Δεν ήταν μέχρι που γεννήθηκε ο Σεθ όταν αποκάλυψε ότι
αυτός ήταν ο σπόρος του Αδάμ.
Γένεση 5/3 "Και ο Αδάμ έζησε 130 χρόνια και γεννήσει
ένα γιο με τη δική του ομοιότητα, μετά την εικόνα του και
κάλεσε το όνομά του Seth."
Αυτό που μας αποκαλύπτει είναι ότι ο Αδάμ και η Εύα δεν
γνωρίζονταν σεξουαλικά μέχρι που το ερπετό φρόντισε τις
δουλειές.
Κάπως μου θυμίζει, "jus πρίμα Noctis, «ή αυτό που
ονομαζόταν? δικαίωμα της πρώτης νύχτας. Αυτός είναι ένας
μύθος όπου ο βασιλιάς ή ευγενής μιας χώρας θα μπορούσε να
πάρει τις συζύγους πριν από τη νύχτα του γάμου και να
εμπλακούν σεξουαλικά μαζί τους πριν ο σύζυγος θα μπορούσε
να πάρει τη νέα νύφη του.
Ο θρύλος αυτός εμφανίζεται στην ιστορία του βασιλιά
Γκιλγκαμές του Ουρούκ, καθώς και εξήγησε από τον Ηρόδοτος
των 5Th αιώνας δ.ν.μ.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι θεοί που ασκήθηκε σε αυτή
την πρακτική μέχρι να ξέφυγε από τον έλεγχο.
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Ο Αδάμ και η Εύα εισήχθησαν αυτή την οικεία στιγμή από
το ερπετό εμποτισμός Eve.
Και τώρα ξέρουμε τι πραγματικά ήταν ο σπόρος του μήλου.
Ήταν η ενσάρκωση μέσω της σπερματέγχυσης του Κάιν και του
Άβελ μέσω του φιδιού μέσω της Εύας.
Παρατηρήστε ότι δεν αποκαλύφθηκε ότι Κάιν και Abel ήταν
μετά την ομοιότητα και την εικόνα του Αδάμ, για αυτούς, όπως
ο Αδάμ ήταν μετά την εικόνα και ομοιότητα του Ο θεόςs,
μετά το σπόρο τους.
Και δεν λέει Αδάμ γεννήσει έναν άλλο γιο ή αντικαταστάτη
γιο, δηλώνει ότι γεννά «ένα» γιο, και στη συνέχεια να γεννήσει
τους γιους και τις κόρες.
Ο Κάιν και ο Έιμπελ δεν ήταν ο σπόρος του Αδάμ, ήταν ο
σπόρος του φιδιού. Και γιατί μπορείς να ρωτήσεις το φίδι θέλει
παιδιά;
Θυμηθείτε, οι θεοί απαίτησαν έχθρα μεταξύ των παιδιών
του φιδιού και των παιδιών της γυναίκας. Το ερπετό έπρεπε να
έχει μια φυλή των απογόνων για το σκοπό τους να βασιλεύει
πάνω από τους ανθρώπους.
Όταν μίλησε για Seth, ήταν αναφορά το γεγονός ότι ο
Αδάμ είχε τώρα ένας απόγονος με την Εύα μετά την εικόνα του
και ομοιότητα-ένας άνθρωπος του σπόρου του, έτσι Seth ήταν
ο σπόρος του Αδάμ. Και τα παιδιά του Αδάμ μέσω της Εύας
έγιναν οι γενιές της ανθρωπότητας έναντι των γενεών του
φιδιού ή των θεών.
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Ως εκ τούτου, η κατάρα υποτίθεται ότι ήρθε κατά το
ερπετό και τους απογόνους του, αν και μόλις καταλάβετε αυτό,
δεν ήταν ποτέ μια κατάρα εναντίον του φιδιού, ανά πω, μέχρι
να καταλάβετε για, «ο πόλεμος στον ουρανό, «η οποία, "η
απαγορευμένη κληρονομιά των θεών," θα αποκαλύψει
περισσότερες λεπτομέρειες.
Η κατάρα ήταν εναντίον Αδάμ και την Εύα και τους
απογόνους τους μέσω Seth, να είναι σε αντίθεση με το ερπετό
και τους απογόνους του μέσω του Κάιν.
Όταν αρχίζεις να αναγνωρίζεις την εικόνα, ο Αδάμ και η
Εύα ήταν καταραμένοι, όχι το ερπετό. Η κατάρα του φιδιού
ήταν βασικά ότι είχε κολλήσει εδώ στη γη για να παίξει τον Θεό
πάνω από την ανθρωπότητα. Κατά μία έννοια, τα φτερά του
ήταν κομμένα και τώρα πρέπει να γλιστρήσει σε αυτό το σωρό
βρωμιά όπως όλοι οι άλλοι.
Η αλήθεια ήταν ενσωματωμένη με λάθος να εξαπατήσει, αν
δεν το ένα κατανοητό το κλειδί για τον κώδικα.
Ο Θεός είπε στο ερπετό, ότι είχε κάνει κακή θέληση και
μίσος μεταξύ του σπόρου του φιδιού και του σπόρου της
γυναίκας συνεχώς.
Θυμήσου ότι η κατάρα ήταν έχθρα. Κάποιος θα λάβει την
κύρια θέση και ο άλλος θα λάβει την κατάσταση σκλάβων, or
ένα θα είναι ο εργοδηγός ο άλλος ο υπηρέτης... καθώς ο ρόλος
πολικότητας χτυπά μέσα.
Είναι σημαντικό να αναγνωρίζουν πάντα όταν οι άρχοντες
σκιά κάνει τίποτα ότι υπάρχει πάντα μια πολικότητα και
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δυαδικότητα και είναι πάντα πίσω από αυτό το παραπλανητικό
πρότυπο παιχνίδι.
Θα μπορούσε μια κυριολεκτική φίδι ή φίδι έχουν επίσης
καταραμένος; Μια ιστορία από την Αγγλία υποστηρίζει ότι ένας
αγρότης βρήκε το καμένο σώμα ενός φιδιού που είχε τα πόδια.
Μερικοί πιστεύουν ότι αυτό αποδεικνύει την κατάρα
εναντίον του φιδιού, όπου έγινε για να γλιστρήσει αντί να
περπατήσει.
Ακούστε, αυτό μπορεί να συνέβη με κάποιου είδους
βιολογική γενετική χειραγώγηση που χρησιμοποιείται από τους
θεούς. Αλλά δεν είναι αυτό που αναφέρεται σε αυτά.
Θυμηθείτε, αυτό δεν ήταν ένα φίδι, το ερπετό και η Εύα
έγιναν εχθροί μέσω των κοινών απογόνων τους.
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26.

Στην εικόνα του...

Ναι, περπάτησαν και μίλησαν με τους ανθρώπους και οι
ίδιοι είχαν επίσης την ανθρώπινη μορφή, αλλά ήταν αυτοί;
Ένα ίδρυμα χτισμένο σε αδύναμο έδαφος οδηγεί σε
καταστροφή. Έχω καιρό πίστευα ότι η προσωπική μελέτη,
αφοσίωση και την επιθυμία να γνωρίζουν την αλήθεια θα
ξεπεραστούν όλα τα εμπόδια στο δρόμο κάποιου.
Ωστόσο, σήμερα συνειδητοποιώ ότι δεν έχει σημασία πόσο
αφοσιωμένο είναι να τον εντοπισμό καθολικής απαντήσεις, είναι
πραγματικά ανέρχεται σε όχι περισσότερο από ένα λόφο των
φασολιών, αν ολόκληρο το ίδρυμά μας έχει κάπως
διαστρεβλωμένη και το DNA μας έχει αλλοιωθεί. Δεν μπορείς να
χτίσεις ένα ασφαλές σπίτι αν το ίδρυμα είναι ερειπωμένο.
Έφυγα από τα προηγούμενα τμήματα μιλώντας για το πώς
Κάιν και Abel δεν ήταν πραγματική δύο γιους του Αδάμ, στην
πραγματικότητα μέχρι Seth γεννήθηκε κάνει χρήση του
καθορισμού ενδείξεις ότι ο Seth ήταν στην εικόνα και
ομοιότητα του Αδάμ.
Αυτό ήταν το καθοριστικό κλειδί για να αποδείξεις ότι ο
Σεθ ήταν ο πρωτότοκος του Αδάμ. Όταν ο Ελοχίμ δημιούργησε
για πρώτη φορά το αρσενικό και το θηλυκό, είπαν ότι
δημιουργήθηκαν στην εικόνα και την ομοιότητα των θεών, του
Ελοχίμ.
Η γενεαλογία του Κάιν είναι μετά την ομοιότητα και την
εικόνα του Ο θεόςs, και Sethείναι η γενεαλογία είναι μετά από
την ομοιότητα και image του ΝταμΧριστού, η οποία
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μεταμορφώθηκε
προγράμματος.

τώρα

μέσω

της

διαδικασίας

γήινου

Επομένως, αυτό που μπορούμε να εξακριβώσουμε από
αυτόν τον απολογισμό είναι ότι η ομοιότητα και η εικόνα
σημαίνουν πολύ περισσότερο από την εμφάνιση. Πρέπει να
κάνει με το εσωτερικό μακιγιάζ της ψυχής.
Το λέω αυτό γιατί και οι δύο σπόροι μοιάζουν, έτσι ώστε η
εικόνα στη μόδα της εμφάνισης δεν είναι σημαντική, είναι αυτό
που είναι μέσα από την εικόνα που αποτελεί την ομοιότητα
αυτών.
Ως εκ τούτου, δύο σπόροι φυτεύτηκαν, το ένα είναι τα
παιδιά του πατέρα και της μητέρας, και το άλλο είναι τα παιδιά
του Λούσιφερ, δηλαδή ο Σατανάς.
Και είναι στην ομοιότητα τους, την εκπροσώπηση, και
πορτρέτο του ποιοι είναι πραγματικά μέσα που αποκαλύπτει την
αλήθεια.
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27.

Η προγραμματισμένη κατάρα χρησιμοποιώντας
εχθρότητα

Το πραγματικό φίδι είναι καταραμένος είναι απλά μια
δυαδικότητα, αναφορά σε ένα φίδι είναι καταραμένος και τα
πόδια του αφαιρεθεί, σε σχέση με την πραγματική πρόγνωση
της εχθρότητας που τοποθετείται μεταξύ του μάγου Master και
Γενεαλογία του (οικογένεια των θεών/αλλοδαπών) κατά της
ανθρωπότητας.
Αυτό που είναι αποκαλυπτικό είναι ότι οι θεοί που έπαιζαν
θέατρο, από το ερπετό και τον Λόρδο YHVH, μαζί με πολλά
περισσότερα, θα γίνονταν μέρος αυτής της γης και θα ζούσαν
ανάμεσα στην ανθρωπότητα και θα εμφανίζονταν ως άνθρωποι
ή σαν τον Αδάμ. Οι δύο σπόροι θα εμφανίζονταν όμοιοι.
Οι δημιουργοί του προγράμματος επρόκειτο να πρέπει να
εισέλθουν στο πρόγραμμά τους, ως μέρος του σχεδίου τους να
αναλάβει λόγω της απέλασης και της πτώσης τους.
Έτσι, που εκπροσωπούν τα πόδια τους/φτερά που
αποκόπτονται, και να είναι σε θέση να ταξιδέψει μακριά από
αυτό το Βασίλειο ή αφήνοντας αυτή τη διάσταση για να πάει
πάνω από τα 4Th Διαστάσεις ή μεγαλύτερη, σαν να πρέπει τώρα
να γλιστρήσει σαν ένα φίδι στην κοιλιά του. Πολλοί από τους
θεούς φυλακίστηκαν σε 3 τουςRd μυαλό Βασίλειο μετά την,
πόλεμος στον ουρανό.
Οι θεοί και οι άνθρωποι ζούσαν μαζί. Προφανώς, έχω
ζωγραφίσει αυτή την εικόνα τόσο καθαρά από τα βιβλία ένα και
δύο ότι είναι προφανές τι είμαστε μάρτυρες, εκτυλίσσεται.
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Αυτό που συνέβη ήταν Κάιν και τα παιδιά του θα γίνει η
τυραννική ηγεμόνες πάνω απόγονος και Γενεαλογία του Seth
για να κρατήσει το τμήμα ή εχθρότητα μεταξύ των θεών και
των ανθρώπων μονίμως. Αυτό κλειδώθηκε στο παιχνίδι
δύναμής τους.
Δεν μιλούσε για ένα γλιστρώντας ή μη-γλιστρώντας φίδι,
αλλά μια προέλευση ερπετών ενός είδους που πάει έξαλλος.
Ο λόγος για το ερπετό όνομα χρησιμοποιείται είναι ότι
αυτοί οι θεοί πριν ήρθαν στο 3Rd πυκνότητα γη ιδρύθηκαν σε
άλλους κόσμους και τις διαστάσεις μέσα σε άλλους γαλαξίες στο
4Th διάσταση και υψηλότερα, πριν φυλακίστηκαν στη δική τους
δημιουργία αυτού του εικονικού ηλιακού συστήματος.
Ήταν γνωστό ως το ερπετό, φυλή των ερπετών. Ναι, είναι
πραγματικές και υπάρχουν, όπως αποκαλύπτονται από τους
καρπούς τους.
Η κυβέρνηση στη γη δημιουργήθηκε με στυλ, τα ερπετά
κυβερνούν τους ανθρώπους.
Από αυτό το σημείο, μια φορά μετά την άλλη
αποκαλύπτουν ότι όποιος είναι αυτοί οι θεοί είναι που παίζουν
συνεχώς και τα δύο άκρα κατά τη μέση.
Ξανά και ξανά επιλέγουν να δημιουργήσει τους
ανθρώπους, έτσι ώστε θα υποκύψει στην επιθυμία τους, είτε
πρόκειται για καλό ή κακό, ο Θεός ή διάβολος και στη συνέχεια
να τιμωρήσει ή να ευλογήσει ανάλογα με βάση ό, τι το
«παιχνίδι» ζητεί κατά το χρόνο.
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Το ερπετό-θεοί άρχισε τον έλεγχό τους από το νέο DNA
άλλαξε γήινους, που κάποτε ήταν το πνεύμα που γεννήθηκαν
τα παιδιά του πατέρα και της μητέρας θεϊκή, αλλά τώρα είναι
συμπυκνωμένα στη μάσκα της ψευδαίσθησης, της σάρκας και
του αίματος.
Από αυτό το σημείο σε ένα πρόγραμμα δημιουργήθηκε και
ο καθένας θα πρέπει να παίξει τους ρόλους τους ανάλογα με το
script.
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28.

Τελετουργικό αίμα θυσίες

Γιατί είναι ότι η ανθρωπότητα πιστεύει κάποια Άτομο ή ζώο
πρέπει να χυθεί το αίμα τους για την Θυσία των άλλων. Ποιος μας
έδωσε αυτή την ιδέα στην πρώτη θέση; Πώς μπορεί να χυθεί αίμα
σώσει τίποτα;
Γιατί οι θεοί πάντα επιθυμούν θυσίες αίματος;
Ο θάνατος δεν θα δώσει ποτέ ζωή, μόνο η ζωή θα δώσει ζωή,
ο θάνατος παράγει περισσότερο θάνατο εκτός αν γίνει
Μεταμόρφωση, όπου η διαφθορά πρέπει να δώσει τη θέση της
στην διαφθορά. Ήταν αυτά τα Ο θεόςs που επινόησε την ιδέα ότι
το αίμα πρέπει να χυθεί.
Abel ήταν ο φύλακας των προβάτων και Κάιν ήταν το πηδάλιο
του ground. Ένας εργάστηκε με το κοπάδι ενώ ο άλλος έγινε
αγρότης.
Και οι δύο γιοι προφανώς πίστεψαν ότι επρόκειτο να φέρουν
στο Ο θεόςs, μέρος της εργασίας τους ως θυσία ή προσφορά.
Δυσκολεύομαι να Αποδεχθεί ότι μόλις αποφάσισαν να δώσει
ελεημοσύνη χωρίς να σας ζητηθεί από τηνIr Λόρδων, το οποίο
κάνει αυτή την ιστορία Ακόμα Περισσότερες Περιφρονητική.
Teh Ο θεόςs επιθυμητή θυσία Και προσφορά μέσω του καρπού
της εργασίας των ανθρώπων, γιατί μια Ο θεός πρέπει να φάτε ή να
χαϊδεμένος Αν ήταν πραγματικά Ο θεόςS?
Ένα πράγμα που ξεχωρίζει τόσο καθαρά για αυτά τα Ο
θεόςείναι ότι είχαν όρεξη για θυσίες. Και απαίτησαν να τους δοθεί
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το καλύτερο από τα καλύτερα από ό, τι τομέα της εργασίας ήταν
να εργάζονται, όπως κάνουν οι καλοί σκλάβοι.
Το ίδιο σύστημα των κατηγοριών εξακολουθεί να υπάρχει
σήμερα με τους βασιλιάδες και βασίλισσες και ελίτ του κόσμου.
Μου θυμίζει την ταινία που ονομάζεται, "μια ζωή bugs", όταν
τα μυρμήγκια δούλευαν για τις ακρίδες, και ακόμα κι αν υπήρχαν
πολλά περισσότερα μυρμήγκια από ακρίδες, οι ακρίδες
χρησιμοποίησαν τις γνώσεις τους για να υποθάλπουν την ιδέα ότι
τα μυρμήγκια ήταν αβοήθητοι και χρειάζονται τις ακρίδες για να
Υπάρχουν.
Οι θεοί ενεργούσαν ως βασιλείς που ήθελε να υπηρετήσει ως
ανώτερη τάξη από τους αγρότες. Στον Ταινία “Η ζωή ενός
ζωύφιου," περιγράφειs Αυτό το πολύ Νοοτροπία. Ωστόσο, ο
Χριστός δίδαξε την πράξη της υπηρεσίας, ακόμη και αν έχετε έναν
τίτλο της αριστοκρατίας, θα πρέπει να Υποκλιθείτε πριν από τους
άλλους, ακόμη και εκείνοι που θεωρούνται ότι είναι μικρότερης
σημασίας.
Αμφιβάλλω αν ο Κάιν και ο Έιμπελ το έκαναν αυτό σαν ένα
είδος καλούδια δύο παπουτσιών., απλά επειδή, όπως θα
παρατηρήσετε, η προσφορά του Κάιν δεν έγινε δεκτή, αλλά του
Άβελ ήταν.
Αυτό το είδος μου θυμίζει όταν οι άνθρωποι δίνουν δώρα για
να ο ένας τον άλλο, ενδέχεται να δεν εκτιμούν πάντα το δώρο
αλλά σίγουρα θα πρέπει να δούμε την πρόθεση του πνεύματος του
δώρου, αν είναι πραγματικά ένα δώρο και όχι ένα Αίτηση.
Προφανώς όχι σε αυτές τις Ο θεόςs αν και...
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Όταν ο Κάιν και ο Άβελ έφεραν τη θυσία τους στο Ο θεόςσ,
ήταν ευχαριστημένοι με τον Έιμπελ.είναι αλλά δεν ήταν So
ευχαριστημένος με τον Κάινθυσία του.
Teh Χριστιανική κόσμος έχει αναφέρει συχνά ότι Abel έδωσε
το καλύτερο της βEST, ένα πρώτο φρούτο του κοπαδιού του
λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν λέει αυτό για τον Κάιν, έτσι
σκέφτηκαν ότι πρέπει να έχει μόλις ντάμπινγκ ό, τι είχε απομείνει
για να τους θεούς, από την Απόδοση.
Έχω ένα πολύ σκληρό χρόνο βelieving αυτό το σενάριο.
Επίσης Abelείναι Προσφέρει Ήταν της Teh πρώτα φρούτα του
κοπαδιού Και ήταν ακριβώς αυτό το Ο θεόςs έχουν πάντα
επιθυμητό. Ήταν προφανώς περισσότερο σε κρέας από τα λαχανικά.
Καλά στην πραγματικότητα δεν μπορείτε να στραγγίξει το αίμα από
γογγύλια.
Πάντα αναζητούσαν πρόβατα ή αρνιά για να τους προσφέρουν
θυσίες. Η ελεημοσύνη του Έιμπελ θα ήταν προφανώς πιο σεβαστή.
Ο Κάιν θύμωσε επειδή η θυσία του Έιμπελ έγινε δεκτή αλλά η
δική του δεν ήταν. Δήλωσε ότι ο Κάιν θύμωσε και η όψη του έπεσε.
Γιατί ο Κάιν να νοιάζεται τόσο πολύ, ώστε η προσφορά του να
είναι απαράδεκτη, αν απλά τους έδινε το δάχτυλο; Αν δεν πήρε
καν το χρόνο να φέρει στους θεούς αυτό που είχε διαταχθεί, τότε
τι περίμενε?
Ο Ελοχίμ ήρθε στον Κάιν και τον ρώτησε, γιατί είσαι τόσο
θυμωμένη;, σαν να μην ήξεραν? YHVH συνέχισε, "Αν το κάνετε
καλά θα γίνει δεκτή, και αν δεν Κάνουμε λοιπόν η αμαρτία
βρίσκεται στην πόρτα σου."
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Περίμενε ένα λεπτό, κάνε καλά. να γίνει δεκτή?
Αν αυτό ήταν απλά κάτι που γίνεται με την καλοσύνη της
καρδιάς τους, τότε τι θα μπορούσε να οριστεί ως κάνει καλά ή δεν
κάνει καλά; Και, ειδοποιητήριο, αυτό doesnt ' λέω εάν you κάνω
όχι καλά τότε you wont ' να είμαι αποδεκτός. Περίεργο δεν είναι,
γιατί δεν συμπεριλήφθηκε αυτό. Αντ ' αυτού είπε, η αμαρτία
βρίσκεται στην πόρτα σου.
Θα πρέπει να είναι η σκέψη που μετράει. Προφανώς, αυτό που
βλέπουμε εδώ είναι ότι Κάιν και Abel διέταξε να φέρει εμπρός μια
προσφορά προς τον κύριο, και αυτό πρέπει να σημαίνει ότι
γνώριζαν ακριβώς τι ήταν αυτό που είχαν να προσφέρουν.
Για κάποιο λόγο είτε Κάιν ήταν ψυχικά άρρωστος και δεν
μπορούσε να υπολογίσει το αίτημα, ή απλά προσπάθησε να το
κολλήσει στους θεούς, ή ήξερε ακριβώς τι να φέρει, αλλά, για
κάποιο λόγο, η προσφορά του Κάιν δεν ήταν αποδεκτή.
Ας είμαστε ειλικρινείς τι καλό είναι σκλάβοι αν δεν λάβετε από
τους καρπούς της σκληρής δουλειάς τους και την αφθονία τους;
Βρήκα το τελευταίο σχόλιο πολύ ενδιαφέρουσα στη Γένεση
4/7 σε μιλώντας για τον Κάιν, δήλωσε, "... Και εις σοι θα είναι η
επιθυμία του, και θα τον Εξουσιάζεις."
Τι? Και θα πρέπει να αποφανθεί πάνω του...
Οι θεοί δεν ήθελαν μόνο μια θυσία που αποκάλυψαν μια
κρυφή Βασιλική ατζέντα. Κρατήστε αυτό κατά νου.
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29.

Ο Κάιν και ο Έιμπελ ήταν πιόνια.

Κάιν και Άβελ είναι αδέλφια Και Είμαι σίγουρος ότι ήξεραν τι
να προσφέρουν μέχρι στο Ο θεόςs, αλλά για κάποιο λόγο του Κάιν
προσφορά ήταν Απορριφθεί. Και η Ο θεόςη s ήξερε ότι αυτό θα
υποκινήσει εχθρότητα μεταξύ Κάιν και Άβελ.
Αυτό αποδεικνύεται όταν η Ο θεόςs επέκρινε ότι η αμαρτία
ήταν στην πόρτα του Κάιν, λόγω του θυμού του. Τώρα αυτό
Αλήθεια ακούγεται σαν ο Κάιν προσπαθούσε να το κολλήσει στο Ο
θεόςs, or ήταν οι Ο θεόςs όπως τόσο συχνά κάνουν εξαπάτηση
Κάιν να γίνει θυμωμένος με Abel? Αλλά γιατί;
Λόγο αυτό μέσω, Πραγματικά αμφιβάλλω ότι ο Κάιν ήταν ότι
αγνοούν το αίτημα του Θεού. Είμαι σίγουρος ότι αν θύμωσε τόσο
πολύ με τον Έιμπελ, επειδή η Ο θεόςs δεκτή την προσφορά του,
τότε αυτό πρέπει να σημαίνει ότι αυτό ήταν πολύ σημαντικό για τον
Κάιν να εγκριθεί από την Ο θεόςs ή αλλιώς γιατί θα τον ένοιαζε και
να γίνει τόσο θυμωμένος;
Θα μπορούσε να είναι ότι Teh Ο θεόςήξερε ότι η καταγγελία
της προσφοράς του Κάιν Και Βγαίνοντας από το δρόμο τους για να
δεχτούν του Έιμπελ Προσφέρει θα παρήγαγε έχθρα μεταξύ των
δύο, η οποία ήταν η πολύ εnmity που ήταν απαιτείται από την αρχή.
Ωστόσο, υπήρξε ένα πρόβλημα. Κάιν και Abel ήταν αίμα
ισούται, έτσι το παιχνίδι εχθρότητα δεν θα ισχύει εδώ και ως εκ
τούτου ένας από αυτούς έπρεπε να πάει.
In Όλες οι εμφανίσεις, Κάιν μοιάζει με τον κακό και Abel
μοιάζει με το καλό παιδίIn το καλό εναντίον του κακού Πρόγραμμα,
δηλαδή ο Θεός εναντίον του διαβόλου. Αλλά στην πραγματικότητα
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Τι Είμαστε που αποκαλύπτεται είναι μόνο το ίδιο αδίστακτο
διαβολικό EnΠαγίδαΜεντ που τίθενται μέχρι από την Ο θεόςs για
να εκπληρώσει a κρυφή ατζέντα.
Και μέρος αυτών των σχεδίων ήταν να στήσει τον Κάιν πάνω
από τον Έιμπελ από την αρχή, αυτόν που ήταν ο Λόρδος πάνω του.
Λοιπόν, γιατί αυτός ο Θεός επέλεξε τον σατανικό; Ο Έιμπελ τους
έδωσε ό,τι απαιτούνταν και έγινε δεκτό. Λοιπόν, ποια ήταν η
πραγματική ατζέντα του Θεού;
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30.

Αρχή της Βασιλικής γενιάς

Είπα ότι το τελευταίο μέρος της γένεσης 4/7 ήταν πολύ
αποκαλυπτικό, επειδή η Ο θεόςs ήταν εξηγώντας τι το πραγματική
ατζέντα Ήταν.
Είπαν Κάιν, ότι αν έκανε καλά την προσφορά του θα γίνει
δεκτή, αλλά αν δεν έκανε καλά, αμαρτία θα υλοποιηθεί στην πόρτα
του.
Ποια ήταν η αμαρτία που βρέθηκε στην πόρτα του; Ήξεραν
πολύ καλά τι ήταν, ήταν ότι Ο Κέιν θα σκότωνε τον Έιμπελ..
Ωστόσο, το περίεργο μέρος της τελευταίας ενότητας δεν
βασίστηκε στη λέξη IF. Η λέξη "If" περιγράφηκε ήδη παραπάνω,
ότι αν ο Κάιν δεν τα πάει καλά, θα καταλήξει να κάνει κάτι
διαβολικό. Δεν είπε ότι δεν θα έχει πλέον το δικαίωμα του κανόνα.
Now μπαίνουμε σε ένα άλλο πλαίσιο της ίδιας πρότασης, και
λέει, “Και σ ' εσένα θα είναι (Άβελ) επιθυμία, και Θα τον
Εξουσιάζεις."
Επομένως θα μπορεί τώρα Δείτε το μπλε πρόγραμμα αίματος
που καθιερώνεται και είμαστε μάρτυρες από πρώτο χέρι ότι η Ο
θεόςs έλεγαν Κάιν Που όλα αυτά είχαν συσταθεί έτσι ώστε να γίνει
η μπλε Βασιλική γραμμή αίματος για να κυβερνήσει πάνω από τη
δευτερεύουσα γραμμή.
Περίμενε... υπήρξε ένα πρόβλημα, το σχέδιο δεν θα μπορούσε
να λειτουργήσει έτσι και ο Θεός το ήξερε. Ο Έιμπελ έπρεπε να
πάει!
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Αυτό μου λέει ότι είναι ο Κάιν και ο Έιμπελ, που γεννήθηκαν
από την ίδια αλληλεπίδραση μεταξύ του φιδιού και της Εύας. Αυτοί
ήταν προφανώς Δίδυμοι γιοι, γεννημένοι συγχρόνως με το ένα που
προοδεύει νωρίτερα από άλλο, από τη μήτρα.
Διαβάστε το ξανά και ξανά μέχρι να αναγνωρίσετε το σχέδιο
που είχε οριστεί από την αρχή.
Γιατί υπήρχε ποτέ η ανάγκη για έναν αδελφό να κυβερνήσει
πάνω από το άλλο εκτός από αυτό που είμαι αποκαλυπτικό για την
εχθρότητα, Χρησιμοποιώντας Βασιλικό αίμα μέσω Teh Έλεγχος Ο
θεόςS είναι η πλήρης αλήθεια; Γιατί ο ουEre Πρέπει να είναι ένα
που κανόνες έναντι των άλλων?
Ο Ιησούς είπε, “Μην κάνετε όπως οι ειδωλολάτρες (ή οι θεοί
του παλαιού) είχε κάνει, όπου ένας κανόνες ή άρχοντες πάνω από
ένα άλλο;”
Teh secondary γραμμή δεν θα μπορούσε να είναι Abel ή γενιές
του, επειδή Abel ήταν επίσης των Μπλε αίμα Βασιλικό γραμμή, και
ήταν επίσης μια άμεση γέννηση της αλληλεπίδρασης του φιδιού με
την Εύα, η μητέρα του, δίνοντάς του υψηλότερο αίμα DNA των
θεών.
Tείναι πολύ γεγονός ότι ο Κάιν και δεν Abel ήταν να
προσφέρει το "κανόνα πάνω του" ομιλία, ειδικά μετά την
προσφορά του Abel ήταν αυτή που έγινε δεκτή και δεν του Κάιν,
Φαίνεται Διαβολική, αλλά αποδεικνύει τι νοοτροπία τους ήταν σε
αυτό το κείμενο.
Ο Κάιν ήταν ο πρωτότοκος δίδυμος, και τώρα πρέπει να
βεβαιωθεί ότι το σχέδιο της εχθρότητας λειτουργεί όπως επιθυμείτε.
156 | Σ ε λ ί δ α

Εικονικός κόσμος των Θεών και των ανθρώπων

157 | Σ ε λ ί δ α

Αλλοδαποί σπόροι

31.

Abel η μη ευλογημένη θυσία

Τώρα συνειδητοποιούμε ότι οι Θεοί έπρεπε να εξαλείψουν Ο
Έιμπελ σαν το αρνί της θυσίας, επειδή Κάιν ήταν ήδη υψηλότερη
κατετάγη Θεός πριν έρθει εδώ, όπως έχετε δει νωρίτερα στην
έκδοση γνωστικών από το nag Hammadi.
Ο Έιμπελ έγινε ο Αμνός του Ο θεός να θυσιαστεί για την
εχθρότητα αμαρτία από όλους τους ανθρώπους, δηλαδή η
γενεαλογία του Κάιν.
Σου θυμίζει κάτι αυτό;
Ο Έιμπελ ήταν Θυσίασαν Ως αίμα προσφέροντας ως ο Υιός του
Θεού για την αμαρτία του Κάιν, η οποία θα τρέχει σε όλες τις
γενιές του.
Ο Έιμπελ έπρεπε να σκοτωθεί ως θυσία εις την Ο θεόςS για να
εκπληρώσει το αίμα τους βασιλικό σχέδιο όπου ο κανόνας του
Θεού για τον άνθρωπο.
Τώρα βλέπουμε τη θυσία που έπρεπε να προσφέρει ο Κάιν
πριν το Ο θεόςΣ. δεν ήταν τα πρώτα φρούτα του Teh Γη; Που ήταν
απαράδεκτο, ήταν το αίμα του ο αδερφός του ο Έιμπελ, ο
κτηνοτρόφος προβάτων αυτό έπρεπε να θυσιαστεί. για να
λειτουργήσει σωστά το σχέδιο. Και αυτό έγινε αποδεκτό ακόμα κι
αν η εμφάνιση έμοιαζε αντίθετη. Και ιδού, τώρα γνωρίζουμε την
προέλευση των θυσιών αίματος, να συγχωρήσει την αμαρτία.
Ω, Έλα τώρα, Ο θεός δεν θα επιθυμούσατε τη θυσία ενός
ανθρώπου, OH yea; Θυμάσαι την ιστορία του Αβραάμ; Θυμάσαι
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όταν του είπαν να σκοτώσει τον αγαπημένο του γιο;Ισαάκ ως
θυσία για να Ο θεός?
Τώρα, φυσικά, η απάντηση θα ήταν, ναι, αλλά δεν το κάνει, Ο
θεός τον σταμάτησε και τοποθέτησε ένα ζώο στη θέση του. Όλα Ο
θεός ο Αβραάμ ήθελε να δει αν ήταν πιστός.
Πιστοί? Tπροσπάθησε sacrificing και να χυθεί το αίμα του
δικού σου γιου σε κάνει πιστό., πριν από την Ο θεόςS?
Σήμερα θα το ονομάσουμε απόπειρα φόνου., λόγω της
παραφροσύνης. Και επιπλέον, γιατί στον κόσμο θα Αβραάμ ακόμη
και να το εξετάσει αν δεν αυτή η πρακτική ήταν κάτι πολύ
ευρύτερο στην εμφάνιση, που σημαίνει ότι η Ο θεόςs είχε ζητήσει
για αυτό πριν και το έλαβε.
Αν κάποιος ισχυρίζεται ότι είναι Ο θεός ήρθε σε σένα και ήθελε
να θυσιάσεις ένα από τα παιδιά σου, έτσι; Έλα, θα το επαναλάβω.
Θα το έκανες;
Ωστόσο, το μεγαλύτερο γεγονός για αυτή την ιστορία είναι,
δεν έχει το χριστιανικό θρησκευτικό κόσμο πίστευε ο Θεός έστειλε
μόνο ο γιος του να είναι μια θυσία για όλη την ανθρωπότητα, ως
προσφορά αίματος;
Από την αρχή, δήλωσα ότι η Ο θεόςs έκανε την ανθρωπότητα
να γίνει σκλάβοι. Ήμουν ευγενικός. έκαναν τον άνθρωπο να τους
λατρεύει ως Ο θεόςs μέσω τεχνάσματα για να γίνει μια συνεχής
θυσία αίματος για την αμαρτωλή επιθυμία τους εξαγωγή
ενέργειας μέσω του θανάτου. Κάτι που είναι ακόμα στην πράξη
σήμερα από τους ίδιους θεούς
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Ήταν εξωγήινοι, οιy δεν ήταν η αιώνια φλόγα της αγάπης που
καίει σε όλες τις καρδιές από τα αληθινά παιδιά του πατέρα και της
μητέρας που υπάρχει σε όλα τα σύμπαντα και Dimensions.
Αυτά ήταν τα, FΆγγελοι Άλλεν…
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32.

Γέννηση του Seth-σπίτι της τέλειας
ανθρωπότητας

Ο Σεθ η γραμμή έπρεπε να έρθει σε ύπαρξη για να
αντιπροσωπεύσει τους σκλάβους του Ο θεόςs στη σάρκα, αλλά το
πιο σημαντικό είναι να εκπληρώσει τη διαδικασία του θανάτου
μέχρι τη ζωή.
Υπήρχαν πολλές άλλες φυλές των ανθρώπων, και αρχαίες
φυλές, όπως η Dogons, ιθαγενείς κλπ. Ωστόσο, δεν μιλώ για τις
διάφορες φυλές και πώς πήραν εδώ την πάροδο του χρόνου. Μιλώ
για το σχέδιο και τι συνέβη σε αυτόν τον πλανήτη σε αυτό το
Βασίλειο. Οι άλλες φυλές θα μπορούσε τελικά να ασκηθεί εντός της
φορές στο χρόνο.
Θα αποκαλύψει πολύ περισσότερα για το θέμα αυτό στο, "Η
απαγορευμένη κληρονομιά των θεών.«Είμαι αποκαλυπτικό πώς
όλα αυτά άρχισαν, και η χρήση των συγκεκριμένων ονομάτων ως
προς τις αρχές της, χρησιμοποιώντας ιστορίες που έχουν παραδοθεί
κατά τη διάρκεια των ηλικιών.
Τώρα το ερώτημα είναι, τι γίνεται με την υπόλοιπη
ανθρωπότητα, αυτά που δεν είναι μπλε αίμα; Αυτό σημαίνει ότι
είμαστε εδώ μόνο για να γίνουμε σκλάβοι του θυμωμένου
πεσμένου Ο θεόςs με καμία ελπίδα καθόλου;
Απολύτως, Δεν!
Εμείς της ανθρωπότητας που είναι οι αληθινοί σπόροι Είναι
Teh παιδιά από την υψηλότερη σφαίραs έχασε πολύ καιρό πριν,
επειδή αρχίσαμε να ακολουθήσει ένα κόμμα ή φατρία που άρχισε
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να αναπτύσσεται στη συνείδησή μας που προδιαγράφεται για το
δίκαιο του καλού και του κακού, αντί για αγνότητα και αγάπη.
Γίναμε περίεργος για όλα τα είδη των πραγμάτων, ένα από τα
οποία ήταν παίξει ενεργώντας σε ψεύτικους κόσμους και
ενεργώντας έξω κατασκευασμένα σενάρια. Θέλαμε να είμαστε
μέρος της προσομοιωμένης εικονικής πραγματικότητας, σχεδόν
όπως, το παιχνίδι που ονομάζεται, "μια δεύτερη ζωή."
Πιστεύω ότι οι 4Th διάσταση δημιουργήθηκε ως μια παιδική
χαρά για τα οινοπνευματώδη ποτά, αλλά ήταν κακή χρήση και
κατάχρηση.
Ήμασταν χάλια σε αυτή την εξαπάτηση πολύ πριν έρθει στη γη.
Εντούτοις, ήταν όλα μέρος του σχεδίου του πατέρα και της
μητέρας για να επιτρέψουν σε αυτήν την σφαίρα για να υπάρξει
από την ελεύθερη επιλογή ως παράγοντα τελειοποίησης για τα
παιδιά τους, μέσω του νόμου της τριβής.
Ακόμα κι αν αυτοί οι θεοί πιστεύουν ότι είναι το τρέξιμο της
παράστασης, έχουν ξεχάσει πόσο ισχυρός είναι ο πατέρας και η
μητέρα είναι πραγματικά και πώς η σοφία τους είναι τόσο πολύ
υψηλότερο από τη σοφία των νεκρών αυτών.
Ο πατέρας και η μητέρα κοιτάζουν κάτω και λένε, εντάξει,
θέλουν να παίξουν αυτά τα παιχνίδια, τότε θα τους αφήσουμε,
αλλά με τους κανόνες μας επισυνάπτεται.
Ας τους άρχοντες σκιά πιστεύουν ότι είναι αυτοί που
κατευθύνονται την ταινία, όταν στην πραγματικότητα ο πατέρας
και η μητέρα είναι πραγματικά σε πλήρη έλεγχο πίσω από τις
σκηνές.
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Και ο λόγος που μπορούν να έχουν αυτό το είδος του ελέγχου
είναι επειδή σε αντίθεση με τους θεούς, ο πατέρας και η μητέρα
δεν είναι εξωτερικοί παίκτες, υπάρχουν μέσα σε όλες τις αληθινές
ψυχές.. Και αν τα παιδιά τους μπορεί να ξυπνήσει, σε κάθε
δεδομένη στιγμή, η θεία γονείς μπορούν να κατευθύνουν το
πρόγραμμα από μέσα, με μυριάδες τρόπους.
Τελικά τίποτα δεν μπορεί να συμβεί στα αληθινά παιδιά που ο
πατέρας και η μητέρα δεν επιτρέπουν. Και με ενσωματωμένους
κανόνες του παιχνιδιού, και τη χρήση τους από αυτή την
κατάσταση για να επιφέρει την τελειότητα στα δικά τους παιδιά,
αποκαλύπτει τη σοφία τους ήταν ανυπολόγιστες.
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33.

Οι πρόγονοι του Σεθ και του Κάιν

Η καταγωγή του Κάιν και του Σεθ γέννησε τα ίδια ονόματα
στην μυστική γενιά, πώς;
Το αίμα του Σεθ Καταγωγή έγινε ο υπηρέτης/σκλάβοι.
Τώρα πρέπει να μπούμε στον πυρήνα της γενιάς του αίματος
και την εξαπάτηση που αναγγέλλεται στην πορεία.
Είναι είναι τόσο πολύ ενδιαφέρον στο ότι τα ονόματα των
παιδιών μιας συγκεκριμένης γραμμής ήταν όλα τα ίδια μεταξύ Κάιν
και Seth. Τώρα, πώς είναι δυνατόν;
Ανακοίνωση για τους απογόνους Κάιν και Seth στη Γένεση 4 &
5.
Δύο Seth και Κάιν έμοιαζαν να έχουν πανομοιότυπα ονόματα
για τα παιδιά τους. μέσω μιας συγκεκριμένης γενεαλογίας κάτω
από πέντε γενιές.
Αυτό είναι αρκετά περίεργο όταν συνειδητοποιείτε ότι Κάιν
αναγκάστηκε έξω στη γη του νεύματος στα ανατολικά της Εδέμ,
υποτίθεται ότι δεν ήταν γύρω από την οικογένειά του και
Φαινομενικά αμφιβάλλω αν είχε γνωρίσει τον ΣΕΘ. Προσωπικά
Όταν τα παιδιά των δύο Πατέρων και τα παιδιά των παιδιών
γεννήθηκαν για εκατοντάδες χρόνια στο μέλλον.
Ακόμα, Ο Σεθ και ο Κάιν έχουν παιδιά. Που Αρχίστε να τους
ονομάζετε όλα τα ίδια ονόματα σε αυτό το ένα γενεαλογία. Τώρα
ποιες είναι οι πιθανότητες να συμβεί αυτό;
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' σε με να σου εξηγήσω τι εννοώ. Όταν οι βασιλιάδες και οι
βασίλισσες έχουν παιδιά, συνήθως ο πρωτότοκος είναι έτοιμος να
κυβερνήσει το Βασίλειο. Το υπόλοιπο των παιδιών δεν είναι τόσο
σημαντικό και να πέσει μακριά στην ιστορία ως ασήμαντος
πρίγκιπας ή πριγκίπισσα.
Τώρα, όταν ο πρωτότοκος του Βασιλικού βασιλιά ή βασίλισσας
έχει παιδιά το ίδιο πράγμα ισχύει. Και αυτό περνάει μέσα από κάθε
γενιά. Υπάρχει μόνο μια γραμμή που είναι ιδιαίτερη πάνω από όλα
τα παιδιά που γεννιούνται ποτέ. Θα μπορούσαν να υπάρχουν
εκατομμύρια παιδιά από αυτά τα σωματεία, αλλά μόνο μια
γενεαλογία είναι σημαντική.
EAch Πατέρα γέννησε Πολλοί γιοι και κόρες κάτω μέσω των
γενεών, αλλά ήταν το μπλε βασιλικό αίμα ότι όλες οι γραφές
αφορούνs Ίδια με, τα οποία ονομάζονται σε μια συγκεκριμένη
γραμμή.
Τώρα οι πιθανότητες να συμβεί αυτό με ολόκληρη την ενιαία
γενεαλογία που ονομάζεται το ίδιο για πιθανώς πέντε ή
περισσότερες γενιές είναι Εκπληκτική, περισσότερο σε αρμονία με,
Αδύνατο.
Wε είτε κάποιο είδος μυστικού set-up μεταξύ των δύο Ομάδες
Ή είναι οι ίδιοι άνθρωποι, υπάρχει μικρή πιθανότητα ότι τα
ονόματα θα είναι τα ίδια. Υποθέτω ότι τα ονόματά τους ήταν να
αλλάξει για την προστασία των αθώων, εκτός, δεν άλλαξαν τα
ονόματά τους, ουπς...
Το κλειδί είναι, ότι όλα τα ονόματα ήταν τα ίδια εκτός από ένα
μικρό πρόβλημα, στην εβραϊκή γλώσσα τα λόγια άλλαξαν ελαφρώς
κατά τη διάρκεια των γενεών, όπως η γλώσσα morphed στο χρόνο.
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Και, τρεις από τους γιους ήταν flip-floppy στην γενεαλογία για να
το κάνει να φαίνεται σαν να υπήρχαν σε διαφορετικές περιόδους,
αλλά σύντομα όλοι θα γνωρίζουν καλύτερα.
Εκείνοι που ήταν υπεύθυνοι για τη διάθεση των ονομάτων του
Seth και της γενεαλογίας του Κάιν για να μετακινηθείτε το έκανε
σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα, όταν η γλώσσα ήταν tweaked
κατά τη διάρκεια των ετών. Για μένα αυτό μοιάζει με συμπαιγνία
κάποιων μελλοντικών συντάκτες και ακόμη και ορισμένοι από τους
αρχιερέας να αποπροσανατολίσουν τον αναγνώστη για την αλήθεια
αυτού του θέματος.
Τώρα, είτε θα το γράψετε αυτό μακριά ως μια παράξενη
σύμπτωση ή θα αρχίσετε να ανοίξετε το μυαλό σας να
κατανοήσουν μια πιο σοβαρή αλήθεια Εδώ. Χειραγώγηση!
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34.

Το σημάδι του Κάιν

Μας είπαν όταν ο Κάιν στάλθηκε μακριά ότι ο Θεός έβαλε ένα
«σήμα» σε αυτόν για να τον προστατεύσει από οποιονδήποτε
σκοτώνοντας τον, και αν το έκαναν τότε ο δολοφόνος θα
τιμωρηθεί επτά φορές.
Αν ο Κάιν ήταν marked στην Εδέμ και ρίχνει έξω, πώς θα ξέρει
κανείς για το σήμα, εκτός από τη δική του οικογένεια ή να είναι
Αποκάλυψε από τον ίδιο τον Κάιν?
Αυτό θα φαινόταν περίεργο ότι ο Κάιν θα έλεγε στους
ανθρώπους ότι αν με αγγίξεις τότε ο Θεός θα σε σημαδέψει και θα
υποστείς μεγάλη τιμωρία. Και ο λαός θα απαντήσει γιατί; Κάιν θα
πρέπει τότε να απαντήσει, "επειδή αμάρτησα κατά του Θεού."
Φυσικά, μπορεί να αναρωτιούνται, "τι ήταν αυτό το μάγκα
κάπνισμα;"
Τα
γεγονότα
όπως
αποκαλύφθηκαν
διδάσκονται,
οι
περισσότεροι όλοι έφυγαν από τον κήπο της Εδέμ και λίγοι έμειναν
πίσω, ούτε καν οι θεοί. Οι περισσότεροι αριστερά και άρχισε να
συμπληρώσετε αυτόν τον κόσμο και με τις δύο φυλές των
παιδιών... Και το φυσικό πρωτότυπο Eden εξαφανίστηκε μέσω
γήινων αλλαγών.
Το ερώτημα είναι, "Γιατί το έκανε Ο θεός Τοποθετήστε ένα
σημάδι της προστασίας για Κάιν, ο ανυπάκουος?"
Σκέψου το, ήταν ο πρώτος δολοφόνος, παράκουσε, η θυσία
του ήταν απαράδεκτη και όμως ο Θεός βάζει ένα σημάδι
προστασίας στον Κάιν. Γιατί?
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Γενεύη Βίβλος? Γένεση 4/15 "Τότε ο Κύριος είπε σ ' αυτόν,
αναμφίβολα όποιος slayeth Κάιν, θα τιμωρηθεί επτά-Διπλώστε. Και
ο κύριος έθεσε ένα σημάδι πάνω στον Κάιν, για να μην τον βρει
κάποιος, πρέπει να τον σκοτώσει.”
Ο Θεός έθεσε ένα σημάδι της προστασίας για τον Κάιν για να
βεβαιωθείτε ότι κανείς δεν τον σκότωσε, και αν το έκαναν θα
τιμωρηθούν επτά φορές.
Προφανώς, οι θεοί δεν θα μπορούσαν να επιτρέψουν τον Κάιν
να σκοτωθεί, ήταν επιλογή τους, και ήταν η Βασιλική γενιά. Το να
το ξανακάνεις θα ήταν τρελό. Κάιν, έπρεπε να παραμείνει αρκετό
καιρό για να κάνει παιδιά.
Τελικά Κάιν δολοφονήθηκε και έτσι ήταν ο γιος του, Tubalcain,
στα χέρια του Λάμεχ, αλλά μέχρι τότε η γραμμή του αίματος
καθιερώθηκε.
Έτσι τώρα πρέπει να υπολογίσουμε τι τέχνασμα ή το παιχνίδι
παίζεται ότι και η γενεαλογία του Seth και της γενεαλογίας του
Κάιν είναι όλα τα ίδια ονόματα.
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35.

Η πλημμύρα εξαλείφει τη γραμμή του Κάιν;

Το βρίσκω ενδιαφέρον ότι κανένας από την γενεαλογία του
Κάιν δεν δίνεται ηλικίες όπως η γενεαλογία του Seth δείχνει. Tεδώ
δεν είναι τρόπος για να συγκρίνουν τα δύο, όπως αν γραφτεί σαν
αυτό σκόπιμα να ρίξει Ένα εκτός πορείας.
Όταν αρχίσετε να προσθέσετε τα κομμάτια στο παζλ, με βάση
τις βιβλικές πληροφορίες, αν η ιστορία των πλημμυρών Was
ακριβές Βάσει Αυτό που έχουμε παραδοθεί μέσω των αιώνων, τότε
κανένας από γραμμή του Κάιν θα υπήρχε μετά την πλημμύρα,
μόνο η γενεαλογία του Σεθ.
Μόνο ο Νόα και η οικογένειά του από τη γραμμή του Σεθ θα
υπήρχαν. Έτσι, Ο Κάιν και η γενεαλογία του θα είχαν καλυφθεί
από την ύπαρξη, ή κρυμμένος. Κάπως σοκαριστικό, αφού τώρα
ξέρουμε ότι ο Κάιν θα ήταν η βασιλική καταγωγή των θεών, για να
εδραιώσει την εχθρότητα μεταξύ των παιδιών του φιδιού και των
παιδιών της Εύας.
Ποιος ήταν ο σκοπός της προστασίας του, αν η πλημμύρα ήταν
να εξαλείψουμε όλη την γενεαλογία του, ούτως ή άλλως;
' λλος ένας τομέας που πρέπει να σκεφτούμε για τον Άνταμ και
τον ΣΕΘ. Adam είχε πολλούς γιους και κόρες που αποκαλύπτουν
δεν γενεαλογία σε όλα στη Βίβλο.
Τι συνέβη σε αυτούς τους ανθρώπους, πέρα από τον Σεθ και
τους απογόνους?
Seth, επίσης, είπε ότι είχε πολλούς γιους και κόρες...
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Τι είναι μάρτυρες εδώ είναι μια ενιαία γενεαλογία ότι η Βίβλος
έχει θέσει εκτός για να γίνει πολύ σημαντικό για το σχέδιο των
θεών να δημιουργήσει τελικά ψευδή Χριστό τους, όπως θα μάθετε
σύντομα.
Ένα μικρό Μονής γενιάς έχει γίνει τόσο σημαντική για τον
κόσμο, αλλά όλα τα παιδιά αυτής της γενεαλογίας είχε πολλά
περισσότερα παιδιά που δεν ορίζονται πουθενά.
Τώρα αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό είναι είναι φαίνεται
ότι ο Σεθ ήταν ο τρίτος γεννημένος γιος της Εύας. και πρωτότοκος
του Αδάμ.
Πουθενά δεν υπονοεί μέχρι μετά τον Seth είχε γεννηθεί ότι ο
Αδάμ είχε άλλους γιους, αν και είχε ενδεχομένως κόρες. Seth ήταν
ο 3ος γιος γεννήθηκε προς την Εύα και το πρώτο απευθείας από το
σπόρο του Αδάμ.
So, Ποιος ήταν αυτός που παντρεύτηκε ο Κέιν;
Δηλώνει όταν ο Κάιν στάλθηκε μακριά ότι πήρε μια γυναίκα,
αλλά πώς είναι αυτό δυνατό. Πού θα έβρισκε γυναίκα; στον κήπο
της Εδέμ; Δεδομένης αυτής της πρωτογενούς πληροφορίες?
Ο Κάιν παντρεύτηκε μια αδερφή; Ήταν μια αδελφή να
παντρευτούμε ακόμη και? Ο Αδάμ και η Εύα είχαν Κόρες Πριν Ο
Κέιν σκότωσε τον Έιμπελ;
Πιστεύω ότι ήταν δυνατό για τον Αδάμ και την Εύα να έχουν
κόρες μεταξύ Κάινείναι σκοτώνοντας τον Έιμπελ και τη γέννηση
του Seth στην πραγματικότητα, δεδομένου ότι ο Αδάμ ήταν 130χρονών, όταν είχε τον πρώτο γιο του, δεν υπάρχει καμία
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αμφιβολία ότι τα άλλα παιδιά γεννήθηκαν πριν. επειδή η Βίβλος
δήλωσε Seth γεννήθηκε μετά την εικόνα και την ομοιότητα του
Αδάμ που εκπροσωπεί την πρώτη πραγματική γεννηθεί γιος του,
μετά το θάνατο του Abel.
Αλλά δεν έκπτωση ότι οι κόρες είχαν ήδη γεννηθεί η οποία δεν
θα είχε λάβει τη βιβλική δοκιμή ομοιότητα του να είναι στην εικόνα
του Αδάμ, επειδή η κόρη ήταν γυναίκα.
Dταυτότητα Κάιν και ο Σεθ Παντρευτεί Τους αδελφήS?
Όπως δήλωσα νωρίτερα υπήρχαν και άλλες φυλές ήδη στον
πλανήτη γη ότι η Βίβλος κάνει μικρή αναφορά, έτσι είναι δυνατόν
Κάιν βρήκε τη σύζυγό του, μεταξύ άλλων φυλών.
Ωστόσο, είναι περισσότερο από πιθανό με τις πληροφορίες που
μας δόθηκαν, ότι ο Κάιν έπρεπε να παντρευτεί μέσα στο ίδιο του το
αίμα.
Ο Κάιν θα χρειαζόταν να παντρευτεί το ίδιο του το αίμα.
Αδελφή Να Συνεχίστε το αίμα dominancy.
Αν παντρεύτηκε από το αίμα του σε μια κατώτερη φυλή
αίματος, τότε η το καθαρότερο αίμα, που τους έδωσε δύναμη θα
ήταν αραιωμένο.
Είναι επίσης περισσότερο από πιθανό Αυτή η κόρηs ήταν
επίσης γεννήθηκε μέσω του interaction του φιδιού και της Εύας,
είτε την ίδια στιγμή του αρχικού εμποτισμού ή μεταγενέστερο
χρόνο που θα γίνει στη συνέχεια η γυναίκα του Κάιν. Και ο Σεθ
πιθανότατα παντρεύτηκε μια αδερφή που γεννήθηκε από τον
σπόρο του Αδάμ.
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36.

Η γενεαλογία παράδειγμα

Ας αρχίσουμε να τα βάζουμε όλα μαζί...
Ο πρώτος γιος του Κάιν ονομαζόταν ίνοκ. Ο πρώτος γιος του
Σεθ ονομάστηκε Αίνου. Κάποιοι πίστεψαν ότι ο Αίνου ήταν ίνοκ,
ωστόσο ένας άλλος ίνοκ εμφανίζεται στη γραμμή του Σεθ αργότερα.
Wκαπέλο θα το κάνουμε αυτό;
Ακριβώς με την πρώτη ματιά είναι προφανές πόσο κοντά είναι
τα ονόματα και με τις δύο καταγωγές του Κάιν και Seth.

Κάθε όνομα κάτω από Κάιν είναι το ίδιο όνομα σε μια
διαφορετική σειρά ή συλλαβίζεται διαφορετικά υπό Seth, κάτω από
Cainan.
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Ενδιαφέρον επίσης το όνομα Cainan, είναι περιέργως κοντά
στον Κάιν. Αλλά γιατί είναι η σειρά διαφορετική με όλα τα ονόματα
είναι το ίδιο;
Ήταν αυτό για να διώξει τους ανθρώπους;
Παράδειγμα, γραμμή του Κάιν δείχνει ίνοκ είναι ο πατέρας του
Τζάρεντ/iRAD και γραμμή του Seth δείχνει Τζάρεντ/iRAD είναι ο
πατέρας να ίνοκ. Τα γράμματα J και I στα εβραϊκά συχνά
ανταλλαγή μεταξύ τους λόγω της morphing γλώσσα.
Είναι το ίδιο ακριβώς όνομα σε δύο διαφορετικές εβραϊκές
μεταφράσεις, και περισσότερο από πιθανό να είναι το ίδιο πρόσωπο.
Τι θα συνέβαινε αν πήρα ένα μικρό κομμάτι της άδειας εδώ και
απλά flipped τη γραμμή κάτω από Cainan δεξιά πλευρά μέχρι
ξεκινώντας με ίνοκ στη γραμμή του Seth? Παρακολουθήστε
προσεκτικά τι συμβαίνει, είναι τέλεια.

Κάποιος μπορεί να αναρωτηθεί γιατί θα το έκανα αυτό, είμαι
απλά δείχνει ότι αυτό είναι πολύ συμπτωματικό να μην είναι μια
κραυγαλέα Εξαπάτηση, και αν κάποιος προσπαθούσε να κρύψει
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αυτό το γεγονός θα είχε νόημα που έπαιζαν γύρω με τα ονόματα
για να μας ρίξει μακριά. Αυτό που φαίνεται είναι ότι ο Σεθ
γράφτηκε από την ιστορία.
Και αυτό θα ταίριαζε απόλυτα σε κάτι που θα έκαναν αυτοί οι
θεοί. Κάνε τον Σεθ να φανεί κατώτερος από το Βασιλικό τους αίμα,
αλλά την ίδια στιγμή Κάνε τον ήρωα. Αλλά τι απέγινε ο Σεθ και η
γενεαλογία του;
Έτσι τώρα βλέπουμε και τις δύο γραμμές να είναι
πανομοιότυπες κάτω από Κάιν & Cainan. Θα μπορούσε αυτό να
είναι όπου η συγκόλληση των δύο γραμμών έλαβε χώρα;
Είναι πιθανό ο ένος να είναι ο πρωτότοκος γιος του Σεθ να
πήγε σε διαφορετική κατεύθυνση και μετά απλά να πρόσθεσε
CAINAN ως Κάιν στη λίστα;
Ή είναι ένας/έναςΧ, Ο πρωτότοκος γιος του Κάιν, αλλά
προστίθεται στη γραμμή του Seth για να δημιουργήσετε σύγχυση?
Μόλις κάνουμε ένα μικρό κτύπημα γύρω ξαφνικά τώρα
γενεαλογία του Seth γραμμές επάνω με του Κάιν, για ακόμη και
του ΑίνουCH τώρα έρχεται στο παιχνίδι. Αλλά τι λέμε εδώ, ήταν ο
Σεθ, Κάιν;
Είναι αυτό μια μεγάλη σύμπτωση? Γιατί αυτά τα ονόματα είναι
τα ίδια; Ποιο μπορεί να είναι το συμπέρασμά μας; Ο Σεθ υπάρχει
ποτέ; Δεν ήταν ο πρωτότοκος του Αδάμ με την ομοιότητα και
iMage?
Ή μήπως ο Σεθ Ήταν απλά υποβιβάστηκε σε ένα τίποτα δεν?
Ωστόσο η ιστορία άλλαξε από τους συγγραφείς να κάνει Seth έξω ο
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ήρωας και ο Κάιν την εχθρότητα/κακό ένα για να δημιουργήσει
αρκετή
σύγχυση,
όπου
οι
περισσότεροι
ποτέ
δεν
θα
συνειδητοποιήσει τι είχε συμβεί, και δυστυχώς σαν ρολόι, οι
περισσότεροι δεν έχουν.
Όταν το ερπετό, YHVH του Ελοχίμ βίασε την Εύα, άρχισε η
Βασιλική γενεαλογία που θα γίνει η μεσάζοντες για τους
ανθρώπους απευθείας από το Ο θεόςS.
Σε επηρεάζει το βασιλικό αίμα θα γίνει η εχθρότητα του λαού,
σχεδόν σαν φύλακας φυλακών. Αυτό που οι άνθρωποι αδυνατούν
να δουν είναι το κέντρο της Βίβλου είναι η προσοχή του σε ένα
Lineage μόνο από σημαντικοί άνθρωποι, και τα υπόλοιπα....
Ωστόσο, μέσα σε αυτή την γενεαλογία υπάρχουν πολλά
περισσότερα Παιδιά που δεν αναφέρονται ποτέ και ποτέ δεν
άκουσα για ξανά. Είναι επειδή δεν έχουν καμία σημασία για το
σχέδιο.
Τα μπλε αίματα θεωρήθηκαν η κυρίαρχη γραμμή. Όλα τα
υπόλοιπα θεωρήθηκαν τα ταπεινά πρόβατα που ακολουθούν,
ακόμη και αν είχαν γεννηθεί από το μπλε αίμα.
Τα μπλε αίματα έπρεπε να ζευγαρώσουν με μόνο εκείνοι της
κυρίαρχης γραμμής για να το κρατήσουν καθαρό για το δικαίωμα
χάριν δικαιωμάτων, αλλά ζευγαρώνουν επίσης φιλελεύθερα και
παρήγαγαν τα παιδιά σε όλο τον κόσμο σε όλες τις φυλές.
Mκάποιος από αυτούς παντρεύτηκε οι αδελφές και οι κόρες
τους για να διατηρήσετε τη γραμμή Ως Καθαρόαίμα, όπως θα
μπορούσαν να. Θα σας σοκάρει όταν διαβάζετε, "η απαγορευμένη
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κληρονομιά των θεών," πώς αυτό συνεχίστηκε κάτω μέσα από
πολύ σημαντικούς βιβλικούς ήρωες.
Και είναι επίσης ο λόγος που ο Κάιν μάλλον παντρεύτηκε την
ίδια του την αδερφή, μια γυναίκα γεννημένη εις ο βασιλιάς φίδι.
Αν ο Νόα ήταν το μόνο που είχε απομείνει και η γενεαλογία
του ήρθε από τον Σεθ όπως μας έκαναν να πιστέψουμε, τότε τι
συνέβη στην γενεαλογία του Κάιν.
Τι θα γινόταν αν η γενεαλογία του Νώε είχε γεννηθεί από τον
Κάιν και όχι από τον Σεθ; Κι αν η γενεαλογία του Κάιν ενώθηκε με
την γενεαλογία του Σεθ και συνδέονται με κάποιο τρόπο;
Θυμηθείτε στη Γένεση 6, δήλωσε ότι οι γιοι του Θεού, (γενεαλογία
του Κάιν,) ήταν παντρεύονται τις κόρες των ανδρών, (γενεαλογία
Seth του.) Αυτό είναι αυτό, είναι αυτό το χαμένο σύνδεσμο σε
αυτό το παζλ.
Τότε ποιοι ήταν οι δίκαιοι;
Πιστεύω ότι ο Σεθ υπήρχε και η γενεαλογία του συγχωνεύτηκε
μαζί με την γενεαλογία του Κάιν.. Θυμήσου ότι όλοι λένε ότι ο Κάιν
ήταν ο κακός και ο Σεθ ήταν ο ενάρετος., αλλά χρησιμοποιούν την
ίδια γενεαλογία των ανθρώπων, ρίχνοντας όλοι από το κομμάτι, και
Seth και τα παιδιά του ξεθωριάζει ως ασήμαντο από τη Fiat. Φυσικά,
δεν πρέπει να το ξέρεις αυτό.
Ως εκ τούτου, στη συστροφή των γεγονότων, λένε ότι ο Κάιν
ήταν κακό, αλλά τότε τιμούν και υπακούουν Κάιν και Γενεαλογία
του, λόγω του κρυμμένου διακόπτη. Ακριβώς περισσότερο από την
ίδια εξαπάτηση.
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Έτσι τώρα κάνει πιο πρακτικό νόημα πώς όλα αυτά άρχισαν.
Ωστόσο, με βάση τη Βίβλο, όταν η πλημμύρα ήρθε υποτίθεται
ότι σκότωσε όλους αποδεχθεί Νώε και την οικογένειά του. Αυτό
σημαίνει ότι όλα τα υπόλοιπα του Σεθ γραμμή και όλων των
Γραμμή του Κάιν, αφανίστηκαν.
Τι απέγινε η γενεαλογία του Κάιν από τότε που κυβερνούσε
την ανθρωπότητα; Αν το μόνο που είχε απομείνει ήταν ο Νόα και η
οικογένειά του, και ήταν η γενεαλογία του Σεθ. Τότε οι θεοί
αφαιρέθηκαν, αλλά ξέρουμε ότι αυτό δεν συνέβη ποτέ.
Προφανώς λαμβάνοντας το λόγο της Βίβλου ήταν μόνο ο Νώε,
και από τη δική του δικαιοσύνη η οικογένειά του σώθηκε. Με βάση
αυτές τις πληροφορίες κανένα από τα παιδιά του Κάιν ή του Σεθ
δεν παρέμεινε δίκαιο. Όλοι τους πήγαν στην αμαρτία όπου οι
άρχοντες της σκιάς ήθελαν να σβήσουν τους πάντες, εκτός από τον
ίνοκ, όπως υποτίθεται ότι περπάτησε όρθιος με τον Θεό.
Ο Νόα ήταν αποδεκτό ως δίκαιος Πέραν Ίνοκ που θα
περπατούσε με Ο θεός και πέθανε πολύ νωρίτερα., ή καλύτερα
δήλωσε, απλά άφησε το πρόγραμμα.
Ωστόσο, η Βίβλος είπε ότι ο Νώε ήταν τέλειος στις γενιές του,
αυτό σημαίνει ότι η καταγωγή του ήταν αγνή, όχι ο χαρακτήρας
του. Δεν έλεγε τέλεια για τις γενιές του.
Λυπάμαι που έχω ένα τεράστιο πρόβλημα με αυτό, γιατί
γνωρίζουμε τώρα ότι η μόνη καθαρή γενιά ήταν γενεαλογία του
Κάιν. Για την γενεαλογία Seth ήταν αλλοιωμένο συχνά από το
γάμο, όπως αναφέρεται από τη γένεση 6.
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Αν η θεωρία μου είναι σωστή ότι αυτή η γενεαλογία ήταν του
Κάιν, τότε ο Νώε ήταν στην άμεση γενεαλογία ως γιος του Κάιν.
Αλλά εδώ είναι η σύλληψη 22, ήταν επίσης στην γενεαλογία του
Seth. Πώς είναι δυνατόν; Επειδή και οι δύο καταγωγές είναι οι ίδιοι
άνθρωποι σε αυτή τη γραμμή.
Η δήλωση, τέλεια στις γενιές αποδεικνύει ότι το αίμα του Νώε
ήταν τέλειο από τους θεούς και ποτέ δεν είχε διακριθεί. Πώς θα
μπορούσε να έχει αποδοθεί; Λόγω του γάμου της γραμμής του
Κάιν στη γραμμή του Σεθ, αποκαλύφθηκε στο GEN 6. Ωστόσο,
αυτό λέει ο Νώε ήταν καθαρή, γραμμή του δεν ήταν ποτέ
αλλοιωθεί. Διαβάστε προσεκτικά παρακάτω:
Γένεση 6/9 "Αυτά είναι τα γενιές του Νώε: Νώε ήταν ένα
άνθρωπος και τέλεια στις γενιές του, και ο Νώε περπάτησε με το
Θεό.”
Θυμηθείτε, ο Θεός ήταν καλός, και ο Σατανάς ήταν κακό στο
καλό και το κακό δέντρο. Νώε ήρθε από το ερπετό μέσω του Κάιν,
αλλά επίσης ήρθε από τον Αδάμ μέσω Seth, θυμηθείτε ότι είναι
όλοι οι ίδιοι θεοί, παίζοντας διαφορετικούς ρόλους, με την
ανθρωπότητα διασυνδεμένο μέσα. Και οι δύο σπόροι θα
εμφανίζονταν όμοιοι.
Ο Νώε ήταν ένας απλός άνθρωπος, που σήμαινε καλό στη θέα
των θεών, και ήταν τέλειος στις γενιές του. Ήταν αγνό αίμα.
Εμείς επίσης Δείτε ίνοκ περπάτησε με Ο Θεός στην ίδια γενιά,
και ίνοκ υποτίθεται ότι ήταν το πρώτο που γεννήθηκε από τον Κάιν
και/ή Seth.
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Ακόμα και μετά τον Νόα όπου υποτίθεται ότι ολόκληρος ο
κόσμος είχε σβηστεί εκτός από αυτούς τους οκτώ ανθρώπους., ο
κόσμος έγινε πάλι κακός. Γιατί?
Θα μπορούσε να είναι αυτό είναι ο τρόπος που ήταν πάντα στο
καλό και το κακό σχέδιο; Καθαρίστε το κακό στο τέλος, και να
αρχίσει και πάλι, επιτρέποντας το κακό να επιστρέψει. Σαν ένα
συνεχές βρόχο σε μια κακή ταινία.
Δεν υπήρχε πλέον Κάιν ή υποτιθέμενη γενεαλογία του Βάσει η
Βίβλος για να διαφθείρει τη γη. Τι καλό είχε η πλημμύρα αν οι
άνθρωποι γίνονταν πάλι κακοί;
Αν ο Νώε ήταν δίκαιος και αυτός και η οικογένειά του ήταν οι
μόνοι που έμειναν, που θα μπορούσε να είναι ο ένοχος για να κάνει
τον κόσμο να γίνει τόσο κακό και πάλι.
Και μετά ο τόπος που καλείται από την Ο θεόςs,
Βαβέλ/σύγχυση χτίστηκε σε άμεση περιφρόνηση της Ο θεόςs, μόνο
μερικές γενιές αργότερα;
Η απάντηση είναι αρκετά απλή, δεν έχει σημασία ποιος ήταν
δήθεν δίκαιος? η κατάρα της εχθρότητας θα παραμείνει πάντα. Για
την κατάρα δόθηκε από την Ο θεόςs για να διαρκέσει για πάντα.
Διαβάστε το μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας μου σειρά
που ονομάζεται, "Time-βρόχο χρονικά."
Άλλη μία φορά, ερχόμαστε σε μια νέα ιστορία που είναι τόσο
παλιά όσο και οι λόφοι. Έχει να κάνει με γενεαλογία και βασιλείς
και κατάρες και τιμωρίες. Είναι όλα σχετικά με μια φύτευση, και τη
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συγκομιδή και ένα χρόνο-βρόχο όπου οι ψυχές ανακυκλώνονται,
να το κάνουμε ξανά.
Τι απέγινε ο δίκαιος του ΝώεΝες? Υποτίθεται ότι δεν φταίει πια
ο Κάιν. τα παιδιά του Νώε ήταν όλα αντάρτες από τους τέλειους
ενάρετους; Ή έχουμε εξαπατηθεί;
Εάν έχετε ακολουθήσει αρκετά κοντά η απάντηση είναι
ακριβώς εκεί, οι θεοί δημιούργησαν τους ανθρώπους, στη συνέχεια
σπέρνονται οι άνθρωποι με ένα από τα δικά τους. Στη συνέχεια, οι
άνθρωποι σπέρνονται το δικό τους γόνο παρομοιάζονται εις τους.
Όμως και οι δύο ήταν ακόμα άνθρωποι, που προήλθε από μια
ανθρώπινη μητέρα του προγραμματισμού Matrix.
Αυτοί δεν ήταν διαφορετικοί άνθρωποι, ήταν σπαρμένοι με
διαφορετικές ψυχές. Η ιστορία που μας δόθηκε είναι μια αλληγορία,
είναι να μας διδάξει τι συνέβη χρησιμοποιώντας ιστορίες. Τα
γεγονότα είναι, υπάρχει μόνο μια ανθρωπότητα, και μέσα σε εκείνη
την ανθρωπότητα είναι δύο σπόροι των διαφορετικών φύσεων.
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37.

Του Νώε Children & ηIr Kingdoms

Έκανε το Ο θεόςπαίζει το ίδιο κόλπο σε Οι εναπομείναντες
επιζήσαντες της πλημμύρας, και να σιγουρευτούν ότι απέτυχαν;
Ήταν η Βαβέλ κακό, ή ήταν για άλλη μια φορά η ιστορία του
δέντρου της γνώσης, όπου η Ο θεόςs ήταν να πάρει
αναστατωμένος για να μάθουν ότι οι άνθρωποι γίνονταν πάρα πολύ
σαν αυτούς.
Γένεση 11/5-8 "Και ο κύριος ήρθε κάτω για να δει την πόλη
και τον πύργο που τα παιδιά των ανθρώπων χτίζουν. Και ο Κύριος
είπε, Ιδού ο λαός είναι ένας, και έχουν όλα μια γλώσσα? και αυτό
αρχίζουν να κάνουν: και τώρα τίποτα δεν θα συγκρατείται από
αυτούς, που έχουν φανταστεί να κάνουν. Πηγαίνετε, ας πάμε κάτω,
και εκεί σύγχυση γλώσσα τους, ότι δεν μπορεί να καταλάβει ένα
άλλο λόγο.
Και ο κύριος τους σκόρπισε στο εξωτερικό το πρόσωπο της γης,
και έφυγαν από την οικοδόμηση της πόλης. Επομένως, είναι το
όνομα Βαβέλ, επειδή ο κύριος επομένως μπερδεύει τις γλώσσες της
γης;"
Για να εισάγετε μια σκέψη εδώ, πιστεύω ότι είναι πιθανό ότι
όταν οι γιοι, Σημ, ζαμπόν και Ιάφεθ χωρίστηκαν σύμφωνα με τη
γλώσσα και το έθνος τους, ότι αυτό συνέβη μετά το περιστατικό
της Βαβέλ, παρόλο που το περιστατικό της Βαβέλ ήταν το
ακόλουθο κεφάλαιο.
Ήταν από την γενεαλογία του ζαμπόν ότι πολλές ισχυρές
πόλεις δημιουργήθηκαν, Βαβυλώνα, Ασσυρία, Αίγυπτος κλπ... Ο
κυνηγός ήταν ο ιδρυτής πολλών από τις πιο πρόσφατες πιο ισχυρές
πόλεις του κόσμου. Οι γιοι του Νώε είναιGan να εκπροσωπεί
182 | Σ ε λ ί δ α

Εικονικός κόσμος των Θεών και των ανθρώπων
σημαντικά στοιχεία σχετικά με τη γη, τη δύναμη, τη μάζα και τον
πλούτο.
Ιάφεθ έγινε ο πατέρας του μέρος της κόσμο που γνωρίζουμε
ως Ασία και τη Ρωσία και κατά πάσα πιθανότητα ανέλαβε κανόνα
της πραγματικής Ασιάτες και νωρίς Ινδοί, η οποία με οδηγεί σε
Συνειδητοποιούν Που Προφανώς δεν ήταν όλοι αφανίστηκαν από
την πλημμύρα, όπως θα είπαν.
Λόγω των διαφορετικών φυλών που προέρχονταν από τον
Νώε και τα παιδιά του αυτό δεν θα ήταν δυνατό αν γενεαλογία του
Νώε ήταν καθαρό αίμα, αλλά αν τα παιδιά του πήρε άλλες
συζύγους πέρα από τις αρχικές συζύγους τους, από άλλες φυλές,
τότε θα ήταν κατανοητό.
Μπορεί να ήταν μια τοπική περιοχή όπου ο Σταυρός
αναπαραγωγής ήταν πιο εμφανής, και γι ' αυτό άλλες φυλές
ανακαλύφθηκαν.
Αν αυτό συμβαίνει όταν οι άλλες φυλές που υπάρχουν στη γη
προέρχονται από μετά την πλημμύρα, δεδομένου ότι η μόνη
οικογένεια που είχε απομείνει ήταν μια ενιαία κούρσα τέλεια στις
γενιές τους. Άλλες φυλές έπρεπε να έχουν επιβιώσει από την
πλημμύρα. Στην πραγματικότητα, πιστεύω ότι οι περισσότεροι από
αυτούς έκαναν με μια πιθανότητα ότι ένα ζευγάρι από αυτούς έγινε
εκλείψας.
Ζαμπόν έγινε ο πατέρας για να Μέρη της Μέσης Ανατολής,
αλλά κυρίως Αφρική και ενδεχομένως μέρη της Ευρώπης όπου η
μαύρη people που υπήρχαν προηγουμένως πρέπει να που
ασκήθηκε από το γάμο Μέσω Ζαμπόν και τα παιδιά του.
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Αλλά τι γίνεται με τον Σημ;
Ο Νώε είχε τρεις γιούς, η Βασιλική γενεαλογία δεν συνεχίζει
ποτέ μέσα από όλα τα παιδιά. είναι μόνο μια γραμμή που αυτή η
Βασιλική γενεαλογία συνεχίζεται. Τα εδάφη χωρίστηκαν μεταξύ
ζαμπόν και Ιάφεθ κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.
Ωστόσο, όλοι οι γιοι ήταν θεωρείται ειδική επειδή ήταν όλοι το
ίδιο αίμα, έτσι προφανώς, Όλοι θα κυβερνούσε σε κάποια μορφή
πάνω από τα μικρότερα ή χαμηλότερα αίματα. Αποκαλύπτω μια
διατριβή στο "απαγορευμένη κληρονομιά των Θεών" και ποιοι ήταν
πραγματικά αυτοί οι τρεις γιοι.
Κους’s γιος κυνηγός ήταν ο οικοδόμος της Βαβέλ, καθώς και
πολλές άλλες πόλεις. Ήταν τα παιδιά του ζαμπόν που είχαν τον
περισσότερο αντίκτυπο στην οικοδόμηση των σημαντικών πόλεων
στη Μέση Ανατολή και την Αφρική, αλλά δεν ήταν η επιλεγείσα
Μπλε βασιλικό αίμα, μόνο ένα παρακλάδι τους., αλλά ήταν ακόμα
βασιλιάδες..
Δύο από τους γιους του Χαμ ονομάστηκαν μισραΐμ, το οποίο
έγινε ο πρόδρομος της Teh ΑίγυπτοςIans. Ο άλλος λεγόταν Κανάν,
όπου το Ισραήλ έκλεψε τη γη. από τους ανθρώπους που
ονομάζονται Χαναναίους Αργότερα. Πολλοί από τους γιους του Χαμ
έγιναν πολύ σημαντικοί ως μεσίτες δύναμης για τις μεγάλες πόλεις
που καθιερώνονται στη γη.
Ωστόσο, με τον Σημ κάτι φαίνεται ριζικά διαφορετικό.
Γιατί?
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38.

Δημιουργία του διαστημικού λιμένα Βαβέλ

If συνεχίζουμε τη Βασιλική γραμμή που ξεκίνησε με τον Κάιν
εδώ είναι αυτό που θα αρχίσουμε να βλέπουμε συμβαίνουν.
Κάιν
Ενώχ
Τζάρεντ
MAHALALEEL
Μαθουσάλα
LAMECH
Νώε
Σημ – Ζαμπόν - Ιάφεθ
Ο Σημ είναι αυτός που επέλεξε να συνεχίσει την Ειδική
Βασιλική γενεαλογία αυτών των Ο θεόςσ. αυτές έγιναν οι Ποιμένας
βασιλιάδες του Seth, και οι Φαραώ του ζαμπόν, από Οι μεγάλες
πόλεις που χτίστηκαν.
Είναι πεποίθησή μου ότι ο λόγος για τον Ο θεόςs ήταν
αναστατωμένος με την οικοδόμηση της Βαβέλ ήταν επειδή οι
άνθρωποι είχαν αρχίσει να κατανοήσουν το δέντρο της γνώσης
Ξανά.
Και ο πύργος που χτίζουν δεν ήταν Ακριβώς ένας πύργος όπως
θα μπορούσαμε να σκεφτούμε από αυτό, είναι γεγονός ότι ήταν
ένα
πλοίο
που
χτίστηκε
για
να
επιτρέπουν
Μεταφορώνπληθωρισμού Να Χώρο όπου η Ο θεόςS Χαιρετίστηκε
Από. Τα λένε αυτά τα πλοία., SHEMS, όπως αναφέρθηκε νωρίτερα.
Iη t δήλωσε σε δύο από τις περιπτώσεις κατά τη διάρκεια της
οικοδόμησης του Πύργου Ο θεόςΤο S ήρθε κάτω για να δει τι
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συνέβαινε. Ποτέ δεν φαίνεται να ζητήσει τη σχετική ερώτηση...
Από πού ήρθες;
Ήταν αναστατωμένοι γιατί αν οι άνθρωποι συνεχίζουνd να
προχωρήσει με αυτό Σχέδιο, τίποτα δεν θα είχε παρακρατηθεί από
αυτούς, συμπεριλαμβανομένων των διαστημικών ταξιδιών.
Ας αρχίσουμε να το αποδείξουμε: οι άνθρωποι μετακόμισαν
στη γη του σάϊναρ, σάϊναρ ήταν ένα επίπεδο έδαφος, και ένα καλό
μέρος για να δημιουργήσει μια πόλη και έναν πύργο. Αλλά γιατί
διάλεξαν ένα επίπεδο έδαφος; Δεύτερον, τι ήταν αυτό που
πραγματικά χτίζουν και για ποιο σκοπό;
Αυτό που βλέπω είναι ότι ο λαός ήθελε να φύγει από τη γη.
Είναι πεποίθησή μου ότι η Εδέμ ήταν επίσης μια μεταφορά μεταξύ
της γης και του χώρου, όπως έχουμε δει νωρίτερα.
Αλλά αυτό που βλέπω σε αυτούς τους στίχους εξηγεί απόλυτα
ως προς το τι οι άνθρωποι στο σάϊναρ ήταν πραγματικά κάνει.
Είπαν, "Ελάτε, Ας οικοδομήσουμε τον εαυτό μας μια πόλη, με
έναν πύργο που φθάνει στους ουρανούς, έτσι ώστε να μπορεί να
κάνει ένα «όνομα» για τον εαυτό μας? αλλιώς θα είμαστε
σκορπισμένοι στο πρόσωπο όλης της γης.”
Ας το κάνουμε βήμα προς βήμα: το πρώτο βήμα, ο λαός ήθελε
να χτίσει μια πόλη. Προφανώς, αυτό δεν επρόκειτο να είναι
ακριβώς οποιαδήποτε πόλη, ο λόγος για την πόλη ήταν προφανής,
θέλησαν να χτίσουν ένα συγκρότημα.
Ως εκ τούτου, αυτή η πόλη ήταν πιθανώς ένα εργοστάσιο
παραγωγής όπου η μηχανική και η επεξεργασία θα γίνονταν μέρος
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της θεμελιακής επιχείρησης για την οικοδόμηση
πολυλιμένα, προς αυτήν την πόλη και τον πύργο.

αυτού

του

Ανακοίνωση που ήθελαν να Χτίστε μια πόλη και έναν πύργο,
αλλά αυτό που διαφοροποιεί τον πύργο από την πόλη. Αν αυτό
ήταν ένας ουρανοξύστης, όπως έχουμε σήμερα, περιλαμβάνεται
στο κτίριο της πόλης.
Ωστόσο, αυτό το «Πύργος» ήταν ειδική πέρα από εκείνη της
πόλης, και το σύνολο του έργου ήταν όλα σχετικά με την
οικοδόμηση αυτής της δομής, για κάποιο περίεργο λόγο. Ο
σημαντικότερος σκοπός για την οικοδόμηση της πόλης ήταν επειδή
χρειάζονταν ένα εσωκλειόμενο εργοστάσιο παραγωγής με πολλά
κτήρια, για την τεχνολογία, την επιστήμη και τη εφαρμοσμένη
μηχανική και πιθανώς τα μέρη κατοικίας για να ζήσουν, να
εργαστούν και να φάνε.
Όλα ήταν μια τεράστια μητρόπολη καθώς οι άνθρωποι
ενώθηκαν να κάνει Τρεις Πράγμαs, και αυτό ήταν να
οικοδομήσουμε μια Πόλη και TOwerΣυν κάτι άλλο.
Παρατηρήσετε τις φιλοδοξίες τους για την οικοδόμηση αυτού
του Πύργου δεν ήταν κάποια αδρανής φανταχτερό. Ήθελαν ο
Πύργος να φτάσει στους ουρανούς. Ήθελαν να φτάσουν στο
διάστημα.
Προφανώς, είναι αδύνατο να οικοδομήσουμε οτιδήποτε υλικό
σοφό που θα μπορούσε να εισέλθει πέρα από την ατμόσφαιρα της
γης στους ουρανούς; Δεν είναι δυνατόν, όπως δήλωσε, "ένας
πύργος για την επίτευξη Οηεστους ουρανούς."Τώρα με βάση την
εβραϊκή λέξη για τον πύργο ονομαζόταν α, «Migdal».
Ένα Migdal είναι ένα υπερυψωμένη πλατφόρμα.
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Μια υπερυψωμένη πλατφόρμα δεν πρόκειται να φθάσει στους
ουρανούς, επομένως ο ίδιος ο πύργος δεν ήταν το πράγμα που
ήταν να φθάσει στους ουρανούς. Ωστόσο, μια υπερυψωμένη
πλατφόρμα είναι ιδανική για ένα εφαλτήριο, somewhat μοιάζει με
ένα Ζιγκουράτ, όπου αυτά ήταν επίπεδη επένδυση-σχηματίζονται
πυραμίδες με σκαλοπάτια που οδηγούν στην κορυφή.
Τώρα να πάρει πίσω στην λέξη-κλειδί ουρανούς, προέρχεται
από την εβραϊκή λέξη «shamayim», σημαίνει τη θέση των
αστεριών, ο τόπος όπου ο Θεός ή οι θεοί κατοικούν, κατοικία τους.
Γνωρίζουμε ότι αυτό δεν ήταν για την οικοδόμηση ενός
ουρανοξύστη, αυτός ο Πύργος ήταν ένα εφαλτήριο για μια
ιπτάμενη μηχανή που θα μπορούσε να φτάσει στους ουρανούς.
Πώς ξέρουμε ότι ήταν ιπτάμενη μηχανή; Θα συνεχίσουμε με το
επόμενο μέρος του στίχο, έτσι ώστε να μπορούμε να κάνουμε ένα
«όνομα», για τον εαυτό μας?"Η λέξη κλειδί εδώ είναι"Όνομα',
όπως σχετίζονται νωρίτερα, αυτή η λέξη προέρχεται από την
εβραϊκή λέξη, Σημ.
Σύμφωνα με τα τέλη του Ζαχαρία Sitchen, αποκάλυψε ότι τα
σφηνοειδή κείμενα που ανακαλύφθηκαν από τις χαμένες αρχαίες
συμφωνίες έδειξαν ότι ο Σημ ήταν ένα όρθιο φωτιστικό, και ήταν
γνωστό ότι ήταν σε είδος, ένας πύραυλος ή ένα όχημα ή ένα πλοίο
στους ουρανούς. Ακόμη και στην εξαντλητική αντιστοιχία του
ισχυρού αποκαλύπτει το όνομα Σημ είναι επίσης ένα μνημείο.
Έτσι, εδώ βλέπουμε αυτούς τους ανθρώπους μετακόμισε σε
ένα άδειο μέρος στη γη της σάϊναρ όπως αποκάλυψε εδώ, "έναND
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ήρθε να περάσει, όπως ταξίδεψαν από την Ανατολή, ότι βρήκαν
ένα Απλό στη γη των σάϊναρ · και στάθηκαν εκεί."
Αναζητούσαν έκταση, πολλά στρέμματα και μια επίπεδη
περιοχή ώστε να μπορέσουν να χτίσουν το πρώτο Nasa, στον τύπο.
Η λέξη πεδιάδα αντιπροσώπευε μια κοιλάδα επίπεδο. Η πόλη που
χτίζουν ήταν πιθανότατα μια διαστημική υπηρεσία.
Προφανώς, το είδαν να γίνεται με τους θεούς, έτσι
αποφάσισαν ότι θα αντιγράψουν αυτό που είχαν κάνει. Ωστόσο, το
έκαναν αυτό για τον εαυτό τους.
Καθώς κινούμαστε μέσα από το πλαίσιο αυτών των στίχων
αρχίζουμε να δούμε το λόγο για τον οποίο ήταν κτίριο ένα
εφαλτήριο και ένα Σημ, δηλαδή διαστημόπλοιο. Το τελευταίο μέρος
του στίχους είναι το σύνολο του κλειδιού. "οtherwise θα είμαστε
σκορπισμένοι στο πρόσωπο όλης της γης."
Ό, τι ήταν κτίριο, είναι διάσπαρτα για το πρόσωπο της γης δεν
θα άλλαζε ποτέ αν δεν ήταν ότι ήταν κτίριο διαστημόπλοια για να
πάει στον ουρανό.
Εκεί είναι, οι άνθρωποι έψαχναν έναν τρόπο να εγκαταλείψουν
τον πλανήτη? και αυτό είναι προφανές. Δεν προσπαθούσαν να
κάνουν "όνομα" για τον εαυτό τους · σαν να ήθελαν να γίνουν
δημοφιλείς, ήθελαν να φύγουν μακριά από τους ελέγχους.
Ήθελαν να γίνουν σαν τους θεούς για να ξεφύγουν από τη
δουλεία της γης. Και να θυμάστε ότι οι περισσότεροι από αυτούς
τους ανθρώπους ήταν οι πρόγονοι των θεών. Απλά προσπαθούσαν
να βρουν έναν τρόπο να επιστρέψουν στο σπίτι τους.
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Όταν το σκεφτείς, ποια ήταν η κατάρα της σύγχυσης που ο
Θεός έδωσε σ ' αυτούς τους ανθρώπους; Ανέφερε ότι μπέρδεψε τη
γλώσσα τους για να τους αναγκάσει να διασκορπιστούν σε όλο το
πρόσωπο της γης.
Ιδού, εκεί είναι, οι θεοί απάντησαν στην ερώτηση, ήταν να
βεβαιωθείτε ότι οι άνθρωποι είχαν κολλήσει εδώ στη γη και δεν
τους επιτρέπει να ταξιδέψουν μακριά. Οι άνθρωποι φοβόντουσαν
να είναι σκλάβοι στη γη όταν θυμήθηκαν ότι συνήθιζαν να
ταξιδεύουν στους ουρανούς. Οι θεοί τους καταράστηκε και αρκετά
σίγουρος ότι ήταν διάσπαρτα πάνω από τη γη.
Όντας διάσπαρτα πάνω στη γη δεν ήταν το θέμα, ήταν να
κολλήσει στη γη, και αποκαλύπτει εκεί την πραγματική πρόθεση
της κατάρας της ανάμειξης των γλωσσών.
Αυτό ακούγεται πολύ γνωστό, όπως όταν το ερπετό είπε Eve
αν πήρε από το δέντρο στέκεται στο κέντρο του κήπου, τότε θα
γίνει σαν τους θεούς. Τι ήταν αυτό το δέντρο; Τι ήταν αυτό το
κτίσμα που στεκόταν στο κέντρο;
Λοιπόν, πιστεύω ότι τώρα έχουμε τα στοιχεία που ψάχναμε.
Eden ήταν επίσης μια περιοχή για ένα εφαλτήριο, και στο κέντρο
του κήπου της Εδέμ, είχαν ένα διαστημόπλοιο, κάτι πολύ μεγάλο
που στάθηκε όρθια, ως μνημείο. Και ήταν το POD παράδοσης στον
ουρανό, όπου οι θεοί έρχονταν και δώθε όλη την ώρα.
Ισοδυναμεί με τη γνώση της σκάλας Jacobs που θα μπορούσε
να εισέλθει στον ουρανό.
Γένεση 28/12 "Και ονειρευόταν, και ιδού μια σκάλα που έχει
συσταθεί για τη γη, και η κορυφή του έφθασε στον ουρανό: και
ιδού οι άγγελοι του Θεού αύξουσα και φθίνουσα σε αυτό.”
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Είμαι βέβαιος ότι η σκάλα ήταν βήματα που οδήγησαν σε ένα
ιπτάμενο πλοίο, και το πλοίο πήγε στον ουρανό. Αυτό δεν σημαίνει
ότι έχτισαν τα βήματα σε όλη τη διαδρομή στον ουρανό. Αυτό είναι
ό, τι Eve εισήχθη σε, και δεν αμφιβάλλω ότι μπορεί να έχουν
ακόμη και συνοδεύονται σε ένα ηλιακό ταξίδι του συστήματος.
Από πού ήρθαν αυτοί οι θεοί; Ζούσαν σε άλλο πλανήτη; Θα
μπορούσε να είναι, ίσως, ακόμη και το φεγγάρι. Ναι πράγματι,
πιστεύω ότι είναι σωστό και στις δύο περιπτώσεις. Αυτοί οι θεοί
έζησαν και σε άλλα σώματα του ηλιακού μας συστήματος. Εάν
χρησιμοποιούσαν πραγματικά έναν πύραυλο για να μπουν στο
διάστημα, οι πιθανότητες είναι ότι χρειάζονταν έναν υποσταθμό για
να ταξιδέψουν. Και ένας πύραυλος θα ήταν τέλειος γι ' αυτό, ειδικά
για να πάει στο φεγγάρι.
Με τέτοια τεχνολογία, Οι μικροί άνθρωποι θα ήταν τρόπος για
να κλείσει το Ο θεόςs και θα σταματούν μετά τους μόλις κατάλαβαν
ότι είχαν τη δύναμη να πετάξει μακριά, και δεν είναι πλέον να
ελέγχονται. Αλλά γιατί δεν θα σκέφτονται έτσι, ήταν οι απόγονοι
των θεών, μόνο που ήταν καταραμένοι με εχθρότητα και με
χαμηλότερο DNA.
Οι θεοί δημιούργησαν τη σύγχυση.
Tείναι Ο θεόςs κωδικοποιημένα περισσότερο από τη γλώσσα,
που κωδικοποιημένο το σκοπό για τους οποίους όλα αυτά έγιναν.
Αντ ' αυτού, ξεκίνησε την καταγωγή τους από βασιλείς να πάρει
πίσω τον έλεγχο κάτω από τη γραμμή του Σημ για να γίνει η
άρχουσα ιεραρχία πάνω από τις μάζες.
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Η γενεαλογία του Σημ τοποθετήθηκε ως παγκόσμιος ελεγκτής,
έτσι ώστε ο σκοπός των ανθρώπων να μην είναι ποτέ ενωμένος σε
ένα μυαλό ή πνεύμα, ότι η εχθρότητα θα τους διαχωρίζει πάντα σε
σύγχυση.
Και μέχρι σήμερα, κανένα έθνος σε αυτόν τον πλανήτη δεν
μπορεί να ενωθεί εκτός αν οι θεοί το κρίνουν έτσι, γενικώς δεν
υπάρχει τίποτα άλλο παρά εχθρότητα και πόλεμος, αδελφός
ενάντια στον αδελφό, αδελφή ενάντια στην αδελφή, τον πατέρα
και ενάντια στο γιο και τη μητέρα ενάντια στην κόρη.
Tο Σημ γραμμή συνέχισε και έγινε το κυβερνών μπλε αίμα και
Πιθανότατα τη γραμμή του Οι βασιλιάδες του καταναλωτή και ο
βοσκός «Υκσώς» Φαραώ, που τελικά θα οδηγούσε στο φημισμένο
Ισραήλ... Αυτό είναι πραγματικά μια ενδιαφέρουσα ιστορία, αλλά
Δεν έχω χρόνο να το αποκαλύψει εδώ, Διαβάστε το βιβλίο μου που
ονομάζεται, "η απαγορευμένη κληρονομιά των Θεών-η πιο κρίσιμη
βιβλική εκθέτουν ποτέ."
Η γενεαλογία συνεχίζεται...
Σημ
Αρφαξάδ
Salah
Eber
Φαλέγ
Reu
Σερούχ
Ναχώρ-ενδεχομένως φαρΆοh Nachor
TErah-ενδεχομένως Φαραώ Asserah
Αβραάμ-πιθανώς Φαραώ Μαμά-Ναι-σουτιέν.
Issac
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Jacob-ίσα
Εδώ ξεκίνησε ο μαζικός διαχωρισμός. Η γραμμή του Seth
συνεχίστηκε μέσω του ίσα και έχει όλα, αλλά έχει ξεχαστεί και
ρίχνει μακριά. Γραμμή του Κάιν συνέχισε μέσω Jacob, και η
γενεαλογία τους κανόνες της γης, ακόμη και μέχρι σήμερα.
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39.

Άρχοντα άρχοντες του σύμπαντος

Ανακοίνωση: John 8/23 "Και είπε σ ' αυτούς: YE είναι από
κάτω? Είμαι από πάνω: YE είναι αυτού του κόσμου? Δεν είμαι
από αυτόν τον κόσμο.”
John 12/31 "Τώρα είναι η κρίση αυτού του κόσμου: τώρα
θα το Πρίγκιπας αυτού του κόσμου να εκτεθούν.”
Υπάρχουν δύο κλειδιά που αποκαλύπτονται εδώ και είναι
ισχυρά. Πρώτον, ο όρος «κόσμος» που χρησιμοποιείται σε
αυτές τις φράσεις, όταν ο Χριστός είπε ότι δεν είναι μέρος
αυτού του κόσμου, επίσης, αυτό το στίχο ήταν αναφορά του
πρίγκιπα αυτού του κόσμου. Ο όρος κόσμος μεταφράζεται σε
"Cosmos".
Αντιπροσωπεύει το "ολόκληρο το σύμπαν," δεν αναφέρεται
στη γη και μόνο.
Αυτό το σύμπαν είναι μια απάτη, αυτό το σύμπαν είναι
ψεύτικο. Δεν είναι πραγματικό, δεν ανήκει στον πατέρα ούτε
τον Χριστό, και είναι απλά μια δημιουργία του σκότους, της
αποσύνθεσης και του θανάτου, από τη σφαίρα μυαλού των 4Th
Διάσταση.
Βλέπουμε την ομορφιά αυτής της γης και τα αστέρια στο
διάστημα, και την καταπληκτική δόξα του, αλλά αυτή η
ομορφιά είναι ένα αντίγραφο που είμαστε μάρτυρες, είναι ένα
ψεύτικο, μια πλαστογραφία, δεν είναι το πραγματικό πράγμα.
Ο Εωσφόρος απλά αντιγράψατε αυτό που ο πατέρας και η
μητέρα δημιούργησαν από τη μνήμη και το μυαλό του, και
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χρησιμοποίησαν το σχέδιο για το δικό του σύμπαν, επειδή δεν
μπορούσε να δημιουργήσει τίποτα αιώνια, όλα όσα σχεδιάζει,
χτίζει και δημιουργεί, αποσυντίθεται, επειδή προέρχεται από τη
διαφθορά του νου.
Και τότε το έθεσε ως προσομοίωση ή τεχνητό πνεύμα
χρησιμοποιώντας το 4Th διαστάσεων προβολή του αντιγράφου
για να δημιουργήσετε ένα ολογραφικό σύμπαν στο 3Rd
διάσταση για να δώσει έχει σημασία η εμφάνιση του
πνεύματος, ή τι θα μπορούσε αργότερα να ονομαστεί τεχνητό
πνεύμα.
Αυτό που έχουμε εδώ είναι ένα πολύ εντυπωσιακό, αν και
μαζικό πρόγραμμα μυαλό του υπολογιστή. Τώρα λέω μαζικά
από την περιορισμένη άποψή μας. Εμείς peer out και να δούμε
αστέρια, κόσμους και γαλαξίες πέρα από τον αριθμό, και οι
αποστάσεις είναι αδιανόητη.
Ωστόσο, είναι απλά μια προσομοίωση, δεν υπάρχει χρόνος
και χώρος, δεν υπάρχει, είναι απλά μια προσομοίωση εμπειρία
για να μας δώσει μια αίσθηση του τι έχει σχεδιαστεί ο
προγραμματιστής.
Μας λένε ότι το φως ταξιδεύει σε πρόσβαση 186.000 μίλια
ανά δευτερόλεπτο. Και ένα έτος φωτός είναι περίπου
6.000.000.000.000 μίλια σε απόσταση. Αναγνωρίζουμε το
μέγεθος αυτής της φαινομενικά απεριόριστη δημιουργία, αλλά
είναι όλα ένα con, μια αντίληψη ότι το πρόγραμμα είναι
διαμορφώνοντας.
Ο όρος πάνω από όπου αναφέρει το "Prince αυτού του
κόσμου" μεταφράζονται μέσα, "ο άρχων του σύμπαντος".
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Αυτό του δίνει
διακλάδωση.

μια

εντελώς

μοναδική

και

διαφορετική

Από τον Έλληνα, ο ορισμός του Άρχοντα σημαίνει,
χάρακας ή Λόρδος, ο άρχοντας αυτού του σύμπαντος. Το
όνομα YHVH ή Ιεχωβά σημαίνει Λόρδος και κυβερνήτης,
επίσης, όπως ήδη γνωρίζετε.
Ο στίχος πάνω από τα κράτη, τώρα είναι η κρίση αυτού του
κόσμου και την κρίση του ηγεμόνα αυτού του κόσμου, όταν
είναι ρίχνει έξω. Ο όρος «τώρα» δεν σημαίνει χίλια χρόνια
αργότερα, ή ακόμα και εκατό ή ακόμη και 50. Σημαίνει τώρα,
σύγχρονος βασισμένος σε αυτά τα γραπτά.
Προφανώς, ο πρίγκιπας και Άρχων ηγεμόνα αυτού του
σύμπαντος είναι ακόμα πολύ δραστήρια πολύ καιρό μετά ο
Χριστός μίλησε αυτά τα λόγια. Τίποτα δεν έχει αλλάξει στο
σύμπαν. Τι εννοούσε ο Χριστός με τη χρήση του όρου, τώρα;
Αποκαλύπτει ότι η απόφαση είναι σε εξέλιξη, είναι μια
διαδικασία. Η γνώση αυτής της απόφασης είχε ήδη αρχίσει
πολύ πριν ο Χριστός έκανε αυτή τη δήλωση. Η απόφαση αυτή
θα συνεχιστεί μέχρι κάθε αληθινό σπόρο/ψυχή έχει ανακτηθεί
από τον πατέρα και τη μητέρα.
Ωστόσο, αυτό είναι αποκαλυπτικό ένα μυστικό, το πολικό
μισό του Λούσιφερ, ονομάζεται Σατανάς, και ήταν ο Σατανάς
που πετάχτηκε έξω από τους ουρανούς προς τη γη, όπου η
κρίση του είχε αρχίσει. Ο Σατανάς είναι ο πρίγκιπας Άρχων της
γης, και ο Εωσφόρος είναι ο πεσμένος Θεός των ουρανών.
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Όπως είπε ο Χριστός, ούτε ένα ή ελάχιστο μόριο δεν θα
περάσει από το νόμο μέχρι να εκπληρωθούν όλα. Και ο νόμος
είναι η καταδίκη, που εκπροσωπούν, θάνατος σε όλους τους
σπόρους μονίμως, μέχρι το μετασχηματισμό που αποκαλύφθηκε
στο, «η απαγορευμένη γνώση-τα παιδιά της συγκομιδής,»
συμβαίνει για όλους.
Αναφέρει, ο ουρανός και η γη δεν θα περάσουν μέχρι να
εκπληρωθούν όλα. Η δήλωση στη χρήση του τώρα
αντιπροσωπεύει την απόφαση είναι σε εξέλιξη, και θα
συνεχιστεί πολύ καιρό μετά τη συγκομιδή που πρόκειται να
συμβεί και πάλι στην ημέρα μας, ως επαναλαμβανόμενο
γεγονός που συμβαίνει σε κύκλους.
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40.

YHVH ήταν ένας Άρχων

Οι αρχαίοι γνωστικών αποκαλύπτουν πολύ για τους
άρχοντες, αλλά αυτές οι πληροφορίες ήταν καλυμμένη πάνω
στη Βίβλο ή απλά μεταφράζεται εσφαλμένα να δημιουργήσει
σύγχυση.
Όπως παραπάνω, βλέπουμε τον πρίγκιπα αυτού του
κόσμου, αυτό σημαίνει? ' ρχοντας του σύμπαντος.
Αυτό το όνομα Άρχων βρίσκεται στα χαμένα βιβλία του nag
Hammadi που είχε θαφτεί και στη συνέχεια τελικά
ανακαλύφθηκε, η οποία αποκάλυψε μια ολόκληρη βιβλιοθήκη
των βιβλίων που διδάσκει πολλά για τους πεσόντες άρχοντες
που κυβερνούν αυτόν τον κόσμο από μυστικές θέσεις,
καλώντας τους demiurges. Ένα δημιουργός είναι ο άρχοντας
του τρισδιάστατου θέματος Cosmos και μερικοί από αυτούς
κυβερνούν από τα χαμηλότερα 4Th Διάσταση.
Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να κατανοήσουν τελικά ότι
οι κυβερνήτες αυτού του κόσμου αντιπροσωπεύουν τους θεούς
του σύμπαντος μας, η οποία είναι μια ολογραφική μυαλό
ελεγχόμενη σφαίρα.
Η πτώση των Αγγέλων δεν συνέβη εν μία νυκτί. Δεν
επαναστάτησαν απλά και μετά τους έκοψαν ή τους έστειλαν σε
αυτό το Βασίλειο.
Ήταν υπάρχουν σε διαφορετικούς κόσμους, πλανήτες,
γαλαξίες σε όλο τον 4Th διάσταση και ακόμη και τα 3Rd
Διαστάσεις καθώς οι κόσμοι προβλήθηκαν σε ύλη. Και έτσι ήταν
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πολλοί από εμάς που ζουν σε διαφορετικούς κόσμους πριν καν
έρχονται εδώ.
Ο αλληγορικός Κήπος της Εδέμ αποκαλύπτει την τελική
πτώση μας αλλά δεν αποκαλύπτει το χρονικό πλαίσιο όταν όλα
αυτά πραγματοποιήθηκαν. Μερικές φορές τα όνειρά σας θα
αποκαλύψει πόσο ευρύ το πεδίο της ψυχής-μυαλό σας έχει
ταξιδέψει γύρω από το σύμπαν.
Και πάλι, επαναλαμβάνω το 3Rd και 4Th διαστάσεις δεν είναι
κακό, αλλά συχνά χρησιμοποιούνται για το κακό, αν το μυαλό
αρχίζει να στημόνι και να αρχίσουν να επιτρέπουν ένα
ελαττωματικό χαρακτήρα.
Όλοι
έχουμε
ζήσει
σε
διαφορετικούς
κόσμους,
διαφορετικούς γαλαξίες, και διαφορετικές διαστάσεις. Αλλά η
εξέγερση έγινε τόσο συντριπτική και ισχυρή ο πατέρας και η
μητέρα θέσει επιτέλους ένα τέλος σε αυτό. Συνειδητοποίησαν
ότι θα χειροτερέψει.
Ως εκ τούτου, ο Εωσφόρος και τα τσιράκια του ήταν τελικά
κάπως περιορισμένα, αν αυτό είναι μια βιώσιμη λέξη σε αυτή
την περίπτωση σε έναν εικονικό κόσμο όπου οι πεσμένοι
άγγελοι και τα νεκρά παιδιά είναι κλειδωμένα μαζί μέχρι να
ολοκληρωθεί η διαδικασία.
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41.

Πεσμένοι άγγελοι που παίρνουν άλλες μορφές

Καθώς αυτό το περιεχόμενο ξετυλίγεται αρχίζουμε να
διαπιστώνουμε ότι όταν ο Λόρδος YHVH μίλησε και είπε αυτά τα
λόγια, «ότι δεν υπήρχαν άλλοι Θεοί πριν από αυτόν», αυτό
αποκάλυψε ότι κανένα μέρος της ανθρωπότητας, καθώς και οι
θεοί που τον υπηρέτησε ήταν να υπακούουν οποιονδήποτε
άλλο εκτός από τον Εωσφόρο , γιατί ελέγχει τα πάντα. Αλλά αν
πραγματικά ήταν ο ελεγκτής όλων, τότε ποιος θα ήταν εκεί για
να αντισταθμίσει αυτή την πραγματικότητα;
Ο Θεός δεν μίλησε με τον Μωυσή στο φλεγόμενο δέντρο,
ένας άγγελος του Θεού του μίλησε. Αυτό είναι ανησυχητικό
λόγω του γεγονότος πώς μπορεί ένας άγγελος να πει, δεν
έχουν άλλους θεούς πριν από μένα, Αν αυτό δεν ήταν
πραγματικά ο Θεός;
Ο άγγελος του Θεού που μίλησε με τον Μωυσή ήταν ένα
go μεταξύ, αυτός που υπηρέτησε μια ανώτερη αρχή. Αυτός ο
Άγγελος ήταν ο ιεραρχικός ηγέτης στη γη ως ένας που
αντιπροσώπευε τον Εωσφόρο από ψηλά.
Ο Μωυσής δεν μιλούσε σε φάντασμα φαντασμάτων.
Μιλούσε σε κάποιον που εμφανιζόταν σαν άντρας. Ωστόσο,
αυτός ο άνθρωπος ήρθε με την εξουσία του ζηλότυπου Θεού
από τους ουρανούς. Η Βίβλος μιλούσε για αγγέλους που
εμφανίζονταν σαν άντρες.
Μωυσής εισήχθη σε ένα τελετουργικό του είδους, όπου
έπρεπε να αφαιρέσει τα παπούτσια του και να μην δούμε αυτό
το ον, ενώ ήταν υπό οδηγίες.
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Τώρα στο βιβλίο του Jasher, ένα βιβλίο που αναφέρεται
στην Αγία Γραφή ακόμα δεν συμπεριλήφθηκε μέσα,
αποκαλύπτει ότι ο Άγγελος ή ο Λόρδος όπως έχουμε έρθει να
καταλάβουμε ήταν πράγματι ο Μωυσής πολύ ο πατέρας-σεδικαίου, τζέθρο. Ο τζέθρο ήταν ο Θεός του βουνού.
2 Samuel 1/18 "(επίσης, αυτός τους έδωσε διδάξει τα
παιδιά του Ιούδα η χρήση του τόξου: Ιδού, είναι γραμμένο στο
βιβλίο του Jasher.)”
Θα μπορούσε κανείς να αναρωτηθεί πώς τζέθρο θα
μπορούσε να είναι αυτό αγγελιοφόρος με ανθρώπινη μορφή;
Επειδή αυτοί οι θεοί σε όλα τα διάφορα χυτά και έντυπα τους
παρομοιάζονται εις τη μορφή του ανθρώπου. Πράγματι έγιναν
άνθρωποι για να κυβερνήσουν λιγότερους ανθρώπους. Αυτό
δεν ήταν λάθος, δεδομένου ότι αποκάλυψε το αρσενικό και
θηλυκό της ανθρωπότητας δημιουργήθηκαν στην εικόνα αυτών
των θεών.
Ο Μωυσής λάμβανε τις οδηγίες του από τον γαμπρό του,
τον πατέρα της γυναίκας του. Αυτό θα αποκαλύψει ότι ο
Μωυσής σύζυγος ήταν πράγματι ο απόγονος των θεών, όπως
Γένεση 6/1 απεικονίζεται συνέβη.
Για να παρέμβει ένα σημείο εδώ, στο βιβλίο του Jasher
αποκαλύπτει όταν Miriam, Μωυσής αδελφή, είδε τι έκανε ο
Μωυσής? υποστηρίζοντας ότι προήλθε από το Θεό του Αβραάμ
του πατέρα τους, Ισαάκ και Jacob, είπε ο Μωυσής ότι το
τελετουργικό του λουτρού αίματος της κατάκτησης των
πόλεων, τη δολοφονία και λεηλασία αυτών των πόλεων δεν
ήταν από το Θεό των πατέρων τους.
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Η Μίριαμ εξορίστηκε από τον Μωυσή επειδή στάθηκε
εναντίον του. Ωστόσο, κατά κάποιο τρόπο, ήξερε ότι όποιος
Μωυσής μιλούσε ήταν διαφορετικός από το Θεό που οι
άνθρωποι γενικά γνώριζαν.
Θυμηθείτε υπήρχαν πολλοί θεοί, και συχνά θα αποκαλύψει
τον εαυτό τους ως ηγέτες, ακριβώς όπως στον κήπο, όπου
υπήρχαν δύο θεοί, YHVH και το ερπετό.
Ας δούμε τι αποκάλυψε η γένεση. Γένεση 6/1-4 "Όταν τα
ανθρώπινα όντα άρχισαν να αυξάνονται στον αριθμό στη γη και
οι κόρες γεννήθηκαν σε τους, οι γιοι του Θεού είδαν ότι οι
κόρες των ανθρώπων ήταν όμορφες, και παντρεύτηκαν
μερικών από τους που επέλεξαν. Τότε ο Κύριος είπε, το πνεύμα
μου δεν θα αντιμετωπίσει τους ανθρώπους για πάντα, γιατί
είναι θνητοί. Οι μέρες τους θα είναι 120 χρόνια.”
“Ήταν στη γη εκείνη την εποχή.και επίσης αργότεραΌταν οι γιοι του Θεού πήγε στις κόρες των ανθρώπων και είχε
τα παιδιά από αυτούς. Ήταν οι ήρωες των παλαιών, οι
άνθρωποι της φήμης.”
Ήταν επίσης το αποτέλεσμα αυτής της Ένωσης, μεταξύ του
Θεού και του ανθρώπου, και μίλησε για το πώς αυτά τα όντα
υπήρχαν πριν από την πλημμύρα, καθώς και αργότεραs.
Ο λόγος που αυτά τα κακά συνέχισαν μετά την πλημμύρα
ήταν απλά επειδή οι θεοί είχαν εξουσιοδοτηθεί από το καλό και
το κακό. Όταν οι ψυχές των θεών επέστρεψαν μετά την
πλημμύρα και μπήκαν σε νέα σώματα, συνέχισαν να
λειτουργούν όπως έκαναν πάντα, μείον λίγους που YHVH στη
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φυλακή επειδή
διεστραμμένοι.

ήταν

ψυχικά

άρρωστοι

και

εντελώς

YHVH κάτω από το παρατσούκλι του Ιεχωβά πήρε στον
εαυτό του μια σύζυγο που βασίζεται στην Εβραϊκή ιστορία.
Τώρα γίνεται φανερό ότι αυτή η σύζυγος ήταν άνθρωπος.
Μεγάλο μέρος της ελληνικής μυθολογίας ήρθε περίπου
λόγω αυτών των αλληλεπιδράσεων τύπων των θεών και των
ανθρώπων. Όπου ένας Θεός θα παντρευόταν μια ανθρώπινη
γυναίκα, και θα παρήγαγε παιδιά. Όπως το φίδι παρήγαγε την
γενεαλογία του μέσω της ανθρώπινης Εύας.
Ο Ηρακλής ήταν ένα τέτοιο παιδί που προήλθε από μια
Ένωση μεταξύ του Δία και μιας ανθρώπινης μητέρας. Υπάρχει
ακόμη και μια αρχαία γνώση ότι ο αληθινός πατέρας του Μέγα
Αλέξανδρου ήταν ένας από τους θεούς που άφησε έγκυο την
ανθρώπινη μητέρα του Αλέξανδρου.
Αυτοί οι Αρχαίοι μύθοι έχουν κάποια ισχυρά δόντια σε
γεγονότα, αλλά είχαν περικάλυκα μέσα σε μύθους, έτσι η
αλήθεια θα πρέπει να διατηρούνται κρυμμένα.
Αυτοί οι θεοί, όπως εκδηλώθηκε σε κόσμους στις δικές
τους θήκες, ή φορείς, έγινε μια οικογένεια θεών. Αυτό ήταν το
αποτέλεσμα των αγγέλων που παίρνουν τις τρισδιάστατες
ανθρώπινες μορφές, στους κόσμους προοπτικής τους.
Κάποιος θα μπορούσε εύκολα να συμπεράνει τότε, ο
Μωυσής παντρεύτηκε μια κόρη που επέφερε η Ένωση ενός
Θεού και μια ανθρώπινη μητέρα. Ο τζέθρο ήταν πολύ
περισσότερο από ένας πεθερός, ήταν ο Λόρδος YHVH, αυτός
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που σκηνοθέτησε τους Ισραηλίτες από την Αίγυπτο. Αλλά ήταν
ο ίδιος Θεός στον κήπο, επίσης γνωστός ως YHVH; Πραγματικά
αμφιβάλλω.
Η γένεση 6/1-3 περιγράφει τους θεούς να έρχονται στην
ανθρώπινη γυναίκα και να τους παντρεύονται για να κάνουν
παιδιά. Προφανώς, το πνεύμα δεν μπορεί να αλληλεπιδράσει με
σάρκα κατά τη διάρκεια ενός κανονικού ζευγαρώματος. Έτσι,
αυτοί οι θεοί ήταν πράγματι σαρκώδη όντα πανομοιότυπα σε
μορφή και φυλή και θα μπορούσε να συνενωθούν και να
παντρευτούν με τους ανθρώπους.
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, ήταν οι απόγονοι της
γενεαλογίας του Κάιν παντρεύονται στην γενεαλογία του Seth.
Όταν ο άγγελος του Μωυσή του είπε να μην έχει άλλους
θεούς πριν από αυτόν, πώς θα μπορούσε ένας άγγελος
μιλώντας για το Θεό, άμεση προσοχή Μωυσής» μόνο για τον
εαυτό του; Επειδή ήταν οικογενειακό Βασίλειο;
Για τον αληθινό πατέρα που εισήχθη στην ανθρωπότητα
από τον Χριστό δεν ήταν γνωστός ως Θεός, αλλά μια συνείδηση
ενεργειακού πνεύματος που κατοικεί μέσα. Ο Θεός ήταν και
ακόμα μέχρι σήμερα είναι ένα εξωτερικό ον που δεν ζει μέσα
μας, αλλά μας κυβερνά από χωρίς.
Ο όρος Θεός ήταν μια επαναανίχνευση στην Αγία Γραφή
προστεθεί για να εξαπατήσει την ανθρωπότητα του αληθινού
πατέρα και της μητέρας ενέργειας.
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Εδώ είναι μια μικρή μερίδα από το χαμένο Ευαγγέλιο του
Ιωάννη στο nag Hammadi-περιγράφοντας τη δόξα του πατέρα
και της μητέρας.
“Και ζήτησα να το μάθω, και μου είπε, "η μονάδα είναι μια
μοναρχία με τίποτα πάνω από αυτό. Είναι αυτός που υπάρχει
ως Θεός και πατέρας των πάντων, ο αόρατος αυτός που είναι
πάνω από όλα, που υπάρχει ως διαφθορά, η οποία είναι στο
καθαρό φως που δεν μάτι μπορεί να κοιτάξει.
Είναι το αόρατο πνεύμα, δεν είναι σωστό να τον
σκέφτεσαι σαν Θεό., ή κάτι παρόμοιο. Γιατί είναι κάτι
παραπάνω από Θεός., αφού δεν υπάρχει τίποτα από πάνω
του, γιατί κανείς δεν τον έχει πάνω του. Γιατί δεν υπάρχει σε
κάτι κατώτερο του, αφού όλα υπάρχουν μέσα του.
Γιατί είναι αυτός που καθιερώνεται. Είναι αιώνιος, αφού
δεν χρειάζεται τίποτα. Γιατί είναι απόλυτη τελειότητα. Δεν του
έλειπε τίποτα που θα μπορούσε να συμπληρωθεί από αυτό?
μάλλον είναι πάντα απόλυτα τέλεια στο φως.
Είναι απέραντο, δεδομένου ότι δεν υπάρχει κανείς πριν από
αυτόν να θέσει όρια σε αυτόν. Δεν μπορεί να ερευνηθεί, αφού
δεν υπάρχει κανείς πριν από αυτόν για να τον εξετάσει. Είναι
ανυπολόγιστος, αφού δεν υπήρχε κανείς πριν από αυτόν για να
τον μετρήσει. Είναι αόρατος, αφού κανείς δεν τον είδε.
Είναι αιώνιος, αφού υπάρχει αιώνια. Είναι ανείπωτος, αφού
κανείς δεν μπορούσε να τον κατανοήσει για να μιλήσει γι '
αυτόν. Είναι Unnamable, αφού δεν υπάρχει κανείς πριν από
αυτόν για να του δώσει ένα όνομα."
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Ο πραγματικός πατέρας και η μητέρα δημιουργός δεν έχει
καμία ανάγκη για έναν τίτλο, για τη δύναμή τους είναι όλαΠαντοδύναμος αιώνια. Το όνομα «Θεός» ορίζει κάτι μικρότερο
ιδιότητες που υπάρχει και λειτουργεί σε μικρότερες σφαίρες.
Τόσο YHVH και EL είναι απλά μια μάσκα για να
δημιουργήσει την ψευδαίσθηση της πραγματικής θεϊκή
ενεργειακή παρουσία του πραγματικού δημιουργού, ο πατέρας
και η μητέρα.
Και αφού δεν υπήρχε κανείς πριν από τον πατέρα και τη
μητέρα, δεν θα χρειαζόταν ποτέ να πει, είμαι ο κύριος ο Θεός
σου είμαι ένας ζηλιάρης Θεός, εσύ δεν θα έχεις άλλους θεούς
πριν από μένα. Προφανώς, αυτό αποδεικνύει όποιον είναι αυτός
ο Θεός, δεν είναι ο πατέρας.
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42.

Συνδυασμός αλλοδαπών και ανθρώπων

Οι άνθρωποι δημιουργήθηκαν μέσω μιας διαδικασίας, ίσως
ακόμη
και
ένα
είδος
τεχνολογίας
κλωνοποίησης
χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα προσομοίωσης, αν και ένα
από τα θηλυκά θεούς που ήταν σύζυγος του φιδιού Enki
χρησιμοποιήθηκε για τη γέννηση αυτών των νέων δειγμάτων
για να ξεκινήσει η διαδικασία μέχρι το αρσενικό και το θηλυκό
θα μπορούσε να γόνος ΘΕΟΙ r δικό του.
Δημιούργησαν το ανθρώπινο σώμα από τις τροποποιήσεις
DNA αλλά δεν δημιούργησαν την ψυχή μέσα.
Ο Αδάμ και η Εύα αλληγορία έγινε το τελικό προϊόν για να
οικοδομήσουμε avatar σπίτια για όλα τα οινοπνευματώδη να
σταθώ σε ότι εστάλησαν σε αυτό το προσομοιωμένο
πρόγραμμα. Τους είπαν να είναι καρποφόροι και να
πολλαπλασιάζονται.
Ο πατέρας δεν δημιουργούσε νέα παιδιά όπως πολλοί
πιστεύουν. Ο Εωσφόρος χρησιμοποιούσε αυτό το πρόγραμμα
για να παγιδεύσει τα παιδιά που ήδη υπήρχαν πριν από τα
θεμέλια αυτού του κόσμου, εν Χριστώ, να γίνουν σκλάβοι στη
δουλεία σαν ψυχές μέσα σε ανθρώπινες μορφές.
Η διαδικασία που χρησιμοποιήθηκε ήταν για να σιγουρευτεί
ότι οι άνθρωποι έλειπαν ορισμένα χαρακτηριστικά DNA που οι
θεοί είχαν. Οι αληθινές ψυχές δεν ήταν ποτέ καθαρόαιμες
Annunaki αίματος, ή ήταν ένα μείγμα θηλυκών και πιθήκων,
που είναι το DNA που αφομοιωθεί ή αναμιγνύεται από το
ερπετό Enki, για να δημιουργηθούν τα νέα τους είδωλα. Έτσι, ο
χαμένος κρίκος!
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Ο πίθηκος ήταν απλά μέρος του γήινου προγράμματος πριν
από τους ανθρώπους που υπήρχαν. Θυμηθείτε τα ζώα
δημιουργήθηκαν στις 5Th ημέρα και στη συνέχεια ήρθε οι
άνθρωποι για το 6Th Ημέρα. Προφανώς, ο όρος «ημέρα» δεν
αποκάλυψε μια περίοδο 24 ωρών. Αυτά ήταν μαζικά μήκη του
χρόνου που ήταν ανεπίσημα, από το παρελθόν.
Τώρα το ερώτημα που μπορεί να έχει κανείς είναι αν αυτός
ο κόσμος είναι μια προβολή από το 4Th διάσταση, γιατί αυτοί οι
θεοί πρέπει να χρησιμοποιήσουν το DNA που αναμιγνύει για να
δημιουργήσουν τα σώματα avatar, γιατί όχι μόνο το πρόγραμμα
ο ίδιος στον κόσμο;
Η γνωστική είναι κατανοητό ότι το ανθρωποειδές σώμα
avatar αποκαλύφθηκε να YHVH από τον πατέρα και τη μητέρα.
Πιστεύω ότι αν θυμάμαι καλά ο άνθρωπος αποκαλύφθηκε σε
μια αντανάκλαση από μια λίμνη νερού.
Όταν ο YHVH είδε το δείγμα, ήθελε να το δημιουργήσει
χωρίς να ξέρει ότι αυτή η εικόνα του φαίνεται από τη μονάδα
του αιώνες, όπου κατοικεί ο πατέρας και η μητέρα. Προφανώς,
ο πατέρας και η μητέρα έπαιζαν έναν ρόλο ως προς το τι αυτό
το πρόγραμμα θα γινόταν και ο Εωσφόρος το επέτρεψε με
θέληση.
Πιστεύω ότι ο άνθρωπος ήταν το σχήμα που αποφάσισαν
να πάρουν αφού είδαν αυτή την εικόνα. Επειδή αυτό δεν ήταν
ακριβώς το σχήμα τους, αν και ανθρωποειδή αναζητούν, δεν
ήταν άνθρωποι.
Είχαν σχήματα από όλα τα διαφορετικά είδη ειδών και
μερικά από αυτά ήταν τρομακτικά από τα ανθρώπινα πρότυπα.
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Ο Κάιν και ο Έιμπελ είχαν ένα πρόσωπο γάτας και ένα πρόσωπο
αρκούδας. Άλλοι εμφανίστηκαν ως ερπετό, καθώς και υπήρχαν
και άλλα είδη των ξένων εκδηλώσεων, όπως το γκρι, και τόσα
πολλά άλλα.
Θυμηθείτε όταν είπα, ότι οι άνθρωποι δημιουργήθηκαν
μετά την εικόνα και την ομοιότητα τους, μου αποκάλυψε αυτό
δεν σημαίνει ότι ήταν της ανθρώπινης εικόνας ανά πω, αλλά
εκπροσωπείται ποιοι αυτοί οι θεοί πραγματικά ήταν στο
χαρακτήρα. Όπως και ο πατέρας και η μητέρα δεν είναι
άνθρωποι, δεν έχουν ανθρώπινη μορφή, είναι χωρίς μορφή
ενέργειας. Η μορφή που ο πατέρας έδειξε οι θεοί ήταν απλά
αυτό που ήθελε να συμβεί σε αυτό το πρόγραμμα.
Η Ένωση των θεών και της ανθρώπινης γυναίκας
πραγματοποιήθηκαν επειδή, θέλησαν να χτίσουν τα σπίτια για
να σταθώ μέσα έτσι ώστε οι θεοί και οι άνθρωποι εμφανίστηκαν
πανομοιότυποι. Ωστόσο, τα 4Th η διαστατική εμφάνιση αυτών
των εξωγήινων ήταν ριζικά διαφορετική από τον άνθρωπο.
Έτσι, εισέρχεται στο πρόγραμμα τοκετού Matrix, στη συνέχεια
έγινε σαν τον άνθρωπο στην εμφάνιση.
Αυτά τα σωματεία ήταν πολύ στενά φυλαγμένα από το
Ανώτατο Συμβούλιο των Λόρδων. Γένεση 6 είναι αποκαλυπτικό
πώς πήρε τον τρόπο από το χέρι, όπου οι κάτω θεοί ήταν
αλληλεπιδρούν με αυτές τις γυναίκες και αυτό ήταν που
παράγουν αρνητικά αποτελέσματα.
Όταν άλλες χαμηλότερες θεοί κάστα ήταν εμποτισμός
ανθρώπινες γυναίκες, που παράγουν μυριάδες των παιδιών
όλων των μεγεθών και σχημάτων, και πήρε τρόπο εκτός του
χεριού.
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Ξαφνικά, έγιναν πάρα πολλοί αρχηγοί και όχι αρκετοί
Ινδιάνοι. Και ο νόμος της εχθρότητας αποποτίζεται.
Ο Αδάμ δεν ήταν η πρώτη δημιουργία? η πρώτη
δημιουργία ήταν ένα ον που ονομάζεται βιογραφικά και επίσης
αυτό που ονομάζεται, Lucy το όνομά του από τον Εωσφόρο. Το
πρόβλημα ήταν ότι η δημιουργία τους ήταν ένα υβρίδιο ανίκανο
να παράγει παιδιά, έτσι ώστε να μπορούν να έχουν ανθρώπινες
σκηνή να υπάρχουν μέσα για να συνεχίσουν μέσα από τις
ηλικίες μέσω της μετενσάρκωσης.
Η δημιουργία του βιογραφικά τους προκάλεσε να πρέπει να
γεννήσουν αυτό το δείγμα ένα σε έναν χρόνο μέσω των
θηλυκών θεών, αλλά δεδομένου ότι ήταν υβρίδια δεν θα
μπορούσαν να κρατήσουν αυτά τα νέα όργανα αυτόν τον
τρόπο, θα έπαιρνε τον τρόπο πάρα πολύ μεγάλο.
Ως εκ τούτου, το μη υβριδικό Αδάμ και την Εύα ήταν το
τελικό αποτέλεσμα και ήταν σε θέση τώρα να είναι καρποφόρα
και πολλαπλασιάζονται. Υβρίδιο σημαίνει διασταυρούμενη
αναπαραγωγή μεταξύ δύο διαφορετικών δειγμάτων που συχνά
οδηγεί σε έλλειψη νέων απογόνων.

43.

Οι θεοί κατέβηκαν στη γη.

Σύμφωνα με τη σφηνοειδή έκδοση κειμένων, ο πατέρας
στους γιους που λειτουργούν σε αυτήν την χαμηλότερη σφαίρα
ονομάστηκε Anu.
Anu ήταν ο πατέρας που ήταν η μεγαλύτερη δύναμη. Anu
ήταν επίσης παντρεμένος με Antu. Αυτοί οι θεοί είχαν συζύγους
ενώ ζούσαν σε αυτό το πρόγραμμα όπως προαναφέρθηκε.
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Ο κύριος YVHV χειριστής στην Παλαιά Διαθήκη, που
ονομάστηκε Ιεχωβά ήταν συνήθως παιγμένος κοντά Ενλίλ, γιος
Anu, το οποίο είχε επίσης μια σύζυγος που ονομάστηκε Ninlil.
Ήταν Anu γνωστός ως YHVH επίσης, και ήταν αυτό το nag
Hammadi Yaldabaoth;
Anu ήταν ο κορυφαίος Λόρδος/YHVH στην τάξη και την
τάξη ήταν το νούμερο ένα, ωστόσο, ο αρχικός Θεός της Βίβλου
ήταν ο γιος του Anu Ενλίλ, ο οποίος έγινε η τοπική δύναμη ή ο
Θεός στη γη, καθώς και το ψεύτικο Χριστό, και ο αδελφός του
Enki ήταν η γνωστική Yaldabaoth ως ο πρώτος Λόρδος υπό
Ενλίλ.
Πώς είναι δυνατόν να είναι ο Εωσφόρος; Ο Εωσφόρος
είναι ο κορυφαίος Άγγελος των Σεραφείμ, ο Εωσφόρος είναι
πνεύμα, και αυτό το πνεύμα είναι μέσα σε όλα αυτά που τον
ακολουθούν. Ο Εωσφόρος συνήθως κατοικεί μόνο εντός των
4Th διάσταση, και μερικές φορές κάνει την παρουσία του
γνωστή στη γη στα ανθρώπινα σώματα, ως ψευδή Χριστό.
Ενλίλ ήταν ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης νωρίς στη Βίβλο,
αλλά πέρασε μέσα από πολλά σώματα κατά τη διάρκεια των
ηλικιών, όπου τελικά μάρντουκ, γιος του Enki έγινε ο Θεός της
Παλαιάς Διαθήκης ότι οι άνθρωποι μιλούσαν για αργότερα,
όπως Ενλίλ αριστερά γη και δεν έχει επιστρέψει ποτέ ,
σύμφωνα με κάποια αρχαία κείμενα.
Είναι πολύ δύσκολο να παρακολουθείτε αυτούς τους
θεούς, επειδή άλλαξαν συχνά και εμφανίστηκαν ως
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διαφορετικές
οντότητες
κάτω
μέσα
στο
χρόνο
μετενσάρκωση θεούς σε διαφορετικά σώματα avatar.

ως

Anu σπανίως ήρθε στη γη, ήταν πολύ σημαντικός,
παρέμεινε πάντα στο μητρικό που είναι αόρατος στον κόσμο. Το
ενδιαφέρον πράγμα είναι όταν Enki έγραψε για το παρελθόν
τους, αποκάλυψε Anu και τα παιδιά του απορρίφθηκαν από τον
κόσμο τους και κατέληξα να έρχονται στη γη.
Αυτό και μόνο μου λέει ότι Anu δεν είναι ο Εωσφόρος. Για
τον δεύτερο πόλεμο στον ουρανό ήταν ο πόλεμος μεταξύ των
θεών, και προφανώς Anu έχασε εκείνο τον πόλεμο και
στάλθηκε εδώ.
Θα μπορούσε να είναι Anu είναι πραγματικά το όνομα του
Σατανά, η πολικότητα μισό του Λούσιφερ; Ναι, πιστεύω ότι
ήταν ο Σατανάς, και Enki απεικόνισε Anu ως ο γιος του Σατανά,
ή ο βασιλιάς φίδι στη γη.
Αυτά τα γεγονότα που περιγράφονται στις ταμπλέτες
σφηνοειδούς γραφής αποκαλύπτουν μια προ-γήινη ιστορία.
Αυτό είναι όλα μέρος της πτώσης των αγγέλων, όπως ήταν
κατάκτηση κόσμους πριν από ένα δεύτερο πόλεμο στον
ουρανό, όπου η μάχη ήταν μεταξύ των θεών οι ίδιοι.
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44.

Υπάρχουν εξωγήινοι εδώ.

Όταν η Annunaki εμφανίστηκε στο 4Th πυκνότητα γη
ήρθαν ως φυλή των ερπετών από το είδος των ερπετών και
των ερπετών από ό, τι λέγεται ότι είναι ο αστερισμός του
Ωρίωνα έργου από το 4Th Διάσταση.
Είχαν ανθρώπινη μορφή αλλά δεν ήταν άνθρωποι.
Υπήρχαν πολλοί τύποι αλλοδαπών φυλών σε όλη την 4Th
διαστάσεων Cosmos και εξακολουθούν να είναι.
Τώρα ας πούμε ότι είστε από αυτό το είδος των ερπετών,
αλλά θέλετε να το έργο σε κόσμους θέμα, αλλά να λάβει
σχετικά με την εικόνα των avatars που χρησιμοποιούνται.
Όπως και στον τύπο, αν είδατε την ταινία, ' avatar, ' έχετε
παρατηρήσει ότι ο άνθρωπος σε αυτή την περίπτωση έπρεπε να
προβάλλονται μέσω μιας μηχανής προσομοίωσης για να γίνει
σαν το ψηλό μπλε όντα που υπήρχαν.
Μπαίνοντας στον κόσμο τους ως άνθρωπος δεν ήταν τόσο
παραγωγικός, δεδομένου ότι θα ήταν σε είδος σαν ακρίδα που
θα μπορούσαν να συντρίψουν. Ως εκ τούτου, γίνατε σαν ένας
από
αυτούς
μέσω
του
προγράμματος
προσομοίωσης
υπολογιστή.
Αυτό που πρέπει να καταλάβετε είναι μέσα στη σφαίρα
μυαλού των 4Th διάσταση είναι όπου το ψεύτικο σύμπαν που
δημιούργησε ο Εωσφόρος υπάρχει. Τα 3Rd η διάσταση είναι
απλά η προβολή αυτής της σφαίρας μυαλού μέσω πολλών
παραλλήλων.
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Η διαφορά είναι ότι αυτός ο κόσμος είναι πολύ πυκνότερος
και πιο αργός σε κραδασμούς και μπορεί να ελεγχθεί πολύ
ευκολότερα. Εντός των 4Th διάσταση υπάρχουν πολύ λιγότεροι
έλεγχοι των όντων από τα 3Rd διάσταση, επειδή μπορείτε να
αλλάξετε ουσιαστικά γύρω σας και να εισέλθουν σε ένα άλλο
σύμπαν από την ταχύτητα της σκέψης.
Αυτό είναι το πώς τα περισσότερα UFO σκάφη και άλλα
ξένα οχήματα ταξιδεύουν. Δεν ταξιδεύουν εντός των 3Rd
διάσταση αποδεχθεί για σύντομες περιόδους του χώρου-Time
κβαντική συνέχεια.
Είναι ζάπινγκ από τα 3Rd διάσταση σε αυτές τις τέχνες και
την είσοδο πίσω στο 4Th Διάσταση.
Παρομοιάζεται εις την ταινία Avatar, μπορείτε να εισάγετε
το προγραμματισμένο κόσμο όπως είστε, ή μπορείτε να
εισάγετε όπως αυτές του προγράμματος. Στην αρχή οι
Annunaki μπήκαν σε αυτόν τον κόσμο όπως ήταν, τα ερπετά.
Με την πάροδο του χρόνου άρχισαν να συνειδητοποιούν τα
σχήματα, τις μορφές τους, τις εικόνες και την ομοιότητα ήταν
περίεργο για το νεοσύστατο επιβαίνοντες πρόγραμμα, έτσι ώστε
να δημιουργήσει απλά νέα πρωτόκολλα και οι περισσότεροι από
αυτούς εισήλθαν στον κόσμο για να εμφανιστεί όπως όλοι οι
άλλοι, αλλά παραμένουν σε έλεγχο, χρησιμοποιώντας το αίμα
τους Πρωτόκολλα. Τώρα μερικοί διατηρούν εξωγήινη εικόνα
τους στη γη, αλλά είναι συνήθως έξω από τα μάτια.
Έχω δηλώσει σε άλλα γραπτά ότι το περίφημο
όνομα»Αλλοδαπός"αναλύεται από τα Αραβικά, τα Εβραϊκά και
τα Αγγλικά. Ali-Al είναι μια μορφή του Θεού στα Αραβικά,
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ακριβώς όπως το εβραϊκό Ελοχίμ ή «EL» είναι ο Θεός, και «EN»
είναι το όνομα του Κύριος. Όπως το EN-Ki και το EN-Lil.
Έτσι, παρουσιάζουμε το πλήρες όνομα ή τον τίτλο του
αλλοδαπού ως Λόρδος Θεού. Είναι καιρός να προετοιμάσει το
μυαλό σας ότι οι θεοί που κυβερνούν αυτό το σύμπαν είναι
στην πραγματικότητα αλλοδαποί, όλων των ειδών, σχήματα,
μεγέθη και βαθμούς.
Επίσης, το όνομα στα εβραϊκά για το Πιο-Υψηλό Θεό
καλείται, «Elyon’ και προφέρεται, A-Lee-on. Φωνητικά είναι
σχεδόν ακριβώς όπως, «Αλλοδαπός, γιατί αυτό ακριβώς είναι.
Αυτό ήταν ένα όνομα για να περιγράψει ότι οι αλλοδαποί
ήρθαν στη γη και να καθιερωθεί ως, Λόρδος θεοί, όπως Ali-EN
ή Elyon.
' elyown-El · yōν' Υψηλότερη, πιο υψηλή
a) Όνομα του Θεού ή ηγεμόνες, είτε μονάρχες ή
Άγγελος-πρίγκιπες.

Καλώς ήρθατε στο πρόγραμμα προσομοίωσης.
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45.

Αδάμ και την Εύα-δύο διαστάσεις

Είναι
καιρός
να
αποκαλύψει
το
μυστήριο
του
Th
απαγορευμένου μυστικού από το 4 διαστάσεων Βασίλειο είναι
ότι όλα τα 3Rd οι τρισδιάστατοι κόσμοι προβάλλονται, όλοι τους.
Υπάρχει ένα τεράστιο δίκτυο των 3Rd διαστάσεων κόσμους σε
όλο το σύμπαν μέσα στο 4Th Διάσταση. Είδος όπως την κατοχή
ενός τοίχου του DVD με πολλές ταινίες, το μόνο που κάνετε
είναι να αρπάξει ένα και να παρακολουθήσουν.
Ο Αδάμ αντιπροσωπεύει τα 4Th διάσταση, όπως η ημέρα ή
το μυαλό και τον εγκέφαλο, και η Εύα αντιπροσωπεύει τα 3 Rd
διάσταση όπως η νύχτα/βράδυ ή σάρκα και το σώμα του
αίματος. Αυτό αντιπροσωπεύει το πώς η ψυχή μας είναι σε δύο
πυκνότητες σε ένα χρόνο δεν μετρά ακόμη και τις παράλληλες
διαστάσεις.
Αποκαλύπτει επίσης είμαστε όλοι Αδάμ και την Εύα, ο
καθένας από εμάς είναι ανδρόγυνο πνεύματα όπου είμαστε
τόσο άνδρες και γυναίκες σε χαρακτηριστικά ακριβώς όπως ο
πατέρας και η μητέρα μας είναι. Αλλά όταν πέσαμε, θα
χωρίζεται σε δύο κατηγορίες ανδρών και γυναικών, λόγω της
δημιουργίας των avatars, ή ανθρώπινα σώματα.
EVE ήταν εξαπατημένοι είναι στη σκοτεινή ύλη, Adam δεν
ήταν εξαπατημένοι επειδή είχε φωτισμένη για ένα σύντομο
χρονικό διάστημα. Ωστόσο, και οι δύο πήραν τα φρούτα και
εισήλθαν στην πολικότητα, και τώρα το ένα έγινε δύο, άνδρες
και γυναίκες.
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Όταν λειτουργούμε στην πιό αργή πυκνότητα επιτρέπει την
αλλαγή ακριβώς όπως τη χρησιμοποίηση μιας προσομοίωσης,
για να μάθει από.
Καθώς οι θεοί χρησιμοποιούν αυτό για να ελέγχουν τους
άλλους, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για μεγάλα οφέλη
από τη μάθηση και την απόκτηση γνώσεων. Δεν είναι όλα τα
κακά, να θυμάστε... είναι ένα μείγμα καλού και κακού, πρέπει
να μάθουμε να διαλέγουμε και να χωρίζουμε.
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46.

Νόμοι προσομοίωσης αίματος

Στην αρχή η ανθρωπότητα είχε συσταθεί για να γίνει αγρότες
και οι εργαζόμενοι για τους ηγεμόνες.
Γιατί λοιπόν Ο θεός αισθάνονται ότι ήταν απαραίτητο να
τοποθετήσει εχθρότητα μεταξύ του φιδιού (το Ο θεόςs) και η
γυναίκα (οι άνθρωποι);
Αν το ερπετό ήταν αυτό που μας είπαν στην αρχή Πραγματικά
ο διάβολος, ήδη έπρεπε να υπάρχει έχθρα;
Γιατί λοιπόν να Ο θεός μέρος κάτι αυτής της φύσης, η οποία
είναι διαίρεση και σύγχυση για να διαιρέσει μεταξύ του σπόρου
φιδιού και του σπόρου της γυναίκας; Δεν ήταν αρκετό το ερπετό
προκάλεσε τους ανθρώπους να πέσουν από τον παράδεισο, τώρα
πρέπει να σταθεί toe στο toe με απατεώνας τους και στη συνέχεια
να υποβιβαστεί ως δεύτερης κατηγορίας;
Αυτό που είμαστε Μάρτυρες Εδώ είναι ο τομέας και ο χωρισμός.
Αυτός ήταν ο διαχωρισμός μεταξύ του νεοσύστατου αγώνα και της
Ο θεόςs που τα δημιούργησαν. Αυτό ήταν αποτέλεσμα της
ύπαρξηςEn εκτινάσσεται έξω από τον κήπο, λόγω του σφάλματος
του να οδηγηθεί σε λήψη του απαγορευμένου δέντρου, αλλά ήταν
όλα σχεδιασμένα.
Teh Ο θεόςs δεν ήθελε ο Αδάμ/Humanity να γίνουν σαν τους
άρχοντες, αλλά να γίνουν σανNed εις Τους, ως υπηρέτες.
Η μόνη λογική απάντηση σε αυτή την εξίσωση είναι όλα τα Ο
θεόςΟι ες δούλευαν μαζί για να σιγουρευτούν ότι οι άνθρωποι
218 | Σ ε λ ί δ α

Εικονικός κόσμος των Θεών και των ανθρώπων
απέτυχαν. Δεν ήταν ποτέ στην επιθυμία τους για να επιτύχουν,
αλλά γιατί;
Είπαν ότι η νέα δημιουργία έγινε δούλος του Ο θεόςs για την
εκτέλεση των καθηκόντων που το χαμηλότερο Annunaki, τα παιδιά
του Ο θεόςs ήταν άρρωστος και κουρασμένος να κάνει. Αυτό ήταν
ήδη στο βιβλίο τους, οπότε γιατί πιστεύεις ότι οι άνθρωποι θα πάνε
καλύτερα.
Ωστόσο, όταν κάποιος αρχίζει να συνειδητοποιεί τι πραγματικά
συμβαίνει σε αυτή την ιστορία, αν ο Αδάμ και η Εύα δεν
λαμβάνουν από το απαγορευμένο δέντρο που ποτέ δεν θα έπρεπε
να γίνουν σκλάβοι.
Θα είχαν όλα που χρειάζονταν στον παράδεισο/τον κήπο και
θα είχαν ζήσει απλά τις μακροχρόνιες ζωές τους στην ειρήνη και
την ηρεμία.
Αυτή είναι η ιστορία που μας δόθηκαν. Αυτό είναι που όλοι μας
έχουν γίνει να πιστεύουν.
Το μόνο που έπρεπε να κάνουν ο Αδάμ και η Εύα ήταν να μην
αγγίξουν ούτε να φάνε το απαγορευμένο δέντρο και Bingo όλα θα
ήταν τέλεια.
Αυτό που Ξέχασα να Πείτε μας είναι ότι όλα έχουν ήδη πέσει
πριν από την ανθρωπότητα ήρθε ποτέ εδώ, αλλά η ψυχή δεν ήταν
αρκετά συνειδητή να συνειδητοποιήσει τι είχε συμβεί.
Τώρα Μάθε το επόμενο μυστήριο. Ο Αδάμ και η Εύα
συμβολίζουν όλες τις ψυχές. Όλοι μας έπεσε με τη λήψη αυτού του
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απαγορευμένου καρπού, αλλά ήρθε σε μας ως μια ιστορία δύο
ατόμων.
Αδάμ και η Εύα ήταν μια αλληγορία που αντιπροσώπευαν κάθε
απόφαση που όλοι είχαν γίνει όταν επιλέξαμε να ακολουθήσει την
εσφαλμένη πορεία και να εισέλθουν σε αυτό το Βασίλειο. Σε
αντίθεση με ό, τι λέει η Βίβλος, ότι ο Αδάμ και η αμαρτία της Εύας
έφερε εμπρός την κατάρα προς όλες τις γενιές να έρθουν, αυτό
δεν ήταν σωστό.
Όλοι μας σε ένα χρόνο έχουν λάβει αυτό το απαγορευμένο
φρούτο στην επιθυμία μας να διαδραματίσουν αυτές τις
προσομοιώσεις σε αυτά τα χαμηλότερα πάρκα αναψυχής κόσμο,
και τώρα υποφέρουμε γι ' αυτό, επειδή ήμασταν τοποθετούνται σε
μια έκσταση που μας βάζουν σε ένα βαθύ ύπνο.
Αυτό σημαίνει ότι ο Αδάμ και η Εύα δεν υπήρχαν πραγματικά;
Φυσικά, δύο άτομα έκαναν, έπρεπε να υπάρχουν δύο αρχικοί
άνθρωποι για να κάνουν αυτό το σχέδιο να λειτουργήσει. Αλλά οι
ιστορίες τους ήταν αλληγορικές για να μας δώσει την αλήθεια για
την καταγωγή των ανθρωπιστικών.
Ωστόσο, δεν υποβάλλεται σε Οι θεοί για πάντα και αυτό είναι
το κλειδί.
Ακούγεται απλό σε χαρτί, αλλά όταν αρχίζεις να βλέπεις το
Catch 22 ξαφνικά αρχίζει να αναγνωρίζει το φαύλο καθεστώς που
διαπράχθηκε.
Δεν ήταν το σχέδιο για τον Αδάμ
ακολουθήσουν διαταγές, έτσι δεν είναι;
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Teh Ο θεός's δεν χρειάζεται μια δέσμη των νέων πλασμάτων
περιαγωγής γύρω στον κόσμο τους τρώγοντας από τους πόρους
τους, ενώ ουσιαστικά ζουν μια εργασία ελεύθερη ζωή στον
παράδεισο.
Όχι, αυτό δεν είναι αυτό που επιθυμούσαν έτσι το σχέδιο ήταν
να σιγουρευτεί ότι τους ανθρώπους απέτυχαν έτσι θα ήταν
καταραμένοι με το σχέδιο ότι η Ο θεόςs που σχεδιάζονται από την
αρχή στο πρόγραμμα προσομοίωσης νόμου τους.
Gen. 3/17-19 αποκαλύπτει ότι, η κατάρα είναι αυτονόητο ότι
αυτό που ο Αδάμ τιμωρήθηκε με ήταν ο στόχος της Ο θεόςs από
την αρχή.
Adam ήταν καταραμένος με το να γίνει σκλάβος, που
εργάζονται για τον ιδρώτα του μετώπου του σε δύσκολες
καταστάσεις μέχρι να πέσει νεκρός του γήρατος Και Στη συνέχεια
επιστρέφει στο σκόνη του Γη για να ανακυκλώνονται για να
εμφανιστεί ξανά σε μια νέα ώρα, ίδιο κανάλι.
Και η Εύα ήταν καταραμένη να σιγουρευτεί ότι όλοι οι
απόγονοί της παρήχθησαν θα ήταν επίσης υπό την Ίδιο κατάρα, ο
οποίος επίσης θα λάβει μέρος του καλού και του κακού σχεδίου.
Αυτό σημαίνει κάθε άτομο που γεννιέται Μετά Ο Σεθ θα ήταν
σκλάβος υπό Δουλεία, εκτός από τους θεούς και τα παιδιά τους που
ήρθαν από τον Κάιν.. Οι θεοί που ενσωματώνονται σε ανθρώπινη
μορφή, θα ζήσουν μια ζωή κοντά στην εργασία-ελεύθερη ευκολία
και συσσωρεύουν τα μεγάλα πλούτη, όπως κάνουν ακόμη και σε
σήμερα όπου η ελίτ είναι ο πλούσιος του κόσμου, και κυβερνούν
αυτόν τον πλανήτη.
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Και ξέρετε τι είναι ενδιαφέρον, εάν αυτή η ιστορία ήταν
ακριβής ο τρόπος που παίχτηκε έξω σε μας μέσω του σεναρίου, το
οποίο πολλές από τις θρησκευτικές οργανώσεις αυτού του κόσμου
έχει δώσει σε μας. Μόλις Αδάμ και την Εύα διέπραξε αυτό το
μεγάλο λάθος, γιατί ακόμη και να ασχοληθεί μαζί τους πια; Ήταν
καταραμένοι!
' φησέ τους να πεθάνουν, ήταν ήδη νεκροί έτσι κι αλλιώς.
Αυτό θα σήμαινε ότι ο Θεός θα είχε εγκαταλείψει τους ανθρώπους
επειδή απέτυχαν στην τελική δοκιμασία τους.
Ωστόσο, τα γεγονότα είναι, αυτό δεν είναι ό, τι συνέβη. Ο
Θεός συνέχισε να επανέρχεται στην ανθρωπότητα επανειλημμένα,
όχι από αγάπη ή συμπόνια, αλλά να δημιουργήσει νέες συμβάσεις
με όλο και μεγαλύτερες τιμωρίες. Μόλις παραβιάστηκε. Και στη
συνέχεια, όπως πάντα, τα τοποθετούν σε θέσεις όπου σπάνε τις
διαθήκες συνεχώς απλά για να τιμωρηθούν ξανά.
Και τότε, όπως πάντα, είχαν τιμωρηθεί σε όλη την ιστορία.
Εννοώ αν είσαι καταραμένος, τότε άσε τα πατατάκια να πέσουν
εκεί που μπορούν. Γιατί να συνεχίσουν να έρχονται πίσω, έτσι ώστε
να μπορείτε να φέρετε τη ράβδο του σιδήρου έξω για να νικήσει
και να παρωθήσει έναν λαό που ποτέ δεν φαίνεται να είναι σε θέση
να υπακούσει ούτως ή άλλως... Αυτή είναι η Η απερισκεψία!
Τώρα ας είμαστε ειλικρινείς, ποιος δεν το έπαιρνε; Ήταν η
ανθρωπότητα που είχε ένα σοβαρό πρόβλημα είναι υπάκουο, ή
ήταν οι θεοί που δεν φαίνεται να συνειδητοποιούν, δεν λειτουργεί;
Ή ίσως δεν τους ένοιαζε. Όπως ένα παιδί που συνθλίβει ένα
έντομο, νοιάζεται κανείς πραγματικά για τη ζωή ενός ζωύφιου;
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I Έχουν ΕξηγήσειEd Πώς οι θεοί σοβαρά υπολόγισα Στόχος
τους, μια θεϊκή παρουσία είχε ήδη εισαχθεί εντός Teh αλήθεια
παιδιά για να βεβαιωθείτε ότι όλοι επιτυχία, και ότι ο πατέρας και η
μητέρα ήταν επιτρέποντας όλα αυτά να λάβει χώρα για κάτι
υπέροχο.
Όλη η ανθρωπότητα για γενιές μονίμως ήταν καταραμένοι να
γίνουν σκλάβοι του Θεών.
Δεν είχε καμία σχέση με την εξέγερση δύο ανθρώπων με την
πιο αληθινή έννοια, αν και η λήψη του δέντρου οδήγησε στην
Εξαπάτηση, ήταν επίσης μέρος του σχεδίου λόγω του ότι μας
σπέρνονται εδώ ούτως ή άλλως. Η πραγματική πτώση έλαβε χώρα
σε άλλο χρόνο και διάσταση.
Ήταν απαραίτητο ότι οι άνθρωποι έγιναν πρόθυμοι σκλάβοι και
να μην διαμαρτύρονται. Και σήμερα το βλέπουμε στα μπαστούνια
πως οι άνθρωποι πιστεύουν ότι η σκλαβιά για μερικά ψίχουλα από
το τραπέζι είναι το πεπρωμένο τους.
Εργασίας μέχρι να πέσουν νεκροί είναι ακόμη κήρυξε από τον
άμβωνα ως θέλημα του Θεού. Απλά ποτέ δεν συνειδητοποιήσαμε
ποιος Θεός;
"αυτός που δεν δουλεύει δεν πρέπει να φάει." «τα αδρανή
χέρια είναι του εργαστηρίου του διαβόλου...» Και τώρα ξέρεις την
υπόλοιπη ιστορία, όπως θα έλεγε ο Πωλ Χάρβεϊ.
Ζούμε για να παρέχουμε το μεγαλύτερο μέρος των
προσπαθειών μας, έτσι ώστε ο Θεός αυτού του κόσμου μπορεί να
ζήσει σαν βασιλιάδες και βασίλισσες χωρίς να κάνει τίποτα, ενώ οι
υπηρέτες κάνουν όλη τη δουλειά.
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Και σε αντίθεση με τα Annunaki παιδιά, διαμαρτυρόμαστε; Όχι
πια, όχι πραγματικά, απλά τα παίρνουμε όλα ως μέρος των
τελετουργικών θυσιών της ζωής στο πλαίσιο των νόμων
προσομοίωσης αίματος. Γιατί έχουμε ξεχάσει ποιοι είμαστε.
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47.

Teh Ο θεόςείναι δημιούργημα του κακού

Μια από τις πιο διαβολικές γραφές στην Αγία Γραφή
αναφέρει ότι αυτός που αυτοαποκαλείται, YHVH δηλαδή
Λόρδος,
είπε
ότι
δημιούργησε
όλα
τα
πράγματα,
συμπεριλαμβανομένου και του κακού.
Είμαι απλά εφευρίσκοντας αυτές τις έννοιες χωρίς
πραγματική βιώσιμη απόδειξη; Ωστόσο, αναρωτιέμαι μερικές
φορές πόσοι συνειδητοποιούν ότι αυτά τα ψευδή χρήση του
Θεού και την προώθηση του κακού; Ακόμα κι αν η Βίβλος
ισχυρίζεται επίσης ότι ο Θεός δεν έχει καμία σχέση με το κακό.
Ξανά, περισσότερη σύγχυση.
Μερικοί μπορεί να πιστεύουν ότι είμαι απλά δημιουργώντας
τις δικές μου ιδέες, ενώ φαινομενικά βλασφημία εναντίον
αυτών των θεών και της Βίβλου χωρίς μια πραγματική βάση για
το επιχείρημά μου.
Θα πρέπει να πω ότι αν πιστεύετε αυτό, τότε
έχουν κορόιδα σε αυτό το παιχνίδι, και δεν ήταν
προσδιορίσει με μια λέξη που έχω γράψει στο
επειδή έχετε εκτεθεί σε θανατηφόρες πνευματικές
εξωτερικό.

πραγματικά
σε θέση να
εσωτερικό,
τοξίνες στο

Επιτρέψτε μου να συνεχίσω τώρα να αποκαλύψει
περισσότερο από το πώς οι θεοί της Βίβλου χρησιμοποιούν το
κακό με το δικό τους διάταγμα. Και θα δεις με τα ίδια σου τα
μάτια ότι δεν τα βγάζω από το νου μου. Ότι αυτό που είμαι
μετεγκατάσταση είναι ένα απόλυτο γεγονός ότι ο Θεός και οι
θεοί της Βίβλου είναι τόσο καλό και το κακό και να το
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χρησιμοποιούν κάθε φορά που χρειάζεται για να δημιουργήσει
διαβολικό σχέδιο reprehensive τους.
II Samuel 12/11 "Έτσι λέγει ο κύριος, Ιδού, θα ανεβάσω
το κακό εναντίον σας έξω από το δικό σας σπίτι, και θα πάρω
τις συζύγους σας πριν από τα μάτια σας, και θα τους δώσω
στον γείτονά σας, και θα μείνει με τις συζύγους σας στη θέα
αυτού του ήλιου."
Για να προσθέσετε ένα σημείο εδώ συχνά όταν ο όρος Evil
χρησιμοποιείται προέρχεται από την εβραϊκή λέξη RA ή RA'A.
RA'A.
Ο ρα ήταν επίσης το όνομα του αρχαίου Θεού Ήλιου. Τι
είναι αυτός ο στίχος που λέει, "Στη θέα αυτού του ήλιου?"
Ο Θεός αναφέρεται στον εαυτό του ισχυριζόμενος ότι είναι
ο Θεός του ήλιου RA; Κάιν ήταν επίσης αναφέρεται ως ο ήλιος.
Είναι ο ρα ένα όνομα και μια θρησκεία και Γενεαλογία;
Αυτοί οι άνθρωποι που χωρίστηκαν όπως ο Θεός επέλεξε
ονομαζόταν, το Ισραήλ ή ish «RA» EL. Και αν αυτό είναι έτσι,
ποιο είναι το βαθύτερο νόημα του ονόματος RA;
Έγινε είναι-RA-El σημαίνει, οι οπαδοί του ήλιου Θεός RA, ή
θα μπορούσε επίσης να εκπροσωπεί, οι οπαδοί του κακού;
Όντας το όνομα RA στα Εβραϊκά, κυριολεκτικά σημαίνει κακό.
ISH στα εβραϊκά είναι, «Man» και RA είναι κακό ή όπως
ανέφερα, αν χρησιμοποιείτε το αρχαίο αιγυπτιακό όνομα, RA
είναι ο ήλιος.
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Νωρίτερα μου αποκάλυψε σχετικά με την γενεαλογία του
Κάιν όλα μέσα από την υποτιθέμενη γραμμή του Seth ότι αυτοί
οι άνθρωποι μπορεί να έχουν αιγυπτιακή Φαραώ, και η
Αίγυπτος χωρίστηκε σε δύο εξουσίες, μία από τις οποίες
κατευθύνεται από αυτό που ονομάζεται ποιμένας Kings, η οποία
περισσότερο από πιθανό ήταν η γενεαλογία του Σημ, μέσω του
Δαβίδ και ακόμη και για τον Χριστό τους.
Αυτό δεν είναι έκπληξη. Φαίνεται ότι αυτός ο Θεός
αναφέρεται στον εαυτό του ως τον ήλιο. Και φυσικά, το
τελευταίο μέρος του ονόματος του Ισραήλ είναι το περίφημο Ελ
ή ο Θεός.
Έτσι, αυτό που έχουμε εδώ είναι, «οι άνδρες μετά το
«κακό» Κυρ Θεός RA». Είναι σκαμπίλι ακριβώς στο κέντρο του
ονόματος. Είδος όπως το δέντρο του καλού και του κακού ήταν
σκαμπίλι χωματίδα στο κέντρο του κήπου του Θεού.
Ish ^Ra^ EΟ Εωσφόρος στέκεται ανάμεσα σε άντρα και
άρχοντα.
Οι φίλοι μου τι είναι σε ένα όνομα; Όταν αναφέρω το
Ισραήλ, δεν μιλώ μόνο για Εβραίους, γιατί οι Εβραίοι ήταν μόνο
μία φυλή του Ισραήλ από τις δώδεκα, ένα πολύ μικρό μέρος
πράγματι.
Και πάλι, αυτό ήταν μέρος της εχθρότητας να θέσει σε
διακύμανση μία ομάδα εναντίον ενός άλλου, όπου οι
περισσότεροι δεν μπορούν να κόψουν μέσα από την εξαπάτηση
για να συνειδητοποιήσουν το μίσος είναι να ενστάλαξαν
εναντίον τίποτα και τα πάντα για να κρατήσει το απαγορευμένο
δέντρο ζωντανός.
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Πρέπει να καταλάβετε, ο εχθρός μας δεν είναι η
πραγματική ανθρωπότητα, είναι οι ψευδείς θεοί που λαμβάνουν
ευχαρίστηση στην άγνοιά μας.
Όλο το αίμα έχει τώρα αναμιχθεί, και δεν υπάρχει καμία
καθαρή φυλή σε αυτόν τον κόσμο, και λόγω της
μετενσάρκωσης, δεν πειράζει οπωσδήποτε, όπου ένα πρόσωπο
χαιρετά από ή τι οι ρίζες τους είναι.
Το πιο κοντινό πράγμα που έρχεται στην αγνότητα είναι η
Βασιλική γενεαλογία του αίματος του Θεού, και αυτό
αντιπροσωπεύει
μόνο
ένα
μικροσκοπικό
τμήμα
της
ανθρωπότητας, εννοώ πολύ μικρό.
Όποιος νομίζετε ότι είστε ή τι κουλτούρα που προέρχονται
από εσάς είναι απλά ένα ποτ πουρί από ένα μείγμα του αίματος
όλων των φυλών, και θα έρθει κάτω από το παιχνίδι εχθρότητα
ως ένα από τα παιδιά της ανθρωπότητας, περίοδο.
Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι αυτό το αίμα μέσα στη σάρκα
σου, είναι αυτό που η ψυχή είναι μέσα στο σώμα σου. Αυτό
είναι το μόνο πράγμα που έχει σημασία.
Εδώ βλέπουμε τον Θεό να δηλώνει σε διάφορους στίχους
της Βίβλου ότι θα μεγαλώσει το κακό. Δεν λέει ότι θα
χρησιμοποιήσει το κακό, λέει ότι θα το μεγαλώσει και να
δημιουργήσει ένα τρομερό πράγμα με το να έχουν οι γυναίκες
σας να λαμβάνονται από τους γείτονές τους και αναγκάζονται
να βιαστούν από όλους τους στη θέα του Θεού Ήλιου Ra ,
όπως φαίνεται, παίρνει την ευχαρίστηση σε αυτή την
αποτρόπαια πράξη.
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Τι είδους αποκλίνουσα πράξη θα έκανε κάτι τέτοιο;
I Samuel 18/10 "Και ήρθε να περάσει την επομένη ότι το
κακό πνεύμα από τον Θεό ήρθε επάνω Σαούλ... "
Συγνώμη... Ένα κακό πνεύμα comIng Από τον Θεό;”
Διαβάζουμε εδώ ότι ο βασιλιάς Σαούλ δόθηκε ένα κακό
πνεύμα, αλλά λέει ότι προέρχεται από τον Σατανά; Απολύτως,
όχι, αποκαλύπτει ότι το κακό πνεύμα προέρχεται από το ΘεόYHVH. Πώς είναι δυνατόν ο Θεός να έχει την κατοχή ενός
κακού πνεύματος από μέσα;
Ο Θεός την τελειότητα, ο Θεός ο Παντοδύναμος που ποτέ
δεν μπορεί να μπει στον πειρασμό με το κακό ούτε έχει κανένα
μέρος του κακού? λέει ότι έχει μαζί του ένα κακό πνεύμα που
μπορεί και θα στείλει για να βλάψει τους άλλους;
Πώς πηγάζει το κακό από τον Θεό της αγάπης και της
τελειότητας; Επειδή αυτό δεν είναι ο πραγματικός δημιουργός,
δηλαδή ο πραγματικός πατέρας και η μητέρα. Αυτός είναι
απατεώνας!
Joshua 23/15 "Ως εκ τούτου, θα έρθει να περάσει ότι,
όπως όλα τα καλά πράγματα έρχονται πάνω σας, το οποίο ο
κύριος ο Θεός σας υποσχέθηκε. Έτσι θα σας φέρει ο κύριος
πάνω σας όλα τα κακά πράγματα, μέχρι να σε καταστρέψει;”
Τι να πω; Ακούγεται σαν πατέρας και μητέρα αγάπης και
συμπόνιας; Γιατί ο Θεός πάντα συνδέεται με το κακό;
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Δεν έχει νόημα ότι από την αρχή ο Θεός ήταν τόσο καλό
και το κακό, όπως ισχυρίστηκε στη Γένεση 3/22; Είναι αυτό δεν
είναι η θρησκεία του Θεού έχει προωθηθεί, ένα παράξενο Θεό
που συνεργάζεται με το σκοτάδι, επίσης;
Είναι αυτός ο λόγος για τον οποίο τόσοι πολλοί σε
θρησκευτικές ομάδες ισχυρίζονται όταν προσπαθούν να
αντιμετωπίσουν αυτές τις πληροφορίες σχετικά με την
ιδιορρυθμία αυτών των θεών, μόνο η απάντησή τους είναι ο
Θεός κάνει τα πράγματα με μυστηριώδεις τρόπους, ή, οι τρόποι
του Θεού είναι υψηλότερες από τους τρόπους μας;
Δεν έχουν απάντηση σε αυτό το ατίμωση, αλλά ο Χριστός,
είπε, "Yθα τους γνωρίσεις από τους καρπούς τους.”
Το κακό δεν αντιπροσωπεύει μια υψηλότερη πνευματική
ικανότητα αλλά μια χαμηλότερη διαστροφή του μυαλού.
Πόσοι στίχοι θα πάρει για να αφαιρέσει τελικά την πλύση
εγκεφάλου που έχουμε όλοι υποστεί για τις ηλικίες και τις
γενιές πριν μέχρι να καταθέσει ότι αυτά τα όντα είναι
αλλοδαποί, αλλά προσποιούνται ότι χρησιμοποιούν καλό για να
μας εξαπατήσει και να μας εξαπατήσει;
Ψαλμοί 34/16 αναφέρει ότι, "ο κύριος είναι εναντίον όσων
κάνουν κακό."Και όμως το αντίθετο, ο ίδιος ο Θεός προωθεί και
χρησιμοποιεί το κακό από τη δική του εισαγωγή.
Ψαλμός αποκαλύπτει επίσης ότι "Το πρόσωπο του Κυρίου
είναι εναντίον τους που κάνουν κακό, για να κόψει τη μνήμη
τους από τη γη."
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Και όμως...
Ψαλμός 78/49 "Έριξε επάνω τους την αγριότητα του
θυμού, της οργής, και της αγανάκτησης, και του προβλήματος,
με την αποστολή των κακών αγγέλων ανάμεσά τους."
Θυμός, οργή, αγανάκτηση καθώς και σατανικοί δαιμονικοί
άγγελοι που χρησιμοποιούνται και έρχονται από το Θεό;
Το κλειδί για όλα αυτά είναι να συνειδητοποιήσουμε τελικά
ότι το καλό και το κακό είναι ακριβώς όπως την αλήθεια και το
λάθος. Και οι δύο χρησιμοποιούνται από τους ίδιους θεούς.
Όταν διαβάζουμε, ότι ο Θεός είναι κατά του κακού,
γνωρίζουμε ότι αυτό είναι μιλώντας για τον πατέρα και τη
μητέρα, το πρόβλημα είναι αν δεν διαχωρίζουν τα δύο, σε
αναγνώριση του ποιος μιλάει την αλήθεια και ο οποίος μιλάει το
ψέμα, γίνεται πλήρης και απόλυτη σύγχυση , ακριβώς το
κοκτέιλ που ήθελαν οι θεοί για να πιούμε.
Γιατί ο μεγάλος και στοργικός πατέρας να χρησιμοποιήσει
σατανικούς δαιμονικούς αγγέλους για να στείλει ανάμεσα στους
ανθρώπους; Γιατί είναι τόσο γεμάτος με οργή, θυμό και
αγανάκτηση, που είναι όλα πνεύματα δαιμόνων;
II χρονικά 18/22 "Τώρα, επομένως, ο Λόρδος hath θέσει
ένα πνεύμα που βρίσκεται στο στόμα αυτών των προφητών
σας, και ο κύριος hath μίλησε κακό εναντίον σου."
Φίλοι μου, δεν καταλαβαίνετε ότι ο κύριος που αναφέρεται
εδώ είναι το πνεύμα του Σατανά, αλλά ονομάζεται YHVH.
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Εδώ είναι το ίδιο στίχο στην εξαντλητική αντιστοιχία του
ισχυρού,- Τώρα λοιπόν, Ιδού, ο Λόρδος 3068 hath θέσει ένα
πνεύμα που βρίσκεται στο στόμα αυτών των προφητών σας, και
ο Λόρδος 3068 hath μίλησε κακό εναντίον σου.
Σημειώστε ότι ο όρος Λόρδος προέρχεται από τον αριθμό
3068, και αν έχουμε διπλό έλεγχο ως προς την έννοια του
παρόντος εβραϊκή λέξη που χρησιμοποιείται, εδώ είναι αυτό
που ανακαλύπτουμε ξανά και ξανά.
YĕΧόβα-Ιεχωβά = "το υπάρχον"
1) το σωστό όνομα του ενός αληθινού Θεού
Αυτό είναι το ίδιο «Θεός» που υποτίθεται ότι δεν μπορεί να
μπει στον πειρασμό με το κακό ούτε αυτός δελεάζει κάθε
άνθρωπο με το κακό, καθώς και αναφέρει, ο Θεός δεν μπορεί
να πει ψέματα. Είναι αδύνατον να πει ψέματα ο Θεός.
Ωστόσο, μπροστά στα μάτια σας, αναφέρει, ο κύριος
έστειλε ένα πνεύμα που κείτεται στο στόμα τους, και ο κύριος
μίλησε για το κακό εναντίον σας.
Η εβραϊκή λέξη που βρίσκεται κάτω από 8267 είναι? 1)
ψέμα, εξαπάτηση, απογοήτευση, ψεύδος
α) εξαπάτηση
β) εξαπάτηση, απάτη, λάθος
1) δόλια, άδικα (ως επιρρήματα)
γ) ψεύδος (ζημιογόνος στην μαρτυρία)
1) μαρτυρούν ψεύδος, ψευδή όρκο, ορκίζονται ψευδώς
δ) ανακρίβεια (ψευδείς ή αυτο-εξαπατημένοι προφήτες)
ε) ψέμα, ψεύδος (γενικά)
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1) ψευδή γλώσσα
στ) μάταια
Γιατί συνεχίζουμε να διαβάζουμε ότι ο Θεός δεν κάνει
ορισμένα πράγματα και όμως το κάνει; Επειδή η Βίβλος είναι το
δέντρο πηγής της γνώσης και του καλού και του κακού.
Αυτοί οι θεοί δημιούργησαν αντίγραφα του Πατρός και του
Χριστού και στη συνέχεια χρησιμοποιούν την εξαπάτηση για να
σας κάνουν να ακολουθήσετε το σκοτεινό πνεύμα πιστεύοντας
ότι είναι ο αληθινός πατέρας και ο Υιός του Χριστού.
II Kings 22/16, "Έτσι λέγει ο κύριος, Ιδού φέρνω το κακό
πάνω σε αυτό το μέρος..."
Νεεμίας 13/18 δεν έφερε ο Θεός μας όλο αυτό το κακό
πάνω μας..."
Ησαΐας 54/16 "Ιδού έχω Δημιουργήθηκε ο Smith που
φυσά τα κάρβουνα στη φωτιά, και αυτό φέρνει εμπρός ένα
όργανο, και έχω επίσης Δημιουργήθηκε ο σπάταλος να
Καταστρέψει."
Με τι έχουμε να κάνουμε;
Ποιος είναι αυτός ο Θεός που μας λέει να μην έχουμε καμία
σχέση με το κακό και την καταστροφή και όμως συνεχίζει να
παραδέχεται ότι το κακό είναι μέρος της ίδιας της φύσης του
και της δημιουργίας του;
Ο Θεός χρησιμοποιεί τον Σατανά και τις συσκευές του, ή
είναι υπεύθυνος για να φέρει το κακό στην ύπαρξη;
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Ή είναι ο Θεός… Ο σατανάς?
Διαβάστε προσεκτικά...
Ησαΐας 45/5-7 "Είμαι ο κύριος και δεν υπάρχει κανένας
άλλος, δεν υπάρχει Θεός δίπλα μου. Σε περιδοκούσα, αν και
δεν με ξέρεις. Αυτοί που μπορεί να γνωρίζουν (Me) από την
άνοδο του ήλιου (στην Ανατολή), και από τη Δύση, ότι δεν
υπάρχει κανένας δίπλα μου.
Είμαι ο κύριος και δεν υπάρχει κανένας άλλος.
Διαμορφώνω το φως, και να δημιουργήσει το σκοτάδι,
Κάνω ειρήνη και να δημιουργήσει το κακό. Εγώ ο κύριος
κάνω όλα αυτά τα πράγματα."
"I (YHVH) δημιουργούν κακό."
Για τις ηλικίες της ανθρωπότητας, έχει διαβάσει αυτό το
στίχο και ποτέ δεν προβλέπεται τι λέει. Για τον κύριο Θεό της
Βίβλου ισχυρίζεται ότι δημιουργεί όλα όσα υπάρχουν,
συμπεριλαμβανομένου του κακού.
Αυτό λέει κατηγορηματικά ότι δεν υπάρχει Σατανάς,
κανένας διάβολος, κανένας άλλος Θεός εκτός από το ένα Θεό ή
την οικογένεια αυτών των θεών, για το ένα Θεός οικογένεια
δημιουργεί όλα και δεν υπάρχει κανένας άλλος από αυτούς
τους εξωγήινους που έχουν παραπλανήσει την ανθρωπότητα,
συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας όλα αυτά είναι κακία.
Είναι σημαντικό να αναγνωρίσετε ότι δηλώνει, εγώ ο
κύριος, και πάλι, αυτό το όνομα Λόρδος είναι Ιεχωβά/YHVH.
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Αποκαλύπτει, ακριβώς όπως ειπώθηκε στο Μωυσή, είμαι ο
κύριος και δεν υπάρχει κανένας άλλος.
Για άλλη μια φορά, αυτοί οι στίχοι χρησιμοποιούν το
όνομα, «Sun» που εκπροσωπεί προέρχεται από την Ανατολή,
καθώς και τη ρύθμιση στη Δύση.
Όλα αυτά σχετίζονται με τον πρώιμο Θεό του ήλιου που
λατρεύει τον Εωσφόρο. Ισχυρίζεται ότι είναι ο Θεός του ήλιου.
Τώρα αυτό το ένα άτομο, όπως ο Θεός, αν και αυτοαποκαλείται
ένας από τους YHVH, λέει επίσης δεν υπάρχει άλλος
Θεός/Ελοχίμ εκτός από αυτόν.
Αυτός είναι ο «ένας Θεός» touting δόξα του πάνω από
όλους τους άλλους θεούς.
Αυτό είναι ένα που ισχυρίζεται ότι είναι πάνω απ ' όλα,
ακόμη και πάνω από το Συμβούλιο των θεών. Και ποιος είναι
πραγματικά ο Θεός ήλιος που είναι ζηλιάρης και απαιτεί
λατρεία; Είναι ο Εωσφόρος. και ο πάγκος του polarΤητα
ομοιότητα των, Ο σατανάς!
Δεν είπε, ο Θεός χρησιμοποιεί το κακό, το οποίο είναι
αρκετά κακό, λέει το δημιούργησε, "μπάρα", το έφερε σε
καρπούς, και το εκδηλώθηκε. Πιστεύεις τώρα ότι τα έχω κάνει
όλα αυτά; Νομίζετε ότι είμαι σε λάθος πνεύμα και είμαι απλά
προσπαθεί να βρει τα προβλήματα με τη Βίβλο;
Φίλοι μου, είχα δεκαετίες εκπαίδευσης στη Βίβλο, δεν είμαι
αρχάριος εδώ. Δυστυχώς, ο προγραμματισμός ήταν τόσο
ισχυρή πλέον δεν κατανοούν αυτό που είμαι αποκαλυπτική,
αλλά θα πρέπει να.
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Η Βίβλος είναι ένα πρόγραμμα λήψης DNA για
αποπροσανατολιστεί το μυαλό για να εξαπατηθεί.

να

Αν αυτό συμβαίνει στην είσοδό του, τότε ο Σατανάς και ο
διάβολος είναι ακριβώς ένα άλλο χαρακτηριστικό αυτών των
θεών, ή οποιοδήποτε δεδομένο Θεό του Ιεχωβά.
Αν δεν υπάρχει πραγματικά κανένας άλλος Θεός, και μόνο
ένας δημιούργησε όλα τα πράγματα, συμπεριλαμβανομένου του
κακού, τότε ο ένας Θεός ή η οικογένεια των Θεών είναι
υπεύθυνοι για όλα τα καλά και το κακό, ο Θεός και ο διάβολος.
Θυμηθείτε Γένεση 3/22 το μυστικό κώδικα του τεκτονικού
συστήματος, "για τον άνθρωπο έχει γίνει τώρα σαν ένας από
εμάς, να γνωρίζουν καλά και το κακό..."Κρατήστε ένα ρολόι για
αυτό το μυστικό κωδικό αριθμό 322. Τώρα ξέρεις το μυστήριο.
Το πρόβλημα με αυτή τη γραμμή συλλογισμού είναι ότι ο
ίδιος Θεός είπε, δεν ήξερε αμαρτία μέχρι ο Σατανάς αμαρτήσει.
Ωστόσο, ισχυρίζεται ότι δημιουργεί όλα τα πράγματα,
συμπεριλαμβανομένου του κακού, έτσι Εωσφόρος/Σατανάς
είναι ο ανώτατος Θεός που ζήλευε που προσπάθησε να
ανατρέψει τον πατέρα, και στη συνέχεια έπεσε.
O’ Λούσιφερ, πώς είσαι;
Αλλά και πάλι όμως, συχνά το αληθινό πνεύμα του πατέρα
και της μητέρας είναι πράγματι εγχέεται στη γραφή, και θα
πρέπει να αναγνωρίζουν το πνεύμα ή την πρόθεση να είναι σε
θέση να φιλτράρει το δηλητήριο.
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Ήταν ο πατέρας και η μητέρα που δεν γνώριζαν την
αμαρτία μέχρι ο Εωσφόρος/ο Σατανάς επαναστάτησε, και έγινε
ο Θεός ο αντίπαλος αυτός που είναι σε εχθρότητα ενάντια σε
όλους τους πραγματικούς σπόρους.
Και η αμαρτία είναι απλά μια δημιουργία που η ανθρώπινη
πτώση σε επειδή παγιδεύτηκαν από αυτούς τους πεσμένους
αγγέλους που κάνουν τους κανόνες και του καλού και του
κακού για να δελεάσουν τους ανθρώπους για να αποτύχουν.
Το ερπετό ήταν εκεί από ανάγκη για να βεβαιωθείτε ότι ο
άνθρωπος απέτυχε, έτσι ώστε θα πρέπει να τοποθετούνται
ακριβώς όπου οι θεοί ήθελαν να είναι στην πρώτη θέση. Απλά
κοιτάξτε τους καρπούς αυτού του πλανήτη, δείτε πώς κάθε
γενιά βυθίζεται βαθύτερα στη βία και την αμαρτία και όμως
έχουμε περισσότερους νόμους τώρα από ό, τι σε οποιαδήποτε
στιγμή στην ιστορία μας.
Ήταν όλα ένα τέχνασμα που δημιουργήθηκε από τους
θεούς να υποδούλωση ανθρωπότητα και να τους κρατήσει από
τη γνώση του άλλου δέντρου, το δέντρο της ζωής, ή το πιο
σημαντικό, κρατώντας τους από τη γνώση του τι είναι
πραγματικά η ανθρωπότητα.
Στην πραγματικότητα, οι θεοί δημιούργησαν το υλικό του
υπολογιστή που ανέλαβε αυτό το Βασίλειο καθιστώντας το ένα
πλήρες εικονικό, προσομοίωση κόλαση.
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Το τσίμπημα

Μια ιστορία που έρχεται στο μυαλό είναι η ιστορία της
φτωχής ψυχής που ονομάζεται, "Job" στη Βίβλο. Τώρα η
δουλειά ήταν δίκαιος άνθρωπος, καμία ανομία/αμαρτία δεν
βρέθηκε στη δουλειά, η οποία ανακηρύχθηκε από τους θεούς.
Υπάκουσε τους θεούς τόσο τέλεια όσο θα μπορούσε κάποιος σε
αυτό το σώμα.
Ωστόσο, ήταν αυτό αρκετά καλό;
Θέλω να πω ότι είναι ένα σπάνιο πράγμα που ο καθένας θα
μπορούσε
να
υπακούει
αυτούς
τους
θεούς,
επειδή
τοποθετούνται βαριά βάρη, κόλπα, παγίδες και οτιδήποτε για να
βεβαιωθείτε ότι έχετε αποτύχει.
Λοιπόν, πώς η «δουλειά» γλιστρήσει μέσα από αυτό το
φράγμα των επιθέσεων για να αντέξει την εχθρότητα, η οποία
είναι η πολικότητα που ο Θεός έχει θέσει σε κίνηση; Θέλετε να
μάθετε κάτι αστείο, αυτό ήταν το ερώτημα οι θεοί ήταν επίσης
αναρωτιούνται.
Η εργασία ονόματος σημαίνει «μισητός». Γιατί αυτός ο
ενάρετος άνθρωπος να έχει ένα παρατσούκλι που να σημαίνει
μισούσε; Ποιος τον μισούσε; Και γιατί η εργασία όρου σημαίνει
μισητός; Η εργασία ονόματος προφέρεται ε-σπάσατε, ακόμα κι
αν εμφανίζεται ακριβώς όπως αυτό που καλούμε τη δουλειά
μας.
Εδώ ήταν δουλειά, τέλεια και όρθια, ένας που μισούσε το
κακό. Αυτό από μόνο του θα πρέπει να έχει το σήμα της
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αριστείας που ο καθένας θα πρέπει να αγωνιστούμε για, αλλά
κάτι ήταν λάθος.
Οι θεοί δεν του άρεσε το γεγονός ότι ένας από τους
ανθρώπους τους ήταν υπακούοντας και μετά από όλα καλά και
δίκαια, ήταν ένας πιστός άνθρωπος για τους θεούς και έκανε
όπως ήταν εντολή.
Η δουλειά έγινε ένας πολύ πλούσιος άνθρωπος, είχε
ακίνητη περιουσία, και κοπάδι και όλα τα πλούτη θα μπορούσε
κανείς να φανταστεί. Η δουλειά δεν ήταν μόνο δίκαιος, ήταν
πλούσιος και ισχυρός. Είχε επίσης τους γιους και τις κόρες που
αγαπήθηκε ακριβά. Φαίνεται να είναι μια πολύ στενή δεμένη
οικογένεια.
Η δουλειά είχε όλα όσα μπορούσε να επιθυμήσει κάποιος,
και ήταν επίσης δίκαιος ενώπιον των θεών, επομένως
προστατευμένος. Φαινόταν δουλειά θα μπορούσε να κάνει ό, τι
λίγοι έχουν ποτέ σε θέση να κάνουν και ότι ήταν να είναι
ακριβώς αυτό που οι θεοί επιθυμητό από όλους μας, ή μήπως;
Στην επιφάνεια, φαίνεται σαν δουλειά που είχε κάνει στη
σκιά. Είχε τα πάντα για αυτόν. ήταν καλός και τέλειος και
μισούσε το κακό.
Κάθε μουσουλμάνος, κάθε Εβραίος, κάθε Χριστιανός θα
πρέπει να ζηλέψει δουλειά γιατί έκανε ό, τι όλοι οι άλλοι από
τον κήπο της Εδέμ μέχρι τώρα έχουν βρεθεί σχεδόν αδύνατο να
εκπληρώσει.
Λοιπόν, ποιο ήταν το πρόβλημα; Λοιπόν αυτό ήταν το
ερώτημα που θα πρέπει να έχουμε όλοι ειλικρινά
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αναρωτιόμαστε όταν διαβάζουμε αυτό το λογαριασμό. Δεν
υπάρχει αμφιβολία ότι υπήρχε πρόβλημα.
Δουλειά μισούσε το κακό, που ήταν ισοδυναμεί με μισεί
τους θεούς, για τους θεούς ήταν τόσο καλό και το κακό, έτσι το
όνομά του σήμαινε μισούσε.
Στην εργασία 1/6 & 2/1 Διαβάστε πολύ προσεκτικά τι
λέγεται, "Υπήρξε μια ημέρα που οι γιοι του Θεού ήρθαν να
παρουσιαστούν ενώπιον του Κυρίου, και ο Σατανάς ήρθε επίσης
ανάμεσά τους για να παρουσιάσει τον εαυτό του ενώπιον του
Κυρίου."
Ο όρος παρών πριν από τον κύριο εκπροσωπεί ότι
κλήθηκαν, όπως σε ομοειδή, που καλούνται για μια συνάντηση
με το βασιλιά ή τη βασίλισσα. Και εδώ έχουμε τον Σατανά,
επίσης, πηγαίνει σε αυτό το Pow wow, όπου οι γιοι των θεών
έχουν προσκληθεί, και φαίνεται OLE «ο Σατανάς κλήθηκε
επίσης. Τι είναι λάθος με αυτή την εικόνα;
Πριν πάω προς τα εμπρός επιτρέψτε μας να ταξινομήσετε
μέσα από μερικά πράγματα εδώ. Ο Λόρδος όρος σε αυτούς τους
στίχους για άλλη μια φορά είναι το όνομα, YHVH. Και ο όρος
Θεός είναι το όνομα Ελοχίμ, και ο όρος Υιοί είναι η εβραϊκή
λέξη «Ben, αλλά πληθυντικός. "
Συχνά θα αναγνωρίσετε το όνομα Ben παρεμβάλλεται
μεταξύ δύο ονόματα, όπως Jeshua «Ben» Ιωσήφ. Σημαίνει
απλά γιος του... Τζόσουα, γιε του Ιωσήφ.
Ανακοίνωση εδώ ότι μαθαίνουμε ότι το όνομα του Ιεχωβά
χρησιμοποιείται σε μια μοναδική μόδα, που σημαίνει έρχονται
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πριν από έναν Θεό, καθώς και, Ελοχίμ χρησιμοποιείται ως το
πατρικό όνομα.
Ήταν, οι γιοι των Ελοχίμ που έρχονταν ενώπιον του
Κυρίου.
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49.

Ο Σατανάς στέκεται ενώπιον του Θεού

Καθώς συνεχίζουμε με αυτή την ιστορία... Ο Σατανάς
έρχεται για τη βόλτα να σταθεί μπροστά στο κύριο Συμβούλιο
και τον Ελοχίμ ηγέτη και μεγάλο ηγεμόνα. Πώς συνέβη αυτό; Ο
Εωσφόρος δεν πετάχτηκε έξω από τους ουρανούς; Δεν είναι ο
Σατανάς η σκοτεινή δύναμη που είναι το αντίθετο από όλα αυτά
που είναι καλά και δίκαια;
Ωστόσο, διαβάζουμε παραπάνω ότι ο κύριος είχε γιους.
Αυτό ισοδυναμεί με το ότι ένας άνθρωπος πατέρας είχε παιδιά,
αυτό τώρα κάνει τα παιδιά, ανθρώπινα. Αν ο Θεός είχε γιους,
τότε οι γιοι ήταν επίσης θεοί.
Ελοχίμ Ben Ιεχωβά... Οι θεοί, (Υιοί) του Ιεχωβά, δηλαδή
(οικογενειακός τίτλος)
Έτσι, πάνω βλέπουμε ότι ο Θεός είχε γιους, δεν είναι μόνο
ένα, αλλά πολλά. Επίσης μεταξύ των γιων του ήρθε ο παλιός
διάβολος ο ίδιος, ο Σατανάς, που εμφανίζεται άμεσα ενώπιον
του μεγάλου κυρίου.
Και πάλι, όπως έχω πει τόσο συχνά, τι είναι λάθος με αυτή
την εικόνα;
Γιατί ο Θεός είναι συνήγορος του διαβόλου; Γιατί του
μιλάει καθόλου;
Αυτοί οι θεοί λειτουργούσαν σύμφωνα με το νόμο του
πρωτοκόλλου. Είχαν αυτό που ήταν γνωστό ως διαφορετικό
βαθμό εξουσίας και προτεραιότητα. Σαν καπετάνιος είναι πάνω
από ένα λοχία, και ο λοχίας είναι πάνω από ένα ιδιωτικό. Αυτοί
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οι θεοί είχαν τάξη και τάξη, οπότε δεν υπήρχε αμφιβολία ότι
υπήρχαν ανώτεροι θεοί.
Το κείμενο αποκαλύπτει ότι οι τάξεις τους ήταν
μετρημένες. Πιστεύω ότι αν θυμάμαι καλά, Anu ήταν
αριθμημένα 60, Ενλίλ ήταν 50 και Enki ήταν 40. Όλες οι
αρσενικές θεότητες δόθηκαν «ακόμη και» τους αριθμούς και τα
θηλυκά είχαν «μονοί αριθμοί», ως τέτοια Anu της συζύγου,
Antu, κατετάγη στον αριθμό 55 κ. λπ. Δεν υπάρχει καμία
αμφιβολία ότι η τάξη, το αρχείο και η τάξη ήταν σε χρήση,
όπως και με κάθε στρατιωτική μηχανή.
Η ιστορία του Ιώβ ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία,
διότι για κάποιο λόγο δεν έχει σημασία πόσο δίκαιος και όρθιος
ήταν, το Συμβούλιο των θεών φρόντισε ότι ήταν να υποφέρουν
από τα χέρια του Σατανά.
Αυτή η ιστορία είναι ένα τέλειο παράδειγμα για το πώς ο
Θεός χρησιμοποίησε τον Σατανά/εχθρότητα να κάνει ένα
βρώμικο βρώμικο έργο της τιμωρίας δουλειά χειρότερα από ό,
τι κάθε άνθρωπος θα μπορούσε να αντέξει, και όλα για τι;
Η ιστορία συνεχίζεται για να αποκαλύψει όταν ο Σατανάς
παρουσίασε τον εαυτό του ενώπιον του Κυρίου, ότι ο Θεός
ζήτησε από τον Σατανά, έχετε δει υπηρέτης μου δουλειά πόσο
υπέροχο και τέλειο και όρθιος είναι;
Αυτό είναι περίεργο, τι έκανε ο Θεός, παίζοντας με το
διάβολο; Ήταν σαν να έλεγε Χα, Κοίτα αυτό, έχω ένα μεγάλο
υπηρέτη που με υπακούει, χα, κορόιδο, δεν τα έχεις όλα, έτσι
δεν είναι;
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Ο Θεός έκανε πλάκα με τον διάβολο;
Όχι, ήθελε πραγματικά να μάθει γιατί ο Σατανάς δεν
προσπάθησε να καταστρέψει τη δουλειά.
Ο Σατανάς απάντησε, κύριε έχετε τοποθετήσει έναν
φράκτη της προστασίας γύρω από τον? δεν μπορώ να κάνω
τίποτα.
Γιατί ο διάβολος υποβάλλει τον εαυτό του στην εξουσία
του Θεού; Και γιατί παραδέχτηκε ότι ήξερε ότι ο Θεός έβαλε
προστασία γύρω από τη δουλειά, και ακόμα κι αν αυτό ήταν
αλήθεια, γιατί ο διάβολος να νοιάζεται, γιατί να μην εκτοξεύσει
τις επιθέσεις έτσι κι αλλιώς;
Μήπως ο διάβολος ξεχνά να εκτοξεύσει τις επιθέσεις
ενάντια στους πραγματικούς σπόρους επειδή προστατεύονται;
Αποφάσισε να μην έρθει εναντίον του Ιησού Χριστού επειδή
ήταν ο αληθινός γιος; Ή δεν του επιτέθηκε μόνο, τον σκότωσε.
Ο Ιησούς δεν θα ήταν πολύ πιο προστατευμένος από μια μικρή
δουλειά OLE;
Αν αυτό το ον ήταν ο διάβολος όπως μας δίδαξαν, γιατί να
τον ένοιαζε τι είχε να πει ο Θεός; Μισούσε τον Θεό,
προσπάθησε να ανατρέψει τον Θεό, απέρριψε τον Θεό.
Θα μπορούσε να ήταν επίσης ένας από τους γιους του
Θεού υπό τάξη, αρχείο και εξουσία. Θα μπορούσε να είναι ότι ο
αγαπητός OLE μπαμπάς μιλούσε με το γιο του και ο γιος του
έπρεπε να συμμορφωθεί;
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Αυτό ισοδυναμεί με Anu ζητώντας Enki ο γιος του ο μάγος
φίδι βασιλιά, γιατί έχει επιτρέψει τη δουλειά να έχουν μια
φροντίδα ελεύθερη ζωή χωρίς να τιμωρούνται. Είναι αυτό που
πρέπει να πιστέψουμε σε αυτή την ιστορία ότι ο Θεός ήθελε να
μάθει γιατί ο Σατανάς έφευγε από τη δουλειά μόνος του;
Και αν η δουλειά ήταν τέλεια, θα είχε προστατευθεί επειδή
αυτό ήταν μέρος της συμφωνίας του Συμφώνου. Υπακούς τον
Θεό και θα έχεις προστασία από τον εχθρό.
Σε αυτό το σημείο η ιστορία θα πρέπει να έχει λήξει, όπως
ο Θεός νίκησε το διάβολο και η δουλειά ήταν τέλεια, αλλά δεν
τελείωσε εκεί. Ο Θεός δεν ήταν έξω για να καυχηθεί για τη
δουλειά και την τελειότητα του, ο Θεός ήταν αναστατωμένος
ότι η δουλειά ήταν υπάκουος, διότι αυτό δεν ήταν μέρος του
σχεδίου της εχθρότητας.
Όπως η παροιμία, δεν χρειαζόμαστε κανένα βρωμερό
σήμα, και στην περίπτωση της δουλειάς, δεν χρειαζόμαστε
κανέναν βρωμερό ενάρετο άνθρωπο.

50.

Δουλειά ο δίκαιος ένας

Ο Θεός είπε στη συνέχεια ο Σατανάς ότι του χορηγήθηκε η
εξουσία και την εξουσία να καταστρέψει τα πάντα δουλειά είχε
συμπεριλαμβανομένων των δικών του παιδιών, και να
προκαλέσει τρομερή σωματική βλάβη στην εργασία, αλλά δεν
μπορούσε να σκοτώσει τη δουλειά.
Φίλοι μου, αυτό ισοδυναμεί με ανώτερο αξιωματικό που
δίνει εντολές στους υφισταμένους του και μετά υπακούν. Δεν
είχε σημασία τι έκανε ο Σατανάς στη δουλειά, επειδή όλα ήταν
υπό την εξουσία και τις εντολές του Θεού, (το Συμβούλιο).
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Όπως θα δείτε, για άλλη μια φορά ο καθένας γύρω από
τον άνθρωπο του Θεού καταστρέφεται και τιμωρείται, και
ακόμη και σκοτώνονται, αλλά ο εν λόγω άνθρωπος? μπορεί να
προχωρήσει. Ωστόσο, στην περίπτωση της δουλειάς δεν είχε
σημασία, αυτό που ο Θεός είχε καθοδηγήσει τον Σατανά να τον
κάνει, η δουλειά του ευχήθηκε ήταν νεκρός, ευχήθηκε να μην
είχε γεννηθεί ποτέ.
Ρωτώ-τι έκανε λάθος δουλειά για να αξίζει αυτή η φρικτή
τιμωρία που ο Θεός επέλεξε να του επιβάλει, χρησιμοποιώντας
τον Σατανά;
Ακόμα και οι πιο στενοί φίλοι του Ιώβ πίστευαν ότι η
δουλειά ήταν καταραμένη εξαιτίας κάποιου κακού που
διαπράττει. Σε μια παράξενη δεύτερη σκέψη, ενώ διαβάζοντας
αυτό το κείμενο, ήταν οι φίλοι της δουλειάς που επίσης
τιμωρούνται σοβαρά για τη σκέψη όπως αυτό.
Αλλά τι έπρεπε να σκεφτούν. Η δουλειά ήταν να ηττηθεί
κάτω σαν λυσσασμένο σκυλί, η ζωή του καταστράφηκε και ο
κόσμος του ήταν γυρισμένο ανάποδα.
Γιατί ο Θεός έστειλε τον Σατανά να επιτεθεί στη δουλειά με
τους χειρότερους τρόπους;
Γιατί να καταστρέψει την οικογένειά του, τον πλούτο του,
τον τόπο τρομερό βράζει σε όλο αυτό το σώμα, και ακόμη και
να καταστρέψουν την πίστη του;
Τι είδους Θεός ήταν ο υπηρέτης της δουλειάς;
246 | Σ ε λ ί δ α

Εικονικός κόσμος των Θεών και των ανθρώπων
Μερικοί έχουν δηλώσει ότι αυτό συνέβη στην εργασία
επειδή είχε μια αμαρτία, μια αμαρτία της αυτο-δικαιοσύνης.
Έχω ακούσει κάποιους κληρικούς να δηλώνουν ότι ο Σατανάς
στην υπερηφάνεια του δεν μπόρεσε να δει την αμαρτία της
αυτοδικαιοσύνης, επομένως δεν επιτέθηκε στη δουλειά.
Αυτό είναι τόσο εντελώς γελοίο να προτείνει ακόμη και
αυτό, αν ο Σατανάς θα πίστευε κάποιος ήταν δίκαιος ή δεν θα
είχε σημασία για αυτόν αν ήταν ο αντίπαλος και αυτός
μάρτυρας κάποιος που δεν ήταν στην πτυχή του, θα
εξακολουθεί να επιτεθεί. Ήταν ο Χριστός δίκαιος; Αυτό
σταμάτησε τον Σατανά από το να του επιτεθεί;
Job 1/1 "Υπήρχε ένας άντρας στη χώρα του Uz, του οποίου
το όνομα ήταν δουλειά. και αυτός ο άνθρωπος ήταν τέλεια και
όρθιαΚαι ένας που φοβόταν τον ΘεόΚαι απέφευγε το
κακό. Και εκεί γεννήθηκαν επτά γιοι και τρεις κόρες.”
Αναφέρει, η δουλειά ήταν τέλεια και όρθια ενώπιον του
Θεού. Ο Θεός είπε, η δουλειά ήταν τέλεια. Ο Σατανάς είπε ότι
δεν μπορούσε να φτάσει στη δουλειά επειδή προστάτευε τη
δική του δικαιοσύνη. Το σύνολο της πράξης από τον Σατανά
διέταξε άμεσα από τον ίδιο τον Θεό, ήταν να πάρει τη δουλειά
να κατάρα του Θεού και να πεθάνει.
Η δουλειά άντεξε αυτή τη φορά και πάλι. Αν αυτό τον
έκανε αυτο-ενάρετο, τότε είμαστε όλοι μέσα για μια τρομακτική
στιγμή στο ζωολογικό κήπο.
Αυτό που οι περισσότεροι δεν έχουν καταλάβει ποτέ ήταν
ότι την ημέρα που ήρθαμε σε αυτό το Βασίλειο καταδικάστηκαν
σύμφωνα με το νόμο του θανάτου και δεν υπήρξε ποτέ καμία
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αναστολή. Αυτό είναι ό, τι η ιστορία του Αδάμ και της Εύας
πραγματικά αποκάλυψε. Το ανατινάξαμε ήδη στον κήπο.
Το αν η δουλειά ήταν δίκαιος ή όχι δεν έχει νόημα, γιατί
κάπου στο παρελθόν-ζωή του είχε ήδη ασκηθεί σύμφωνα με το
νόμο του θανάτου και ως εκ τούτου δεν μια ενιαία ουγγιά της
δικαιοσύνης σήμερα θα άξιζε ένα λόφο των φασολιών. Δεν
μπορεί κανείς να δικαιολογηθεί σύμφωνα με το νόμο, δεν είναι
δυνατόν.
Τώρα επιστρέφουν στην κύρια ερώτηση που ζητήθηκε
νωρίτερα, είναι γιατί ήταν ο Σατανάς μεταξύ των γιων του
Θεού; Και γιατί μπόρεσε να πάει στο Συμβούλιο;
Όπως προαναφέρθηκε, αυτό που δεν είναι πραγματικά
κατανοητό εδώ, αλλά μπορεί εύκολα να προέρχεται από αυτό
που λαμβάνει χώρα, είναι ότι ο Σατανάς δεν ήρθε πριν από το
Θεό να έχουν μια διάσκεψη.
Κλήθηκε στο Θεό. Ο Θεός ήθελε να τον χρησιμοποιήσει για
να τιμωρήσει τη δουλειά με τους πιο αυστηρούς τρόπους. Ένας
διοικητής πρεσβύτερος στρατηγός κάλεσε ένα από τα σύνταγμά
του για να παίξει το ρόλο του κακού αντιπάλου;
Η απόδειξη είναι στο γεγονός ότι ο Σατανάς δεν ξεκίνησε
τη συζήτηση. Αν ο Σατανάς ήρθε στο Θεό για να ρωτήσει για τη
δουλειά που προσπαθεί να βρει έναν τρόπο να του επιτεθεί,
τότε ο Σατανάς θα είχε οδηγήσει μακριά με την ανάκριση, όχι ο
Θεός.
Ο Θεός ρώτησε τον Σατανά. ως ένα σπάσιμο στη
συνομιλία, "έχεις δει τη δουλειά μου ως υπηρέτης?" Προφανώς,
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αυτό είναι αποκαλυπτικό ο Σατανάς δεν είχε καμία ιδέα γιατί
κλήθηκε ενώπιον του Θεού. Όπως αναφέρθηκε, αν αυτή ήταν
μια επίθεση από τον Σατανά ενάντια στη δουλειά, τότε γιατί ο
Σατανάς δεν ξεκίνησε την ανάκριση;
Ο Σατανάς δεν ήρθε στο Θεό για να κατηγορήσει τη
δουλειά, όπως μας είχαν αναθέσει σε πολλές χριστιανικές
εκκλησίες, ήρθε για να ανακαλύψει τι ήθελε ο Θεός, και η
δουλειά έγινε το κέντρο της συνομιλίας, η οποία είχε αρχίσει
από τον Θεό ανάκριση Σατανά, δεν το άλλο τρόπο γύρω.
Ο θρησκευτικός κόσμος δήλωσε ότι ο Σατανάς πήγε
ενώπιον του Θεού για να κατηγορήσει τη δουλειά. Βλέπουμε ότι
αυτή ήταν μια ανακριβής εκτίμηση της κατάστασης.
Τώρα άσε με να τα σπάσω όλα για να γίνει καλύτερα
κατανοητό. Ο Σατανάς εκπροσωπεί τον αντίπαλο του
καλού/Θεού, έτσι έχουμε το διάβολο και ο Θεός έρχεται σε μια
διάσκεψη με τους υπόλοιπους υιούς του Θεού.
Αυτό που παρατηρούμε εδώ είναι ένα Συμβούλιο των θεών
που συζητά θέματα που αφορούν τη γη και τους κατοίκους της.
Μεταξύ των θεών ήταν του Σατανά και του Ιεχωβά όλα
είναι ένα και το ίδιο οικογένεια παίζοντας διαφορετικούς ρόλους
του δέντρου τους.
Θυμηθείτε YHVH είναι απλά ένας τίτλος που σημαίνει
Λόρδος. Ο Σατανάς είναι απλά ένας τίτλος που σημαίνει
αντίπαλος. Αυτά δεν είναι τα ονόματά τους, αλλά οι τίτλοι που
αναφέρονται στο έργο τους ή «δουλειά», δεν λογοπαίγνιο
προορισμένο.
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Συζήτησαν τι θα μπορούσε να γίνει για να σταματήσει η
δουλειά, γιατί έκανε αυτό που ποτέ δεν προορίζονται ή
επιθυμητό από την ανθρωπότητα.
Η δουλειά εκπλήρωσε το νόμο.
Το Συμβούλιο αποφάσισε για άλλη μια φορά να στείλει
εχθρότητα μεταξύ της δουλειάς και του κόσμου του, να
διαιρέσει και να καταστρέψει όλα όσα αντιπροσώπευε η
δουλειά. Ήθελαν να είναι γνωστό ότι δεν επιτρέπεται να είναι
τέλεια. Το άτομο που είναι τέλειο δεν μπορεί να μπει στο νόμο.
Και είναι ο νόμος που αποφασίζει ότι το παιχνίδι είναι σε
εξέλιξη.
Οπότε, τι έκανε η δουλειά που ήταν τόσο φρικιαστικό;
Η απάντηση βρίσκεται στον κήπο της Εδέμ.
Αδάμ και την Εύα είχαν την ευκαιρία να ζουν απλά σε
ειρήνη και αρμονία μέσα στον κήπο για πάντα, ή να είναι
καταραμένοι και έστειλε εμπρός για να γίνουν δούλοι στους
θεούς να κάνουν με την ικανοποίησή τους.
Δεν θα μπορούσε ο Αδάμ και η Εύα να έχουν εκπληρώσει
το νόμο από όποιον στεκόταν στα παπούτσια τους. Ήταν
γραφτό να αποτύχουν από την τοποθέτηση πριν από τους
μεγάλους πειρασμούς μέσω ενός μάγου και ξόρκι Caster. Με
απλά λόγια, δεν ήταν να επιτύχουν, δεν ήταν να γίνουν δίκαιοι
και να διαχωρίζονται από το νόμο της κρίσης. Πρέπει να γίνουν
σκλάβοι.
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Μπορώ σχεδόν να ακούσω τη λέξη που έρχεται από ψηλά
στη συνεδρίαση του Συμβουλίου, "Δεν πρέπει να επιτύχουνΣτείλτε το ερπετό, ο γιος μου εμπρός... "
Όπως στην περίπτωση της εργασίας του φιδιού στάλθηκε
από τον Θεό για να μάθετε τι Αδάμ και την Εύα έκαναν και στη
συνέχεια τους είπαν ότι επρόκειτο να λάβει από το δέντρο της
γνώσης του καλού και του κακού.
Όπως στην υπόθεση της δουλειάς. ήταν μια επιχείρηση
τσίμπημα, και στη συνέχεια το εν λόγω μέρος θα υποφέρουν
φρικτά για την πτώση στην παγίδα που είχε ενορχηστρωμένη
από το Συμβούλιο των θεών.
Τι είναι τόσο αστείο στην περίπτωση της εργασίας που ποτέ
δεν έκανε αμαρτία σε αυτή τη ζωή, με βάση αυτό που η Βίβλος
διδάσκει, ακόμη και μετά από όλη την κόλαση που είχε τεθεί
μέσω? δεν έχει αμαρτήσει ποτέ, πράγμα που μου είναι δύσκολο
να το πιστέψω, αλλά αυτό είπε.
Η αλήθεια του θέματος ήταν, είναι ότι ο Θεός ήθελε να
αποδείξει τη δύναμή του και την εξουσία πάνω του, ότι ήταν
όλα ένας πειρασμός για να δούμε αν δουλειά θα γίνει κακό, και
όμως μας λένε ότι ο Θεός δελεάζει δεν άνθρωπος με το κακό,
παρ ' όλα αυτά, στέλνει ο Σατανάς κάτω για να παίξει βρώμικα
σάπια παιχνίδια με Jo β να τον αναγκάσει να στραφεί στο κακό
και να απορρίψει τον Θεό.
Αν αυτό ήταν μόνο για τον Θεό που χρησιμοποιεί τον
Σατανά για να αποδείξει ότι η δουλειά θα παραμείνει δίκαιος, θα
έκανε τον Θεό να φανεί λίγο καλύτερα. Αλλά αυτό δεν ήταν
καν η περίπτωση. Ήταν απλά κλώτσησε στα δόντια και σκύλα
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χαστούκισε και η απάντηση ήταν, ο Θεός ήταν να αποδείξει τη
δύναμή του πάνω του.
Όταν η δουλειά δεν στραφεί στο κακό, ο Θεός απλά
δήλωσε ότι η δουλειά είχε ένα πρόβλημα αναγνωρίζοντας τη
δύναμη του Θεού και την εξουσία του, η οποία δεν ήταν ποτέ
αλήθεια. Φάνηκε να υπονοεί ότι δεν είχε την κατανόηση ότι δεν
υπήρχαν άλλοι Θεοί, αλλά ο Θεός.
Αν η δουλειά λάτρευε οποιονδήποτε άλλο Θεό, τότε δεν θα
ήταν δίκαιος ως ο ισχυρισμός που έκανε ο ίδιος ο Θεός. Και ο τι
θα σήμαινε ότι ο Σατανάς τον είχε ήδη. Αλλά με κάποιο τρόπο ο
Σατανάς δεν το ήξερε καν. Σύγχυση!
Πώς μπορεί ο Θεός να το έχει καταλήξει αυτό με τη
δουλειά; Πώς θα μπορούσε η δουλειά να στερείται αυτή τη
γνώση αν ήταν τέλειος και όρθιος και μισούσε το κακό και ποτέ
δεν έκανε κατάρα ο Θεός να πεθάνει ακόμη και μετά την
αυστηρή τιμωρία;
Η δουλειά δεν απέτυχε ποτέ σε αυτή την επιχείρηση, πάντα
υπάκουε ακόμα και κατά την τιμωρία, αλλά δεν ήταν αρκετά
καλή. Οι θεοί πιάστηκε και τώρα έπρεπε να αγωνίζομαι για να
βγούμε από αυτό το ένα. Έτσι, γύρισαν γύρω και ευλόγησε
δουλειά διπλό από ό, τι είχε ληφθεί μακριά από αυτόν.
Οι άνθρωποι αγνοούν το βλέμμα σε αυτή την ιστορία και
να πω WOW τι υπέροχος Θεός να ευλογήσει δουλειά με το
διπλάσιο από τα πάντα.
Γιατί η δουλειά έπρεπε ποτέ να περάσει από αυτό στην
πρώτη θέση, δεν ήταν ποτέ σε λάθος, και ακόμη και αφού τον
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τσιμπήσει ποτέ δεν άλλαξε, οπότε γιατί τώρα τον ευλογεί;
Επειδή δεν παρέδωσε το νόμο σε αυτή τη ζωή, όταν
προσπάθησαν τόσο σκληρά για να τον κάνουν να σπάσει τους
νόμους τους.
Δεν βλέπω έλεος εδώ, από πότε η δωροδοκία σε κάνει
κάποιον σπλαχνικό;
Η δουλειά εξαγοράστηκε επειδή οι θεοί τα έκαναν μαντάρα.
Δεν θα μπορούσε να τον αναγκάσει να παρακούσει και κατάρα
τα δικά τους διατάγματα, έτσι τώρα έπρεπε να αναιρέσετε
γρήγορα ή να επιχειρήσει να αλλάξει το αποτέλεσμα.
Παρ ' όλα αυτά, καμία ευλογία δεν θα μπορούσε ποτέ να
πάρει μακριά το τσίμπημα της τιμωρίας που πέρασε για δεν
δίκαιη αιτία. Δεν έφερε πίσω τα παιδιά του που σφαγιάστηκαν.
Τίποτα από αυτά που συνέβησαν αποκατεστημένη εργασία πίσω
σε αυτό που είχε αρχικά.
Ήταν απλά μια μεγάλη αμοιβή-off έτσι δουλειά θα σκάσει
και να πάει περίπου και να ζήσουν έξω το υπόλοιπο της ζωής
του ως ταπεινός υπηρέτης.
Ναι δουλειά ήταν ευλογημένος διπλό, αλλά αυτό είναι σαν
κάποιος να πάρει μια δωροδοκία. Οι θεοί τα έκαναν μαντάρα,
έτσι έπρεπε να κάνουν τα πράγματα σωστά. Αλλά η δουλειά δεν
χρειαζόταν να είναι ευλογημένη διπλή, είχε όλα όσα ένας
άντρας θα μπορούσε να επιθυμήσει ήδη. Αν η δουλειά είχε
πραγματικά ένα λάθος μέσα στην καρδιά του, τότε γιατί δεν
απέτυχε στο τεστ; Και αφού δεν απέτυχε στο τεστ, γιατί ο Θεός
δεν του ζήτησε συγγνώμη λέγοντας ότι νόμιζα ότι είχες
διαφορετικό πνεύμα;
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Λοιπόν, η συντριπτική ερώτηση είναι γιατί;
Ποιοι είναι οι θεοί που φοβούνται;
Γιατί βάζουν παγίδες έτσι ώστε οι άνθρωποι να μην
ακολουθούν τους νόμους τους; Αν είναι θεοί, τότε γιατί κατά
καιρούς να βεβαιωθείτε ότι οι νόμοι είναι αντίθετες, αν είναι
τόσο πρόθυμοι για το νόμο;
Από ποιον κρύβονται οι θεοί;
Γιατί θέλουν να αποτύχει η ανθρωπότητα και να μην
υπακούσουν αυτούς τους νόμους;
Υπάρχει κάτι σε αυτή την εικόνα που δεν καταλαβαίνουμε;
Ναι, πράγματι υπάρχει, για έξω από όλη την απογοήτευση
και την καταστροφή που αυτοί οι θεοί προωθούν υπάρχει ένα
κλειδί σε όλα, αυτοί οι θεοί είναι απλά εξωγήινοι από άλλους
πλανήτες, και τους έδιωξαν από το σπίτι τους λόγω της
ασθένειας τους.
Δεν τους επετράπη να είναι μεταξύ της θεϊκής φύσης των
πραγμάτων και πετάχτηκαν κάτω από την κρίση. Ξέρουν ότι
υπάρχει μια δύναμη που υπάρχει πέρα από τους, αλλά θέλουν
να σιγουρευτούν ότι η ανθρωπότητα δεν έχει πρόσβαση σε
εκείνη την δύναμη, ούτε το καταλαβαίνει ακόμη και.
Θέλουν να είναι οι άρχοντες της εξουσίας και ξέρουν ότι
όταν η ανθρωπότητα αποκτήσει πρόσβαση στην αληθινή θεϊκή
δύναμη τότε δεν θα έχουν τίποτα για να ελέγξουν την
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ανθρωπότητα. Και θα κολλήσουν με τις δικές τους διαστροφές
για να παίξουν ο ένας στον άλλο των θεών τη νύχτα της
Μαυρίλας για πάντα.
Και είμαι εδώ για να αποκαλύψει ότι η κάποτε μεγάλη δόξα
μέσα σου πρέπει να ξυπνήσει έτσι ώστε όλοι να μπορούν να
κατανοήσουν τι έχει λάβει χώρα σε αυτόν τον κόσμο.
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51.

Ο Χριστός αποκάλυψε τους πεσόντες θεούς

Η αληθινή Χρήστος στον άνθρωπο που μας είπαν
ονομαζόταν Iesus/Jesus/ΕΜΜ, αποκάλυψε στους οπαδούς του
για την ψευδή αλλοδαπός/θεοί που περιπλανιόταν αυτή τη γη.
Τους είπε ότι οι ηλικιωμένοι ακολούθησαν εξωγήινους
θεούς και όχι τον αληθινό πατέρα. Το μήνυμά του ήταν να
αποκαλύψει τον πατέρα και τη μητέρα, η οποία δεν είχε ποτέ
αποκαλυφθεί πριν.
Αποδεικνύοντας έτσι τους θεούς της Παλαιάς Διαθήκης
οδηγήθηκαν από τους πεσμένους αγγέλους/αλλοδαπούς και
δεν συνδέθηκε οπωσδήποτε με τον πραγματικό Χριστό.
Είπε ότι οι οπαδοί αυτών των θεών ήταν παιδιά του
αντιπάλου/Σατανά. Είναι αυτοί που καταδικάζουν την αλήθεια
επειδή δεν έχουν την αγάπη του πατέρα, ο οποίος θα έπρεπε να
ήταν σε τους, εάν ήταν ένα αληθινό παιδί.
Όποτε η αλήθεια ομιλείται μέσω των παιδιών του πατέρα,
θα διώκονται και θα καταδικάζονται, επειδή αυτός δεν είναι ο
κόσμος τους, ανήκει στους πεσόντες.
Το μήνυμα του Χριστού δεν ήταν ποτέ να καταδικάσει,
αλλά για να διακρίνει πάντα, τα παιδιά των νεκρών αυτοί
καταδικάζουν πάντα ακόμα ποτέ δεν διακρίνουν. Είναι
ανόητοι!
Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε ότι αυτός ο κόσμος
δεν ήταν ο αρχικός κόσμος μας, αν και πολλοί από εμάς
προέρχονταν από έναν πλανήτη παρόμοιο από κάθε άποψη με
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τη γη μας, ήταν μια υψηλότερη δόνησης πλανήτη γη τύπου σε
μια υψηλότερη πυκνότητα από την οποία έπεσε στον κήπο.
Πέσαμε από τον υψηλότερο δονητικό κόσμο μας όταν
αγοράσαμε στο νόμο του καλού και του κακού όπου μας
δόθηκαν ανθρώπινα βιολογικά ενδύματα για να καλύψουμε τη
γύμνια μας της πτώσης.
Αυτό έγινε η μάσκα μας που φιλτράρει τα κύματα της
πραγματικότητας μέσω της ψευδαίσθησης. Έγινε ο αντίπαλος
στην ίδια την αλήθεια μέσα. Τα σώματά μας έγιναν το κάλυμμα
που μπλόκαρε την ψυχή, που στα λατινικά είναι ο Σολ, που
αντιπροσωπεύει τον ήλιο, τον αληθινό ήλιο, ή τον Χριστό μέσα.
Η ανθρώπινη κάλυψη είναι στον τύπο ένας Αντίχριστος
που καλύπτει τον αληθινό Χριστό...
Τώρα είμαστε θαμμένοι μέσα σε μια ψευδαίσθηση που
κρύβει την αληθινή μας καταγωγή.
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52.

Η πραγματική ιστορία

Μια τέτοια ιστορία που φωτίζεται από αυτή την προδοσία
των πρωτότοκοι που αντικαταστάθηκε ήταν Jacob και ίσα.
Jacob ήταν γνωστός ως αυτός που αντικαταστάθηκε και
έκλεψε αναφαίρετο δικαίωμα του ίσα λόγω της προδοσίας και
ψέματα της μητέρας του Ρεβέκκα. Μαζί συνεργάζονται για να
εξαπατήσουν τον Ισαάκ. Και ο χριστιανικός κόσμος έχει κάνει
τα στραβά μάτια σε αυτή την εξαπάτηση και επέτρεψε στη
συμπαιγνία να είναι αποδεκτή.
Jacob
ονομάστηκε
αυτός
που
αντικαταστάθηκε,
αναφέρεται πώς πήρε κάτι που δεν ανήκε σε αυτόν.
Αυτό είναι ένα από τα ισχυρότερα κλειδιά για να
ξεκλειδώσετε τη μεγαλύτερη εξαπάτηση ποτέ αποκαλυμμένο.
Ίσα, είναι το ΕΜΜ, που είναι σε είδος, το όνομα του Ιησού.
Τα ΕΚΑΜ έχασαν το δικαίωμά του και τον νόμιμο κανόνα
του. Και μετά ο Τζέικομπ πήγε για να κλέψει το κληρονομικό
δικαίωμα και η γενιά του έγινε το αεροπλανοφόρο για τους
κυβερνήτες αυτού του κόσμου.
Αυτό πρέπει να κάνει μια κατάπληξη εάν ο Ιησούς ήταν
δίδυμος, ή είχε έναν αδελφό που πήγε για να γίνει ο άτυπος
Χριστός δεδομένου ότι η ιστορία Jacob και ίσα είναι αλληγορική
στον Ιησού Χριστό όπως είναι με τόσες πολλές από τις ιστορίες
στην Παλαιά Διαθήκη.
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Δεν είναι όλοι στο αίμα είναι αποκλίνουσα, είναι επίσης
ανθρώπινα και μερικά επίσης του πατέρα και της μητέρας, λόγω
της ανάμειξης που άρχισε να λαμβάνει χώρα μεταξύ των δύο
καταγωγές. Δεν μπορείς να καταδικάσεις μια ολόκληρη φυλή
εξαιτίας μερικών διεφθαρμένων, όχι περισσότερο από ότι
μπορείς να εξυψώνεις μια ολόκληρη φυλή λόγω της
δικαιοσύνης μερικών.
Γιατί είναι αυτό κρίσιμο; Επειδή τα ΕΚΑΜ ή ο ίσα σήμαιναν
Εδώμ, ή αυτό που λέμε σήμερα σύγχρονη γαλοπούλα; Αυτή
είναι η πραγματική γενεαλογία από όπου ήρθε ο Ιησούς.
Η ιστορία που ακούμε, την οποία μας λένε ότι ήταν στην
Ιερουσαλήμ στη Μέση Ανατολή συνέβη σε αυτό που σήμερα
αποκαλούμε Κωνσταντινούπολη, Τουρκία.
Αυτή είναι η αληθινή γενεαλογία και το σπίτι όπου ο
πραγματικός Ιησούς προήλθε από, ήταν Εδώμ/Τουρκία το σπίτι
του ίσα, ο οποίος αργότερα έγινε ΕΜΜ, ο Ιησούς. Είναι στην
πραγματικότητα όπου όλα ξεκίνησαν σε αυτόν τον κόσμο, από
τον κήπο της Εδέμ μέχρι τις οικογενειακές αρχές του Νώε,
καθώς και τον Πύργο της Βαβέλ.
Ο Ιησούς γεννήθηκε και σταυρώθηκε σε αυτό που
ονομαζόταν η πρώτη Ιερουσαλήμ ή το κέντρο του γνωστού
κόσμου, επίσης γνωστή ως τσάρος Grad, Κωνσταντινούπολη
κλπ...
Αποκαλύφθηκε ακόμη και στους Γαλάτες, με τα μάτια τους
είδαν τον Ιησού να σταυρώθηκε. Η Γαλάτεια ήταν επίσης το
σπίτι του Άττις ο Έλληνας Θεός που είναι συγκρίσιμος με τον
Ιησού, όντας πανομοιότυπος με πολλούς τρόπους.
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Άττις ήταν ο μύθος που αναπτύχθηκε από το μύθο του
Χριστού. Ο λόγος ήταν, είναι ότι ήταν ένα στο ίδιο, ακόμα κι αν
Άττις απεικονίζεται να είναι εκατοντάδες χρόνια πριν από τον
Ιησού, είναι το ίδιο πρόσωπο, αλλά μια ελαττωματική ιστορία
προστέθηκε για να εξαπατήσει.
Η ιστορία έχει τόσο άσχημα τροποποιηθεί? ότι η αλήθεια
είναι ελάχιστα αναγνωρίσιμη.
Η Γαλάτεια ήταν ένα άλλο όνομα για τον Φρυγία, όπως
επίσης και μετά σε ένα άλλο έργο που πιστεύω ότι η Γαλάτεια
είναι η Γαλιλαία από την αρχική περιοχή της Καινής Διαθήκης
του Χριστού και των μαθητών.
Δεν υπάρχει κανένας τρόπος οι Γαλάτες θα μπορούσαν να
έχουν δει ποτέ τη σταύρωση του Χριστού, σύμφωνα με την
ιστορία που έχουμε παραδοθεί, η Γαλάτεια βρισκόταν στην
Τουρκία και ακόμα μέχρι σήμερα είναι η πρωτεύουσα που
ονομάζεται, Άγκυρα, η οποία είναι περίπου 217 μίλια από την
Κωνσταντινούπολη.
Πρώτον, δεν πιστεύω ότι ο Χριστός ήταν οπουδήποτε
κοντά στην Ιερουσαλήμ στη Μέση Ανατολή.
Δεύτερον, η εκκλησία στη Γαλάτεια υποτίθεται ότι ήταν το
αποτέλεσμα του Υπουργείου του Παύλου που συνέβη Αφού ο
Χριστός είχε ήδη σκοτωθεί. Εκείνοι οι άνθρωποι που καλούνται
στην εκκλησία δεν θα γνώριζαν ποτέ για την σταύρωση του
Ιησού πριν από τους μαθαίνουν για τον Ιησού, εκτός αν η
ιστορία του ήταν ντόπια και σύγχρονη.
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Ως εκ τούτου, η Γαλάτειας δεν θα είχε ποτέ καν γνωστό
για τον Χριστό αν δεν το γεγονός συνέβη ακριβώς στην πίσω
πόρτα τους, που το έκανε.
Το Υπουργείο των περισσότερων μαθητών ήταν στην
Τουρκία της Μικράς Ασίας, γιατί εδώ ξεκίνησαν όλα, όχι η Μέση
Ανατολή. Ακόμη και ο Ιωάννης και ο Πέτρος και οι περισσότεροι
από τους αποστόλους που διέπραξε στην Τουρκία, και όχι τη
Μέση Ανατολή.
Ο αληθινός Ιησούς ήταν πιθανότατα στο Grade Τσάρου
που ήταν ένας τύπος Ιερουσαλήμ, αλλά δεν είναι όπου καλούμε
την Ιερουσαλήμ σήμερα. Υπάρχει κάποια ισχυρή απόδειξη ότι ο
Χριστός γεννήθηκε περίπου 1053ad στην Τουρκία, και δεν 4BC
στην Ιερουσαλήμ, το Ισραήλ, όπως αναφέρθηκε.
Διαβάστε Ανατόλι Fomenko, "ιστορία φαντασίας ή της
επιστήμης."
Στην πραγματικότητα, ακόμη και μέχρι σήμερα, υπάρχει η
πεποίθηση ότι η Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη, είναι η
ξαναχτίστηκε ναός του Σολομώντα του μεγάλου, η οποία
ειρωνικά αρκετά χτίστηκε από έναν άνδρα που ονομάζεται,
Σουλεϊμάν ο Μέγας.
Επίσης, υπάρχει μια ταφή εκεί που αποκαλύπτει το όνομα
του Ιησού, αλλά πολλοί ισχυρίζονται ότι ήταν Jeshua/Joshua ο
γιος της Καλόγριας. Έχω εντοπίσει εικόνες αυτής της περιοχής
και έχω ανακαλύψει αυτό που πιστεύω ότι είναι το ίδιο το λόφο
που σταυρώθηκε ο Χριστός, με θέα τη θάλασσα του Βοσπόρου.
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Και ακόμη και αν αυτό ήταν Joshua ο γιος της Καλόγριας,
γιατί θα Jeshua/Joshua είναι στην Τουρκία, είτε; Φαίνεται ότι
όλοι ήταν στην Τουρκία και όμως η Τουρκία σχεδόν ποτέ δεν
αναφέρθηκε από θρησκευτική άποψη, και όμως όλα ξεκίνησαν
εκεί. Πολύ παράξενο!
Και είναι απλά μια σύμπτωση ότι το όνομα Ιησούς
προέρχεται από το όνομα Jeshua/Joshua; Και πώς είναι ότι μας
δόθηκε μια ιστορία ότι ο Ιησούς δεν είχε ένα ανθρώπινο
πατέρα, αλλά ήταν ο Υιός του Θεού; Θα μπορούσε να είναι ο
γιος της Καλόγριας, η οποία είναι το επίθετο του Joshua
θαμμένος στην Τουρκία, σήμαινε ο γιος του κανένας,
αναφέροντας τον Χριστό, όπως ψευδώς διακηρύχθηκε κάτω
από την ιστορία ότι δεν είχε ένα ανθρώπινο πατέρα.
Και
πάλι,
ακριβώς
εικασίες
εδώ,
αλλά
υπάρχει
επαληθεύσιμη απόδειξη ως προς αυτή την σοβαρή θέση, καθώς
και η περιοχή όπου αυτό το Jeshua θάφτηκε είναι σχεδόν
ακριβής ως προς την περιγραφή του τάφου του Ιησού στη
Βίβλο? στην πραγματικότητα, είναι πιο ακριβές από αυτό που
βλέπουμε στην Ιερουσαλήμ σήμερα, το οποίο είναι βασικά
φήμες και αυταπάτη.
Υπάρχουν επίσης πολλές άλλες αποδείξεις για να
δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας αυτής της θεωρίας,
περισσότερο από ό, τι οι περισσότεροι θα ήθελα ποτέ να
επιφάνεια. Η ιστορία μας είναι γεμάτη με ψέματα, και έχει
τροποποιηθεί σοβαρά για να δημιουργήσει το μεγαλύτερο ψέμα
ποτέ, να προωθήσει μια ψευδή ατζέντα.
Να θυμάστε όμως, ο Εωσφόρος ήταν ο ίδιος ο Χριστός, και
ως εκ τούτου ήταν μιμείται το Χριστό για να κλέψει ή να
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αντικαταστήσει την πραγματική δύναμη. Ακριβώς όπως ο
Τζέικομπ αντικαταστάθηκε ίσα. Αυτές οι ιστορίες, είτε
αλληγορικές είτε όχι, περιγράφουν όλες τις κρυμμένες αλήθειες
του παρελθόντος μας.
Ως εκ τούτου, Jacob ο οποίος εκπροσωπεί επίσης
Σατανά/Εωσφόρος, χρησιμοποιήθηκε για να κλέψει αυτό το
αναφαίρετο δικαίωμα μακριά, και τα παιδιά του έγινε η Βασιλική
και blueblood γενεαλογία στη γη. Και ένας ψεύτικος Ιησούς
Χριστός ιδρύθηκε και αποφασίστηκε να είναι στην Ιερουσαλήμ
ή αυτό που ονομάζουμε Μέση Ανατολή.
Ωστόσο, μπορεί να είναι ότι τίποτα από αυτά δεν ήταν
αλήθεια, ήταν όλα παρασκευάζονται έτσι τις επόμενες γενιές θα
λατρεία Σατανά σε εκείνη την περιοχή με το όνομα, σιωνισμού.
Εγώ δεν είπα Ιουδαϊσμός, είπα σιωνισμού. Οι δυο τους είναι
τελείως διαφορετικοί.
Χρησιμοποίησαν έπειτα τα μυστικά και τα τελετουργικά από
μέσα από τις μέσες ηλικίες ή την εποχή αναγέννησης για να
επιστρέψουμε το χρόνο σε 4BC ή περίπου, το οποίο ήταν ένα
άλλο ψέμα, και ολόκληρος ο κόσμος έχει αγοράσει σε αυτήν
την επεξεργασία.
Δεν μπορώ καν να αρχίσει να αποκαλύψει πώς τράβηξε
αυτό μακριά λόγω έλλειψης χώρου, ωστόσο, οι πληροφορίες
είναι εκεί έξω. Αναζητήστε Ανατόλι Fomenko και μαζικές
ποσότητες της απόδειξης θα αρχίσει να αποκαλύπτουν αργά το
χορεύω είναι επάνω.
Αποδεικνύοντας
ολοκληρωμένες
βιβλιοθήκες
δημιουργήθηκαν από ψευδή έργα, την ίδρυση τεχνήματα, έργα
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ζωγραφικής, γλυπτά και γραπτά, μέσω δόλια μέσα, και την
κατάθεση τους σε αρχαίους χώρους ταφής για να δώσει το
αποτέλεσμα ήταν αρχαία ιστορία. Θυμηθείτε στην αρχή αυτού
του βιβλίου είπα αυτά τα πράγματα ήταν λήψεις DNA για να
διαφθείρει το μυαλό μας.
Διαβάστε προσεκτικά αυτό το στοιχείο? Πολλοί έχουν
ακούσει για τους Ναΐτες Ιππότες, αλλά λίγοι καταλαβαίνουν
γιατί ήρθαν σε ύπαρξη. Ήταν σε περίπου 1118AD ότι οι Ναΐτες
ενωμένοι για να γίνει μια δύναμη της τιμωρίας σε αυτή τη γη.
Ο λόγος που ενώθηκαν ήταν να ψάξω και να σκοτώσω
αυτούς που δολοφόνησαν τον κύριο στο δέντρο..
Τώρα συγχώρεσε με που ρώτησα το προφανές, αλλά πού
στον κόσμο θα βρουν τους δολοφόνους του Χριστού πάνω από
1000-χρόνια αργότερα στα 12Th Αιώνα?
Ωστόσο, με βάση τη νέα επιστήμη και τη μέση ηλικία
αστρολογικά διαγράμματα, φαίνεται ο Ιησούς δεν υπήρχε 1000
χρόνια πριν, αλλά στην πραγματικότητα υπήρχε στο 11Th
Αιώνας, ενδεχομένως μεταξύ των ημερομηνιών 1053-1086AD.
Ενδιαφέρον να σημειωθεί η περιοχή που γνωρίζουμε ως
Ρωσία σήμερα, πιστεύω ότι η ιστορία ήταν περίπου το 14Th
αιώνας όπου αποκάλυψε ότι είχαν στείλει έναν στόλο των
σκαφών μέσω της Μαύρης Θάλασσας προς το στενό του
Βοσπόρου, στην περιοχή όπου τους είπαν ο Χριστός
σκοτώθηκε.
Περιέργως εστάλησαν στην Τουρκία γύρω από αυτό που
ονομαζόταν, Κωνσταντινούπολη, σήμερα Κωνσταντινούπολη.
Τώρα πώς θα μπορούσαν να είναι τόσο μακριά;
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Έτσι τώρα η ιδέα οι Ναΐτες ήρθαν μαζί στο 1118AD για να
βρείτε τους δολοφόνους του Χριστού, δεν είναι τόσο
τραβηγμένο πια. Θα ήταν μόνο 32-έτη μετά από το γεγονός,
όχι πάνω από 1000 έτη.
Ο Ιησούς δεν σκοτώθηκε ποτέ σε ένα σταυρό, ο Σταυρός
ήταν ένα σατανικό έμβλημα για να εκπροσωπήσει τον Εωσφόρο
ως τον φυσικό "ήλιο" του Θεού ή τον ήλιο να είναι ο ίδιος ο
Θεός, και ο Σταυρός ήταν ο Σταυρός του Νότου. Ο ήλιος
βασιλεύει στο κέντρο του Σταυρού.
ΟυσίαˈKrʌKS/είναι το μικρότερο από τα 88 σύγχρονους
αστερισμούς, αλλά είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστική. Το
όνομά του είναι λατινικά για το σταυρό, και κυριαρχείται από
ένα σταυροειδές σχήμα της πρύμνης που είναι κοινώς γνωστό
ως το νότιο σταυρό.
Ο Ιησούς σταυρώθηκε σε ένα δέντρο και όχι σε σταυρό.
Το δέντρο αντιπροσώπευε το δέντρο της γνώσης του
καλού και του κακού. Αντιπροσώπευε την αληθινή γενεαλογία
των παιδιών του πατέρα που ήταν στο ψεύτικο δέντρο και όλοι
σταυρώθηκε, ή το φως ήταν κρυμμένο στο σκοτάδι, όπως οι
ψυχές ήταν κρυμμένα στα σώματα avatar της γης.
Αντιπροσώπευε όλα τα παιδιά του πατέρα και της μητέρας
που διακυβεύεται στο δέντρο του θανάτου για να ζήσουν σε
αυτό που ονομάζεται ο κόσμος του θανάτου, ή το ψεύτικο
δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού με το να είναι
σκλάβοι για την ψευδή Θεό και ψευδή Χριστό , μέχρι την ημέρα
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που θα επανιδρυθεί από το δέντρο της ζωής, ή την Ανάσταση,
δηλαδή το ξύπνημα.
Και μέχρι η διαδικασία είναι πάνω από την πραγματική τους
σπόρους δεν θεωρούνται πλέον ως παιδιά και κληρονόμοι σε
ένα ένδοξο Βασίλειο, αλλά οι υπάλληλοι δουλεία σύμφωνα με
το νόμο του θανάτου μέσω μιας ψευδούς Βασίλειο.
Ο Ιησούς σταυρώθηκε σε αυτό το δέντρο επειδή ο κύριος ο
Θεός ήθελε να καταστρέψει κάθε γνώση του οικογενειακού
δέντρου της ζωής. Και έτσι, ο ψευδής Χριστός ανέλαβε υπό την
εξουσία του Λούσιφερ, ο οποίος στη συνέχεια έγινε για να
εμφανιστεί ως αυτός που σκοτώθηκε στην ουσία.
Και μέχρι σήμερα πολλοί στον θρησκευτικό κόσμο
λατρεύουν ένα νεκρό Χριστό σε ένα σταυρό, αντί να τιμούν τον
ζωντανό Χριστό μέσα, επειδή λατρεύουν τον Σταυρό του
θανάτου αντί να εναρμονίζονται με το δέντρο της ζωής.
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53.

Ο Ιησούς ο γιος του Μαν/Αδάμ/Seth

Ο Ιησούς είπε ότι στο τέλος των αιώνων, οι άνθρωποι θα
είναι ακριβώς όπως ήταν κατά τη διάρκεια του Νώε και της
πλημμύρας, αυτό είναι κρίσιμο να κατανοήσουμε τι είναι τώρα
αναδύεται.
“Έτσι, όπως οι ημέρες του Νώε ήταν...”
Γιατί ήταν ο Ιησούς γνωστός ως ο Υιός του ανθρώπου;
Επειδή ο αληθινός Ιησούς δεν ήταν, επαναλαμβάνω ότι δεν
ήταν ένας από τους υιούς του Θεού; Αλλά ο ψευδής Ιησούς
γεννήθηκε από το σπόρο ενός Θεού και ως εκ τούτου ήταν
γνωστός ως ο Υιός του Θεού.
Αν δεν ξέρετε πώς να αποκρυπτογραφήσει το Κωδικούς
σας δεν θα Καταλαβαίνω. Επιτρέψτε μου να το σπάσει και πάλι,
τα παιδιά του Κάιν ήταν γνωστή ως υιοί του Θεού, τα παιδιά
του Seth είναι γνωστή ως οι γιοι του ανθρώπου.
Therefore, τόσο ο Ιησούς ο Υιός του ανθρώπου και ο
Ιησούς ο γιος του Ο θεός είναι και οι δύο στη Βίβλο, αλλά δεν
είναι η ίδια οντότητα, αλλά είναι σε εχθρότητα προς το ένα το
άλλο.
Αυτή η ομάδα των νεκρών αλλοδαπών έχουν πετάξει από
τον κόσμο τους λόγω του πολέμου τους, όπως η φύση και
παντού πήγαν έφεραν αυτό το ίδιο πόλεμο-όπως το μυαλό μαζί
τους, και κατέστρεψαν άλλους πλανήτες, αυτό ήταν γνωστό ως
το 2Nd πόλεμος στον παράδεισο.
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Ο παράδεισος αποτελείται από άπειρες διαστάσεις. Δεν
είναι μόνο ένα μέρος. Όπως ανέφερε, στο σπίτι του πατέρα μου
υπάρχουν πολλά αρχοντικά. Τα αρχοντικά είναι διαστάσεις.
Η μείωση των πυκνότητες που επιτρέπουν τον τομέα
πολικότητας για να λειτουργήσει είναι αυτό που ο όρος,
«πτώση» αντιπροσωπεύει. Να πέσει σημαίνει αφήνοντας αιώνια
πραγματικότητα και εισέρχεται σε μια σάπια διεφθαρμένη
σφαίρα που ονομάζεται 3Rd & 4Th πυκνότητα και να παγιδευτεί?
παρομοιάζεται με κινούμενη άμμο.
Τελικά όλα τα παιδιά του πατέρα και της μητέρας θα
χωρίσουν από τους πεσόντες αγγέλους, και θα επιστρέψουν
στις υψηλότερες πυκνότητες όπου η ενέργεια του πατέρα και
της μητέρας είναι υψίστης σημασίας.
Όταν μιλά για, «έτσι ώστε οι ημέρες του Νώε ήταν τόσο θα
τον ερχομό του Υιού του ανθρώπου να είναι». Έχω γράψει
εκτενώς όλα αυτά τα χρόνια για το θέμα αυτό.
Ο Χριστός δεν επιστρέφουν για να κυβερνήσει αυτόν τον
κόσμο, επειδή αυτό δεν είναι ή ποτέ ήταν ο κόσμος του. Το
πρόβλημα είναι δύο δραστηριότητες που συμβαίνουν στο τέλος
των ηλικιών την ίδια στιγμή.
Η πρώτη εκδήλωση είναι όταν ο Χριστός έρχεται να
συγκεντρώσει το σιτάρι του στον αχυρώνα, την απομάκρυνσή
τους από αυτό το Βασίλειο. Και μια δεύτερη εκδήλωση θα
συμβεί την ίδια στιγμή, όπου ένας κλέφτης στη νύχτα θα φέρει
μεγάλη καταστροφή σε αυτόν τον κόσμο.
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Αυτή η δεύτερη εκδήλωση είναι η ημέρα του Κυρίου, όπου
ο ουρανός και η γη θα λιώσει με μια θερμή θερμότητα, μαζί με
τον ερχομό του ' α ' ' Κυρίου. ' Δεν έχω χρόνο να ξοδέψω για
αυτό το θέμα. Άλλα βιβλία μου θα αποκαλύψει περισσότερες
λεπτομέρειες σχετικά με αυτά τα πράγματα.
Αλλά ο ερχομός του κλέφτη μέσα στη νύχτα ή ο κύριος την
ημέρα του κυρίου δεν είναι ο Χριστός που επιστρέφει για να
αναλάβει τη γη όπως πολλοί πιστεύουν. Ο Χριστός κατέστησε
σαφές ότι το Βασίλειο δεν έρχεται από την παρατήρηση, δεν
«μάτι» θα μάρτυρας της επιστροφής του, διότι, όπως δήλωσε,
το Βασίλειο του πατέρα είναι μέσα σας.
Τι έρχεται που πρόκειται να είναι ένας κλέφτης μέσα στη
νύχτα και να φέρει μεγάλη καταστροφή, όπου κάθε μάτι θα
παρατηρήσει, από την άνοδο του ήλιου προς τα ανατολικά και
με το σκηνικό στη Δύση; Θα είναι ένα πλανητικό κυκλικό
γεγονός. Δεν είναι τίποτα άλλο από το Nibiru, ο Μέγας
Άρχοντας των Ουρανών, ο πλανήτης των σταυρών. Η ημέρα
του Κυρίου, εκπροσώπηση.
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54.

Είμαι παραποίηση των γεγονότων;

Πριν μπω στο επόμενο τμήμα θέλω να θίξω ένα θέμα, γιατί
πάντα θα υπάρχουν αρνητικοί που επιτίθενται σε ένα έργο
όπως αυτό που λέει, «είμαι αυτός που είναι εκτός βάσης και να
είναι αρνητικά εμπνευσμένη. "
Ωστόσο, δεν θα ψάξουν για τον εαυτό τους ή απλά να
ρίξετε μια καλή ματιά στους καρπούς, που κάνουν τα στραβά
μάτια στην πραγματικότητα για το φόβο των συνεπειών.
Καταδικάζουν τους ανθρώπους που κάνουν την εργασία
ποδιών ενώ κάθονται εκεί την αποδοχή της προπαγάνδας και
έπειτα την υπερασπίζονται. Αγαπούν τη μάσκα τους και θα την
υπερασπιστούν στους τάφους τους, επειδή έπιναν από το
μείγμα του θανατηφόρου κοκτέιλ και δεν το συνειδητοποιούν
καν.
Έχει γίνει η πίστη τους, και όπως εγώ ποτέ δεν θα σταθεί
ενάντια στην πίστη κανενός? επειδή πιστεύω ότι η πίστη είναι
ισχυρή, θα πω αυτό το πολύ, η πίστη δεν είναι ο εχθρός,
πιστεύοντας σε ένα ψέμα είναι.
Κάποιοι αναμφίβολα θα πουν. επειδή έχω ακούσει όλα, ότι
το ψέμα δεν είχε καμία σχέση με τη γνώση για το καλό και το
κακό, το ψέμα έλεγε Αδάμ και την Εύα ότι δεν θα πεθάνει
σίγουρα.
Πριν το εξηγήσω, αυτό είναι το είδος της ρητορικής που
έχει προγραμματιστεί σε ανθρώπους μέσω ολόκληρου του DNA
download και γι ' αυτό δέχονται λάθος αναμιγνύεται με την
αλήθεια τόσο εύκολα.
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Πρώτον, ο άρχοντας του κήπου είπε Eve, «την ημέρα που
έτρωγαν ή άγγιξε το απαγορευμένο δέντρο της γνώσης του
καλού και του κακού, ότι ο Αδάμ και η Εύα σίγουρα θα πεθάνει.
" Το ερπετό στη συνέχεια είπε, «δεν θα πεθάνουν, αλλά τα
μάτια σας θα ανοίξει και θα πρέπει να είναι ως θεοί γνωρίζοντας
καλό και το κακό. "
Οι φανατικοί συνήγοροι θα ισχυριστούν, βλέπεις, το ερπετό
είπε ψέματα. Και τότε ξεχνούν εντελώς το πιο σημαντικό μέρος
της ιστορίας, και αυτό είναι, γιατί οι θεοί ανακατεύονται τόσο
καλό και το κακό;
Γιατί ήταν το κακό στον κήπο του Θεού;
Δεν θέλουν να το αγγίξουν επειδή δεν ταιριάζει με τη
μάσκα προγραμματισμού.
Ο Κύριος είπε στην Εύα, ότι στην ημέρα ότι θα το φάνε,
θα πεθάνουν σίγουρα.
Η ημέρα όρος εδώ σημαίνει 24-ωρη περίοδο... που
προέρχονται από την εβραϊκή»yowm'.
Ερώτηση Νούμερο ένα, ο Αδάμ και η Εύα πέθαναν από το
να φάνε ή να συμμετάσχουν σε αυτή τη γνώση την ίδια μέρα;
Όχι!
Προφανώς οι γραφές αποκαλύπτουν Adam έζησε για 930χρόνια, όπως παρομοιάζεται με ένα από τα αρχαία OLAMS του
SHEMS, και γιατί όχι, τον δημιούργησαν.
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Τίποτα δεν ειπώθηκε για την Εύα, αλλά ξέρουμε ότι έπρεπε
να είναι ζωντανή για κάποιο χρονικό διάστημα, διότι η
ανθρωπότητα είναι ο καρπός αυτής της επιχείρησης, και
γνωρίζουμε για ένα γεγονός ότι ο Seth γεννήθηκε πολύ
αργότερα, όταν ο Αδάμ ήταν ήδη 130 ετών.
Αλλά περιμένετε, αν ο Αδάμ ήταν ένας από τους θεούς
τότε πώς μπορεί να είναι μέρος της ανθρωπότητας; Το σύνολο
της ανθρώπινης φυλής δημιουργήθηκε από τους θεούς, είναι
μόνο όπου η ψυχή εμφυτεύεται γνωρίζουμε τη διαφορά. Η
ανθρωπότητα είναι το ίδιο, εκτός από το αίμα. Μερικοί έχουν
υψηλότερο αίμα DNA και μερικοί έχουν χαμηλότερο.
Το σκάφος ή το είδωλο που φοράμε ως σώμα δεν σημαίνει
απολύτως τίποτα, είναι όπου η ψυχή είναι σπαρμένη, και αυτό
είναι το μόνο που μετράει.
Δεύτερον, οι αρνητικοί θα ισχυριστούν ότι ο Θεός δεν
σημαίνει ότι θα πέθαιναν εκείνη την ημέρα, αλλά αντί να έχουν
αιώνια ζωή θα πέθαιναν.
WOW ότι είναι μερικές καταπληκτικές εικασίες; Μάθαμε ότι
αυτό που εκπροσωπήθηκε ως αιώνια ζωή ήταν στην
πραγματικότητα, ολάμ, επαληθεύοντας τους άνδρες της
μεγάλης φήμης, οι άνθρωποι ζούσαν προς τα πάνω σε 1000
χρόνια.
Τώρα θα πουν, το δέντρο της ζωής ήταν μπλοκαρισμένο σε
τους μόλις πήραν του καρπού του απαγορευμένου δέντρου,
έτσι υπό αυτήν την έννοια πέθαναν και το φίδι είπε ψέματα.
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' κου, δεν υπερασπίζομαι το ερπετό.. Οδήγησε την
ανθρωπότητα σε ένα ογκώδες ενορχηστρωμένο σχέδιο για να
τους ελέγξει ως σκλάβους.
Οι φίλοι μου το δέντρο της ζωής δεν ήταν κάποιο
αφροδισιακό ή κάποιο ελιξίριο για την Κρήνη της νεολαίας που
θα κρατήσει τους ανθρώπους ζωντανούς για πάντα.
Ο λόγος που οδηγήθηκαν μακριά από το δέντρο της ζωής
είναι επειδή πήγαν μετά από το απαγορευμένο δέντρο και
έχασαν την ταυτότητά τους. Δεν τους προκάλεσε να πεθάνουν
σωματικά, τους έστειλε σε Ζουν στο θάνατο αιώνια μέχρι να
σπάσει η έκσταση.
Δεν είναι δυνατό ότι η σάρκα και το αίμα θα μπορούσαν να
δοθούν αιώνια ζωή. Η ανθρωπότητα ήταν κορόιδο σε μια
παγίδα όπου τοποθετήθηκαν σε αυτό το Βασίλειο της
αποσύνθεσης και της διαφθοράς, πράγμα που σήμαινε ότι θα
βιώσουν το θάνατο ως θέμα που ζουν σε αυτό το Βασίλειο
μέσω ψευδαίσθηση.
Ενώ αν παρέμεναν στην αρχική τους κατάσταση, δεν θα
έπρεπε ποτέ να βιώσουν το θάνατο. Αλλά πρέπει να
καταλάβετε, ο θάνατος δεν είναι αυτό που μας είπαν.
Για την ψυχή ποτέ δεν πεθαίνει απλά βιώνει το θάνατο
επανειλημμένα, ενώ κοιμάται, μέχρι να ξυπνήσει.
Γνωρίζουμε τώρα ότι μέσα σε κάθε έναν από τους
πραγματικούς σπόρους είναι η πνευματική φλόγα του
πραγματικού δημιουργού, αλλά τα σώματα που δόθηκαν από
τους άρχοντες της σκιάς δεν είχαν ποτέ αιώνια ζωή. είναι
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μάσκες της ψευδαίσθησης που καλύπτουν πάνω από την αιώνια
πραγματικότητα. Είναι πάντα σε κατάσταση αποσύνθεσης. Και
αν ζουν 50 χρόνια ή 900 χρόνια είναι ακόμα στην αποσύνθεση
δεν μπορεί ποτέ να είναι αιώνια.
Τώρα καταλαβαίνεις το μυστήριο, αποκαλύπτει ότι την
ημέρα που θα το φας, σίγουρα θα πεθάνεις. Αυτό σημαίνει ότι
κάποιος θα εισέλθει στη σφαίρα του θανάτου, αλλά
εξακολουθούν να γνωρίζουν ακόμη και αν δεν είναι πλέον
ξύπνιοι, επειδή ο θάνατος φαίνεται μόνο πραγματική για την
αιώνια όντα που κοιμούνται τώρα.
Όταν το ερπετό έλεγε στην Εύα, δεν θα πεθάνεις σίγουρα,
εννοούσε από ένα αιώνιο σημείο στάσης. Ο θάνατος δεν είναι
πραγματική, το μόνο πρόβλημα είναι αυτό που απέτυχε να πει η
γυναίκα ήταν ακόμη και αν δεν πρέπει σίγουρα να πεθάνουν,
θα εισέλθει στη σφαίρα του θανάτου, όπου κάποιος
αναγεννιέται συνεχώς σε μια ζωντανή κόλαση, ενώ βιώνει την
απατηλή διαφθορά, την αποσύνθεση και το θάνατο σε ό, τι θα
μπορούσε να de πρόστιμο ως αιώνιο θάνατο, μέχρι να
ξυπνήσει.
Το κλειδί είναι, ο θάνατος δεν είναι πραγματική, είναι
επίσης μια ψευδαίσθηση, γιατί τίποτα ο πατέρας που
δημιουργήθηκε στην αρχή θα μπορούσε ποτέ ενδεχομένως να
πεθάνει, συμπεριλαμβανομένων των Αγγέλων. Αλλά όταν
πέσαμε σε αυτή την παγίδα, ο θάνατος έφερε την εμφάνιση της
πραγματικότητας, και ως εκ τούτου, ο Αδάμ και η Εύα θα
μπορούσαν τώρα να πεθάνουν.
Αλλά και πάλι, ήταν ένα ψέμα; Το φίδι ήξερε ότι δεν θα
μπορούσαν πραγματικά να πεθάνουν έχοντας τη δύναμη του
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δέντρου της ζωής μέσα τους. Αλλά ήταν ξεγέλασε να λάβει τη
γνώση του καλού και του κακού και είχαν αφαιρεθεί συμβολικά
μακριά από το δέντρο της ζωής για να βιώσουν το θάνατο,
αλλά δεν είναι μόνο ο θάνατος δεν είναι πραγματική, αλλά
ποτέ δεν Πραγματικά αφαιρεθεί από το Tρι του Lούτε
IFE.
Η ανθρωπότητα καταδικάστηκε για πάντα να πεθάνει και
να ξαναγεννηθεί σε μια ατελείωτη ιστορία., πάντα να ξεχνάμε
ποιοι ήταν, Ερχόμενοι στα ύδατα της λήθης, δηλαδή η
ανθρώπινη θήκη.
Για άλλη μια φορά, εκείνοι που δέχονται το DNA download
θα επανέλθει και να πω, καλά τι σημαίνει αυτό είναι ο Θεός θα
τους δώσει αιώνια ζωή αν υπάκουσε, αλλά δεδομένου ότι δεν
υπάκουσαν δεν είχαν τη δυνατότητα να έχουν αιώνια ζωή και
την ψυχή τους θα πρέπει να καταδικαστεί.
Καταλαβαίνεις πού θα σε οδηγήσει αυτή η σκέψη; Αν ο
Αδάμ και η Εύα είχαν αιώνια ζωή, λόγω υπακοής. με βάση την
πρωτότυπη ιστορία που παραδοθεί, τότε από πού θα
προερχόμαστε; Τι θα συμβεί στην ανθρωπότητα; Κανείς άλλος
δεν θα είχε γεννηθεί ποτέ. Και ως εκ τούτου, κανείς άλλος
εκτός από τον Αδάμ και την Εύα δεν θα υπήρχε ποτέ, αν
δεχτείς όλο αυτό το DNA download.
Φίλοι μου, δεν έχουμε ψυχές, αυτό είναι το μεγαλύτερο
ψευδεπίγραφος ποτέ μιλήσει.
Είμαστε η ψυχή; το σώμα είναι ένα δοχείο μόνο!
Αν η ψυχή αφαιρέθηκε ποτέ θα σήμαινε απλά ότι σε πήραν
κάπου αλλού, αλλά το σώμα σου θα μπορούσε να παραμείνει.
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Το ανθρώπινο σώμα είναι ένα πλαστό που καλύπτει την
πραγματική εσείς και εγώ, δηλαδή η ψυχή, η οποία είναι πάντα
συνδεδεμένη με το δέντρο της ζωής, η οποία συνδέεται με τον
Χριστό, και συνδέεται με τον πατέρα και τη μητέρα. Ωστόσο, το
ανθρώπινο σώμα της σάρκας και του αίματος συνδέεται με ένα
άλλο δέντρο, ένα δέντρο που ονομάζεται θάνατος.
Είναι μόνο στην ψευδαίσθηση που βλέπουμε τους εαυτούς
μας συνδέεται με το απαγορευμένο δέντρο του θανάτου, ενώ
εμφανίζονται χωρίζονται από το δέντρο της ζωής.
Το μεγάλο ερώτημα θα έπρεπε να ήταν το σύνολο του
χρόνου, όταν μας είπαν αυτή την ιστορία από την αρχή?
«ακόμα κι αν αυτή η ιστορία ήταν αληθινή ο τρόπος που
παραδόθηκε, πιστεύετε πραγματικά ότι ο Θεός θα μπορούσε να
αποφασίσει πνευματική αιώνια μοίρα ενός ατόμου με βάση μια
απόφαση που έγινε στον κήπο που προωθήθηκε από ένα κακό
ον που θα έπρεπε από τα δικαιώματα δεν έχουν ποτέ εκεί στην
πρώτη θέση;
Και αν έχασαν την αιώνια ζωή, τότε ποια ήταν η όλη
ιστορία του Ιησού τότε, πώς θα μπορούσε να σε σώσει αν
ήσουν ήδη καταδικασμένος σε θάνατο; Γιατί συνεχίζεις να
παίζεις Θέατρο;
Και γιατί ο Ιησούς θα πρέπει να σας σώσει από το Θεό, αν
ήταν ο Υιός του Θεού και όπως ισχυρίστηκε, ο Ιησούς και ο
πατέρας ήταν ένα και το αυτό; Γιατί να υποφέρουν σε
αιματοχυσία, γιατί δεν συγχωρεί μόνο;
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Και ποιος ήταν ο πραγματικός λόγος για να χυθεί το αίμα
του Χριστού για να καλύψει τις αμαρτίες, όταν καμία αμαρτία
δεν μπορεί να καλυφθεί από αίμα; Επειδή το αίμα είναι ο
θάνατος του ανθρώπινου σώματος? δεν έχει καμία αιώνια
πραγματικότητα γι ' αυτό.
Ο Θεός των αρχαίων δεν ήταν ποτέ ο πατέρας και η
μητέρα, και ο Ιησούς απέδειξε αυτό συνεχώς.
Τα γεγονότα που παίζουν έξω στην κυριολεκτική επιστολή
αποκαλύπτουν, ότι το ερπετό είπε το αρσενικό και το θηλυκό
την αλήθεια, αλλά η αλήθεια τους οδήγησε στην απαγωγή
τους.
Λοιπόν, το ερπετό είπε ψέματα;
Όχι εντελώς, εκτός από την παράλειψη, χρησιμοποίησε
απλά την αλήθεια για τους θεούς για να δημιουργήσει τη
δουλεία, και αυτή είναι η πραγματική ιστορία του κήπου της
μάσκας της ψευδαίσθησης.
Ως εκ τούτου, η ψυχή του Αδάμ ήταν η ξύπνησε ο Χριστός
ο οποίος στη συνέχεια κάθισε στο δέντρο της γνώσης που
οδηγεί Adam, ομόλογό του και την Εύα, το άλλο μισό του να
λάβει από αυτό το δέντρο, διότι αυτό επρόκειτο τώρα να είναι ο
δρόμος για την εκπλήρωση της μεταμόρφωσης και της
αλλαγής.
Η αληθινή σπόροι μέσω αυτής της διαδικασίας δεν θα ήταν
ποτέ ανοικτά ανταρτών, όπως οι άγγελοι έκαναν και ως εκ
τούτου για πάντα να τελειοποιηθεί σαν τους γονείς τους θεία
μέσω της διαδικασίας του θανάτου transmuting εις ζωή.
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55.

Η αγάπη καλύπτει ένα πλήθος αμαρτιών

Υπάρχουν ακριβώς πάρα πολλές μεταβλητές γιατί οι άνθρωποι
κάνουν αυτό που κάνουν, αλλά το μεγαλύτερο μέρος του είναι
μέσω των εξαπατήσεων και της άγνοιας που προωθείται σε τους
από αυτά τα κακά όντα.
Ένα παράδειγμα μπορεί να είναι ένα νεαρό παιδί που
μεγάλωσε σε ένα νοικοκυριό όπου κακοποιήθηκε και ξυλοκοπήθηκε.
Ο πατέρας τους κακοποίησε σεξουαλικά αυτό το κακόμοιρο παιδί σε
όλη την παιδική του ηλικία. Στη συνέχεια, το παιδί μεγαλώνει και
αρχίζει να καταχραστεί σεξουαλικά τα παιδιά τους.
Αυτή είναι απεχθής συμπεριφορά, αλλά αν δεν ήταν για έναν
στοργικό πατέρα και μητέρα που καταλαβαίνει γιατί η αμαρτία και η
αδυναμία συμβαίνουν, τότε όλοι θα πρέπει να πετιέται στη φωτιά.
Η Γκρέις έχει να κάνει με το να δίνεις στους ανθρώπους
περισσότερες ευκαιρίες σε διαφορετικές ζωές.
Η Γκρέις δεν είναι μια φορά χάρη και μετά η φωτιά. Η Γκρέις
είναι ένα συνεχές έλεος. Ο Ιησούς μίλησε για αυτό το έλεος ως
προς τη συγχώρεση 70 χρόνο 7 φορές για την ίδια αμαρτία.
Ένα άλλο σημείο είναι ότι μπορεί να δούμε ένα παιδί σαν αυτό
και πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουν αλλάξει από ό, τι ο πατέρας
τους έκανε, έτσι δεν υπάρχουν δικαιολογίες.
Ωστόσο, αυτό το παιδί δεν είναι διαφορετικό από
οποιονδήποτε άλλον σε αυτόν τον κόσμο, το πρόβλημα είναι ότι
τοποθετήθηκαν σε μια καταδικασμένη κατάσταση και είχε
πρόβλημα σπάσιμο απαλλαγμένο από την ύπουλη επίθεση όπου
ήταν εμβολιασμένα στο μυαλό τους.
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Ο λόγος που λέω όχι διαφορετικά, είναι επειδή όλοι οι
άνθρωποι είναι έτσι από προγραμματισμένος σχεδιασμένος. Όταν
τα πράγματα συμβαίνουν συνεχώς, οι άνθρωποι πιστεύουν ότι είναι
μια καθιερωμένη πραγματικότητα. Ως εκ τούτου, 99% της
ανθρωπότητας ακολουθεί σαν πρόβατα, επειδή έχουν κορόιδα από
αυτόν τον ψευδή κόσμο να πιστέψει ότι είναι όλα πραγματικά.
Το ακόλουθο είναι ένα μήνυμα που προέρχεται από την Καινή
Διαθήκη. Υπάρχουν δύο όροι που χρησιμοποιούνται στον ακόλουθο,
πνευματικό νόμο και αμαρτία. Σε αυτό το παράρτημα, έχω αλλάξει
τον όρο «πνευματικός νόμος» για το «ψωμί της ζωής», και ο όρος,
«αμαρτία» έχω αλλάξει σε, «το πρόγραμμα». Διαβάστε προσεκτικά
για να καταλάβετε πλήρως.
Ξεκινάμε... "Γνωρίζουμε ότι ο άρτος της ζωής είναι
πνευματικός. αλλά είμαι (όπως σχετίζονται με το σώμα)
unπνευματικό, που πωλούνται ως σκλάβος στο πρόγραμμα.
Δεν καταλαβαίνω τι κάνω. Για αυτό που θέλω να κάνω δεν το
κάνω, αλλά αυτό που μισώ, (αυτό) να κάνω.
Και αν κάνω αυτό που δεν θέλω να κάνω, συμφωνώ ότι το
ψωμί της ζωής είναι καλό.
Όπως είναι, δεν είναι πλέον εγώ ο ίδιος που το κάνουμε, αλλά
είναι το πρόγραμμα που λειτουργεί (με) σε μένα.
Γιατί ξέρω ότι η ίδια η καλή δεν κατοικεί στο (το πρόγραμμα),
δηλαδή, στην προγραμματισμένη φύση μου. Για i (η ψυχή) έχουν
την επιθυμία να κάνει ό, τι είναι καλό, αλλά δεν μπορώ να το
πραγματοποιήσει.
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Γιατί δεν κάνω το καλό που θέλω να κάνω, αλλά το
πρόγραμμα δεν θέλω να ακολουθήσουν-αυτό κρατώ για
επιτρέποντας.
Τώρα, αν κάνω αυτό που δεν θέλω να κάνω, δεν είναι πλέον
εγώ που το κάνει, αλλά είναι το πρόγραμμα που ζουν σε μένα που
το κάνει.
Έτσι βρίσκω το ψωμί της ζωής στην εργασία: αν και θέλω να
κάνω καλά, (το πρόγραμμα) είναι εκεί με (σε) Me.
Γιατί στην εσωτερική μου ύπαρξη (η ψυχή μέσα στο σώμα) Με
ευχαριστεί ο άρτος της ζωής.
Ωστόσο, βλέπω ένα άλλο πρόγραμμα κατά την εργασία μέσα
μου, διεξάγουν πόλεμο κατά το ψωμί της ζωής του μυαλού μου και
με κάνει φυλακισμένο της θέλησης του προγράμματος κατά την
εργασία μέσα μου.
Τι άθλιος άνθρωπος που είμαι. Ποιος θα με σώσει από αυτό
(programmed) σώμα του θανάτου; Ευχαριστώ, να είναι στο ψωμί
της ζωής...”
Απεχθής συμπεριφορά είναι σε όλους, λόγω της εικονικής
πραγματικότητας πρόγραμμα προσομοίωσης. Έτσι, ποτέ δεν
πιστεύω ότι είστε καλύτεροι από ο ένας τον άλλο. Την ημέρα που
θα μπεις στην ίδια κατάσταση με αυτή την περιγραφή του νεαρού,
είναι η μέρα που θα αποφασίσουμε ποιος θα ρίξει την πρώτη πέτρα.
Αυτό δεν είναι μια αποδοχή της απεχθής συμπεριφοράς, αυτό
είναι το έλεος που εμφανίζεται όταν αυτή η συμπεριφορά
υλοποιείται γιατί θα πρέπει όλοι να γνωρίζουν καλύτερα από το να
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καταδικάσει κανείς όταν όλοι ζουν σε σώματα του θανάτου που
μπορεί εύκολα να παρασυρθεί για να διαπράξει οποιοδήποτε λάθος.
Δεύτερον, να θυμάστε ότι έγραψα σε ένα προηγούμενο
κεφάλαιο για τη γυναίκα που μεταφέρθηκε στην κόλαση με τον
Ιησού. Θυμήσου την ψυχή που ζητούσε συγχώρεση.
Αν μια ψυχή ήταν μετάνοια και ζητώντας βοήθεια, γιατί ο
Ιησούς θα τον επίπληξη και την ίδια στιγμή, να κάνει τα στραβά
μάτια και να επιτρέψει στους δαίμονες να κόμμα μαζί και ποτέ δεν
εκδίδει προειδοποίηση για αυτούς;
Είναι δυνατόν αυτός ο Ιησούς όπως οι θεοί του παλαιού να
είναι σε συμμαχία με αυτούς τους δαίμονες; Εδώ είναι. Οι φύλακες
της κόλασης, η σφαγή, το βασανισμό και η εξαπάτηση, και όμως
είναι οι φύλακες. Αλλά αυτοί που έχουν πει ψέματα, εξαπατημένοι,
χειραγωγείται και εξαναγκάζονται, είναι αυτοί που τιμωρούνται
χωρίς έλεος.
Είναι η ίδια παλιά ιστορία, οι θεοί όλοι εργάζονται μαζί ως
ομάδα αν παίζουν δαίμονες ή θεούς. Είναι όλα ένα και το αυτό. Και
όποιο κόλπο ή παγίδα και να έβαλαν, οι δαίμονες θα φύγουν και οι
άνθρωποι θα τιμωρηθούν.
Αυτό προφανώς δεν ήταν ο αληθινός Χριστός.
Τώρα αυτά τα μέρη που αυτή η γυναίκα πήγε να κάνει
υπάρχουν στο 4Th διαστάσεων σφαίρα μυαλού όπως αποκάλυψα
νωρίτερα. Αυτές οι ψυχές που είναι σε αυτό το μέρος που
ονομάζεται κόλαση, πιστεύουν ότι πρέπει να είναι εκεί επειδή
αγόρασαν στο ψέμα της κόλασης και τη δική τους αναξία.
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Συνεχίζουν να τιμωρούνται και να βασανίζονται μέσω του νου μόνο,
μέχρι να ξυπνήσουν.
Λέω το μυαλό μόνο, γιατί στο 4Th διάσταση δεν υπάρχει σάρκα
και αίμα. Νομίζουν ότι είναι ακόμα άνθρωποι και γι ' αυτό φαίνεται
να υποφέρουν. Στο 4Th διάσταση δεν υπάρχει επίσης κανένας
πόνος, καμία αίσθηση που παρομοιάζεται εις τα 3Rd Διάσταση εκτός
αν το μυαλό σου δημιουργεί την ψευδαίσθηση της είναι.
Επίσης, η φωτιά δεν μπορεί να βλάψει την ψυχή, η ψυχή
προέρχεται από το πνεύμα και η φωτιά μπορεί να καταναλώσει
μόνο το θέμα απατηλό κόσμο. Η φωτιά μπορεί να καταναλώσει το
σώμα, αλλά όχι την ψυχή.
Τώρα αυτή η γυναίκα ισχυρίζεται ότι ήταν με τον πραγματικό
Ιησού, ωστόσο μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι δεν ήταν ο
πραγματικός
Ιησούς.
Στην
πραγματικότητα,
υπάρχουν
περισσότερες ιστορίες των ανθρώπων που λαμβάνονται σε αυτά τα
νεκρά κόσμους της κόλασης, όπου ο Ιησούς έρχεται να παραδώσει
τις φτωχές ψυχές, λέγοντάς τους ότι δεν είναι πραγματική, είναι
όλα στο μυαλό και αυτός τους συνοδοί στοργικά έξω από εκεί.
Ποια πιστεύετε;
Ποιος είναι ο πατέρας και η μητέρα σου;
Απάντησε, θα τους γνωρίσεις από τους καρπούς τους. Ό, τι
είστε μάρτυρες, είναι από τους καρπούς του σκότους ή τους
καρπούς της ζωής και της αγάπης.
Διάβασε ξανά το βιβλίο "η απαγορευμένη γνώση, τα παιδιά της
συγκομιδής".
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56.

Οι αληθινές ψυχές πληρώνουν πρόστιμο;

Τότε γιατί μείναμε αφύλακτοι για να γίνουμε χορτονομές για
τους πεσόντες Ο θεόςS? Ήταν επειδή σπάσαμε τους αρχικούς τους
νόμους και τώρα πρέπει να πληρώσουμε;
Όταν σκέφτεστε για το όταν οι γονείς έχουν τα παιδιά εκείνα
τα παιδιά δίνονται τους κανόνες του σπιτιού για να μιλήσουν έτσι,
πρόκειται να ακολουθήσουν εκείνους τους κανόνες μέσω του
γεγονότος είναι οι απόγονοι.
Κανείς άλλος δεν έχει πραγματικά την εξουσία ή το δικαίωμα
να παρεμβαίνει. Εάν τα παιδιά σπάσουν έναν νόμο ή έναν κανόνα
του σπιτιού, κατόπιν τιμωρούνται ή επιπλήττονται.
Υπό αυτή την έννοια, πρέπει να ακολουθήσουμε τους κανόνες
και τους νόμους των γονιών μας... Όταν ο Χριστός ήρθε μέσω του
Ιησού, δεν ήρθε για να καταστρέψει το νόμο, ήρθε να το
εκπληρώσει. Αυτό σημαίνει ότι εκπλήρωσε την υποχρέωση της
σύμβασης. Μόλις ο νόμος εκπληρώθηκε δεν έχει πλέον καμία
εξουσία. Ωστόσο ποτέ δεν αφαίρεσε το νόμο.
Ο νόμος αυτός δεν μπορεί ποτέ να απομακρυνθεί μέχρι τον
ουρανό και τη γη περάσει μακριά και η διαδικασία εκπληρώνεται.
Αυτό είχε μπερδέψει τόσους πολλούς στον θρησκευτικό κόσμο.
Η αρχαία νομική σύμβαση είχε μόνο δύναμη επειδή σας
καταδίκασε, εάν κάποιος δεν καταδικάστηκε από αυτόν τον νόμο
δεν είχε καμία δύναμη άλλο.
Ωστόσο, αν δεν είστε αποδοχή της θείας γονείς στη ζωή σας
μέσω του Υιού, όπως ο Χριστός μέσω της πίστης, τότε είστε να
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επανέλθει σύμφωνα με το νόμο και πρέπει να κάνουμε αυτές τις
προσφορές θεών. Αυτός είναι ο πραγματικός νόμος του να μας
κρατάς φυλακισμένους μέχρι να αλλάξουμε.
Μόνο μέσω του Χριστού έχουμε πρόσβαση στον πατέρα και τη
μητέρα και στη συνέχεια μπορούμε επίσης να απελευθερώσουμε
από το νόμο της δουλείας.
Το να είσαι ελεύθερος από το νόμο της δουλείας δεν μας δίνει
το δικαίωμα να αμαρτάνουμε εσκεμμένα, αν αυτό σημαίνει να
βλάπτουμε ο ένας τον άλλο. Πρέπει να εξακολουθούμε να τιμούμε
τους κανόνες της αγάπης ο ένας προς τον άλλον, ο οποίος
ικανοποιεί ολόκληρο το νόμο και τους προφήτες.
Ο Ιησούς είπε, αγαπούν ο ένας τον άλλο, και την αγάπη
γείτονά σας ως τον εαυτό σας. Κάνε σε άλλους όπως θα τους
έκανες να σου κάνουν. Αν κάνετε αυτά τα πράγματα, θα
εκπληρώσει το νόμο και έχουν σπάσει το συμβόλαιο της δουλείας
και του θανάτου με αυτούς τους εξωγήινους.
Βλέπετε όταν όλα έρχονται κάτω σε αυτό, όταν ζούμε με την
αξία της υπηρεσίας σε ένα άλλο, δεν θα επιθυμούμε να
παραβιάζουν τους νόμους των θεών, και αν προσπαθήσουν να
έρθουν μετά από εμάς σε κάποια ατού, θα πρέπει είτε να
προστατεύονται ή είναι μέρος της μας σχέδιο ζωής, γιατί τιμούμε
τον κανόνα της αγάπης μέσω των θεϊκών γονέων μας. Όπως και να
' χει, κερδίζουμε.
Δεν σημαίνει ότι δεν αμαρτάνουμε, γιατί μέχρι να συμβεί η
Μεταμόρφωση και η Μεταμόρφωση, ζούμε ακόμα μέσα στο σώμα
του θανάτου, που σημαίνει αμαρτία. Αλλά αν είμαστε κάτω από τον
Χριστό με πίστη σημαίνει ότι δεν είμαστε πλέον σύμφωνα με το
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νόμο. Βιβλίο τέσσερα, "τα κλειδιά για τον κύριο κώδικα και τον
κόσμο των πνευμάτων," θα αποκαλύψει αυτό λεπτομερώς.
Αυτό που πρέπει τελικά να γίνει κατανοητό, είναι όλη η
ανθρωπότητα είναι της απόγονοι αυτών των Ο θεόςs, αλλά μέσω
της ψευδαίσθησης, λόγω του DNA-Matrix Μηχανικής Που
δημιούργησαν μέσω της προσομοίωσης.
Ο Ιησούς ποτέ δεν προσπάθησε να ματαιώσει τη διαδικασία,
πήγε μαζί με αυτό, ώστε το σχέδιο θα μπορούσε να εκπληρωθεί.
Είμαστε τα παιδιά αυτών των όντων από μια φυσική άποψη/μάσκα.
Ακριβώς όπως είμαστε παιδιά των φυσικών γονέων μας ή γονέων
εδώ στη σάρκα, ακόμα κι αν έχουμε προημερομηνία αυτή τη στιγμή
και τον κόσμο και έχουν ζήσει με πολλές άλλες οικογένειες, φυλές,
δόγματα και πολιτισμούς.
Tο απόγονος του επεκτείνεται πίσω στο Ο θεόςs που μας έκανε
πρώτα σαν αυτούς και μας έφερε σε ύπαρξη μέσω της επιστήμης
του χειρισμούιόντων Teh γέννηση/DNA μέσω της ολογραφικής
μήτρα προσομοίωσης.
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FΕνέργειεςPArties & Religions

Οι θεοί των παλιών ημερών ποτέ δεν δίστασε να
δημιουργήσει συγκρούσεις και τον πόλεμο. Ήταν στην
πραγματικότητα ο συντάκτης της σύγχυσης, της καταστροφής
και της αιματοχυσίας. Και σήμερα πολλοί από τους ίδιους θεούς
προωθούν ακόμα τον πόλεμο και τη βία με διαφορετικά
ονόματα για διαφορετικά παιχνίδια.
Αντιλαμβάνομαι τα περισσότερα από αυτά που λέω δεν
είναι εύκολο να αποδεχθεί. Οι περισσότερες από τις αγαπημένες
σας πεποιθήσεις θα παρεμποδίσουν, επειδή επέλεξα να
αποκαλύψω αυτό το παιχνίδι πολικότητας που έχει εξαπολύσει
στο μυαλό μας.
Δεν είμαι εδώ για να υπερασπιστώ το κακό, είμαι εδώ για
να αποκαλύψω την απάτη. Αυτοί οι θεοί είναι ψευδείς θεοί που
έχουν μόνο ένα πράγμα στο μυαλό τους. να συστροφή,
στρεβλώνουν και να εξαπατήσει για να κρατήσει το παιχνίδι
εχθρότητα πηγαίνει. Λέγεται, «Ordo AB χάος: «οι θεοί
δημιουργούν τη διαταραχή για τη δημιουργία της τάξης, Ελοχίμ
στυλ.
Αυτό δεν πρέπει να καταστρέψει την πίστη ενός ατόμου αν
ήταν πραγματικά στηρίζονται στην θεϊκή πατέρα και τη μητέρα
μέσα για την καθοδήγησή τους. Αλλά είναι σίγουρα ένα πικρό
χάπι για να καταπιεί όταν έχετε τοποθετήσει ολόκληρη τη ζωή
σας στα χέρια των απατών ελπίζοντας ότι θα σας σώσει όταν
στην πραγματικότητα είναι αυτοί που έχουν υποδούλωση σας
στην πρώτη θέση.
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Για στο στόμα οι λέξεις γεύση σαν μέλι γλυκό και τρυφερό,
αλλά στο στομάχι, γίνεται πικρή και γεμίζουν με ασθένεια.
Σήμερα έχουμε ακόμα στρατόπεδα όλα συναγωνίζονται για
το ευοίωνο σήμα του να είναι καλύτερα από κάποιον άλλο.
Σχεδόν σε όλα όσα είμαστε μάρτυρες σε αυτή τη γη, έχει
αλλοιωθεί για να εισέλθουν στο βόλεϊ μεταξύ του καλού και του
κακού στρατόπεδα. Φυσικά, δεν χρησιμοποιούν αυτούς τους
όρους. Οι όροι που χρησιμοποιούνται σήμερα είναι συνήθως
φατρίες, κόμματα και ή θρησκείες.
Κάθε ομάδα θεωρεί τη νοοτροπία τους να είναι η πιο
λογική και σωστή νοοτροπία. Η αντίθετη γνώμη είναι συνήθως
θεωρείται δεν είναι καν άξιος για συζήτηση. Όλοι μας
βρισκόμαστε κλίνει σε κάποια ατζέντα που έχουν συσταθεί από
αυτούς τους θεούς αν μας αρέσει ή όχι ή έχουν ακόμη
επίγνωση του.
Επιτρέπουμε στους εαυτούς μας να διέπονται από κόμματα
και φατρίες.
Τείνουμε να κλίνουν σε μια προσωπική κοινωνικά
αποδεκτή άποψη ότι είδωλα έννοιες μας. Ωστόσο, αποτύχαμε
να κατανοήσουμε ότι μόλις δίνουμε πάνω από τη δύναμή μας
της σκέψης σε κάθε ομάδα, κόμμα ή θρησκευτικό
προσανατολισμό. Εμείς οι ίδιοι υπόκεινται στην πονηρή
διαβολική χρήση της αποδοχής μας ως Carte Blanche να μας
οδηγήσει με οποιονδήποτε τρόπο η φατρία ή κόμμα επιλέγει.
Με άλλα λόγια, αν κάποιος άλλος πιστεύει όπως και εσείς,
δεν χρειάζεται να πωλήσει την ψυχή σας σε αυτούς και να
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δώσει πάνω από το δικαίωμά σας να σκέφτονται, απλώς και
μόνο επειδή συμφωνείτε σε μερικά σημεία.
Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν ότι
υπόκεινται σε μια λογική που είναι τόσο ασύμμετρη αυτό σας
κάνει να αναρωτιέστε γιατί επέτρεψαν να συμβεί. Συμβαίνει
επειδή οι άνθρωποι έχουν χάσει τη θέληση να μάθουν μέσω της
προσωπικής εμπειρίας.
Θα παραδώσει τη θέλησή τους πάνω σε όποιον φαίνεται να
είναι πιο κοντά στη νοοτροπία τους, έτσι ώστε να μην κάνουν
πλέον το έργο που εμπλέκονται να αναπτυχθούν.
Ακριβώς επειδή κάποιος μπορεί να συμφωνήσει σε μερικά
σημεία δεν σημαίνει ότι συμφωνούν και σε όλα τα άλλα σημεία,
αλλά αυτό είναι το πώς φατρίες και τα κόμματα
δημιουργούνται.
Είναι να δελεάσει ένα να παραδώσει εντελώς την καρδιά
τους, το μυαλό και την ψυχή πάνω σε ένα άλλο? Χωρίς να
κάνεις άλλες ερωτήσεις. Έτσι η έχθρα παραμένει ζωντανή και
προσποιείσαι ότι όλα είναι καλά.
Ως εκ τούτου, μια απλή συμφωνία μπορεί να οδηγήσει σε
συνολική κυριαρχία κόμμα πάνω από το μυαλό.
Βλέπουμε σήμερα ότι τα πολιτικά κόμματα λειτουργούν
έτσι. Οι άνθρωποι αρχίζουν να ακολουθούν ένα κόμμα, διότι
αντιμετωπίζει ορισμένα ζητήματα που θα μπορούσαν να
συμφωνήσουν με. Εντούτοις, μόλις υποκύψεις στις επιθυμίες
του συμβαλλόμενου μέρους, κατόπιν συχνά οι άνθρωποι
παραδίδουν όλες τις άλλες σκέψεις για να έρθουν στην πλήρη
υποταγή στο μυαλό συμβαλλόμενων μερών.
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Όπου μπορεί να έχετε συμφωνήσει σε ένα ή δύο σημεία, το
κόμμα σας έχει τώρα στην αντίληψή τους για να τους
ακολουθήσουν και ακόμη και την υποστήριξή τους, έστω και αν
η ημερήσια διάταξη του Κόμματος μπορεί να μην έχει καμία
σχέση με τη δική σας, και θα μπορούσε να είναι εξαιρετικά
διαβολική και εντελώς επικίνδυνη.
Οι άνθρωποι γίνονται τεμπέληδες, δεν θέλουν να πρέπει να
σκεφτούν, έτσι ρίχνουν όλα τα δικαιώματά τους μακριά σε μια
ιδεολογία που τους οδηγεί τελικά στην άβυσσο του σκότους,
λανθάνον και παγιδευμένο.
Η διαίρεση στο πλαίσιο του νόμου της πολικότητας έχει τον
αποσταθεροποιητικό παράγοντα για τις ηλικίες. Δεν έχει
σημασία τι νομίζετε ή πιστεύετε ότι ένας εχθρός/εχθρότητα θα
δημιουργηθεί συγχέοντας έτσι τον κόσμο να παραδώσει τη
λογική και το πνευματικό μυαλό τους ως άμυνα κατά την άλλη
ορθολογική
οργάνωση,
τουλάχιστον
αυτό
είναι
που
δισεκατομμύρια έχουν κορόιδο να ακολουθεί.
Έχω δει στην πολιτική και θρησκευτική αρένα ότι πολλοί
έχουν παίξει την ψυχή τους σε ένα θέμα που θα υποστηρίξουν
επειδή το κόμμα τους το αποδέχεται.
Ωστόσο, αν ένα άλλο κόμμα ή φατρία διακηρύσσει βασικά
το ίδιο πράγμα, οι άνθρωποι που έχουν παραδώσει το μυαλό
τους πάνω στην προηγούμενη φατρία θα κοροϊδεύω και
γελοιοποίηση την άλλη φατρία για το ίδιο το πράγμα που έχουν
ήδη αποδεχθεί.
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Και δεν γίνεται εξαιτίας αυτών που οι έννοιες αφορούν
πάρα πολύ, αλλά απλά επειδή δεν είναι του κόμματός σας.
Οποιαδήποτε ' ομάδα ' Συνεταιρισμός είναι, έλεγχος μυαλού.
Ωστόσο, θα μπορούσατε να συμφωνήσετε για το ίδιο
ακριβές σημείο ή σημεία, αλλά όλα επειδή η εχθρότητα
τοποθετήθηκε μεταξύ σας και τους, θα είναι μια δυσάρεστη
νοοτροπία προς την άλλη φατρία, ακόμη και αν θα μπορούσαν
ακόμη και να συμφωνήσουν. Αυτό ήταν το είδος της διαίρεσης
που οι θεοί δημιούργησαν πολύ αποτελεσματικά με τη χρήση
της εχθρότητας.
Αυτή είναι η ανοησία που έχουμε υποστεί από εξαιρετικά
βίαιους θεούς που αγαπούν τον πόλεμο και τη διχόνοια
περισσότερο από την ειρήνη, την αγάπη και την ενότητα.
Είναι οι θεοί που παίζουν και τα δύο άκρα κατά τη μέση.
Αυτοί οι θεοί υποστηρίζουν όλες τις διαφορετικές φατρίες, τα
κόμματα, και τις θρησκείες...
Αυτοί οι θεοί είχαν άμεσο χέρι στη δημιουργία όλων των
οργανωμένων φατριών. Θα παίξουν όλα τα άκρα και να
συντρίψουν τους ανθρώπους εντός της Μέσης? επειδή μόνο η
σύγχυση, Βαβέλ, θα κυβερνήσει στο τέλος της ημέρας. Και αν
αυτοί οι θεοί μπορούν να προακολουθήσουν την ατζέντα τους,
οι άνθρωποι θα παραμείνουν ψυχικά χαλάκια.
Εμείς, ως άνθρωποι έχουν υπό την επήρεια ναρκωτικών σε
βλακεία, διότι επιτρέπουμε στους εαυτούς μας να θέσει την
ελπίδα μας και την ψυχική ασφάλεια μέσα σε μια ομάδα-μυαλό,
Κυψέλη νοοτροπία.
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Συχνά, όταν συμβαίνει αυτό γινόμαστε τόσο πολωμένο ότι
όταν η αλήθεια αποκαλύπτεται εμείς απλά δεν μπορεί να το
αποδεχθεί, διότι δεν προέκυψε από το κόμμα μας ότι έχουμε
παραδώσει την ψυχή μας για να.
Έχουμε δημιουργηθεί για να ακολουθήσουμε αυτό που
ονομάζεται νοοτροπία αγέλης, όπου θα διέπεται από μια άλλη
ατζέντα και όχι τη δική μας.
Ακόμη και σε θρησκευτικές ομάδες οι άνθρωποι έχουν
παραδεχθεί ότι όταν αποκαλύφθηκαν κάτι από μέσα,
προσπάθησαν να πουν την ομάδα τους γι ' αυτό. Ωστόσο,
συχνά συναντήθηκε με την αντίσταση, λέγοντάς τους ότι αν η
αλήθεια είναι να αποκαλυφθεί θα έρθει μέσα από την ιεραρχία
της ομάδας και όχι ένα από τα άτομα της.
Αυτό
είναι
πολύ
βολικό
και
όμως
εξαιρετικά
καταδικασμένη, επειδή είναι όλα μέρος της μπλε ατζέντα δόγμα
του αίματος του κανόνα. Αυτός είναι ένας άλλος λόγος που οι
θεοί δημιούργησαν την πολικότητα, ήταν να κρατήσουν τους
ανθρώπους κλειδωμένους μέσα στις ιδεολογίες ενός ομαδικού
μυαλού αντί να χρησιμοποιούν το μυαλό κάποιου.
Ως εκ τούτου, αν η αλήθεια είναι ποτέ αποκάλυψε ότι θα
διαγραφούν από το μυαλό σας αμέσως χωρίς ερωτήσεις από τις
συνεργασίες που έχετε υποβάλλεται σε. Αυτό συμβαίνει τόσο
συχνά είναι απίστευτο το πόσο γρήγορα οι άνθρωποι μέσα σε
αυτές τις φατρίες καταγγέλλονται από τους λεγόμενους ηγέτες
τους, όταν προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν τη δική τους
ψυχή-νου.
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58.

Η τεχνολογική πανωλεθρία

Δημιούργησαν μια προσομοίωση για να δώσει την
εμφάνιση της πραγματικής εξουσίας, αλλά ήταν όλα μια
παρωδία, con παιχνίδι και μεταμφίεση.
Είχαν γνώση της κλωνοποίησης και της δημιουργίας
δοκιμής σωλήνα γέννηση που είμαστε τώρα διδάσκονται από
αυτές τις ίδιες οντότητες. Θα μπορούσαν να πετούν μέσα στο
χώρο σε μια περιορισμένη έννοια χρησιμοποιώντας σκάφη που
είμαστε κοντά στο ταίριασμα για άλλη μια φορά σήμερα.
Με όλη την αλήθεια, αυτοί ήταν οι προγραμματιστές
προσομοίωσης.
Μπορούν ακόμα να ταξιδέψουν μέσα από τις διαστάσεις
του χρόνου και του χώρου, αλλά είναι περιορισμένες ως προς
το πόσο μακριά μπορούν πραγματικά ελιγμός.
Και πάλι όμως, δεν είναι επειδή η ανθρωπότητα έγινε τόσο
ευφυής για να καταλάβω όλα έξω και τώρα έχουμε την
εξυπνάδα να δημιουργήσουν αυτές τις αρχαίες τεχνολογίες.
Οι ίδιοι Ελοχίμ θεοί παρουσιάζουν τη γη με αυτές τις
τεχνολογίες για να προσπαθήσουν να εκπληρώσουν το
απώτερο σχέδιό τους για τη συνολική βάρβαρη Γαλαξιακή
σκλαβιά, η οποία σε εποχές του παρελθόντος σήμαινε πάντα
την καταστροφή ενός πλανήτη στα 3Rd Πυκνότητα.
Με κάθε τρόπο σκέψης που εμφανίστηκαν σε εκείνες των
λιγότερη γνώση ως Θεός, ή θεϊκά όντα. Αυτό ήταν το
294 | Σ ε λ ί δ α

Εικονικός κόσμος των Θεών και των ανθρώπων
απαγορευμένο δέντρο στο κέντρο του κήπου. Η τεχνολογία δεν
είναι θεϊκή είναι μια ψευδαίσθηση.
Το απαγορευμένο δέντρο ήταν η απαγορευμένη γνώση της
κβαντικής επιστήμης και της φυσικής που ήταν στα χέρια των
προγραμματιστών προσομοίωσης Master Computer. Αυτό είναι
που δίνει σε αυτούς τους θεούς την ψευδαίσθηση της εξουσίας,
όχι λόγω του θεϊκού δικαιώματος, αλλά επειδή έχουν
κυριαρχήσει την τέχνη ορισμένων ανώτερων Επιστημών που
πρέπει να χρησιμοποιούνται στην σφαίρα θέμα. Όπως
αναφέρεται πριν είναι nerds υπολογιστών.
Δημιούργησαν μια εικονική πραγματικότητα να είναι νέα
κατοικία τους και ζουν μέσα από αυτό επίσης.
Ελέγχουν την κεντρική μονάδα του υπολογιστή σε αυτό το
επίπεδο. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να ελέγξουν αυτόν τον
κόσμο και από τις 3Rd και 4Th Διαστάσεις. Αυτό είναι σωστό,
μπορείτε να διαβάσετε ότι σωστά. Είναι αυτοί που στέλνουν
ψυχές πίσω σε αυτόν τον κόσμο για να μετενσαρκώσει.
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59.

4Th Προβολή διαστάσεων

Κάποιος πρέπει να αρχίσει να εμβαθύνει την κατανόησή
τους για την κβαντική φυσική και πώς παίζει στον κόσμο που
φαίνεται να υπάρχει μέσα.
Επιτρέψτε μου να προσπαθήσω να εξηγήσω λίγο πώς αυτό
λειτουργεί. Τα 4Th διάσταση ενεργεί σαν μια αποθήκη των
σκέψεων που όταν εστιάζει το μυαλό σας, αρχίζετε να
δημιουργήσετε μια αιθέρια εικόνα δεν έχει ακόμη εκδηλωθεί.
Κόσμο υπάρχουν εντός των 4Th σφαίρα πυκνότητας
ακριβώς όπως εδώ αλλά λειτουργούν κάτω από τους
διαφορετικούς νόμους.
Οι σκέψεις σας μπορεί να φέρει από τίποτα κάτι από ό, τι
φαίνεται να είναι απτή, αλλά είναι μόνο μια δημιουργία
ενέργειας από τη σκέψη. Ωστόσο, δεν είναι μια αιώνια
δημιουργία πραγματικότητας. Δεν είναι πραγματική ανά πω,
είναι μόνο τις σκέψεις σας υλοποιώντας σε μια μορφή,
χρησιμοποιώντας προσομοιώσεις.
Εντός των 4Th πυκνότητα, αν επικεντρωθεί πολύ και
αρκετά σκληρά τις σκέψεις σας θα σχηματίσουν σε ό, τι είναι
αυτό που προέρχεται από τις διανοητικές λειτουργίες σας.
Ως παράδειγμα, εάν επρόκειτο να σκεφτεί για ένα χρυσό
νόμισμα, θα αρχίσει να διαμορφώνει αιθέρια σε 4d. Θα φανεί
πολύ πραγματικό, θα μπορούσατε να το αγγίξετε, να το
δοκιμάσετε, ό, τι θέλετε, έχω κάνει αυτό στο 4Th Διάσταση.
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Τώρα εδώ είναι το Catch 22, ας πούμε ότι σκέφτεστε για
ένα χρυσό νόμισμα και υλοποιήθηκε στο 4Th Διάσταση. Ωστόσο,
αυτό που μπορεί να συμβεί είναι ότι είναι πλήρης με
λεπτομέρεια, που δεν το σκέφτηκες καν.
Ένα παράδειγμα θα μπορούσε να είναι, ότι οι σκέψεις σας
έθεσε την ιδέα ότι το χρυσό νόμισμα ήταν ένα Αμερικανικός
χρυσός αετός, αλλά το μόνο που επικεντρώθηκε ήταν το χρυσό
νόμισμα, και όμως διαμορφώθηκε σε πλήρη λεπτομέρεια ως ένα
αμερικανικό χρυσό αετό.
Αυτό είναι ένα καλό τέχνασμα, ένα καταπληκτικό
κατόρθωμα, πώς στον κόσμο που βασίζεται μόνο στις σκέψεις
σας θα μπορούσε να σας φέρει εμπρός ένα χρυσό κέρμα με
πλήρεις λεπτομέρειες και όμως καμία από τις λεπτομέρειες που
εισήλθαν στις σκέψεις σας.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι 4Th πυκνότητα είναι
μια σκέψη δημιουργία ωκεανό αποθετήριο. Κουβαλάει όλες τις
σκέψεις όλων, ανθρώπων, αγγέλων και δαιμόνων. Αν δεν
εντοπίσετε λεπτομέρειες, απλά θα προσελκύσετε μια πιο στενή
δημιουργία που έχει ήδη εκδηλωθεί.
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Όταν χρησιμοποιώ, ο όρος εκδηλώνεται, αυτό είναι όταν η
σκέψη δημιουργία του 4Th η πυκνότητα αρχίζει να παίρνει τη
μορφή ύλης στα 3Rd Πυκνότητα.
Αυτό που αναφέρομαι είναι σωρευτικές σκέψεις από όλους,
ή κοινά πεδία των σκέψεων που παράγονται από όλους είναι
αυτό που δημιουργεί αυτό το Βασίλειο χρησιμοποιώντας μια
προγραμματισμένη προσομοίωση.
Δεν είναι ένας υπολογιστής ανά πω, όπως θα το
κατανοήσουμε, είναι περισσότερο σαν ένα μυαλό-πρόγραμμα
που λειτουργεί από τις σκέψεις σας και στη συνέχεια
εκδηλώνεται.
Η διαφορά μεταξύ πραγματικότητας και ψευδαίσθησης,
είναι η πραγματικότητα είναι αιώνια από τη φύση, η
ψευδαίσθηση είναι προσωρινή. Θα μπορούσε κανείς να πει το
4Th η διάσταση είναι μια σφαίρα πρακτικής για τη δημιουργία
κάπως παρόμοια με τα παιχνίδια προσομοίωσης για τα παιδιά
πνευμάτων.
Αυτό μπορεί να φαίνεται σαν επιστημονική φαντασία, αλλά
οι φίλοι μου, αυτό είναι μέρος του δέντρου του καλού και του
κακού. Είναι όλα σχετικά με τη δύναμη αυτών του Θεού έχουν
πρόσβαση σε, καθώς και όλοι κάνουμε, αλλά ζουν στην άγνοια
μας κρατά σκλάβους σε εκείνους που καταλαβαίνουν πώς
λειτουργεί όλα.
Το ίδιο το παιχνίδι ούτε τα 3Rd ή 4Th πυκνότητες είναι κακό,
είναι ακριβώς ο τρόπος που έχουν χρησιμοποιηθεί και να
χειραγωγείται από σκοτεινές δυνάμεις.
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Αυτό που βλέπουμε, αγγίζουμε, δοκιμάζουμε, ακούμε, και
μυρίζουμε σε αυτόν τον κόσμο όλα προέρχονται από μια πηγή
πέρα από αυτόν τον κόσμο. Ό, τι αναγνωρίζουμε
χρησιμοποιώντας περιορισμένη πύλη μας ονομάζεται, πέντε
αισθήσεις, είναι η πρώτη συντάχθηκε ως ένα σχεδιάγραμμα από
το εσωτερικό της σκέψης ενέργειας σφαίρα, που ονομάζεται το
4Th Διάσταση.
Είτε πρόκειται για ένα βουνό, ένα ποτάμι, ακόμη και έναν
ήλιο, φεγγάρι ή αστέρια, είναι όλα συγχωνεύθηκε σκέψης
ενέργειας που έχει αλλάξει σε ύλη μέσω της προβολής.
Όταν ο Εωσφόρος έφερε τις προθέσεις του σε αυτό το
Βασίλειο,
έγινε
μια
σφαίρα
μυαλού
του
σκότους
αντικαθιστώντας το φως. Θα μπορούσε κανείς να πει το
χαμηλότερο 4Th η διάσταση είναι το σπίτι του Λούσιφερ. Είναι
όπου όλες οι χαμηλότερες σκέψεις άρχισαν να δημιουργούν
χαμηλότερες Δονητικές κόσμους που θα μπορούσε κανείς
εύκολα να πω είναι μια φυλακή για un-ξύπνησε ψυχές.
Ο Εωσφόρος δεν δημιούργησε τις χαμηλότερες διαστάσεις,
αλλά τις χρησιμοποιεί για να μεταδίδει το μυαλό και το πνεύμα
του λόγω του γεγονότος ότι είναι μια δημιουργία σφαίρας
μυαλού. Η δομή όλων των διαστάσεων δημιουργήθηκε από τον
πατέρα και τη μητέρα. Ωστόσο, δεν δημιούργησαν τη
χαμηλότερη δόνηση, η οποία προέκυψε από την πτώση του
Λούσιφερ.
Τα 4Th πρέπει να υπάρχει διάσταση για τα 3Rd διάσταση να
υπάρχει. Για τα 3Rd η διάσταση είναι απλά σκέψεις που
συγχωνεύονται και προβάλλονται από το πρόγραμμα σφαίρας
μυαλού.
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Όταν χρησιμοποιώ το πρόγραμμα όρου εννοώ ότι
ελέγχεται, δεν είναι μόνο μια συνονθύλευμα των σκέψεων.
Κάποιος από την άλλη πλευρά είναι να διασφαλίσουμε ότι
ελέγχεται στο επίπεδο της ευαισθητοποίησης.
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60.

Κοιμόμαστε στο 4Th Διάσταση

Όλοι υπάρχουμε μέσα στα 4Th διάσταση, αλλά οι ψυχές μας
κοιμούνται. Ζούμε μέσα σε ένα όνειρο κόσμο πιστεύοντας
είμαστε σε αυτά τα σώματα, αλλά είμαστε αυτό που ορισμένοι
μπορεί να καλέσει, τοποθετείται σε κώμα ή βαθύ ύπνο, που
υπάρχουν σε κόσμους και πιστεύοντας ότι είναι όλα τα
πραγματικά μέσω της συνείδησης συνείδηση μας.
Όταν Adam δηλώθηκε για να έχει ληφθεί και να
τοποθετηθεί σε έναν βαθύ ύπνο, αυτό συνέβη όταν η
ανθρωπότητα μείωσε στα 4Th διάσταση ως ψυχές και στη
συνέχεια επανεκκίνηση στο 3Rd διαστάσεων σφαίρα μέσω της
ύλης.
Το πρόβλημα είναι Adam ποτέ δεν ξύπνησε όταν μπήκε σε
αυτή τη χαμηλότερη μορφή, η οποία αντιπροσωπεύει όλες τις
ψυχές. Απλά γίναμε ενήμεροι μέσα από ένα άλλο επίπεδο του
μυαλού, σαν ένα όνειρο. Και αντιπροσώπευε το πώς όλη η
ανθρωπότητα ως ψυχές ή τα παιδιά του πατέρα και της
μητέρας, τελικά θα τοποθετηθεί στο 3Rd διάσταση, τον ύπνο,
αλλά και να γνωρίζει.
Αν και κάποια πράγματα ήταν στριμμένα γύρω και
περίπλοκη έτσι δεν θα κατανοήσουμε το δέντρο της
εξαπάτησης, το κλειδί για τον καθένα να καταλάβει είναι, αυτός
ο κόσμος είναι χτισμένο με προβλέψεις σκέψης εντός των 4 Th
διάσταση και στη συνέχεια να προβάλλονται στον κόσμο θέμα?
ως ένα είδος ολογραφικό σύμπαντος.
Τα φύλλα συκιάς που ήταν ραμμένα δεν ήταν ρούχα για
την κάλυψη του Αδάμ και της σωματικής γύμνιας της Εύας,
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αλλά ήταν ότι έγινε επίγνωση και πάλι μέσα σε έναν κόσμο της
ύλης που εμφανίστηκε πολύ πραγματική, αλλά οι νέες
αισθήσεις τους ήταν πυκνότερο, ήταν περισσότερο σε αρμονία
με αίσθημα πόνου και αισθητήρια λεπτό GS γύρω τους από
φυσική άποψη, δεν είναι πνευματικό.
Τα φύλλα συκιάς ήταν τα σώματα avatar που έχουμε
προγραμματιστεί να υπάρχουν σε έναν προσομοιωμένο κόσμο,
όπως μια εικονική πραγματικότητα. Αυτός είναι ο λόγος που
αυτά τα όργανα λειτουργούν περισσότερο σαν ένας
υπολογιστής, αλλά είναι βιολογικοί υπολογιστές. Και παρόλο
που δεν φύγαμε ποτέ από το 4Th πυκνότητα, η συνειδητοποίηση
μας λειτουργεί σε μια χαμηλότερη διάσταση.
Τώρα αυτό είναι περίεργο, γιατί ο Αδάμ και η Εύα ξαφνικά
να δουν τον εαυτό τους γυμνό;
Δεν τους ενόχλησε ποτέ πριν, εκτός αν αυτό δεν ήταν η
κυριολεκτική έννοια, τώρα ξαφνικά, ντρέπονται; Προφανώς,
κάτι άλλο συμβαίνει εδώ.
Ο Θεός στη συνέχεια έρχεται από το πουθενά καλώντας
τους, αναρωτιούνται πού είναι.
Γιατί δεν μπορεί ο όλος-βλέποντας Θεός αναγνωρίζουν όχι
μόνο όπου είναι, αλλά και τι είχε αποκαλυφθεί; Γιατί ο Θεός
ενεργεί αφελής;
Ο Θεός είπε, πού είσαι;
Ο Άνταμ φοβόταν ότι ήταν γυμνός και κρύφτηκε. Ένας από
τους κυρίους απάντησε, ποιος σου είπε ότι είσαι γυμνός;
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Τώρα αυτό γίνεται πραγματικά περίεργο. Εννοείς ότι
κάποιος έπρεπε να πει στον Αδάμ και την Εύα ότι ήταν γυμνοί,
σαν να ήταν ανακάλυψη κλονισμού;
Ήταν ο Θεός πραγματικά ότι αγνοούν τις περιστάσεις, ή
είναι το πώς ορισμένοι θρησκευτικοί άνθρωποι πιστεύουν, ο
Θεός απλά ήθελε να το ακούσει από τα χείλη τους;
Όταν ο Άνταμ προσπάθησε να ρίξει όλο το φταίξιμο στην
Εύα για το τι είχε συμβεί, η Εύα δήλωσε ότι το φίδι την
εξαπάτησε. Αυτό θα έπρεπε να ήταν αρκετό για το Θεό να έχει
πει, "Λυπάμαι που θα ασχοληθεί με το ερπετό αργότερα...
Η αλήθεια είναι, ο Θεός ήθελε να ξέρει πώς το αρσενικό και
το θηλυκό καταλάβουν ότι δεν είναι πλέον μέρος του
υψηλότερου κόσμου τους.
Αυτό που ο Θεός πιο πιθανό επίσης είπε ήταν, "ποιος σας
είπε αυτό ήταν μια εικονική πραγματικότητα και τεχνητό
πνεύμα;"
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61.

Το πρόγραμμα του υπολογιστή

Αν αυτό είναι σε τύπο όπως ένα πρόγραμμα υπολογιστή
γιατί δεν μπορούν να το πρόγραμμα μόνο τον υπολογιστή για
να δημιουργήσετε οποιοδήποτε σχήμα ή να είναι κατά βούληση
για την προσομοίωση; Γιατί πρέπει να ενσωματωθούν στο
εσωτερικό του προγράμματος για να δημιουργήσετε το cast
των χαρακτήρων;
Η απάντηση είναι απλή και το βιβλίο μου ονομάζεται, η
απαγορευμένη κληρονομιά των θεών, "θα το εξηγήσω
περαιτέρω. Αλλά για τώρα θα πω μόνο, είναι ότι ο λόγος που
ορισμένοι από τους θεούς έχουν γίνει μέρος του προγράμματος
ήταν λόγω του πολέμου στον ουρανό, και έχασαν, wherewith
τα πόδια τους είχαν αποκοπεί συμβολικά και τώρα πρέπει να
μαίανδρο γύρω από τις κοιλιές τους.
Ο τελευταίος πόλεμος στον ουρανό, ήταν ένας πόλεμος
μεταξύ των θεών, και ο Σατανάς έχασε και πετάχτηκε κάτω.
Αλλά ο Εωσφόρος παρέμεινε στους ουρανούς με τους αγγέλους
του που είναι τώρα οι πολλοί εξωγήινοι που βλέπουμε συχνά.
Οι θεοί είναι τώρα τόσο γη δεσμεύεται, καθώς και στον
ουρανό/χώρο. Ως η δυαδικότητα δύναμη του καλού και του
κακού.
Αυτοί οι θεοί που έχασαν τον πόλεμο, έπρεπε να
εκδηλωθούν μέσα στα προγραμματισμένα πρωτόκολλα της
ψευδαίσθησης. Όπως τη δημιουργία οποιασδήποτε εικονικής
πραγματικότητας, πρέπει να επιλέξουν ποιο σώμα τύπων
θέλησαν και πώς θα εισάγουν στον εικονικό κόσμο.
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Τώρα θυμηθείτε το χαμηλότερο εικονικούς κόσμους
δημιουργήθηκαν ήδη. Αυτό είχε γίνει πολύ καιρό πριν από τον
Εωσφόρο. Εντούτοις, ακριβώς όπως οποιοδήποτε πρόγραμμα
υπάρχουν πολλαπλάσιοι κόσμοι, τύποι, όντα, και κανόνες του
παιχνιδιού.
Κάθε κόσμος είχε τους δικούς του κώδικες και
προγραμματισμό. Για να ενσωματωθούν σε αυτούς τους
κόσμους, το cast των χαρακτήρων θα πρέπει να το πράξει μέσω
των προγραμματισμένων διαδικασιών.
Κάθε κόσμος είχε ήδη προστεθεί στο πρόγραμμα, και ήταν
όλοι μοναδικοί.
Στον πλανήτη γη πριν από τον αλλοδαπό και τους
ανθρώπους σπορά, η υψηλότερη μορφή της ζωής ήταν ο
Νεάντερταλ. Ένα ανθρώπινο είδος οντότητας, αλλά πιο κοντά
στον πίθηκο.
Ο Νεάντερταλ ήταν μέρος του αρχικού προγραμματισμού
της σφαίρας μυαλό 4Th πυκνότητα γη, η οποία προβάλλεται σε
αυτό το Βασίλειο ή 3Rd διάσταση και έγινε ύλη ή ένας φυσικός
κόσμος τύπων.
Και πάλι, επιτρέψτε μου να επαναλάβω, όλα τα σύμπαντα
θέμα είναι απλά μια προβολή από το 4Th διάσταση, τίποτα δεν
είναι εδώ, αλλά το μυαλό που προβάλλεται από μέσα. Είναι
περισσότερο σαν να παρακολουθείτε ένα 3-D ταινία, ή ακόμα
καλύτερα ακόμα είναι σαν να παρακολουθείτε μια εικόνα
καθρέφτη του κάτι που αντανακλά σε μια λίμνη του νερού.

305 | Σ ε λ ί δ α

Αλλοδαποί σπόροι
Όταν στέκεσαι μπροστά από έναν καθρέφτη βλέπεις την
αντανάκλασή σου, η εικόνα στον καθρέφτη είναι μια
τρισδιάστατη εικόνα που προέρχεται από μια προβολή ή
αντανάκλαση της πραγματικής πηγής. Επομένως, οι καθρέφτες
χρησιμοποιούνται συχνά για να συνδέσουν με τα 4Th διάσταση,
επειδή είναι σαν ένα σημείο σύνδεσης μεταξύ των δύο βασίλεια
μέσω μιας προβολής.
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62.

Το παιχνίδι είναι σε εξέλιξη

Κάποιος πρέπει να αρχίσει να αποκωδικοποιήσει αυτές τις
ενδείξεις πριν θα είναι ποτέ σε θέση να κατανοήσουν αυτή την
πρόγνωση, πρέπει κανείς να αρχίσει να συνειδητοποιούν ότι
πολλοί από αυτούς τους θεούς είναι το περπάτημα γύρω από τη
σάρκα και το αίμα ακριβώς όπως είμαστε μέσα από το Omniστίχο ολογραφικό πρόγραμμα.
Άλλοι φορούν ξένα κοστούμια, και ακόμα άλλοι είναι είτε
φυλακισμένοι στο 4Th διάσταση, ή υπάρχουν στο εσωτερικό της
γης και, ενδεχομένως, άλλους πλανήτες του ψεύτικο ηλιακό
σύστημα.
Εκείνοι που έρχονται στη σάρκα, γεννιούνται, ζουν, και
πεθαίνουν και ξαναγεννιούνται όπως είναι το δέντρο τους της
γνώσης του καλού και του κακού.
Πρέπει να σημειωθεί ότι είναι αποστάγματα πνευμάτων που
κατοικούν
μέσα
στα
ανθρώπινα
σώματα
μέσω
του
προγράμματος προσομοίωσης υπολογιστών.
Ελπίζω ότι αυτό δεν είναι πολύ συγκεχυμένη.
Αυτό ήταν μέρος της πτώσης? έπεσαν σε μια χαμηλότερη
σφαίρα, την οποία θα ορίσει ως το 3Rd και 4Th πυκνότητες ή
διαστάσεις · όποιο θα είναι πιο κατανοητό. Μιλώ για το
πρόγραμμα του υπολογιστή και ξέρω ότι δεν κάνει εντελώς
νόημα ακόμα.
Ανθρώπινο σώμα μας δεν είναι παρά μια ολογραφική
προβολή και αυτό το σώμα είναι απλά ένα αρχείο σε ένα
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σύστημα υπολογιστή που συλλέγει δεδομένα όλη την ώρα,
τόσο κείμενο, ήχο και βίντεο για τον καθένα από εμάς
ονομάζεται βιβλιοθήκη της μνήμης ή το βιβλίο της μνήμης.
Όλη η ζωή είναι η πρώτη μορφή
χρησιμοποιεί άλλες μορφές, όπως η ύλη.

πνεύματος

που

Η συνείδηση είναι πνεύμα.
Ωστόσο, ο θρησκευτικός κόσμος μας έκανε να πιστεύουμε
ότι υπάρχουν μόνο τρεις μορφές ζωής, το πνεύμα του κακού,
το πνεύμα καλό, και σάρκα και αίμα.
Ή δαίμονες, άγγελοι και άνθρωποι.
Το πνεύμα είναι η πρώτη ενέργεια, και η σάρκα είναι
ακριβώς ένα πνεύμα μορφής μπορεί να χρησιμοποιήσει μέσω
του προγράμματος, είτε καλό είτε κακό. Και παρόλο που οι
άρχοντες δημιούργησαν την μήτρα του υπολογιστή ανόητο
σύστημα, δεν μπορούν να το ελέγξουν εντελώς, είναι
περιορισμένες ως προς το τι μπορούν να κάνουν από τον
αληθινό πατέρα και τη μητέρα, η οποία όταν όλα έχουν ειπωθεί
και γίνει είναι τελικά τον έλεγχο των πάντων.
Δαίμονες, άγγελοι και άλλες οντότητες μπορούν να
χρησιμοποιήσουν σαρκώδη μορφή μέσω της λήψης ή προβολές
σε αυτά τα σώματα avatar.
Πολλές φορές, η Βίβλος αναφέρεται στους αγγέλους ως
άνδρες που περπατούν μεταξύ των ανθρώπων. Αυτές μπορεί να
είναι οι στατικές μονάδες που περπατούν μεταξύ των
διαδραστικών παραγόντων, και είναι απλά αναφερόμενη στην
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πεσμένη, που γεννήθηκαν επίσης στη σάρκα, αλλά ελέγχονται
από ένα άλλο πνεύμα.
Οι στατικές μονάδες αναφέρονται σε πνεύμα εχθρότητας.
Μια στατική μονάδα είναι βασικά ένας Μποργκ όπως μάθαμε
στις τηλεοπτικές εκπομπές που ονομάζονται Star Trek, ένας
βιολογικός ρομποτικός οργανισμός που δεν έχει δικό του
μυαλό, ακολουθεί μόνο εντολές από τα διατάγματα που
παραδοθεί μέσω του κεντρικού υπολογιστή του.
Πλέον, υπάρχουν πραγματική θεϊκή αγγέλους από τον
πατέρα και τη μητέρα, και εξακολουθούν να είναι ενεργές και
συχνά παίζουν ρόλους στη ζωή μας για την περαιτέρω
δυνατότητες και το σχέδιό μας. Οι άγγελοι είναι αγγελιοφόροι,
οδηγοί και προστάτες. Άγγελοι από τον πατέρα, μας
παρακολουθούν μέσα από το πρόγραμμα ως εξωτερικοί
πράκτορες, έχοντας επίγνωση των πάντων γύρω μας, ενώ ο
πατέρας και η μητέρα μας παρατηρούν από μέσα.
Οι Ελοχίμ ονομάζονται άγγελοι και δαίμονες που
χρησιμοποιούν τη σάρκα ως βιολογικό υπολογιστή. Όταν το
σαρκώδη ομόλογό τους περνάει, τότε αφήνουν την εικονική
πραγματικότητα και απλά υπάρχουν σε ένα άλλο επίπεδο ή
πυκνότητα χωρίς φυσική μορφή στην 4η πυκνότητα, αν και
έχουν αιθερική μορφή ή αυτό που μπορεί να αποκαλούμε
φαντάσματα.
Συχνά η αιθερική μορφή τους είναι πολύ ανησυχητική
πράγματι. Το μυαλό τους επισκευάζει ένα κακό πέρα από τη
φαντασία και τις μορφές τους είναι συχνά μορφές τέρατα και
αλλόκοτα αλλοδαπών.
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Μπορούν αυτά τα όντα να επηρεάσουν την ανθρωπότητα
από άλλο επίπεδο και πυκνότητα;
Ναι, μπορούν, αλλά όχι σχεδόν τόσο ισχυρό όσο μπορούν
όταν χρησιμοποιούν ένα φυσικό πέπλο/μάσκα σύμφωνα με το
νόμο.
Υπάρχει μια θέση για τους πεσμένους αγγέλους βαθιά μέσα
στις εσοχές της τέταρτης πυκνότητας. Από εκεί μπορούν να
ελέγχουν τους ανθρώπους από τη μεταβίβαση σκέψης, η οποία
μπορεί να οδηγήσει σε δαιμονική κατοχή ή έμπνευση ως μια
πόρτα για να εισέλθουν αν επιτρέπεται.
Η αστρική σφαίρα ήταν μερικές φορές αναφέρεται στη
Βίβλο, όπως πηγαίνει μέσα στη γη. Αυτός ήταν ο μόνος τρόπος
που οι συγγραφείς θα μπορούσαν να εξηγήσουν αυτή τη
μετάβαση. Ωστόσο, υπάρχουν οντότητες που κατοικούν στο
εσωτερικό της γης ως μέρος του προγράμματος, που μπορεί να
είναι αλλοδαπών από άλλες διαστάσεις, μαζί με τους
ανθρώπους, οι οποίοι είναι φυλακισμένοι ή σκλάβοι τους.
Συνολικά αν και έχουν τον καλύτερο έλεγχο όταν είναι τα
χέρια επάνω. Μπορούν να χειραγωγήσουν πολύ μεγαλύτερη και
με πολύ καλύτερη ακρίβεια όταν μπορούν να εμφανίζονται να
υπάρχουν μεταξύ των ανθρώπων και στη συνέχεια να
χρησιμοποιούν τη μάσκα της κάλυψης που μεταμφιέζει την
ταυτότητά τους για να εξαπατήσει.
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63.

Φώτα δράση κάμερα

Υπάρχουν τεράστιοι αριθμοί αλλοδαπών ταξιδιωτών που
υπάρχει εντός των 4Th διάσταση και ακόμη υψηλότερα. Πολλοί
από αυτούς μπορούν να προβάλλονται σε αυτές τις 3 Rd
πυκνότητα κόσμους να πάρει μια αιχμή και να αφήσει και πάλι
χωρίς ποτέ να εντοπιστεί.
Πιστεύω ότι ο πατέρας και η μητέρα δημιούργησαν τα 4Th
διαστάσεων σφαίρα μυαλό να είναι σε θέση να σκέφτονται ή να
γίνουν ό, τι επιθυμείτε χωρίς ελέγχους ή περιορισμούς.
Έγινε ένα λούνα παρκ για τα πνεύματα. Ο Εωσφόρος
χρησιμοποίησε τότε αυτή τη δημιουργία για το δικό του όφελος
να κλέψει ψυχές μακριά από εξαπάτηση, προβάλλοντας το
πεσμένο μυαλό του σε μέρη των 3Rd Διάσταση.
Τα 4Th διάσταση είναι κυριολεκτικά η ολο-κατάστρωμα Star
Trek, γίνεται ό, τι θέλετε να γίνει.
Κάθε διάσταση είναι στην πυκνότητα τύπου α. Καθώς
κινείστε επάνω στην πυκνότητα είστε σε ένα υψηλότερο
δονητικό επίπεδο. Για παράδειγμα, όταν πηδάτε από τα 3Rd
πυκνότητα στο 4Th Μπορείτε απλά εξαφανίζονται από τη
χαμηλότερη δόνηση, όπως το ανθρώπινο σώμα δεν μπορεί να
πάει μαζί σας, μόνο το μυαλό ψυχή, επειδή είστε τώρα
λειτουργεί σε μια υψηλότερη δόνηση. Μπορεί να είσαι ακόμα σε
αυτό το Βασίλειο, αλλά τώρα αθέατος. Αυτό είναι όπου τα
φαντάσματα μπαίνουν στο παιχνίδι, ενώ η ψυχή-μυαλό κινείται.
Ίσως να είναι ένα tad σύγχυση ως προς το τι σημαίνει η
ψυχή-νου. Αυτό είναι το μυστήριο της ψυχής. Η ψυχή μας δεν
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είναι εδώ, υπάρχει στο 4Th διάσταση, ενώ το μυαλό της ψυχής
προβάλλεται εδώ.
Η γη μας είναι σε επίπεδο 3Rd πυκνότητα ως προβολή. Αν
ήταν να πηδήσει στο 4Th, θα εξαφανιστείς από εδώ. Αν αφήσατε
το 4Th και τέθηκε το 5Th, και πάλι θα εξαφανιστεί από την
προηγούμενη. Και συνεχίζεται. Ωστόσο, αυτό που παραμένει σε
όλες τις πυκνότητες είναι συνειδητοποίηση συνείδησης.
Εκείνοι των 4Th πυκνότητα μπορεί να σας δει στο 3Rd, και
εκείνων των 5Th και υψηλότερος μπορεί να δει μέσα σε σας σαν
Ζώντας μέσα του μυαλού σας, αλλά εκείνοι της χαμηλότερης
πυκνότητες δεν μπορούν να δουν επάνω από τους χωρίς
κάποιο είδος ενίσχυσης.
Ο πλανήτης μας που ονομάζουμε γη υπάρχει στο 4Th
διάσταση και υψηλότερη, αλλά δεν μπορούμε να το δούμε σε
αυτή τη διάσταση, επειδή είμαστε επίσης προβάλλονται στην
3η.
Η γη στο 4Th η διάσταση είναι μια γη σφαίρας μυαλού. Και
θα μοιάζει πολύ με αυτή τη γη, εκτός χωρίς όλα τα ελαττώματά
της. Τα λάθη και τα ελαττώματα είναι αποτέλεσμα των
προγραμματισμένων κανόνων των 3Rd Διάσταση. Η γη είναι
επίσης στο 5Th διάσταση και πέρα από όπου η πραγματικότητα
αρχίζει να διαμορφώνεται, στην τέλεια κατάστασή της.
Καταλάβετε, οι διαστάσεις είναι τα επίπεδα της πυκνότητας
ή τα δομικά στοιχεία της πραγματικότητας. Οι μικρότερες
διαστάσεις είναι ψευδαισθήσεις ή δημιουργίες μυαλού, οι
υψηλότερες πυκνότητες σχηματίζονται πραγματικότητα.
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Έχετε δει όλες τις εικόνες στην τάξη της επιστήμης, όπου
προσπαθούν να πουν ο άνθρωπος εξελίχθηκε από τον πίθηκο
και βλέπετε την πομπή της ανάπτυξης του πιθήκου στον
άνθρωπο. Αυτός είναι ένας αργός τρόπος να αποκαλύψει πώς η
πραγματικότητα πνευμάτων αρχίζει με τα βήματα της εξέλιξης.
Δείχνει πώς αναπτύσσουμε ή αναγεννιέται στο πνεύμα.
Καθώς αναπτύσσουμε και χτίζουμε καρπούς κινούμαστε
μέσα από μια εξέλιξη από το ένα βήμα στο άλλο μέχρι να
σχηματιστεί σε αυτό το διαμάντι της τελειότητας. Ωστόσο, οι
πεσόντες άγγελοι ποτέ δεν κινήθηκε μέσα από μια εξέλιξη,
δημιουργήθηκαν πνεύματα από την αρχή και έπεσαν ως
πνεύματα που στη συνέχεια σχηματίστηκε σε κάτι αλλόκοτο.
Δεν πέρασαν από μια εξέλιξη.
Κατά μία έννοια, είναι όπως τα σχεδιαγράμματα σε ένα
σπίτι, τα οποία είναι δισδιάστατα. Δεδομένου ότι κινείται επάνω
στην πυκνότητα γίνεται ένα τρισδιάστατο πρότυπο αυτού που η
δισδιάστατη μπλε τυπωμένη ύλη αποκαλύπτει. Καθώς συνεχίζει
την κίνηση προς τα πάνω αρχίζει να διαμορφώνεται σε ένα 4Th
διάσταση μέχρι να φτάσει στην πραγματικότητα. Πριν φτάσει
στην
πραγματικότητα,
δεν
είναι
αληθινό, μόνο
μια
ψευδαίσθηση.
Μπορείτε να ρωτήσετε, καλά αν η ψυχή μας έχει κολλήσει
στο 4Th διάσταση, αυτό σημαίνει ότι δεν είμαστε πραγματικά
πραγματική. Η ψυχή μας δεν είναι η πραγματικότητα της
πραγματικής μας φύσης. Η ψυχή μας είναι επίσης μια προβολή
από το πνεύμα μας. Θα μάθετε πολλά περισσότερα για αυτό στο
βιβλίο τέσσερα.
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Γιατί λοιπόν το 3Rd πυκνότητα σφαίρα σήψη; Επειδή αυτό
είναι αυτό που προβάλλεται μέσω του νου, όπως υποστηρίζει με
σκοτεινές δυνάμεις του 4Th Πυκνότητα. Η διάσπαση λόγος
εμφανίζεται οφείλεται στο μυαλό συναίνεσης των δραστών
χαρακτήρα και των κυβερνητών.
Διαβάστε προσεκτικά, αυτό είναι ένα τεράστιο κρυφό
μυστικό, όπως έχουμε υποκύψει σε ένα σκοτεινό τρόπο
σκέψης, τις σκέψεις μας που μεταφράζονται στο 4Th η διάσταση
αρχίζει να αναδημιουργεί τα περίχωρά μας και έπειτα
εκδηλώνεται εδώ μέσα στις 3 μαςRd διαστάσεων κόσμο.
Καθώς το μυαλό ξεπερνιέται με το πνεύμα του σκότους και
της ματαιότητας αρχίζει να διεκδικεί την επιρροή του πάνω από
το περιβάλλον και στη συνέχεια προβάλλεται προς τα κάτω.
Τώρα μπορείτε να καταλάβετε γιατί η πίστη είναι τόσο πολύ
σημαντική,
επειδή
εξουδετερώνει
αυτά
τα
αφύσικα
καταδικασμένα αποτελέσματα.
Η γη και όλοι μας υπάρχουν στο 4Th διαστάσεων σφαίρα
μυαλό. Είμαστε εκεί τώρα που υπάρχουν σε ένα είδος γης στο
4Th διάσταση ως προβαλλόμενη ψυχή. Αλλά μας προβάλλονται
σε χαμηλότερη πυκνότητα χρησιμοποιώντας κάποιο είδος της
τεχνολογίας μυαλό, όπου έχουμε τεθεί σε κίνδυνο.
Και όπως το μυαλό μας είναι τυλιγμένα με την καθημερινή
βομβαρδισμό της αρνητικότητας και της απογοήτευσης, είμαστε
βοηθώντας να αναδημιουργήσει τη γη στο 3Rd πυκνότητα, για
να το αναδιαμορφώσει από ταραγμένες σκέψεις μας, ανά
ψυχική άποψη μας, και έτσι είναι να προβάλλονται πίσω εδώ
και πάλι. Αυτό είναι που προκαλεί την αποσύνθεση μέσω της
διαφθοράς.
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Ο κόσμος μας είναι μια καταβόθρα των σκέψεων που δεν
έχουν ελεγχθεί και πάει στραβά, επειδή κοιμόμαστε.
Είμαστε κάτω από μια ψευδαίσθηση κατάσταση trance
δημιουργήθηκε από τον Εωσφόρο, επειδή πήραμε από το
απαγορευμένο δέντρο και έπεσε σε αυτή τη διάσταση του νου.
Αρχίζεις να το καταλαβαίνεις ακόμα;
Τα 4Th διάσταση είναι ένα μυαλό απατηλή σφαίρα και
κανένας από αυτό δεν είναι πραγματική, είναι όλα ένα λούνα
παρκ για τα οινοπνευματώδη να σκεφτούν και να
δημιουργήσουν αυτόματα κόσμους με την ταχύτητα της
σκέψης.
Πόσο μακριά πρέπει να πάει κανείς σε κραδασμούς για να
βγει από αυτό το Βασίλειο του μυαλού; Από ό, τι καταλαβαίνω,
είναι πέρα από τα 4Th διάσταση, καθώς ανεβαίνουμε τη Σκάλα,
όσο ψηλότερα πάμε στην πυκνότητα όσο πιο κοντά είμαστε
στους θεϊκούς γονείς μας. Όσο πιο ψηλά ανεβαίνουμε, τόσο
λιγότερο έχουμε μορφή και τόσο περισσότερο η συνείδηση
αναλαμβάνει εντελώς. Στο υψηλότερο επίπεδο, είναι καθαρή
τελειοποίηση συνείδηση, χωρίς μορφή.
Ως παράδειγμα, ακόμη και το ανθρώπινο σώμα μας
αποκαλύπτει αυτό σε ένα άλλο επίπεδο. Στην επιφάνεια του 3 Rd
σώμα διαστάσεων βλέπουμε σάρκα και οστά. Καθώς κινούμαστε
βαθύτερα μέσα, βλέπουμε το αίμα να ρέει, αυτή είναι η ζωή του
σώματος σε ένα άλλο επίπεδο. Στη συνέχεια, καθώς κινούμαστε
βαθύτερα βλέπουμε τα όργανα που χρησιμοποιούνται για τον
έλεγχο της κάθε δράσης του σώματος. Και τελικά βλέπουμε
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ηλεκτρικά σήματα να εκτοξεύονται σαν νευρώνες. Και αυτό
είναι που πραγματικά είμαστε, σε είδος, στο υψηλότερο
επίπεδο.
Απλά ενέργεια που πυροδοτεί ως νευρώνες ψήσιμο.
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64.

Το προβαλλόμενο σύμπαν μας

Κάθε 3Rd ο διαστατικός κόσμος είναι μια προβολή από το
μυαλό-σφαίρα και όλοι τους είναι χωριστοί. Δεν βρίσκονται
στον ίδιο χρόνο-διαστημικό ηλιακό σύστημα, γαλαξίας ή ακόμα
και οπτικό σύμπαν.
Ως εκ τούτου, δεν μπορεί κανείς να ταξιδέψει πέρα από το
τοπικό ηλιακό σύστημα και στο σύμπαν και άλλους γαλαξίες,
πρέπει να επιστρέψουν στο 4Th πυκνότητα και να εισέλθουν σε
αυτό το Βασίλειο πρώτα, να εισέλθουν στους διάφορους
κόσμους.
Αυτό που έχουμε είναι ένα αντίγραφο του 4Th διάσταση στο
σύνολό της ως ένα μοναδικό χρονικό διάστημα συνεχές που
προβάλλονται εις το 3Rd διάσταση για να δείτε αυτούς τους
διάφορους κόσμους και όμως δεν υπάρχουν μέσα σε αυτό το
τοπικό 3Rd διάσταση, είναι μόνο μια προβαλλόμενη εικόνα.
Ανιχνευτές μας που έχουμε στείλει στο διάστημα που
έχουν πλέον εισέλθει πέρα από το απώτατο σημείο του ηλιακού
μας συστήματος, έχουν μπλοκαριστεί, και οι επιστήμονες δεν
καταλαβαίνουν γιατί δεν θα προχωρήσει, παρομοιάζεται όπως
ορισμένοι από τους επιστήμονες έχουν σχολιάσει, ότι έχει
κολλήσει μέσα σε ένα Corr Λάλων.
Πολλοί έχουν υπάρξει σε άλλους κόσμους στο σύμπαν μας,
αλλά μέσω της ψευδαίσθησης πραγματικά δεν υπάρχουν
κόσμοι έξω στο διάστημα στο διάστημα μας χωροχρόνου, εκτός
από την προβλεπόμενη ολογραφική πλανήτες μέσα στο δικό
μας ηλιακό σύστημα. Το υπόλοιπο αυτό που βλέπουμε είναι μια
δισδιάστατη προβολή σαν ένα ζωντανό βίντεο ή οθόνη ταινία.
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65.

Μετά τη ζωή και τα κέντρα επανεπεξεργασίας

Πολλές ψυχές είναι λανθάνον στην άλλη πλευρά του
πέπλου, από αυτό που ονομάζουμε φαντάσματα ή πνεύματα.
Και πάλι, αυτό είναι μόνο η ψυχή-νου, η πραγματική ψυχή
είναι κάπου αλλού. Αυτοί είναι ως επί το πλείστον νεκροί
άνθρωποι που είναι τώρα πίσω στο 4Th πυκνότητα επίγνωση,
αλλά ακόμα δεν είναι ξύπνιοι. Ωστόσο, είναι περισσότερο από
αυτό, είναι κολλημένοι μεταξύ των κόσμων, διότι δεν είναι
ακόμη καιρός για να επανεπεξεργαστεί.
Τις περισσότερες φορές είναι λανθάνον λόγω σοκ ή βίαιη
είσοδο πίσω στο 4Th διαστάσεων σφαίρα μυαλό. Γίνονται
λανθάνον επειδή οι σκέψεις τους είναι κλείδωμα σε ό, τι
ακριβώς συνέβη σε αυτούς και να αναπαράσταση αυτές τις
σκέψεις στο Βασίλειο μυαλό, όπου δεν μπορούν να τους
ελέγχουν, επειδή εξακολουθούν να κοιμούνται.
Αυτά τα πνεύματα συχνά φαίνεται να αλληλεπιδρούν σε
αυτόν τον τρισδιάστατο κόσμο, επειδή οι σκέψεις τους είναι
ακόμα εδώ και έτσι προβάλλονται, αλλά δεν έχουν κανένα
σώμα άλλο, είναι μόνο η ψυχή-μυαλό τους. Παραμένουν στο
χαμηλότερο 4Th διάσταση, δεσμεύεται, αλλά οραματίζονται τους
εαυτούς τους ως ακόμα εδώ, αλλά λόγω του πέπλου που
χωρίζει τις δύο διαστάσεις, εκείνες των 3Rd διάσταση δεν μπορεί
να δει αυτά στα 4Th, τις περισσότερες φορές.
Είναι συχνά σε μια πολύ συγκεχυμένη κατάσταση του
μυαλού δεν συνειδητοποιούν ότι είναι κλειδωμένο μέσα στο
μυαλό τους, και παγιδεύονται. Δεν είναι καν οι θεοί της άλλης
πλευράς μπορεί να λόγο με αυτούς, έτσι ώστε να παραμένουν
παγιδευμένοι μέχρι μια στιγμή όπου μπορούν να αφαιρεθούν,
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και στη συνέχεια να σταλεί πίσω στη σήραγγα του φωτός που
πρέπει να επανεπεξεργαστεί.
Το στοιχείο είναι, οι θεοί μπορούν εύκολα να ελέγχουν τις
ψυχές στα 3Rd διαστάσεων σφαίρα, ωστόσο ο μόνος τρόπος που
μπορούν να ελέγχουν τις ψυχές στο 4Th διάσταση είναι να
κατακλύζουν ψυχές με σκέψεις που οδηγούν σε μια ημερήσια
διάταξη. Σαν να είσαι στην κόλαση ή ακόμα και στον
παράδεισο. Αυτά τα πράγματα μπορούν να αναπαραχθούν στο
4Th διάσταση, αλλά και πάλι τίποτα από αυτά δεν είναι
πραγματικό.
Ναι πράγματι, ακόμη και στην μετά τη ζωή η ψυχή
εξακολουθεί να κοιμάται, και η ψυχή-Mind είναι ονειρεύεται,
αλλά εξακολουθεί να γνωρίζει. Έτσι, όπως λέει, στο θάνατο οι
νεκροί δεν ξέρουν τίποτα. Και αυτό ισχύει τόσο για όσους
κοιμούνται ακόμα.
Τώρα μερικοί έχουν εισέλθει ακόμη και μια κόλαση σε
διάφορους βαθμούς στο 4Th πυκνότητα και πιστεύουν ότι είναι
να βασανίζονται όλα, επειδή οι συσσωρευτικές σκέψεις τους
έχουν δημιουργήσει αυτή την ψευδαίσθηση. Άλλοι έχουν
εισέλθει αυτό που πιστεύουν ότι είναι παράδεισος, όλα επειδή
τους συσσωρευτικό Οι σκέψεις τους έπεισαν ότι είναι έτσι.
Για άλλη μια φορά, είναι όλα μια ψευδαίσθηση του νου, η
ψυχή εξακολουθεί να κοιμάται και παγιδεύονται στο δικό τους
μυαλό-Βασίλειο.
Οι θεοί όχι μόνο μας θέλουν στο 3Rd διάσταση, αλλά
θέλουν να είναι εδώ επειδή μπορούν να ελέγξουν αυτόν τον
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κόσμο ως Θεό, ενώ από την άλλη πλευρά οι έλεγχοι είναι
δυσνόητοι στην καλύτερη περίπτωση.
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66.

Εισιτήρια παρακαλώ επιβιβαστείτε στη γη

Δεν ενσαρκώνουν όλοι οι θεοί, υπάρχουν εκείνοι που
εξακολουθούν να λειτουργούν από την άλλη πλευρά. Όταν οι
άνθρωποι λήγουν από εδώ, είναι συχνά πληρούνται από αυτούς
τους θεούς και συχνά πιστεύουν ότι αυτοί είναι άγγελοι ή
παρελθόν μέλη της οικογένειας που έχουν προχωρήσει στο
φως.
Μισώ να είναι ο κομιστής των κακών ειδήσεων, αν κάποιος
ικανοποιείται από ένα νεκρό μέλος της οικογένειας ή αγαπούσε
ένα και είναι αναγκασμένοι να ακολουθήσουν στο φως, αυτό
σημαίνει ότι θα επιστρέψει εδώ για ένα άλλο ταξίδι μετ '
επιστροφής.
Οι πιθανότητες είναι φτωχές ότι ήταν πραγματικά ένα
μέλος της οικογένειας ή αγαπούσε-ένα αν δεν ήταν ήδη σε
κίνδυνο. Διαφορετικά είναι απλά ένας αλλοδαπός που λαμβάνει
την προβολή του αγαπημένου σας προσώπου και σας εξαπατά
με την εικόνα και τη φωνή τους.
Θα παραβιαστείς να πιστέψεις ότι το να έρθεις εδώ έχει να
κάνει με την πληρωμή της καρμικής οφειλής, η οποία στην
πραγματικότητα δεν μπορεί ποτέ να πληρωθεί. Επειδή ένας
σπασμένος νόμος δημιουργεί μόνο νέους σπασμένους νόμους
συνεχώς. Μόλις ο νόμος σπάσει δεν μπορεί ποτέ να
δικαιολογηθεί.
Τώρα το μυστήριο σε αυτή την ιστορία είναι, είμαστε εδώ
για να ξεπεραστούν οι σκοτεινές δυνάμεις, αυτό είναι αλήθεια,
αλλά είμαστε επίσης ελέγχονται από φαύλους οντότητες που
δεν θέλουν να ξεπεραστούν τίποτα. Θέλουν να είναι σε θέση να
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μας στείλουν πίσω εδώ αιώνια και θα κάνουμε ό, τι χρειάζεται
για να μας πείσει ότι αυτό είναι το σπίτι μας.
Αν δεν ξυπνήσουμε σε αυτό που αποπνέει ότι ο κόσμος
που υπάρχουμε είναι ένα ψέμα, θα μας ξεπεράσει το τεχνητό
πνεύμα και θα πιστέψουμε ότι θα επιστρέψουμε για το καλό
μας. Σαν να εξελίσσονται ή κάτι τέτοιο, αλλά τίποτα από αυτά
δεν είναι αλήθεια. Δεν είμαστε εδώ για να εξελιχθούν ανά πω,
ειδικά στο πλαίσιο της ημερήσιας διάταξης τους, είμαστε εδώ
για να μάθουν να διαχωρίζουν από αυτή την εξελικτική κόλαση
με την αλλαγή της εσωτερικής μας πιέζει μέσα από το νεκρό
κουκούλι, στην υπέροχη πεταλούδα.
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως θα αναφέρεται η εξέλιξη
από τον πίθηκο στον άνθρωπο και πώς είναι σαν αυτό που
περνάμε. Ωστόσο, η μεγάλη διαφορά είναι, αυτό που
αλλάζουμε παρακάτω αλλάζει αυτόματα παραπάνω. Δεν
υπάρχει πρόοδος για μας, η όλη διαδικασία συμβαίνει όλα με τη
μία, αλλά δεν συνειδητοποιούμε αυτό σε αυτό το επίπεδο.
Θυμηθείτε τι φάνηκε νωρίτερα, ότι θα θέσει για τους
εαυτούς μας θησαυρό στον ουρανό, όπου σκώρος και σκουριά
δεν διεφθαρμένη. Τα καλά φρούτα που λαμβάνουμε
παραμένουν πάντα μαζί μας στο υψηλότερο επίπεδο. Όταν
παράγουμε φρούτα, είναι συνδεδεμένα με το θεϊκό μας πνεύμα
αυτόματα. Δεν είναι μια εξέλιξη, είναι ένα στιγμιαίο
χαρακτηριστικό.
Η ιδέα της εξέλιξης είναι πέταξαν έξω από το παράθυρο,
όταν κάποιος αναγνωρίζει την εξέλιξη της ανθρωπότητας δεν
έχει αλλάξει ποτέ, συνεχίζει να εισέλθει το κακό και την κακία
φαινομενικά, αιώνια. Με όλο τον χρόνο που είχαμε ενώπιόν
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μας, εξετάζοντας τον κόσμο μας τώρα, αν αυτό είναι εξέλιξη,
έχουμε κάνει μια τρομερή δουλειά, διότι φαίνεται περισσότερο
σαν να έχουμε πάει προς τα πίσω.
Δεν μπορούμε να εξελιχθούμε στη σάρκα, μπορούμε μόνο
να εξελιχθούμε στο πνεύμα.
Ο κόσμος μας είναι σε ένα φρικτό χάος, γιατί οι ίδιοι θεοί
εξακολουθούν να κυβερνούν πάνω μας, χρησιμοποιώντας το
δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, παίζοντας το
παιχνίδι εχθρότητα τους, η οποία μας κρατά για πάντα
κολλημένοι στη δύναμή τους, μέχρι να ξυπνήσει για να πάει
στο σπίτι.
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67.

Η μεγάλη ψευδαίσθηση και οι παρατηρητής

Είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουν όλοι γιατί βρήκα
απαραίτητο να εκθέσει αυτό το σκάνδαλο των ηλικιών. Βρήκα
απαραίτητο να ανοίξει το μυαλό για να συνειδητοποιήσουμε τι
έχουμε επιτρέψει ή την αποδοχή σε αυτόν τον κόσμο έχει ένα
κοκτέιλ του συμβιβασμού.
Ο κόσμος σε γενικές γραμμές είναι εντελώς αγνοούν την
παράξενη διαβολική ελέγχους που συμβαίνουν πίσω από τις
σκηνές για να αναγκάσει όλους σε συμμόρφωση μέσω του
σκοτεινού τρόπου. Αν και οι περισσότεροι καταλαβαίνουν ότι
κάτι είναι τρομερά λάθος με αυτόν τον κόσμο, λίγοι είναι πάντα
πρόθυμοι να παραδεχτούν πόσο βαθιά αυτή η τρύπα κουνελιών
πηγαίνει.
Όπως προαναφέρθηκε, η ακρίβεια αυτού του έργου είναι
πάντα προς συζήτηση, επειδή απλά δεν έχουμε όλα τα
γεγονότα, αυτό έχει μια πτυχή για να ζουν σε αυτό το Βασίλειο
που θα πρέπει τουλάχιστον να μας αποκαλύψει ότι κάτι είναι
σοβαρά λάθος.
Πιστεύω ότι αν η διατριβή που έχω δώσει είναι ακριβής ή
όχι, υπάρχουν αρκετές πληροφορίες εδώ για να αρχίσουν
τουλάχιστον να ανοίξει το μυαλό ότι ο κόσμος μας είναι υπό
τον έλεγχο των πεσόντων αγγέλων, και αυτό ήταν μέρος του
μηνύματος ότι ο Χριστός ήρθε να αποκαλύψει σε όλους μας.
Δεν είναι ενδιαφέρον το πώς ο Χριστός θα μπορούσε να
δηλώσει αρκετές φορές σε διαφορετικές ρυθμίσεις, ότι ούτε
αυτός ούτε ο πατέρας του έχει τίποτα να κάνει με αυτόν τον
κόσμο, και όμως τόσοι πολλοί πιστεύουν ότι αυτός είναι ο
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κόσμος τους, ότι είναι σε μια μάχη του πνεύματος εναντίον του
διαβόλου από την κόλαση για να συνεχίσει να CONT Αυτός ο
κόσμος που όλοι πιστεύουν ότι τους ανήκει.
John 18/36 "Ο Ιησούς απάντησε, το βασίλειό μου δεν είναι
αυτού του κόσμου: αν το βασίλειό μου ήταν αυτού του κόσμου,
τότε θα τους υπηρέτες μου αγώνα ότι δεν θα πρέπει να
παραδοθούν στο Σιωνιστές: αλλά τώρα είναι το βασίλειό μου
δεν είναι από το ως εκ τούτου.”
Και πάλι, όπως προαναφέρθηκε, ο όρος για τον κόσμο εδώ
είναι σύμπαν. Ούτε ο Χριστός ούτε ο πατέρας είναι μέρος όλου
αυτού του σκοτεινού σύμπαντος. Είναι πολύ περισσότερο από
αυτόν τον κόσμο.
Είμαστε υπάρχουν σε μια μεγάλη ψευδαίσθηση, ένα όνειρο
κόσμο, και μια εικονική πραγματικότητα? και μόλις και μετά
βίας κανείς δεν καταλαβαίνει αυτό εκτός από τα λίγα που έχουν
αναγνωρίσει την επιστήμη πίσω από αυτόν τον κόσμο.
Ακόμη και σήμερα αληθινοί επιστήμονες συνειδητοποιούν
ότι οι πέντε αισθήσεις που μας δίνει αυτό που πιστεύουμε ότι
είναι μια πραγματικότητα είναι απλά ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα
του σκάφους που είναι λίγο πολύ σαν έναν υπολογιστή.
Ως παράδειγμα, τα μάτια μας είναι αυτό που μας δίνει αυτό
που φαίνεται να είναι εξωτερικό φως. Αυτό που βλέπουμε και
παρατηρούμε, πιστεύουμε ότι είναι έξω από εμάς. Αυτό δεν
είναι απλά η αλήθεια, δεν υπάρχει τίποτα έξω από εμάς. Γιατί
δεν υπάρχει τίποτα εδώ.
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Όλα όσα παρατηρούμε προέρχονται από τον εγκέφαλο του
υπολογιστή. Το φως, η ύλη, ο χρόνος και ο χώρος είναι όλα
μέσα μας. Τα μάτια είναι απλά προβάλλοντας το εις επίγνωση
μας.
Ο Εωσφόρος ελέγχει την ανθρώπινη λειτουργία του
μυαλού και ζει μέσα μας επίσης. Η διαφορά είναι, ο πατέρας και
η μητέρα, μέσω του Χριστού, ζουν μέσα στην ψυχή μας μέσω
του πνεύματος. Και ο Εωσφόρος ζει μέσα στον ερπετό
εγκέφαλό μας.
Οι πέντε αισθήσεις είναι ψεύτικες, δεν υπάρχει καμία
πραγματικότητα γι ' αυτούς. Εάν δεν λάβουμε τα ηλεκτρικά
σήματα που επιτρέπουν αυτές τις αισθήσεις για να
λειτουργήσουν, τίποτα δεν θα ήταν εδώ.
Αν πήγαμε μέσα στον εγκέφαλό μας και αποσυνδέθηκαν,
θέαμα, ακοή, αφή, οσμή και γεύση, τι θα μας είχε απομείνει;
Καλά πρώτα, το μόνο πράγμα που θα παραμείνει είναι
συνειδητοποίηση συνείδησης.
Μπορούμε ακόμα να σκεφτόμαστε. Μάρτιος 1596 –
Φεβρουάριος 1650, είπε, "Νομίζω ότι ως εκ τούτου είμαι."
Το ενδιαφέρον είναι ότι κατάλαβε ότι ο κόσμος μας ήταν μια
ψευδαίσθηση. Φυσικά, ήταν γελοιοποιηθεί επίσης ως
παράφρων για να πιστέψει αυτό.
Έξω από την επίγνωση συνείδησης θα πρέπει να υπάρχουν
σε ένα κενό μαύρο χώρο επιπλέουν στους αιθέρες. Θέλω να το
απεικονίσεις αυτό για ένα δευτερόλεπτο. Δεν θα υπήρχε τίποτα
έξω από σένα, τίποτα εξωτερικό αν η ηλεκτρική έξοδος των
αισθήσεων ήταν μπλοκαρισμένη. Όλα θα είχαν χαθεί.
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Ίσως να θέλετε να πιστέψετε ότι είναι ακόμα εκεί, αλλά
δεν είναι και ποτέ δεν ήταν. Όλες οι αισθήσεις είναι
προγραμματισμένες μέσα σου για να αποδεχτείς αυτό που σου
στέλνουν. Ονομάζεται 4Th διαστατικός προγραμματισμός
μυαλού.
Για παράδειγμα, εάν αφαιρέσατε όλα τα αρχεία σας από τον
υπολογιστή, ο υπολογιστής θα ήταν άχρηστος, δεν θα
λειτουργούσε. Αφαιρώντας τις αισθήσεις, παίρνουμε για
δεδομένο είναι σαν την άρση των αρχείων από τον υπολογιστή.
Εικόνα στο μυαλό σας ότι όλες οι αισθήσεις έχουν φύγει.
Δεν μπορείς να δεις τίποτα, δεν μπορείς να ακούσεις τίποτα, και
δεν μπορείς να το γευτείς, να το μυρίσεις, ή ακόμα και να το
ακουμπήσεις. Τίποτα δεν θα σας επιτρέψει να γνωρίζουν τι είναι
γύρω σας, γιατί...
Είναι ένα τεχνητό πνεύμα. Δεν είναι αληθινό. Είναι μια
ψευδαίσθηση του μυαλού.
Αυτό είναι ένα αμφισβητήσιμο γεγονός ότι αυτό που
αποκαλούμε πραγματικότητα είναι απλά ένα πρόγραμμα μέσα,
που επισυνάπτεται στη συνείδησή μας από μια άλλη σφαίρα που
ονομάζεται, απομίμηση. Είμαστε υφιστάμενοι σε αυτό που
ονομάζεται προσομοιωμένο κόσμο.
Και αυτό που είναι τόσο παράξενο είναι, δεν είμαστε τόσο
μακριά με την τεχνολογία των υπολογιστών για να
δημιουργήσουμε ένα τέτοιο κόσμο για τους εαυτούς μας για την
εμπειρία αυτή τη στιγμή.
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Αν μπορούμε να δημιουργήσουμε αυτό το είδος της
προσομοίωσης, πώς ξέρετε ότι δεν είστε σε μια τέτοια
προσομοίωση κόσμο σήμερα; Όλα όσα πιστεύουμε ότι είναι
πραγματικά συμπεριλαμβανομένου του θανάτου, της ζωής, του
κόσμου, των πλανητών, των φεγγαριών, των αστεριών, των
γαλαξιών είναι όλα απλά τεχνητές δημιουργίες μέσα σε μια
σφαίρα μυαλού που πιστεύουμε ότι είναι πραγματική, αλλά δεν
είναι.
Πιστεύουμε ότι είμαστε μάρτυρες του χρόνου και του
χώρου. Πιστεύουμε ότι υπάρχουν τεράστιες αποστάσεις στο
διάστημα που είναι mindboggling. Ωστόσο, από πού θα
λάβουμε την προοπτική μας;
Αν έχετε
ποδοσφαίρου,
ναυπηγεία, με
ναυπηγεία. Και

τοποθετήσει ένα μυρμήγκι σε ένα γήπεδο
και άρχισε να περπατήσει το σύνολο εκατό
το μυρμήγκι θα εμφανιζόταν ως μίλια δεν
όμως είναι το ίδιο γήπεδο ποδοσφαίρου.

Μια ταινία που βγήκε πριν από χρόνια, που ονομάζεται,
"άνδρες σε μαύρο," είχε μια σκηνή όπου ένα συγκεκριμένο
γαλαξία ήταν μέσα σε ένα μάρμαρο που είχε τεθεί μέσα κολάρο
μιας γάτας.
Ένας ολόκληρος γαλαξίας μέσα σε ένα μάρμαρο;
Προοπτική είναι μια παράξενη λέξη, διότι μπορεί να
τροποποιηθεί με βάση το πώς βλέπει κανείς την κατάσταση.
Αυτό που αποκαλούμε απόσταση, μήκος, ύψος, και το πλάτος
δεν βασίζεται σε τίποτα περισσότερο από την προοπτική του
περιβάλλοντός μας, τα οποία έχουν όλα προγραμματιστεί να
αποσπάσουν μια εικονική πραγματικότητα.
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Αν ήμασταν μια ίντσα ψηλός τότε τα πάντα γύρω μας θα
αναλάβει μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα. Αν
ήμασταν εκατό μέτρα ψηλός, και πάλι, τα πράγματα θα ήταν
εντελώς αλλάξει στην αντίληψή μας.
Σε μια προσομοίωση, μπορείτε να αναδημιουργήσετε μια
διαφορετική προοπτική από μια ενιαία αντίληψη. Μια
προσομοίωση μπορεί να αναδημιουργήσει ένα ολόκληρο Vista
του φάσματος, και όμως δεν είναι τίποτα περισσότερο από τη
φωτογραφική μηχανή, τα φω'τα και τους καθρέφτες.
Ας πούμε ότι ήσουν προγραμματιστής για υπολογιστές.
Προφανώς, θα θεωρούσατε τον εαυτό σας να είναι ένα
υψηλότερο Βασίλειο από τον υπολογιστή. Μπορείτε να
προγραμματίσετε τον υπολογιστή για να δημιουργήσετε μια
προσομοίωση του τι κάνετε εκείνη ακριβώς τη στιγμή, αλλά δεν
είστε μέσα στον υπολογιστή, είστε σε έναν άλλο κόσμο που
προγραμματίζει τον υπολογιστή από την εξωτερική σφαίρα.
Μπορείτε να πείτε, όπου είστε ως προγραμματιστής είναι το
4Th διάσταση, όπου η λειτουργία του υπολογιστή είναι, είναι το
3Rd Διάσταση. Τώρα μπορείτε να προγραμματίσετε τον
υπολογιστή για να προσομοιώσετε τη σκέψη, μπορείτε να τον
ελέγξετε για να προσομοιώσετε την αφή, τη γεύση, την οσμή,
την ακοή και την όραση.
Ένας προγραμματιστής μπορεί να κάνει πολλά πράγματα
για να προσομοιώσει την πραγματικότητα. Αλλά ο υπολογιστής
που προσομοιώνει αυτόν τον κόσμο δεν είναι στην ίδια
διάσταση με τον προγραμματιστή.
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Τώρα που ο προγραμματιστής θα αποφασίσει να
συγχωνεύσει τη συνείδησή σας στην προσομοίωση που μόλις
δημιουργήσατε στον υπολογιστή, θα εμφανιστεί τώρα που είστε
από το Βασίλειο του υπολογιστή. Συνείδηση σας, όπως το
μυαλό σας θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσω της
προσομοίωσης.
Μετά από λίγο να κλειδωθεί σε αυτό το προσομοιωμένο
κόσμο, θα αρχίσει να εμφανίζεται πολύ πραγματική. Και όσο
περισσότερο βασανίζονται σε αυτόν τον νέο κόσμο, θα αρχίσει
να γίνεται η μόνη σου πραγματικότητα.
Αντιλαμβάνομαι αυτό που λέω μπορεί να
ριζοσπαστικό, αλλά στην πραγματικότητα είναι
κβαντική επιστήμη.

φαίνεται
ακριβώς

Ζούμε σε έναν κόσμο που σύντομα θα έχουμε την
ικανότητα,
την
τεχνολογία
και
τη
γνώση
για
να
αναδημιουργήσουμε ένα προσομοιωμένο σύμπαν ως μια
εικονική πραγματικότητα. Δεν είμαστε ακόμα εκεί, αλλά είμαστε
πολύ κοντά.
Ζούμε ήδη σε έναν κόσμο όπου η τεχνολογία
χρησιμοποιείται από σχεδόν όλους, και επεκτείνεται κάθε μέρα.
Κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές, I pad και Bluetooth, κλπ.
Είμαστε εντελώς τυλιγμένοι γύρω από την τεχνολογία ως φυλή.
Πού νομίζεις ότι θα τελειώσει; Ακόμη και σε απευθείας
σύνδεση υπάρχουν δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες παιχνίδια τώρα
βρεθώ που μπορεί να αναδημιουργήσει ένα διαφορετικό είδος
τρόπου ζωής.
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Τώρα, φυσικά, η τεχνολογία μας δεν έχει επεκταθεί στο
σημείο όπου μπορούμε να απορροφηθεί από τον πραγματικό
μηχανισμό τυχερών παιχνιδιών, αλλά είμαστε μόνο χρόνια
μακριά από αυτό που συμβαίνουν κατά την τρέχουσα εξέλιξη
και την ταχύτητα των τεχνολογικών εξελίξεων.
Πολύ σύντομα θα μπορούσαν να δημιουργηθούν
προσομοιώσεις που θα εμφανίζονται τόσο πραγματικές που δεν
θα πιστεύετε ότι είστε μιμούμενοι. Λίγο περισσότερο χρόνο
μετά από αυτό, θα μπορούσαν να υπάρχουν προσομοιώσεις
όπου δεν θα είναι σε θέση να πει τη διαφορά μεταξύ αυτού του
κόσμου και αυτού του κόσμου.
Η ιδέα ότι ως φυλή των ανθρώπων που ποτέ δεν θα πάει
τόσο μακριά είναι γελοίο, το κάνουμε, όπως έχουμε κάνει
πάντα, γιατί είμαστε περίεργοι. Είναι έμφυτη περιέργεια μας να
βιώσουν τα πράγματα που είναι διαφορετικά ή μοναδικά, που
θα προκαλέσει πάντα τους ανθρώπους να δουν τα πράγματα
διαφορετικά. Και όπως λένε, η περιέργεια σκότωσε τη γάτα.
Ακόμα και τώρα ζούμε σε έναν κόσμο όπου μη
επανδρωμένα κηφήνες μπορούν να πολεμήσουν πολέμους.
Αυτό θα φαινόταν αδύνατο ή ακόμα και παράφρων να
εξετάσουμε πολλά χρόνια πριν.
Τώρα το ερώτημα που πρέπει να αναρωτηθείτε ότι οι
κορυφαίοι επιστήμονες αναρωτηθούν κάθε μέρα. Αν μπορούμε
να δημιουργήσουμε προσομοιώσεις όπως αυτή στο μέλλον, πώς
ξέρουμε ότι απλά δεν είναι μέρος μιας προσομοίωσης τώρα;
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Ξέρουμε ότι ο χρόνος και ο χώρος δεν είναι αληθινοί. Είναι
μόνο μια συνειδητοποίηση που δημιουργείται από την
κατασκευή του κόσμου που φαίνεται να υπάρχει μέσα.
Όπως και στην ταινία The Matrix, όταν Neo λήφθηκε στο
εσωτερικό του Matrix controls και έμαθε ότι ο πραγματικός
κόσμος
ήταν
στο
μέλλον,
αλλά
η
έκδοση
Matrix
αναδημιουργήθηκε για να επιτρέψει σε κάποιον να βιώσει το
παρελθόν ή ό, τι ήταν προσομοιωμένο ως το παρελθόν.
Όλο και περισσότερο ζούμε σε μια κοινωνία όπου τα
παιχνίδια μας γίνονται θεοί μας. Δεν μπορείς καν να περάσεις
τους ανθρώπους πια και να μην τους δεις να παίζουν με τα
παιχνίδια τεχνολογίας τους. Είτε γραπτών μηνυμάτων,
μιλώντας για gadgets, παρακολουθώντας τους χειρός βίντεο,
γινόμαστε μια γοητευμένος φυλή των ρομπότ.
Οι άνθρωποι ξοδεύουν περισσότερο χρόνο σε υπολογιστές,
εκατομμύρια κοιτάζουν τις οθόνες τους σε οποιαδήποτε μορφή
για ώρες και ώρες κάθε μέρα. Μας κάνουν ρομπότ.
Η επικοινωνία είναι μια χαμένη τέχνη, οι άνθρωποι δεν
ξέρουν πώς να επικοινωνούν με τους άλλους πια. Ακόμη και
στις οικογενειακές οικογένειες, συχνά για να επικοινωνούν θα
κείμενο το ένα το άλλο σε διαφορετικά δωμάτια του σπιτιού για
να ρωτήσω ή να πω τι χρειάζεται για το άλλο να ξέρει.
Τι συνέβη;
Γινόμαστε χειραγωγείται σε μια τεχνολογία που ελέγχει το
μυαλό μας, τις δράσεις και τη ζωή. Καθώς παίρνουμε βαθύτερα
σε αυτή την τεχνολογία, καθώς επεκτείνεται, πιστεύετε
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πραγματικά ότι οι άνθρωποι θα αποφασίσουν να σταματήσουν
και να μην προχωρήσουμε περαιτέρω;
Σίγουρα δεν θα το κάνουν.
Αργά ή γρήγορα, θα ξεσκεπάσουμε τους προσομοιωμένους
κόσμους μέσω της τεχνολογίας που είναι μυαλό-φυσώντας εάν
ο χρόνος θα επέτρεπε. Το πρόβλημα είναι ότι ο Εωσφόρος δεν
θα μας επιτρέψει ποτέ να προχωρήσουμε στο μέλλον, όπως
κάναμε στο παρελθόν, όλα τώρα προγραμματισμένα, δεν
υπάρχει μέλλον σε αυτή την ταινία.
Εάν οι άνθρωποι θα μπορούσαν να περπατήσουν σε αυτούς
τους
εικονικούς
κόσμους,
οι
επιχειρήσεις
τους
θα
κατευθύνονται μέσω αυτής της ψευδούς πραγματικότητας, και
η επαφή τους με άλλους ανθρώπους θα γίνει όλα ένα πράγμα
του παρελθόντος. Θα συνδεθεί σε απευθείας σύνδεση, κανείς
δεν θα πρέπει να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους ή κυβικά για
τίποτα.
Κάποιος θα μπορεί να τρώει, να πίνει και να κοιμάται από
ένα μέρος. Θα είναι σε θέση να προσομοιώσουν την άσκηση,
και την ανθρώπινη δραστηριότητα και όμως ποτέ δεν κινούνται
μια ίντσα. Αργά ή γρήγορα οι άνθρωποι δεν θα είναι τίποτα
περισσότερο από μια προσομοιωμένη ηλεκτρική σπίθα καθώς
αλληλεπιδρούν με τον προσομοιωμένο κόσμο.
Τι είπα μόλις; Δεν είναι αυτό που πραγματικά είμαστε έτσι
κι αλλιώς Όταν αφαιρούμε την πρόσοψη που ονομάζεται
ανθρώπινο σώμα.
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Νομίζεις ότι αυτό είναι υπερβολή, ότι αυτό είναι
εξωπραγματικό; Φίλοι μου είμαστε ήδη σχεδόν εκεί με τη δική
μας αίσθηση της πραγματικότητας. Και οι άνθρωποι είναι ήδη
προετοιμασμένοι για αυτή την πτώση σε
βαθύτερη
ψευδαίσθηση. Μια πτώση που έχει ήδη συμβεί πολύ καιρό πριν,
απλά ξεχάσαμε. Απλά αναγνωρίζουμε τώρα τι μας οδήγησε εκεί
που βρισκόμαστε σήμερα, κάτι που ήδη συνέβη στο παρελθόν.
Τώρα είμαι έτοιμος να σας ρωτήσω το 1.000.000-Δολάριο
ερώτηση. Είναι πιθανό να είναι ακριβώς έτσι ο Εωσφόρος
δημιούργησε αυτούς τους προσομοιωμένους κόσμους; Έτσι μας
εξαπάτησε για να παίξουμε το παιχνίδι; Έτσι έγιναν θεοί για την
ανθρωπότητα;
Πώς ξέρουμε τώρα ότι δεν ζούμε σε ένα υψηλότερο
διαστάσεων κόσμο, αλλά αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε
αυτή την τεχνολογία για τη δημιουργία προσομοιωμένο
κόσμους όπου θα μπορούσαμε να τους εμπειρία σαν να είναι
πραγματικά εκεί;
Πώς ξέρουμε ότι τα 3Rd διάσταση δεν είναι τίποτα
περισσότερο από ένα προσομοιωμένο κόσμο που προβάλλονται
μέσα από το μυαλό;
Δεν μπορείς να είσαι σίγουρος, έτσι;
Ωστόσο, τα γεγονότα φαίνεται να αποκαλύψει, ότι είμαστε
προβάλλονται μέσω της συνειδητοποίησης μυαλό σε μια
προσομοίωση και αυτό τον κόσμο και το σύμπαν είναι όλα στον
υπολογιστή του εγκεφάλου μας.
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Η επιστήμη αποκάλυψε, όπως προαναφέρθηκε, ότι όταν
χρησιμοποιούμε τα μάτια μας για να δούμε, δεν υπάρχει τίποτα
έξω από εμάς, απλά βλέπουμε αυτό που προβάλλεται από το
μυαλό. Αν δεν με πιστεύετε, κάνει το πόδι εργασίας, και να
αποδείξει στον εαυτό σας αυτό που πολλοί επιστήμονες λένε
για προσομοίωση κόσμο μας.
Έτσι δημιούργησε ο Εωσφόρος αυτούς τους κόσμους; Αυτό
είναι το καλύτερο που μπορεί να καταλήξει; Είναι αυτή η
τεχνητή πραγματικότητα που έφερε στην ύπαρξη, ότι ο Ιησούς
Χριστός αποκάλυψε στα χαμένα βιβλία του nag Hammadi;
Μήπως πέφτουμε από άλλο υψηλότερο κόσμο εισάγοντας
μια προσομοίωση που μας έργα σε αυτές τις ψευδείς κόσμους;
Τι είναι οι αλλοδαποί, ποιος είναι ότι τα εκατομμύρια των
ανθρώπων που βλέπουν πετούν γύρω από το διαστημόπλοιο
που εμφανίζονται και εξαφανίζονται αμέσως; Πώς μπορούν
αυτοί οι εξωγήινοι να απαγάγουν ανθρώπους; Πώς είναι σε
θέση να εισέλθουν σπίτια δεξιά μέσα από τοίχους και
παράθυρα;
Ίνοκ έγραψε κάποτε πολλά βιβλία που ασχολούνται με
αυτό που καλούνται, οι παρατηρητής. Μας είπαν ότι μας
παρακολουθούν, ότι υπάρχουν όντα που μπορούν να
παρακολουθήσουν ό, τι συμβαίνει σε αυτόν τον κόσμο, και
μερικές φορές αυτά τα όντα ακόμη και αλληλεπιδρούν με τους
ανθρώπους.
Το ερώτημα είναι, ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι; Από πού
είναι πραγματικά; Κανείς δεν φαίνεται να καταλαβαίνει από πού
προέρχονται, και ποιοι πραγματικά είναι.
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Αυτοί οι αλλοδαποί ισχυρίζονται ότι προέρχονται από
άλλους κόσμους, και όμως εξαφανίζονται από την ύπαρξη σαν
να μην είναι πραγματικά εδώ στην πρώτη θέση.
Είναι καιρός να αποκαλύψει την αλήθεια των φρούτων
στον κήπο. Ποια ήταν η γνώση του καλού και του κακού ή του
Θεού και του διαβόλου;
Φίλοι μου, η γνώση του δέντρου του θανάτου ήταν απλά
ότι ένας προσομοιωμένος κόσμος δημιουργήθηκε, και μας
ρώτησαν αν θα θέλαμε να παίξουμε το παιχνίδι.
Όταν δεχτήκαμε, ήμασταν τότε χαθεί σε όλη την
πραγματικότητα, και τώρα υπόκεινται στους προγραμματιστές
παιχνίδι.
Και κάθε φορά που πεθαίνουμε, είμαστε απελευθερωμένοι
από την προσομοίωση, και έπειτα μας ρωτούν εάν θέλουμε να
παίξουμε πάλι. Όλα αυτά είναι μέρος του νόμου που πρέπει να
ακολουθήσουν οι νεκρές οντότητες. Πρέπει να έχουν την
αποδοχή μας.
Ως εκ τούτου, είμαστε υπό τέτοια ισχυρή ψευδαίσθηση να
επιστρέψει σε αυτόν τον κόσμο σε αυτό που ονομάζουμε
μετενσάρκωση, η οποία είναι εκ νέου προσομοίωση.
Είμαστε εξαπατήσει, παγιδευμένοι και εξαπατημένοι στη
σκέψη ότι πρέπει να επιστρέψει για να εκπληρώσει κάποια
σύμβαση. Αυτό το συμβόλαιο ήταν αυτό που έκαναν οι
πεσόντες θεοί μαζί μας, το παλιό σύμφωνο. Είναι ένα διάταγμα
337 | Σ ε λ ί δ α

Αλλοδαποί σπόροι
που είμαστε πάντα δεσμεύεται εις θάνατον, επειδή δεχτήκαμε
απαγορευμένη γνώση τους.
Το λυπηρό είναι, ότι ποτέ δεν ξύπνησε πλήρως από την
προσομοίωση, έχουμε γίνει τόσο εξοικειωμένοι με αυτό, ότι
πιστεύουμε ότι είναι η μόνη μας πραγματικότητα, ακόμη και
όταν βγούμε από αυτή την προσομοίωση εμπειρία.
Ο Χριστός είπε στον Ιωάννη στο χαμένο Ευαγγέλιο ότι η
προσομοίωση ή το τεχνητό πνεύμα είναι τόσο ισχυρή που
πολλοί αναγκάζονται να επιστρέψουν και να ξαναγεννηθούν
εδώ επειδή πιστεύουν σε αυτόν τον κόσμο.
Οι φίλοι μου, οι θεοί είναι απατεώνες, δεν είναι
μεγαλύτεροι από τους προγραμματιστές υπολογιστών. Και
είμαστε εκείνοι που έπεσαν σε αυτή την παγίδα, λόγω της
περιέργειάς μας να βιώσουν χαμηλότερες διαστάσεις που
ονομάζεται, προσομοιώσεις.
Η εμπειρία μας σε αυτόν τον πεσμένο κόσμο μας διδάσκει
τη μη-πραγματικότητα αυτού του Βασιλείου, επειδή κινούμαστε
συνεχώς
μέσα
από
κύκλους
που
συνεχίζουν
να
επαναλαμβάνουν αυτό που έχουμε ήδη κάνει.
Τι πραγματικά συμβαίνει; Είμαστε σε προσομοιωτή πτήσης.
Είμαστε εκπαιδεύονται χρησιμοποιώντας αυτή την προσομοίωση
ότι ο Εωσφόρος πιστεύει ότι χρησιμοποιεί για να μας ελέγχουν
για όλη την αιωνιότητα, αλλά είμαστε εδώ για να ξεφύγουμε
από τους ελέγχους. Δεν είναι τόσο να πετούν αεριωθούμενα
αεροπλάνα, αλλά για να γίνουν αιώνια όντα της αγάπης,
έχοντας να αντισταθούν στην τριβή αυτού του κόσμου που
βρίσκεται σε πόλεμο με τις ψυχές μας.
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Είναι καιρός να μάθουμε τον πραγματικό λόγο που είμαστε
εδώ, και γιατί ο πατέρας και η μητέρα επέτρεψαν αυτό. Αν δεν
τα έχετε διαβάσει ακόμα, είναι σημαντικό να διαβάσετε όλα τα
βιβλία μου, και οι επτά από αυτούς, ακόμη και το χρονικό
βρόχο χρονικά, σειρά μυθοπλασίας, επειδή θα αρχίσουν να
ζωγραφίσει μια εικόνα που είναι τόσο προφανές ότι κάποιος θα
αναγκαστεί να αφυπνίσει
Διαβάστε αυτά τα βιβλία επανειλημμένα, και τα
περισσότερα που μπορείτε να τα διαβάσετε, θα αρχίσετε να
αισθάνεστε την επαφή του πραγματικού πατέρα και τη μητέρα
μας, και να αρχίσει να αφυπνίσει την προσομοίωση και οι οποίοι
οι ψευδείς θεοί είναι πραγματικά, που κυβερνούν αυτόν τον
κόσμο.
Αυτό είναι το, "Αλλοδαπός σπόρος-ο εικονικός κόσμος των
θεών και των ανθρώπων.’
Η αλήθεια δεν είναι ποτέ εύκολο να γίνει δεκτή, είναι
κόκκοι κατά το εσωτερικό ψέμα που έχουμε τρέφονται σε όλη
τη ζωή μας, αλλά μόλις ξυπνήσει, θα μας στηρίξει σε όλα τα
πράγματα.
Έτσι, η αλήθεια θα σε ελευθερώσει.
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68.

Μήνυμα από τον πατέρα και τη μητέρα

Ξέρω ότι τα παιδιά μου όλα αυτά ήταν τόσο δύσκολα, αλλά
η υπόσχεσή μου είναι ότι δεν θα σας αφήσω ούτε θα σας
εγκαταλείψω για κανένα λόγο ή αιτία.
Αντιλαμβάνομαι τη δυσκολία πουr πρόοδος έχει μέσα από
τη ζωή με όλες τις απάτες και τους ψεύτικους κομιστής της
ανομίας.
Ωστόσο, παιδί μου, το σχέδιό μου είναι τέλειο ακόμα κι αν
Ζώντας μέσα Αυτό το σκοτεινό κόσμο, φαίνεται τόσο μάταιο.
Ωστόσο, υπάρχει μια δόξα που εκδηλώνεται μέσα σου από
τα πολλά βάσανά σου.
Δεν έστειλα το πρώτο μου γεννημένο για να σε σώσω, δεν
χρειάζεσαι σωτηρία, τον έστειλα να σε ξυπνήσει στην αλήθεια
του ποιος είσαι και από πού ήρθες, και γιατί περνάς αυτή την
εκπαίδευση, όπως έκανε και αυτός.
Έτσι να είναι καλή ευθυμία παιδί μου, είμαι πάντα μαζί σας.
Όπως και τα δεινά μιας μητέρας στην εργασία για να φέρει
εμπρός ότι Υπέροχη Γενναιοδωρία, ο πόνος είναι αφόρητη?
αλλά η ανταμοιβή είναι Πάντα Ένδοξη.
Έτσι, ξέρεις την αλήθεια, υποφέρουμε για σένα. Που θα
είστε ReΓεννήθηκε uδεν είναι δόξα. Αυτή είναι η Επιθυμία και
έτσι θα είναι Εκδηλώνεται.
Με άνευ όρων πάντα-αγαπώντας την προσοχή, με μεγάλη
χωρίς συμβιβασμούς και άνευ όρων αγάπη,
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Με μεγάλη αγάπη,
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